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Po.t •• lalyA.yok, B.11IJIdu: 20 P-Ig 15 f, 100 P-Ig föl41 értékben töltendő kl, a beflzetés azonban pengő-
50 f, 500 P-Ig 1 P. 1000 R-ig 1 P 80 f, 1200 P-Ig 2 P_ - értékben történik. _
lCiilllJldrll: 40 P-Ig 50 f, 100 P-Ig 80 f, minden további TAylrat, B.1I61du szavankint 7 f, helyi távirat 4 f,
100 P-Ig 50 I, BeUöldre rózsaszlnfi, klllföldre sárgaszlnfi hiriaptávirat 2 f, dljmlnlmum 70 f. - KillllJld. Szódlj:
ürlap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg Ausztriába 12 f (hírlap 6 fl, Csehszlováklába, Románlába
1200 P. Klllföldre klllön engedély nélkOl 1200P értékben, és Szerb-Horvát Királyságba 18 f (hiriap 9 1), Lengyel-
eze,. felIII klllön engedéllyel. KOlföldre az utalvány klll- országba 20 f (hírlap 101), Németországba 28 f (hiriap 14 fl.

Értéknyilvánitás nélkOl feladott Értéknyilvánitás nélkOl feladott
oem 'er/Nebn •• csomagok súlydfja 'erjedebnllB csomagok súlydljaBe1f&ldi

po.tac:scnaag
bármily tarta-

talommal
súlyig kg

Levél Leve-
-, = Ex-...

Postal
20

1
40

1
250

1
500

lez6- Nyomtatvány Árumluta
~ 7clijs.abás gr.-Ig grAg gr.-Ig gr.-lg lap -••

pengö-flllérekben

helybe 8 12 16 24: 4: 10 grAg 2 f1i1~r 50 gr.-ig 6 f 11)
":"':"=".é

50 • 3 · ~~~~BeUöld 100 · 6 · 250.15. ~qJ--':':
16 24: 28 4:0 8

250 · 12 · 350 . 25.
30 ~~~:gvidékre 500 · 20 · 500 . 30.

1000 · 40 · ~~~~
azon felOl 2000 · 70 " 100 gr.-Ig t:.c:=!cu

Ausztriába 20 gr.-kint 3000 · 100 · 8 f
~_:o>.

32 _.t~~~
Németországba 16 f. ;\usztriába és Német- azon felIII t:-E.Qeg

Sulyhatár 2000gr országba 50 gr.-klnt 50 gr.-kint ~ >."t Q) •C~"O-
16 4: f. 4: f. ~~-aEQ)

Csehszlováklába azon felOl
-ii éö b,e':':::S

Lengyelországba E~b knlföldre 5~E~.!!
Olaszország 32 20 gr.-klnt gr.-kint 1)0 ~ (I'J o eu;:

és gyarmatalba 20 f.
100 gr.-ig a~~E~

Roménlába 6 f. 12 f. .:.::~.;:;
azon f_2O·gr.-kint Súlyhatár 2000 gr. azon felül ,"::l~..;

20 f. Egy darab könyv 50 gr.-kint ~~~g
4:0 20 3000 gr. 6f

Q,0'"
Egyéb klllföldre Sú1yhatár 2000gr. :v~:o~

Oroszországba Terjedelme 45X45, >"4):t:"O
tekercs 75XIO cm. <LIt:::=-

csak nyitva. ~'<V.:.::~

50 km
1
50-100 1100-1501150-2001200 km 150-100 1100-1501150-2001200 km

km km km túl 50 km km km km túl

I-U. I lll. I N. I v. lVI-vu. I-IL I Ill. I N. I v. lVI-VII.
dljövben pengőértékben

1 -"30 -"SO -'SO -'SO -'SO -'45 -"75 -'75 -"75 -'75
1- 5 -'44) -"70 -"70 -"70 -'70 -'60 1"05 1'OS 1'05 1'05
5-10 -'SO 1'- 1'20 1'44) 2'- -"75 l'SO l'SO 2'10 3'-

10-15 -"60 1'20 1'60 2'- 3"- -'90 l'SO 2'44) 3'-
I

4'SO
15-20 -"70 l'SO 2"- 2'SO 4'- 1"05 2'25 3'- 4'20 6'-

1. Bérmentetlennt feladott csomag után beszedendő pót-I értékig 40 r, ezen felnt minden megkezdett 100 P után 40 f.
dlj csomagonkint 12 f. . 3. E szállltólevéllel 3 csomag is feladható.

2. Értéknyllvánltással ellátott csomagok után a belföldi 4. SHyhatár' 20 kg. Klállltásra szánt csomagok súly-
forgalomban a biztosítási dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P határa kivételes engedéllyel 50 kg ls lehet.

C.lSkkealeH Wet6kek. (Érvényes 1927. május hó 16-ától.)
Szdmlaillelélt. 200 P-Ig 2 fillér, 200-500 P-Ig 5 fillér, 7'6rllá flo,.d4Iyek illetéke az lIIetékdljjee-yzék 92. téte-

500-1000 P-Ig 10 f, 1000-2000 P-Ig 20 f, 2000-5000 P-Ig lében megszabott II. fok. helyett 05010.
50 f, 5000-7500 P-Ig 75 f, 7500-to.000 P-Ig 1 P, 10.000 UtalPlinyok után az lIIetékdljjegyzék 93. tételében meg-
P-nél több 2 P. határozott II. fok. helyett 0'5% Illeték rovandó le.

N1"Iltdk 4. tftWtllli IIliBmert1htyf1kután a II. fok. helyett Fo,.,almiad6k6tlll1l8 fo,BlYlllt.kb61 eredő okiratoknál
0'5% iTIeték jár. A 2 pengöt meg nem haladó összegről ki- a százalékos okirat! illeték kulcsának az általános forgalmi-
állított nyugták és átvételi ellsmervények Illetékmentesek. adó kulcsával meg kell egyeznie.

B4rl.II 48 Ilt18zoob4rlell Bzen6,U •• k után az Illetékdíj- 10,6 addBvétllli é. tfrásztfllttáá /tznz6dé.tlk, Ideértve
jegyzék 20. tételében megszabott ll. fokozat helyett O'SO/o az építkezést szerződéseket ls, a korábbi lll. fok. helyett
illeték jár. ~/~ Illetékkel kell leróni.

ElYeZBé,.k után az lIIetékdljjegyzékek 27. tételében AllaIA.o. t.d.lyaI6k, Minden olyan kntön fel nem
meghatározott III fok., Illetve II. fok. Illeték helyett 2fllo, emlftett okirat (szerződés), amely a korábbí szabályok
illetve 1010 Illeték fizetendő. szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi.l. fok. helyett

Élfllmllz4Bi ItZnz6tl4/tflk az lIIetékdfjjegyzék 29. tételében ()O:Jl/o, a II. fok. helyett JOIo, a Ill. fok. helyett 2fllo ill. alá esik.
megszabott ll. fok. helyett 1010 illeték alá esnek. Ha olyan A rendelet értelmében fizetendő százalékos Illeték alapját
élehnezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás busszal maradvány nélknt osztható összegre kell kikerekí-
fejében, akit a törvény szerint eltartani nem köteles, teni, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradvány-
2fllo illetéket kell leróni. összeg figyelmen kfvnt marad, a 10 pengő vagy ennél

Htfmutf,i ltZen6dé •• k az lIIetékdfjjegyzék 43. tételében' nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőoek vétetik.
meghatározott ll. fok. helyett I'SO/oIlleték alá esnek. A 20 pengöt meg nem haladó értékalapot kettővel marad-

lC61c1l6nnen6tl48/1k, kötvények és adóslevelek az Illeték- vány nélknt osztbató számra kell klkerekítenl, olyképpen.
díjjegyzék 64. tételében meghatározott ll. vagy DI. fok. hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem számít, 1 pengőnél
helyett O'SO/oIlleték alá esnek. Ugyancsak O'SO/oIlletéket nagyobb maradvány6sszeg pedig 2 pengőnek számft. Ha
kell leróni az eddigi ll. fok. helyett a tarto1UÚ tftrltillaltfltnSl az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor az Illeték-
kiállított okiratok után ls összeget kell kettővel maradék nélkül osztható számra

Szollálall (mrmkaPlillalálti) _6dútlk után az illeték- kikerekftenl, úgy, hogy 1 f1l1érnél kisebb összeg nem
dljjegyzék 81. tételében meghatározott IL vagy DI. fok. számft, I fillér vagy ennél nagyobb maradvány 2 fillérre
helyett I'SO/o az illeték. - egészítendő ki.
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Naptári és egyéb tudnivalók
az 1928. szökőévre.

o ,
\ Kortani ismertető jellegek.

Aranyszám , , , , , . 10 (Új-naptár)
Epakta vagy holdkulcs , 8
Napkör , . , , , . , , 25
Római adószám . II
Vasárnapi betű A, G

február
április
április
május
május

, junius
,1 december

teszi meg.körutját, ~ Uranusz, 396 i/2 millió
mértföldnyire a Naptól, 84 év alatt teszi meg
körutját. .(, Neptun, 621 millió mértföldnyire a
Naptól, 164 év és 216 nap alatt teszi meg kör-
utját .

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

A hold fényváltozásának jegyei.
~~Ujhold I ® Holdtölte
]) Első negyed cr Utolsó negyed

A negy kántorszerda. Az állatkör (zodiakus) jegyei.
Február 29, Május 30. Szeptember 19, December 19, wf kos ~ rák n mérleg ~ bak

~ bika ~ oroszlán ~ bököly Iil vízöntő
fm ikrek ~ szűz ~ nyilas, ~ halak

Az ugynevezett uralkodó bolygó ez év-
Csillagászati évszakok. ben: Merkur ~

Tavasz kezdete: március 20-án 21 óra 42 perc, tavaszi Nap: és Holdfogyatkozások,
napéjegyenlöség - Nyár kezdete: junius 21-én 16 óra 6
perc, leghosszabb ez idő tájt a nappal: nyári napfordulás. 1928-ban 3'nap- és 2 holdfogyatkozás van,
- Ősz kezdete: szepternber 24-én 8 óra 6 perc, őszi
napéjegyenlőség. - Tél kezdete: december 22-én 3 óra 1. Teljes napfogyatkozás máj. 19-én. Nálunk
6 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás. láthatatlan.

A nap és rendszerének csoportja. 2, Teljes holdfogyatkozás jún. 3-án. Nálunk
láthatatlan. \

Központí test: a 0 Nap. 3. Részleges napfogyatkozás júni s 17-én.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió mértföld- Nálunk. láthatatlan. -

nyire a Naptól, 88 napból áll az éve. eJ' Vénusz, 4. Részleges napfogyatkozás november 12-én.
15 millió mértföldnyire a Naptól, 225 napból Nálunk látható. A napfogyatkozás kezdődik ál-
áll az éve. i5 Föld, 20 millió mértföldnyire a talában8 ó. 33 p. végződik 13 Ó. 3 p. Buda-
Naptól. é Marsz, 32 millió mértíöldnyíre- a pesten kezdődik 8 Ó. 40 p., közepe 9 Ó. 48 p.,
Naptól, 687 napból áll az éve. 995 kis bolygó vége 10 Ó. 58 p. Nagysága 0'32.
1927. végéig, de mindig ujakat fedeznek fel 5. Teljes holdfogyatkozás nov. 27-én. Nálunk
ezen a tájon. 4 Jupiter, 107 millió mértföld-

r

az eleje látható. A fogyatkozás kezdődik 8 Ó.
nyire a Naptól, majdnem 12 év-alatt teszi meg 23 p. A teljes fogyatkozás 9,ó. 33 p. veszi
utját a Nap körül, fi Szaturnusz , 194 millió I kezdetét, de mivel nálunk időközben a hold
mértíöldnyire a Naptól, 29 év és 116 nap alatt már leáldozott, nem látható.

Változó, ünnepek.
Hetvened vasárnap
Nagypéntek , , ,
f:lusvét-vasárnap .
Aldozócsütörtök ,
Pünkösd-vasárnap. . ,
Szentháromság vasárnap
Advent első vasamapja .

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis jan, 7-tóI február 21-ig bezárólag), tehát 46 napig,

5
6~

17
27
3
2

Ból y g ó k iárá sa.
I

H ó nap bi'v'é
kél

Január ,
Február.
Március

Aprilis

Május
Június
Július

Augusztus.
Szeptember

. Október

November.
December.

!

nusz Marsz Jupiter Szaturnusz
-- I nyugszik II nyugszik kél I nyugszik kél kél nyugszik

13'43 6-16 - 14'34 11'20 2?'58 5'47 14'33,
13'51 5'56 14'08 9'28 21'24 4'- 12'42

t('1'"

14'48 5'18 14'04 7'45 20'05 2'16 10'54

1610 4'18 ' 14'10 5'58 18'42 0'17 8'55
17'34 3'10 14'16 4'13 17'23 22'09 6'55

18'56 1'53 14'21 2'27 15'59 1958 4'46

1958 0'39 14'23 0'42 14'30 17'46 2'36
19'59 23'30 14~15 22'46 12'50 15'37 0'29
19'17 22'28 1353 20'48 10'54 13'40 22'26
18'28 21'24 13'10 18'47 8'47 11'50 20'32,
18'02 19'57 11'52 16'35 6'21 10'02 18'40

18'37 17'40 9'57 14'29 4'05 8'20 16'54

4'21
5'21
5'36

5'06
4'18

3'50
4'10
5'25

6'53
8'18
9'46

10'35
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Vadás%ati~és halászati tilalmi időszakok.

Vadászat.

Az általános vadászati tilalom tart febr. l-től
augusztus IS-ig, meJy idő alatt hajtókutyákkal
(kopó, tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajto-
ebbel) egyáltalán nem szabad vadászni.

Ettől eltérőleg tilos a vadászat:

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

hogy a Ill. c. 1. fejezet 100. §-a sürgös eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elren-
delése vagyelhalasztása miatt helye van a perorvoslatnak
- V. t.-c. 1. fejezet 225. §. Az l840-iki XV. t.-c. 2 r. 210. §-
nak intézkedése itt is alkalmaztatván, a határidők, tekin-
tet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szün-
napok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szün-'
napra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VIlI. c 1. fej.
375. §. (1881 : LX. t.-c. 22. §.) A marasztalt fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók.

Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az összes szombati napokon. -r- Purim napon (márc. 6.7.)
A husvéti ünnepek 1., 2., 7. és 8. napján (április 5., 6.,
7, ll. 12). Sabuoth (pünkösd) ünnepén (máj. 25, 26). Jeruzsá-
lem elpusztulása napján (júl. 26). Ujév 1. és 2. napján
(szept. 15, 16). Engesztelés napján (szept. 24). Sátoros
ünnepen (szept, 29, 30). Törvényöröm napján (okt. 7).

Időjárás a "Százéves Naptár" szerint.
Megjegyzés. Az időjárás sok olyan, a tudo-

mány által még részben pontosan nem ismert,
részben pedig hosszú idővel előbb ellenőriz-
hetlen tényezőtől függ,' hogy azok az adatok,
amelyekre akár a Herschel-féle számítás, akár
a "Százéves Naptár" rendszere támaszkodik,
nem elégségesek ahhoz, hogy a hónapok egyes
időszakaira és napjaira pontosan és biztosan
tudják előre jelezni a feltétlenül bekövetkező
időjárást.

Január egész 23-ig tartós hideg, azután fel-
enged és majdnem kellemes az időjárás.

Február nagy hideggel kezd,. 7. és 8. szép,
9-én borús, IO-én eső, l l-én és 12-én felhős,
13. és 16. közt havazás, azután erős hideg.

Március egész a hónap közepéig hideg,
azután enyhülni kezd, de esős is, 26-án és
27· én derült és meleg, 28. és 31. ismét hűvö-
sebb.

Április 14-ig tart a száraz hideg, lő-én és
l ő-án dér, 17. és 24. közt enyhe, azután meleg is ..

Május 5-ig szép idő, 6-tói 9-ig barátságtalan,
hűvös, szeles, lü-töl 18-ig száraz, meíeg, 19-től
24-ig borús, azután kellemes időjárás.

Június 9-ig tartós, nagy hőség, 10-től 19-ig
Hal á sza t. még nagyon meleg, de helyenkint eső is, 20-

________ -.,.....,.......,......,......,.--.,.-,,.......,.-,-=-:-...,....L,.t:,::ó:;..I....:3::.::.,0-igborús és hűvös.
~ ] .,., .o E Júliusban ismét legalább 5. és 9.

~ .:;; ~ '" '" <;:; E ., .o .c ~ ~ közt száraz forróság, 6. és 20. közt tar-
'«l :s .•.•. - fIl:::l VJ ~~.O.E E.~\1.l
gE::! :;: .2, 'c .2 bJJ go:8 ~ ~ 'S,,'" tós eső, azután végig forró, meleg.~ ~ i: ~ i: ~ ~ ~ ~ ej Z Q ~ E Augusztus l-től 3-ig még nagy hőség,

Fajtok, tok, tokhal 1 1 1_1 1 1 1 1 1 I~ de 4-től 17-ig tartós esőzés, azután igen
Fogas-süllő, fogas, süllő 1 1 1_ 1 1 1 1 1 I~ változó időjárás.
~G~a~I"'Ó~Ca~,~g~a~dó·tc~a~,'-~gO!.:a~d~ó~c.::i~===:~=I~jl=_~,}),"'.~~I!!~~I,...!I1 1 1 54 Szeptember 6-ig szép idő, 7. és ll.
::.;Kc::.ec.::s..::;eg",;e:.:..,.::kc::.ec"'s.:.:el(:..e:.::lo"'k'---__ I-'I~I~I=~===~~IC.!I'-'-'--'--'-I 1 30 közt eső zivatarral, 12-től 24-ig igen
:..:Kc::.ő.::sú.::·ll",ő-,-,..::b,::::an:~d::::á.::r,c.t=a.::rk.::a:....::sú:..:·ll=ő_I~,,!I'-'I'-'I!!!!!!"!!!!!!!"!!!.I..!.I-'-....!.~1 =,=1=,=1'~ 140 derült és meleg, végre esős időszak.
Lazac, lazacpisztráng .1 1 1 1 1 1 11_~ Október 9-ig eső, !O-től 13-ig kelle-
:;:;Le::!p:.::én:.:.,yé:.h;.a:c..l,.!:p.:::én:::z=es=-_--o-_I_..!I~I-~~lkl~I~I_-!---!---+I--+I-!-I _I~ mes, 14-tő1.19-ig borús, 20-tóI 27-ig is-
;;M;::á:..:rn::a;..,.:.ba:::-r:::n::1a,c..:h~a:.:.rc=s.:.ap~o:.::n~ty'--I~I--+I--+!1!!!!!!!~I~I--+--+~I ~I =I!::.I~ mét szép, 28-tói 3l-ig ködös és dér.
Pisztráng .1 1 1 1 1 1 .- ~ November 6-ig szép idő, 7. és 8. igen
;.~~::.:..~:..::~<.2:'-'~~s:;;.~.::::~:.:.ro-s-t~o~k---I---J:--+:~:~~I!!I:!!!.I...!.......L-.!.:--+-:+- : szeles, 9-től ll-ig eső, 12-től 17-ig derült,
;.Sz:.:ín.::!to"-k-=~::::.:==----I---'--!--~~!l-.!...-L..l..-!-I ~I-LI-I_ 18-~ól 24-ig eső, hó, szél, 25-től 27-ig
=Te"-te'::m"::e'::"'s~to-k-,h~a-ls·-z-ük-e---l--':-'-II~:~. ~:-'-:--'----'----'-I--'-I---'--I-1 l~ borús, zord, 28-~ól vég~.g derült., .
Viza, orrhal, színviza 1 1 IEiiiI 1 1 1 1 150 . December 9-Ig deruIt, !O-tol 17-lg
;,.IU::.k:::.:....::=:::.:-=:.:..::.::.....--I---'I-'-I~I.~ITI 1 1 1 -8 szeles és barátságtalan, 18. és 1-9.hideg,

. 20. és 26. közt enyhe, 27. és 28. közt
Jetrnagyarázatcjá feketével jelzett rova ok a tilalmi idő- havazás 29-től 31-ig feltünő hideg.

szakot, a félig befeketített rovatok pedig a hónap első, illetőleg ,
második felére megálIapftott tilalmi időszakot tüntetik feJ.

Vadászati tilalmi idő
az 1925. évi 85000/F. M.

SZ. rendelet szerint

Szarvastehén és borjú
Oárnlehén és borjú •
őzbak
őzsuta

őz és ze.::rg~e:!eg:::id:::a~---c--=-
Niirft.]uh-bár., eur. böl.
Zerge. muflonkos
Nyul
Siket faj-.::d.::k,::::ak.::a:.:s_

~:.:k~=~::~:.:..~-aj-d---I'~

Tuzok-tyuk és jérce
'füZOj{:j{akas
Fácán
Fogoly, Wrj. haris
Erdei szalonka
Császárm:~ad.::á.::r~----!~~==
Vizi madarak !!!!!!,,!~~~~~""'---'--,--,!!!!!!"!"'!!!

A madarak közül kivételt képeznek a vándor-
és vizimadarak, de ahol utóbbiak keltenek, a
párosodás és keltés időszaka alatt a tilalom reá-
juk is kiterjed ; továbbá tiltott időszakban is
szabadi vadászni a seregekben vonuló vad-
ludakra és kacsákra, vad és szelid galambokra.
seregélyre, keselyüre, sasra, sólyomra, kányára,
vércsére.ya héja és ölyv minden nemére, vala.
mint a nagy suholyra s végül a hollóra, szarkára,
várjakra és _verebekre is.

A halfaj neve

\



Január
(31 nap)

Régente:: Vizöntö;hava.

Télhó.

\

Nap Protestáns Róm. kath. I Új görög 1; I~elt~la~ugtal ~el~I~~~gta
o. p. o. p. o. p. o. p.

1. hét. Újév v. Luk. 2, 21., Gal. 3 j 23-29.

1 Vas. ~. Újév A. Újév A. Újév ~ 748 1619 1231 035
2 Hétfő Abel Jézus sz. n. Szilveszter ~ 748 1620 1254 153
3 Kedd Benjamin Genovéva sz. Malakiás lFit 748 1621 1322 314
4 Szer. Leona Titusz pk. Teoktiszt. ~ 748 1622 1355 434
5 Csüt. Simon Teleszf. p. vt. Teona ~ 747 1623 1436 550
6 Pént. Vízkereszt Vízkereszt Epifánia ~ 747 1624 1528 7 6
7 Szo. Attila r:ID Lucián vt. Iván ~ 747 1625 1630 /810
2. héL 1. vas. vizker. után. Luk. 2, 42-52 ; Róm. 12, 1-6.

8 Vas. A. 1. Szőr. A. 1. Sz. Csal. A. 'György ~. 747 1626 1740 859
9 Hétfő Marcel Julián vt. Polyeukt ~ 747 1627 1852 939

io Kedd Melánia Vilmos pk. Nissz. Gerg. tN 747 1628 20 4 10 9
11 Szer, Ágota Higin p. Teodóz ii 746 1629 2114 1033
12 Csüt. Ernő Arkád vt, Taciána ~ 746 1631 2221 1054
13 Pént. Vidor B. Veronika t Sztratonik n 745 1932 2325 1112
14 Szo. Bódog ({: Hilár pk. R. és Sz. v. fl 745 1634 --11130

3. héL 2. vas. vizker. után. .Ián. 2, 1-11; Róm. 12, 7-16.

15 Vas. A. 2. Lóránt A. 2. Pál rem. A. 31. Pál r. fl 744 1635 029 1148
16 Hétfő Gusztáv Marcell p. vt. Sz. Péter I. ~ 743 1636 133 12 7
17 Kedd Antal Antal rem. N. Antal ap. ~ 743 1638 238 1230
18 Szer. Piroska Pír. sz. b. M. N. Anatáz ~ 742 1639 3~3 1256
19 Csüt. Sára Kanut kir. Arzen Air 741 1640 449 1328
20 Pént. Fab., Seb. I:ábián és S.t Eutim ~ 741 1642 553 14 1
21 Szo. Agnes Agnes sz. vt. Jenő, Ágn. ~ 740 1643 652 15 4

4. hét. 3. vas. vizker után. Máté 8, 1-13; Róm 12, 17-21

22 Vas. A. 3. Art. eD A.3.Vincevt. A. 32. An. ~ 739 1645 743 16 8
23 Hétfő Zelma P. Raimund Kelemen lt1 738 1646 825 1718
24 Kedd Tádé T x, k Babilasz fA 737 1648 900 1834imót p . vt.
25 Szer. Pál ford. Pál ford. Nai. Gerg. ~ 736 1649 928 1951
26 Csüt. Vanda Polikárp Simon ~ 735 1651 954 21 8
27 Pént. Lothár . Arany. .Ián, t Kriz. erekly. ~ 734 1652 1015 2226
28 Szo. Károly Nagy Károly Efrém ~ 733 1654 1036 2343

, . .5. het. 4. vas. vizker. utan. Mate 8, 23-27; Rom. 13, 8-10 .

29 Vas. lA. 4. AdélljA.4.Szal.F. lA. Triodíum Im' 732116551059--
30 Hétfő Mádonka Márt. sz. vt. Nagy Vazul IIFit 7 31 1656 11 24 1 1
31 Keddi Virgília I Nolask. Pét. I Cirus, János ~ 7301165811 53 220

Izraelita naptár.

Jan. 1 = Theb. 8 5688.
7 = 14 S. Vajkhi

14 =. 21 S. Semoth
21 = 28 S. Vaéra
23 = Sebat 1 S. Ros Kh.
28 = 6 S. Bo.

A hold fényváltozásai. \ Időjárás Herschel szerjnt :
A hó elején hó és eső; 7-14·ig

'? Holdtölte 'l-éi: 7 ó. 8. p. viharos idő; a bó másodikfelében
\lY. .• keményhidegegészen22-ig; a hó
({: Utolsó negyed 14·en 22 o 14 p. vége változó

• Ujh.?ld 22-én 21. ó. 19', p. ({: földközelben 3.án 23 Ó.
]1 Elso negyed 29-en 20 o. 26 p. I ({: földtávolban l S-én 20 Ó.

l-én a nap hossza 8 Ó. 31p.; a hó vég.37 p.-celnő. ({: föld közelben 13 Ó.



•

Január.
Ne engedjed hajtani az én szívemet a gonoszra. (14. Zsolt. 4.)

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik'" 1484; Szeberényi János " 1780. - 2. Luther
Nagy kéteia mj. 1529. - 3. Haase Károly 't 1890. - 4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597; Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgíoso a kassai evangelikuscktól elvetle a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a. csepregi vér-
tanuk 't 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálása 1622; Győry Vilmos'" 1838. - 10. A görögnyelvü Ujtestamentum
első kiadása nyomatásának befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 19. A münsteri anabaptisták
leveretése 1536; Sárkány Sámuel'" 1823. 20. Hans Sachs + 1576. - 21. Fliedner Tivadar" 1800. - 23. Honter János t
1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814; Magyarországon a XIII.
Gergely által javított naptár törvényesen életbe lépetl 1588. - 29. Luther Márlonné sz. Bora Katalin ", 1499; Zwingli

Ulrik hitvitája Züricbben 1523. Geduly Lajos + 1890. - 30. Gerok Károly" 1815.

Kelet Feljegyzések

l'

.. , .

•
A biblia az én törv.énykönyvem. (Horthy Miklós.)



Február
(29 nap)

Régente: Halak hava.
Téluló.

Nap j ~rotestáns j Róm. kath. 1, Új görög 1 ([ l~eit~I:~ugtajkel~ll~ugta
., o. p. O. p. O. p. O. p.

11 Szer'jIgnác I Ignác pk. vt. ITrifón 1 írn 1729116,5912301338
2 Csüt. Karolin ~IGyertyasz. 4éz. tal. .S. rrn 727 17 1 13 17 452
31 Pént.1 Balázs Balázs vt. 1Sim. és A. 1~ 1726117 314141 557
4 Szo. Ráhel Korz. András lzidor :~ 7;25 17 41520 651
6. hét. Septuagesima.Máté 20, - 1-16 ;~Kor. 1.9,:24-10, 5.

5 [es. 1\__Ágota ~] etvenedvas. 1\.. Hetvened ~ 723 17 61631 733
6 Hétfő Dorottya Dorottya sz.vt Julián tN 722 17 71744 8 7
7 Kedd Tódor Romuald ap. Lukács ~ 720 17 91855 834
8 Szer. Aranka Math. .Ián. hv. Zakariás m 719 1710 20 4 856
9 Csüt. Abigail Alex. Cir. pk. Nicefor ~ 718 1712 2110 915

10 Pént. Elvira Skol. sz. t Pál vt, n 716 1714 2215 934
11 Sze. Bertold Lurdi Szűz Teodóra n 714 1715 2319 951

7. hét. Sexagesima. Luk. 8, 4 -··15. - Kor. II. 11, 19-12, 9.

12 Vas. f\. Lidia ([ ~atvanadvas. \.Húsh. v. ~ 713'1717 -- 10 10
13 Hétfő Ella Ricci Kat. sz. Fotina qe 711 1718 023 1031
14 Kedd Bálint Bálint vt, Máro ~ 710 1720 128 1055
15 Szer, Fausztin Fausztin vt.1 Onezim f:t"7 81721 234 1125
16 Csüt. Julianna Julian. sz, vt. Pamfil 1#7 61723 338 12 2
17 Pént. Donát Don. pkvt. t 'Maríamna ~17 51725 439 1250
18 Szo. Konrád Simon pk. Leó pápa ~7 31726 533 1348

•

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

19 Vas. 1\, Zsuzsan. t\. Farsangv. f\. Vajh. v. ~7 11728 619 1456
20 Hétfő Almos Aladár pk. vt. Leó pk. ~ 7 01729 657 16 2
21 Kedd Eleonóra ' @ Eleonóra Eusztáz ~ 658 1731 729 1730
22 Szer. Gerzson Hamv.-sz. tt Eugeniai v. '# 656 1732 755 1850
23 Csüt. Alfréd D. Péterpk.tt Polikarp '# 654 1734 818 2010
24 Pént. Szökőnap Szökőnap tt János feje fR! 652 1736 840 2130
25 Szo, Mátyás Mátyás ap. tt Taráz (ji/' 650 1737 9 32250

fl.1. Invoc. v. ~. Nb. 1. v.
Kor. l\1arg. tt I?rokóp

) B. Báth. L. tt 1Vazul
IR. ap. Kán. tt Kasszián

I
~ 6491173919271--

. !Mt 6 47 17 40 9 55 O 10

1
rrn 64511741110291129
~164317431113 244

9. hét. Quadragesima. Böjt 1. vas. Máté 4. 1-11. Kor. II. 6, 1-10.

26 tr as. p.. 1. Géza
27 1"11Hétfői Sándor
28 Keddi Akos
29 Szer. Elemér.

A hold fényvált'ozásai.
® Holdtölte 5-én 21 ó. 11.p.cr Utolsó negyed 13-án 20 ó. 5 p.
li Ujhold 21-én 10 Ó. 41 p.
) Első negyed 28-án 4 ó. 21 p.

A hó l-én a nap hossza 9 Ó. 30 p.; a hó végéig
1 ó 30 p. nö.

9-én Merkur legnagyobb keleti kitérésben (180).

Időjárás Herschel szerini ;

1-21-ig változó; a hó
végén hideg, viharos idö.

([ földtávolban 12-én 7 ó.
([ földközelben 24-én 13ó.•

~

Izraelita naptár.
Febr. 4 = Sebar 13 S. Besalak

6 = 15 Fák ünnepe
11= 20 S. Jitro
18 = 27 S. Mispotim
21 = 30 Ros Khodes
22 = Adar 1 Ros Khodes
25 = 4 S. Therurna



Február.
Nem az kedves, aki qlagál dicséri, hanem akit az Úrdicsér. (II. Kor. 10. 18.)

Egyhá:z~örtéDeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor'," 1580; Caraff: vertörvépyszéke müköclésének
megkezdése 1687. -' 2. I. Rákóczy György hadbaindulása 1644. - Székács József'" 18jl2; Löhe Vilmos + 1872. -
5. Spener Fülöp Jakab + 1705.' - 6. Kámory Sámuel "~O 1830; Czékus István t 1890. - 8. Az 1790-91-ik 26 t. c.
megállapítá~a apozsbnyi országgyülésen - 9. Kis János t 1846. - 10. Szeberényíj.Ián. t 1856. -11. A magyargályarabokat
Ruyter Mlhaly kiszab adította rabságukból1676; Sárkány Sámuel t 1911;-12. Schleiermacher Frigyes + 1834. -13. Sc~wa~t~
Keresztély t 1798; Huszár Dávid Pápán bevégai a heidelbergi káté elsö magyar kiadásának nyomatását !587; Vítnyédí
István t 1670, 14. Gamauf Teofil t 1841 - 16. Melanchton Fülöp * 1497. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay
István erdélyi fejedelemmé választása 1605;' Lőhe Vilmos ". 1808. - 22. Bod. Péter "~O 1712; Bornemissza Péter '"
1535. It 1585);. - Reuchlin János * 1455; - 23. Zíegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat' Melius Juhász

Péter elnöklete alatt 1576; Bahil Mátyás "~O 1706. - 27. A schmalkadeni szövetség megkötése 1531.

I Kelet Fe 1 jeg y z é s ek

..../ . .. :.Ir

"

f.

,,1·

}

...... __...l

II

............................... _-_ _----_ _j .

ImádkozZál, édes gyermekem. (Arany .Iános.]



Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

Nap Protestáns 1 Róm. k~th. 1, Új görög ·1« I~~I Holdkelte I nyugta kelte I nyugta
ó. p. 6, \ p. 6, p. Ó p.

11Csiit. Albin Albin tt 1Eudócia . I~ 641 1745112 61351
21 Pént. Lujza . Saimplicius'[] 1Teodót I~639 1746113 81 4 47
3 Szo. Kornélia Kunigunda tt Kleon ~ 637 174811416 5 33

10. héL Bőjt 2, vas, Máté 15, 21-28; Thessz L 4, 1-7

4 Vas. G. 2. Kázrn. G.2. Remin. G.Nb.2.v. ~ 636 1749 1528 6 9
5 Hétfő Adorján Özséb tt Konon ~ 634 1750 1639 6'36
6 Kedd Gottlieb ® Perp., Fel. tt Am. 42 vt. MI 632 1752 1748 659
7 Szer. Tamás Aqu.Tam. tt Vazul és ls .. ~ 630 1753 1856 719
8 Csüt. Zoltán Ist. János tt Teofilakt Ih 628 1755 20,1 738
,9 Pént. Franciska Franciska tt Szab. 40 vt. Ih 626 1757 21 5 755
10 Szo. Olimpia 40 vértanú tt Kodr. és ts. 'Ih 624 1758 2211 813
11.hét. Bőjt 3, vas, Luk, 11. 14-28; Efez. 5, 1-9

11 Vas. G. 3. Aladár G. 3. Oculi G.Nb.3.v. q;e 622 1759 2316 833
12 Hétfő Gergely 1.Gerg. p. tt Teofanez q;e 62q 18 1-- 855
13 Kedd Krisztián Szabin vt. tt Nicefor f:Ir 618 18 2 021 923
14 Szer. Matild ([ Mathild' tt Sándor !fr 616 18 4 126 955
15 Csüt. Kristóf Lengin vt. .tt Agáp !fr 614 18 5 227 1038
16 Pént. Henriette Geréb pk. tt Szabin vt. ~ 612 18 7 323 1131
17 Szo. Gertrud Patrik pk. tt Elek 8.'\ 610 18 8 412 1234
12. hét. Bőjt 4 vas, .Ián . 6, 1-15; Gal 4 21-31.

18 Vas. G. 4. S., E. G. 4. Laetare G.Nb.4.v. ~ 6 818 9 452 1345
19 Hétfő József József tt Krizs., Dár. ~ 6 61811 526 15 2
20 Kedd Hubert J.,B.Cs.M. tt Szabb.vL ~6 41812 554 1622
21 Szer. Be~edek e Bened.ap. tt Jakab az ifj. ~6 21813 619 1744
22 Csűt. Oktávián Gen. Katal. tt Vazul vt. Wf6 01815 ·641 19 5
23 Pént. Frumenc Viktor. vt. tt Nikon CiiI' 558 1816 ·7 42028
24 Szo. Gábor Gábor föan.j'[ Zakariás hv. ~ 556 1818 728 2152
13. hét. Bőjt 5 vas Feketevas. Ján 8 46-59 ;'Zsid, 9. 11-15,

25 Vas. G. 5. Gy,o!RA. G. 5. Judica G.Nb.5.v. ~ 554 1819 '/5512315
26 Hétfő Manó Manó tt Gábor tIt 552 1821 828--
27 Kedd Hajnalka Dam.Ján. tt Matróna tk 550 1822 9 9 034
28 Szer. Gedeon j Kap. .Ián. tt Hilarion ~ 548 1823 959 146
29 Csüt. Cirill Auguszta tt Cirill -ss 546 1825 1100 246
30 Pént. Izidor Fájd. Szűz tt Klirríak Ján. ~ 544 1826 12 7 334
31 Szo, Árpád Guidóapát tt Hipác ~ 542 1828 13 8 412

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. IdőjárásHerschelszerint:
Márc. 3 = Adar II S. Thezave f Holdtölte ő-án 12 Ó. 27 p

6-áíg hóviharok;5= 13 Eszterböjt Utolsó negyed 14-én 16 Ó 20 p.
6= 14 Purim * Ujhold 21-én 21 Ó. 29 p. 6-14-ig sok eső hóval;
J= IS Susan Pur. ) Első negyed 28-án 12 Ó, 54 p. 14-21~ig szép, kellemes
10= 18 S.KhiThiza idő; 21-28-ig változó,17= 25 s.vsj, Pek, l-én a nap hossza II Ó. 4 p,; a hó végéig I Ó.
22 = Nizan I Ros Kedes 42 p. nö. 20-áll 21 6 42 p. a Nap a kos jegyébe ([ föld távolban ll-én 12 ó.24= 3 S. Vajikra lép. Tavaszkezdet 22-én Merkur a legnagyobb
31= 10 S. Zaw -nyugati kitérésben (280). ([ földközelben 23-án 12 '6,



Március.
Mindent cselekedhetem Krisztus által, aki engemet megerősít. (Philipp 4. 13.)

. ,
Egyháztörténeti emlékeztető márdus hóra: 3 •. Bod Péter -r 1769. - 5. A ma.gyar evang. lelkészek meg-
idéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6. Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522;
Bo delschwingh Frigyes .'. 183\. - '7. A britt külíöldi bibliaterjesztő társulat megalapítása. 1804. - 8. Hrabovszky
György'" 1762; A spanyol inkvizició eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. - 10. Batizi András beiratkozott
a wittenberpi egyetemre 1542; Fabó Audráa w 1810. - 12. Gerhardt Pal :" 1607.' - 15. Karsay Sándor ". 1814. -
17. SibaIti Demeter t 1589; Geduly Lajos ". 1815. - 1~. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid * 181). -
21. Bach Sebestyén ';' 1685. - 22. Abédí Benedek beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Agost
Hermann'" 1663; Pius papa Bécsbe érkezett, hogy Il. Józzelet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozásu ren-
deleteinek visszavonására birja ·1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján";' 1607; Bél Mátyás'" 1684. - 28. Comenius
Amos János ';' 1592; A zsoInai zsinat megnyitása 1610. - 30. Mária Dórottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni

Fülöp t 1567.

Kelet Feljegyzések

.............................. , ••••••......................................................................................................................................

úr élete a nemzetnek csak akkor lehet, ha lesz igazi bűnbánata. (Kapi Béla.)



.,
Aprilis

(30 nap)
Régente: Bika hava.

Tavaszhó.

1 1

Nap I Holdcr ~elte 1 nyugta kelte 1 n.vugta
o. p. Q. p. o. p. Q. p.

Nap Protestáns 1 Róm: kath. I Új görög

14. hét. Bőjt ·6. vas. Virágvas. Máté.21. 1- 9 : Filipp 2,
16-30: Ezs. 53, 5-10.

5-11: Nagypéntek Ján. 19,

1 flas. J: 6 Hugó ~. 6. Palm ar. f:- Nb. 6. v. I~540 182911428 442
2 Hétfő Aron Paul. F. hv. tt Titusz 538 18301537 5 5
3 Kedd Kereszt. R. Rikárd pk. tt~Nikéta t.a 536 18321645 5,25Tm. Izidor Izidor pk. tt György n 534 18331751 542
5 Csüt. Vince @ Nagyosüt. tt Diodor '" 153211834 1854 6 1

6 ént. 'l'agypéntek Nagypánt. tt agypéntek n 5301836 20001618
7 Szo. Herman Nagyszorn. Kallióp ~ 5281838 21 5 637

·15. het. Husvetv. Mark. 16, 1-7 Lor. 1. 5, 6-8 2 nap Luk 24, 13-35: Ap. csel. 10, 34-4l.

8 nas. . Husvétv.
. 9 étfő usvéthétfő

10 Kedd Zsolt
11 Szer. Leó
12 Csüt. Gyula
13 Pént. Ida cr
14 Szo. Tibor

TI' Husvétvas. ~. Husvétv. -ss 526 183912211 658
Husvéthétfő usvéthétfő !it 524 18402315 723
Ezekiel usvétkedd !it 522 1842-- 754
L Leó pápa Antipa ~ 520 1843 018 830
Gyula p. Vazul pk. ~ 518

1

1844 116 920
Hermen. vt. t Márton p. I~5161846 2 611017
Jusztin vt. Arisztark 5141847 2481124

16. hét. 1. vas. husvét utan. Feher vas. Jan 20, 19-31. Jan. 1 5, 4-10.

1
5 flas. ~. 1. Atala J. 1. Quasírn. ~. 1. Kresz, ~ 512 18491324 1236
16 Hétfő Lambert Labr. B. J. Irén ~ 510 1850 354 1359
17 Kedd Anicét Anicét pk. Ákos ~ 5 9 1851 418 1512
18 Szer. Ilma Apollonius vt. János szerz. ~5 71853 442 1634
19 Csüt. Kocsárd Emma Pafnuc lill' 15 5

1

1854 5 41756
20 Pént, Tivadar @ Tivadar hv. t Teodor hv. WI' 5 '31856 52711922
21 Szo. Anzelm Anzelm pk. Január ~ 5 11á57 553201:8

·17. het. 2. vas. husvet után. Jan. 10, 11-16: Pét. I. 2, 21-25.

2 Kas. J. 2. Szótér ..• 2 M' . ~.~. S. Teo. ~ 459 18591624 22.13.s, . ·lsenc.
23 Hétfő Béla Béla pk. vt. yorgy írn 457 1900 7 1 2332
24 Kedd György György vt. Szaba írn 456 19 1 749
25 Szer. Márk S. J. olt., M. Márk. ev. ~ 454 19 3 849 039
26 Csüt. Ervin l Kilit és Marc. Vazul pk. -ss 45219 4 956 134
27 Pént. Arisztid K. Pét. e. t. t Simeon 1WI' 1

4 50119 6 11 7 215
28 Szo. Valéria Ker. Pál hv. 9 vértanu WI' 44819 7 1218 247

·

2

18. heL 3. vas. husvet utan. Jan. 16, 16-22: Pét. I. 2, 11-20.-,--,---,----,---
29 Vas. 0..3. Albert $.~.Jubilate <Ii. 3. Jázon I ~ 1447119 8113281311

. 30lHétfő[Katalin [Sien.Kat.sz.IJakab aps. ~ 445191011436 333

Izraelita naptár.
Ápr. 5 = Nizan 15 Passz. 1 n,

6 = .16 Passz. 2 n.
7= 17 S.

11 = 21 Passz. 7 n.
12 = 22 Passz. 8 n
14 = 24 S. Sem 1 P.
20 = 30 Ros Khod.
21 = ljar 1 S.2P.T.M.
28= 8 S.3P.A.K.
30 = 10 Sení bőjt

A hold fén~á1tozásai. Időjárás Herschel szerint:

@ Holdtölte 5-én 4 ó. 38 p. A hó 5-éig sok eső: 5-13-ig
([ Utolsó negyed 13-án 9 Ó. 9 p. nedves, szeles: i3-'20-ig
fill Ujhold 20-án 6 ó. 25 p. változó:20-26-igszeles.sok
l Első negyed 26-án 22 ó. 42 p. eső: a hó végén szép idő.
l-én a nap hossza 12 óra 49 p; a hó ;Végéig 1 ó.1 ([ földtávolban 8-án 1 Ó.

36 p. nő . I cr földközelben 20-án 20 ó.



Aprilis.
Szabadíts-meg engemet óh Uram az álnok emberektől. (140. Zsolt. 2.)

Egyháztörténeti emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly cs ászár '" 742. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat meg-
nyitása 1707 [ápr 10-ig tartott). - 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik haneia király nantes! ediktumával a hugeno tták (francia protestánsok) vallásszabad-
ságát biztosíto lia 1598; Ráth Mátyás" 1749. - 14. Györy Vilmos t 1885. - 16. 1. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem
Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja. az elsőre 1672·ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése
a wormsi birodalmi gyűles előtt 15,1. - 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi birodalmi gyűlésen 1521;
I. Rákóczy Gvörgyné, Lorántffy Zsuzsánna t 1660. - 19. Az evang. rendek protestálnak a speieri birodalmi gyűlés
határozata ellen 1529; Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. superintendens t 1812.
- 20. Bocskay Istvánt Magyarorsz';íg fejedelmévé választják a szerenesi or'szággyülésen 1605: - 21. Hulten Ulrik *
1488~ Wichern János Henrik'" 1808. -- 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418. - 28. Az első magyarországi diako-

nisszák felavatása Pozsonyban 1895. - 30. Gyurátz Ferenc'" 1841.

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

.H·I······· ,

Kelet 'I Fel jeg y z é sek

\.......... __ __ .
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Kereshetjük ístent az eszünk kel, dermegtalálni őt csak a szív által lehel.
[Br. Eötvös .Iózsef.]



1 Keddi Fülöp FüL, Jak. ap. Jeremiás IMi 444 191111542 350
\2 Szer. Zsigmond Atanáz pk. N. Atanáz n 442 19121646 4 8
3 Csüt. Irma Sz. ker. felt. Teodór n 441 1914 1748 425
4lPént. Flórián @ Mon:, Fl. vt. t 1P~lágia ~ 143911915 18561 442
5 Szo. Gotthard -V. PlUS p. Irene ~ 4371917 20 2 5 3

Nap I Protestáns

19. hét...

Május
(31 nap)

Régente: Ikrek hava.

Tavaszuló.

Róm. kath. I I Új görög I CI: Ikelt~I~;ugta I kel~I~~Ugla
opopopop

4. vas. husvét után. .Ián. 16. 5-14; Jak. 1. 16-21.

20. hét. 5 v. hv. u. Ján. 16.23.30; Jak. 1. 22-27 AId. cs Márk. 16. 14-20; Ap. cs. 1.1-11.

21. hét. 6. vas. husvét után. .Ián. 15.25-16. 4; Pél. 1. 4. 7-ll.

22. hét. pünk. v. J. 14.23-31; Ap. csel. 2. 1-13: 2 n. Ján. 3. 16-21; Ap. cs. 10.-42-48..

27 Vas. G. Pűnk. v.
28 Hétfő Pünkösdh.
29 Kedd Maxim
30 1 Szer. 1 Nándor
31 Csüt. Petronella

Izraelita naptár.
Máj 3 = ljar 13 Kharn. bőjt

5 = 15 S. Ernor 4. P.
7 = 17 Seni bőjt
8 = 18 Lazbeorner.

12= 22S.Behar5.P.
19 = 29 S. Barn. 6. P.
20 = Sziv. 1 R Khodes
?5 = 6 Sabuoth L n,
28 = 7 Sabuoth 2. n.

G. pünkösdv.IG. Pűnk, v.
"Pünkösdh. Pünkösdh.
Pazzi Magd. Teodózia

I
Sz. Jobb. Kán. tt Izsák
Angela sz. Herma

139
159
216
232
249

6 Vas. G. 4. Frida G. 4. Cantate G. 4. Jób ~ 436 1918 21 7 525
7 Hétfő Napoleon Giz., Sz. vt. Kodrát Ait 434 1919 2211 554
8 Kedd Gizella Mih. főa. megj. N. Arzén Ait 433 i921 2311. 630
9 Szer, Gergely Naz. sz. Gerg. Izaiás ea 432 1922 -- 714

10 Csüt. Armin Antonin pk. Zelot Sim. ~ 430 1923 O 4 8 8
11 Pént. Mamertus Mamertpk. t Móc vt. ~ 429 1924 049 910
12 Szo, Pongrác ([ Pongrác vt. Germán ~ 428 1925 126 1019

13 Vas. G. 5. Szerv. G. 5. Rogate G. 5. Glic. tA 427 1927 156 1133
14 Hétfő Bonifác Bon. vt. IL Izidos vt. $ 425 1928 221 1249
15 Kedd Zsófia De la S. J .. :?~Akill ~ 423 1930 244 14 6
16 Szer. Mózes Nep. .Ián. ~" Teodor WI' 422 1931 3 61528
17 Csüt. Áldozócsüt. Aldozócsüt. Jéz. mennyb. fR' 421 1932 327 1649
18 Pént. Erik Venánc vt. t Péter, Dénes ~ 420 1933 350 1814
19 Szo. Ivó ~ Cölesztin p. Patrik és t. ~ 419 1934 418 1941

20 Vas. G. 6. Bernát G. 6. Exaudi G. 6. Talalé rrn 418 1935 452 21 6
21 Hétfő Konstantin Bob. And. Konst., IL ,rrn 417 1937 536 2221
22 Kedd Julia Julia sz. vt. Baziliszk. ~ 416 1938 632 2324
23 Szer. Dezső Dezső pk. vt. Mihály pk. ~ 414 1939 738 --
24 Csüt. Eszter Ker. segíts. Simeon st. ~ 413 1940 851 012
25 Pént. Orbán VII. Gerg. p. t Sz. Iván f. m. H 412 1941 10 5 049
26 Szo. Fülöp. ]) N. Fül. hv. tt Kárpusz ~ 41'2 1942 1117 115

m 411194311226
Mt 4 10 1944 13 33
fl 4 919461438
n 14 9119471542I ~ 4 8 1948 1647

Időjárás Herschel szerint:
A hó elején szép, száraz idö :

. 4-19-ig szép idő. felváltva
meleg esővel; 19-26-ig
változó. a hó végén nagy

záporok.
([ földtávolban 5-én 6 ó.
CI: földközelben 19-én 7 ó

A hold fényváltozásai.
@ Holdtölte 4-én 21 Ó. 12 p.
~ l]tolsó negyed 12-én 21 Ó. 50 p.
~ Ujhold 19-én 14 Ó. 14 p.
) Első negyed 26-án 10 Ó. 12 p.

A h6 l-én a nap hossza 14 6. 27 p.; a hó végéig
1. 6. 13 p. nö. - 19-én teljes napfogyatkozás,

amely nálunk láthatatlan.



Máius.
fl{ jótéteménybenpedig ne restüljünk meg. (Gal. 6. 9.)

Egyháztörténelmi emlékeztető május h6ra: 2. Szegedi Kis István t 1572. (" 1505); Nagy István ev. super-
intendens '" 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba
vitele 1521; Livingstone Dávid t 1873 -Ó. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609. - 7. Sickingen Ferenc t 1523;
Budai Ezsaiás '" 1766; A Prot. Orsz. Arvaház alapítása 1859. - 9. Zinzendor! Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv
" 1496. - A hermhuti testvérlelekezet mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb
Agost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjaínak leveretése 1525: Nagygeresdi egyezség 1833. A prot. egyházak
szervezése ügyében kiadott császári patens visszavonása 1860. - 19. Alkuin t 804. Az első nérnat istentisztelet
Wittenbergben 1525. - 20. TiIly feldúIta Magdeburgot 1631. - 21. Fry Erzsébet * 1780. - 23. Savonarola elégettetése
1498 A harminc éves háború kezdete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából ki-
dobták 1618. - 24. Dürer AJbert '" 1471. - 25. A birodalmi átok kimondása Luther ellen Wormsban 1521; Baltik
Frigyes t 1919. 26. Zinzendorl Lajos gróf'" 1700. - 27. Dante'" 1265. Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

Kelet

Soha még egy nemzet sem romlott el, mely hazája erkölcseit és szokásait'
híven megőrizte. (Kölcsey Ferenc.) .

( .

Fel jeg y z é sek
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I .
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Nap Protestáns

11Pént.1 Jusztin
21 Szo. 1Anna

Június
(30 nap)

Régente: Rák hava.
Nyárelö_

1 1
'-1 Nap· I Hold.

Rónr kath. Új görög cr ~elte 1 "-yugtal ~elte 1 nyugta
o. p. o. p. o. p. o. p.

/
Pamfil vt. ttjJusztin b. 1~14 7119491175313 9
Erazmus tt Nicefor ~ 4 611950118591 33.1

Szenthár. u. 1. vas. .Ián. Ill. 1-15; Róm. 2, 33-36.23. hét.

24. hét. Szenthár. u. 2. vas. Luk. 16, 19-31: Ján. L 4, 16-21.

1 Vas. G. 1. Mar
11 Hétfő Barnabás
12 Kedd Klaudius
13 Szer. Tóbiás
14 Csüt. Vazul
15 Pént. Vid
16 Szo, Jusztin

25. hét.

G. 2. Margit G. 2. Anton. ~4 3119.56-25 1034
Barn., Jolán Bartal és B. ~4 31956 -49 1149
Fak. .Ián. hv. Onufriusz ~4 21957 1 9 13 6
Pad, sz. Antal Aquílina ~4 21957 129 1424
Nagy Vazul Metód ~4 21958 151

1

1544
Jézus Szive t Ámosz ~4 21959 21617 9
Rég. sz. Fer. Tikon ~4 21959 245 í834

Szenthár. u. 3, vas. Luk. 14, 16~24; .Ián. 1. 3, 13-18.

1 Vas. G. 2. Laur
18 Hétfő Arnold
19 Kedd Gyárfás
20 Szer. Ráfael
21 Csüt. -Alajos
22 Pént. Paulina
23 Szo. Zoltán

I

G. 3. Rainer G. 3. Izmael (ti 4 219591324 1955
Efrém e. t, Léonc Ö 4 220- 413 21 6
Gyárt, Prot. Judás ap. "'164 220- 516 22 3
Szilvér p. vt. Metód pk. ~4 220- 627 2244
Gonz. Alajos Julián vL ~4 220- 744

1

2317
Paulin pk. .t Özséb pk. ~4 320- 8592342
Ediltrud Agrippina mt 4 320- 1011--

Időjárás Herschel szerint:
1-9 tartós, nagy hőség,
10-19-ig még nagyon me-
leg, de helyenkint eső is,
20-30-ig borús és hűvös.
cr földtávolban l-én 2 ó.cr Iőldkőzelben Iő-án 15 s.cr földtávolban 28-án 21 ó.

?

Vas G. Szenih• .fjf) G. 1.Szenth . . G.l. Mindsz ~.4 61951 20 3 357
4 Hétfő Kerény Kar. Fer. vt. Metrofán !#r 4 51952 21 4 430
5 Kedd Bonifác Bonifác pk. Marcián !#r4 51953 22- 512
6 Szer. Norbert Norbert pk, Zsuzsanna ~4 41953 2249 6 3
7 Csüt. Róbert Úrna~a Teodót ~4 4

1

1954 2327 7 3
8 Pént. Medárd Medár pk. t Teodor er. ~ 4 41954 23591810
9 Szo. Félix' Prim. és Fel. Cirill, Ath. tA 4 31955 -- 921

26. hét. Szenthár. u. 4. vas. Luk. 15. 1-10; Pét. 1. 5. 6-1 L

2 Vas. G. 3. Iván]) G. 4. K. J. sz G. 4. Iván sz ~ 4
31

20
11

1121 - 3
25 Hétfő Vilmos Vilmos Febr. és ts. n 4 320 11227 -22
26 Kedd János, Pál .Ián. és Pál vt. Dávid rem. n 4 420 11333 -38
27 Szer. László László kir. Sáms. pap· n 4 420 11437 -55
28 Csül. Arszlán Irén pk. vt. Cirus, .Ián, qe 4 420 11542

1

114
29 Pént. Péter és Pál Péter és Pál Péter és Pál qe 4 420 11648 135
30 Szo. Pál Pál eml. 12 apostol !Jr 4 520 11754 2-

Izraelita naptár..... A hold fényváltoaásal,

JÚn.2 -= Sziv. 14 S. Nasza 1. P. @ Holdtölte 3-án 13 Ó. 13 p,
9 = 21 S. Beha!' 2. P. cr Utolsó negyed ll-én 6 ó. 51 p.

16 = 28 S. S!.-L. 3. P. ~ U"h ld 17' 21' 42
18 = 30 Ros Khodes ~ J o -en o. p.
19 =Tham. 1 Ros Khodes I ]) Első negyed 24-én 23 ó. 47 p.
23 = 5 S. Khor, 4. P. Nyárkezdet.'l-én a nap hossza 15 6. 37 p. i 21,ig
30 = 12 5 Balak 5. P. 21 p. nö, a h9 végéig 3 p. fogy. - 17-én .rész-

leges napfogyatkozás; nálunk láthatatlan.



Június.
Közel vagyon az Úr a töredelmes szívekhez. (34. Zsolt. 19.)

Egyháztörténelmi emlékeztetö június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai országgyűlés en 1557;Oberlin
.Iános Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562. Csepregi kolloquium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 5. Bonifacius
t 755. - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való tekintettel erre a napra [szerda) min-
den vallásfelekezettöl megtartandó országos böjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál
t 1676. - 8. l. Rákóczy György" 1593; Franeke Agost. Herman t lTp. - 10. Apáczai Cseri János " 1625; 12. Szemerei
Matkovích Pál ", 1743. ~ 13. Luther Márton és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte
Erdősi János nyelvtanának nyomtatását 1539.15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok alá veti 1520; Szász Károl'y" 1829.
17. A cseh morva testvérek letelepíté se Zinzendor! Lajos berthelsdorfi birtokán [Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás ki-
végeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyitása 325. - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugenhagen .Iános ".
1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyülésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. - 27. A lipcsei vita kezdete 1519. - 29. Pál apostollefejeztetése Rómában

Nero alat! 64. A hagyomány szerint ugyane napon feszítették meg Péter apostolt fejjellefelé. - 30. ReuchlinJános t 1522.

Kelet Fel jeg y z é sek
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Legyen hát célod: Istennek dicsöség. magadnak munka. (Madách.)



Július
(31 nap)

Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó:"'

Nap Protestáns 1 Ró~. kath. 1 Új görög 1([ 1hlt~I~~ugta 1kelt~I~~ugta
o. p. o. p. Ó. p. o. p.

27. héL Szenthár. U. 5. vas. Luk. 6, 36-42; Róm. 8, 18-23.

1 Vas. G. 4. Tibold . G.5',Jéz.sz. v'l G. 5. K. és D.
1:

4 6 20 1118561230
2 Hétfő Ottokár Sarlos-B.-A. B. Assz. m. 4 7 20 - 1956 3 9
3 Kedd Kornél lj) Sz. pápák e. Anatol ~ 4 8 20 - 2046 357
4 Szer. Ulrik Ulrik pk. Krétai And.' ~4 820- 2128 455
5 Csüt. Enese Zakkar. Antal Atanáz ~ 4 91959 22 2 6 1
6 Pént. Ezsaiás lzaiás próf. t Lucia .~ 1410119592230 712
7 Szo. Ciril, Metód Ciril és Met. Ciriaka ~ 4101959 2254 825
28. hét. Szenthár. u. 6. vas. Luk. 5, 1-11 ; Pét. I. 3, 8-15.

8 Vas. G. 5. Teréz IG. 6. Erzs. k. G.6.Prok. 1:4111195812314 939
9 Hétfő Lukrécia Veronika sz. Cirill pk. 4 12 1958 23 35 1053

10 Kedd Amália ([ Amália Leonc vt. 4 13 1957 2355 12 9
11 Szer. Uli 1. Pius p. v. Eufémia rn' 414 1956 -- 1327
12 Csüt. liabella Gualbert .Ián. Hilarion ~ 415 1956 -181446
13 Pént. .Ieüö Anakl. p. v. t István ~ 416 1955 -4411610
14 Szo. Eörs Bonaventura József pk. írn 417 1954 1171731

,
29. het. Szenthár. u. 7. vas. Máté 5, 20-26; Róm. 6, 3-11.

15 Vas. G. 6. Henrik G. 7. Henrik G. 7. Quirik írn 141811953 2-11845
16 Hétfő Valter Karm. B.-A. Atenogén "IE 4191952 2561948
17 Kedd Elek ~ Elek Margarita "'IE 420 1952 4 32037
18 Szer. Frigyes Kamill hv. Jácint ~ 421 1951 518 21 14
19 Csüt. Emilia Paulai Vince Makrina "422 195°1635 2142
20 Pént. Illés Jeromos hv. t IIllés pr. mr 423 1949 751 22 6
21 Szo. Dániel Praxedes sz. Simeon, J. fil 424 1948 9 3 2225

30. héL Szenthár. u. 8. vas. Márk. 8, 1-9; Róm. 6, 19-23.

22\Vas. G. 7. Már. M. G. 8. Már. M'I G. 8. M. M. m 1425 1947 1012 2243
23 Hétfő Lenke Apollinárp. v. Ezekiel pr. n 426 1946 1119 23-
24 Kedd Krisztina .]) Krisztina Dáv., Rom. n 428 1944 1225 2318
25 Szer. Jakab Jakab ap. Eufrázia 'IE 429 1943 1330 2338
26 Csüt. Anna Anna assz. Hermolaus 1:430 19421436--
27 Pént. Olga Pantaleon v.t Pantelemon 431 1941\15411--
28 Szo. Ince , Ince p. vt. Níkánor 432 19401646-30

31. héL Szenthár. u. 9. vas. Máté 7, 15-23; Róm 8 12-17

291Vas. G. 8. Márta G. 9. Már. sz. G. 9. Teodota ~ 14341193917461 1 3
30 1Hétfő Judit Judit vt. János katona ~ 43511937 1841

1
149

31 Kedd Oszkár Loyol. Ign. Eudocim • ~ 14361936 1926 245

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. IdőjárásHerschelszerini:

Júl. 5 = Tham. 17 Templ. e. böjt @ Holdtölte 3-án 3 ó. 48 p. A hó elején hűvös, sok
7 = 19 S. Pink. 6 P. ([ Utolsó negyed 10-én 13 Ó. 16 p. esővel; 10-17-ig na~y z á-

14= 26 S. Mat. 1. P. 1\1 Ujhold 17-én 5 ó. 36 p. porok; 17-24-ig nedves;
18= Ab. 1 Ros Khodes Első ne ed 24-én 15 ó. 38 a hó vé e változó.-21_
26=
28=

4 S. Deb. 2 P'I ]) gy n. 1 g
9 Jeruzs. P: b. t-én a nap hossza 15 óra 55 p; a hó végéig 55 p. ([ földközelben 14-én 16 ó

13 S. Voeth. 3.P. fogy. - 4-én a Föld a naptávolban. ([ földtávolban 26-án 13 ó.. .



Jiilius.
Az isten szerint val6 bánat idvességre' v,16 megtérést szerez. (Kor. 2, 10.)

Egyhá",történeti emlékeztetéS júlins hóra" 1. Voes Henrik é. Esch János Brüsselben tüzhalált szenvedtek
1523, amit Luther elégiában énekelt meg, Bárány György t 1757 (* 1681), - 4. Geller! Keresztély * 1715, Vallásvita
Lipcsében Luther és Eck között 1519. - 6. 1. Leó római püspök Attila előtt 452, Husz János * 1369 és t 1415. -
9. [do Acs Mihály * 1631. - 10. Kálvin János " 1509, a német kath. Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász
választófejedelem t 1553, II. Rudolf kiadja a cseh prot.vok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rolterdami Erasmus
t 1536, a hallei egyetem megnyitása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841, Bauhofer János t 1864. - IS. Jeruzsálem
elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099. - 16. A pápa követei leteszik a kiátkozási hullát a konstantínályi Sophia
templom oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.] - 17. Kolbenheyer Mór " 1810. - 18. Bouillon Gottfried t 1100,
II pozsonyi evang. templomok és iskolák elvétele Kolonics által 1672, Perlaky Dávid" 1754, a vatikáni zsinaton a
pápa csalatkozhatlanságáról megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Károli Gáspár általlefordított Biblia kinyo-
matásának befejezése Vizsolyban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a jezsuita rendet 1773, a Teleki
Józsefné Röth Johanna-léle ösztöndíj-alapítvány létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottlriednek királlyá választása 1099,
a baseli zsinat kezdete 1431, a nürnbergi vallásbéke 1532. - 24. Kempis Tamás t 1471, Ballik Frigyes * 1834. -
26. A porosz egyházi únió megkötése 1817·. - 28. Bach János Sebestyén t 1750, Baksay Sándor" 1832. - 29.
Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876 - 30. A husziták Ziska vezérlete alalt a prágai

városháza ablakából a polgárraestert és a tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.

Kelet Fel jeg y z é sek
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Többvagyok, mint földi ember, a levegőn kívül van valami más tartomány is,
ahova a lelkünk felemelkedik. (Gárdonyi.)



II Augusztus
(31 nap)

Régente: Szűz hava.

Nyáruló.

Nap Protestáns -1 Róm. kath. Új görög , 1 ([ 1 kelt~I~;u~ta 1 kel~I~~ugta-
. Ó. p. o. p. o. p. Ó. p.

33. hét. Szenth. u. 11. vas. Luk. 19, 41-48; Kor. 1. 12, 1-11.
,

1 1 Szer ·1Vasas Pél. ~ 1Vasas sz. Pél. 1 Makkab. 1~ 14 38119 34120 3 349
2. csiiL

I

Lehel, G. 1 Liguri Alfonz István er. I ~ 439 1933

1

2033 459
31PénL Hermina István vt. ti Fausztusz ~ 1440119312058 613

.4 Szo. Domonkos Domonkos hv. Efezi 7 gy. ~ 441193021 20 728
32. hét. Szenth. u. 10. vas. Luk, 16, 1-9; Kor. I. ID, 6-13.

5 Vas. G. 9. Oszv. G. 10.H. B. a. G. 10. Fáb. ~ 442 1929 2140 844
6 Hétfő Berta Úr szine vált. Úr szinvált. (ji( 443 1927 22 010 O
7 Kedd Ibolya Kajetan hv. István (ji( 444 1926 2221 1117
8 Szer, László ([ Cirjék vt. Emilián ~ 445 1925 2246 1235
9 Csüt. Emőd Román vt. Mátyás ~ 447 1923 2316 .1354

10 PénL Lőrinc Lőrinc vt. ; Lőrinc tit 449 1921 2354 1515
11 Sze. Tibor Zsuzsanna vt. Euplusz ~ 4501919-(-1631

,
043'173612 Vas. G. 10.Klára G.l1. Klár.sz. G. 11. Anic. ~ 451 1918

13 Hétfő Ipoly Ipoly.Kassz. v. Maxim ~ 453 1916 145 1829
14 Kedd özséb özséb vt. tt Marcell -ss 454 1915 256 1910
15 Szer. Mária ~ Nagy B. Assz. Nagy. B. A. ~ 455 1913 413 1942
16 Csüt. Ábrahám Joak.,Rók.hv. Dioméd fM 456 1911 529 20 7
17 Pént. Anasztáz Jácint hv. Miron pap ~ 458 19 9 643 2028
18 Sza. Ilona -Ilona csász. Laurusz ~ 459 19 7 754 2047

34. hét. Szenth. u. 12. vas. Luk 18, 9-14' Kor 1 15, 1-10.

19 Vas. G.l1. Huba
20 Hétfő István k. (N...
21 Kedd Sámuel
22 Szer. Menyhért
23 ,Csüt. Farkas
24 Pént. Bertalan
25 Szo. Lajos

u.)

,
G.12.Lajospk. G.12. Andr. M5 119 593 21 4
Sz. István kir. István M5 219 41010 2120
Ch. Franciska Tádé qe5 319 21116 2140
Timót vt. Zotik és ts. qe5 4J9 11222 22 2
Beniti Fülöp I Kallinik qe5 61859 1328 2228
Bertalan ap. t Eutik Air 5 71856 1433 23 O
Lajos kir. Bertalan Air 5 91854 1535 2341

35. hét. Szenth. u. 13. vas. Márk 7, 31-37' Apost csel 10 24-33.,

26j Vas. G. 12. Izsó j'G. 13. Zefír. p. G. 13. Nat. ~1510 185311632 --
27 Hétfő Gebhard Kalaz. József Libér ~ 511 18511720 031
28 Kedd Ágoston Ágoston pk. Mózes rem. ~ 512 1849 1817 132
29 Szer. Ernesztin Ker. .Ián. fejv'l Sz. Iv. Iejv, i'I1 5/141847 1834 240
30 Csűt.' Róza Limai Róza Sándor pk. tl~ 515

1
1845 19 1 35'S

31 Pént. Erika ~ Rajmund hv. B. Assz. öve I~ 5171843 19241 510
5

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint:
Aug. 4 = Ab.IS. S. Ek.4. Perek. ~ Holdtölted-én 16 ó. 31 p. 11-8_ig szép, száraz idő;

11= 25. S. Reéh 5. P. 8-15-ig szép idő, . válta-
. 16= 30. Ros Khodes cr. Utolsó negyed 8-án 18 ó. 24 p.

17 = Elul 1. Ros Khodes ~ Ujhold 15-én 14 ó. 49 p. kozva délnyugati nedves
18= 2. S. Softim ]) -Első negyed 23-án 9 ó. 21 p. szelekkel; a hó másik fele
25= 9. S.KiThez.2P. ~ Holdtölte 31-én 3 ó. 34 p. változó.

~ l-én a nap hossza 14 Ó. 56 p.; a hó végéig 1 ó. ([ földközelben 10-én 18 ó.
30 p. fogy. ([ földtávolban 23-án 8 ó.



Augusztus.
Valamit ember vetend, azt aratja. (Gal. 6. 7.)•Egyháztélrtéaeti emlékeztető augusztus hóra, 1. Grynaeus Simon t 1541 ('" 1493). Gradeczi Stansith Horváth

Gergely'" 1558. A britt uralom alatt levő országokban az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi
diakonissza anyaház megnyitása 189L - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállitja 1814. - 8. Békekötés a
hugenottákkal St Germainban 1570; Ribini János t 1788 (* 1722); - Csengey Gusztáv * 1842. - 15. I. Sz. István
magyar király megkoronáz!atása 1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat meg-
alapítása 1836. A csehek Il. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választó! kiáltják ki királyuknak J619. - 19. Szebe-
rényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál'" 1839. 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer GottIieb Agost " 1793; Pálfy
J ózsel * 1812. - 24. A párizsi vérmeuyegaő 1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai országgyülésen Magyar-
ország királyává választják 1620; Haase Károly <. 1800. - 28_ Augusztinus t 430. Kermann Dániel <. 1663. - 29. Bél
Mátyás t 1749. - 30. Szenci Molnár Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János Frigyes e 1740·

Kelet Feljegyzések

.
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Az idő igaz és végre ledönti, ami nem igaz. (Petőfi.)



·Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.

Öszelőhó.

Nap Protestáns \ Róm. kath. \ Új giírög \ cr \ ~e1t~I~Ugta\lkel~I~~ugta
o. p. O. p. 6. p. o. p,

11Szo. IEgyed 1Egyed 10. Simon: 1~ 151811841119441:628
3(). hét. Szenthár. u. 14. vas. Luk. 10, 23-37; Gal. 3, 15-22.

\

2 Vas. G. 13. Reb.
3 Hétfő Hilda
4 Kedd Rozália
5 Szer. Viktor
6 Csűt, Zakariás
7 Pént. Regina
8 Szo. Mária

G. 14. Istv, k, G. 14. Mam. WI 519 1839 20 5 746
Manszvét pk. Teoktiszt WI 521 1837 2025 9 4
Viterbói Róza Babilasz ~ 522 1835 2049 1024
.Iuszt, Lőr. pk, Zakariás ~ 523 1833 2117 1145
Ida Mihály cs. rrn 525 1831215313 6
Kassai vt. t Szocont vt. rrn 526 1829\2238\1422*Kis B.-:A. Kis B.-A. írn 528 182722371530

-37. hét. Szenthár. u. is. vas. Luk. 17, 11-19; Gal. 5, 16-24.

9 Vas. G. 14. Adám G. 15.KLPét. G. 15. Szev. ~ 529 1825\-- 1626
10 Hétfő Erik ToL MikL hv. Menodóra ~ 530 1823 042 1710
11 Kedd Teodóra Protáz és J. Teodóra ~ 531 1821 155 1744
12 Szer. Guidó Mária neve Antonóm H 533 1819 311 18 9
13 Csüt. Ludovika Notburga sz. Kornél lt1 534

1

1811 425

1

1831
14 Pént. Szerénke O Sz. ker. fel. t Ker. felm. Hl 5351815 5371851
15 Szo, Nikodém. Hétfájd. sz.M. Filoteusz n 5371813 64719 8

38. hét. Szenthár. u. 16. vas. Máté 6, 24-34; Gal. 5, 25-6, 10.

16 Vas. G. 15. Edit G. 16. Kornél G. 16. Lud. n 538\1811\755 1925
17 Hétfő Ludmilla Sz. F. sebh. Zsófia n 53918 9 9 1 1943
18 Kedd Titusz Kup. József Ariadné CiE 54118 710 9 20 4
19 Szer, Vilhelmina Jan. Kan. tt Trofim CiE 542 18 5 1115 2028
20 CsüL Friderika Euszták vt. Teopiszta Air 544 18 3 1221 2057
21 Pént. Máté \ Máté ap. tt Jónás pr. ~ 545 18 O1324 2133
22 Szo. Móric ]) Móric vt. Foka pk, ~ 546 1758 1423 2218

39. hét. Szenthár. u. 17. vas. Luk. 7, 11--17; Efez. 3, 13-21.

23 Vas. G. 16. Tekla G. 17. Tekla G. 17. Iv, f. ~ 548 1756 1514 2313
24 Hétfő Gellért Fog. kiv. M. ,Tekla ~ 549 1755 1557 --
25 Kedd Kleofás Gellért pk, vt, Eufrozina ~ 550 1753 1632 020
26 Szer, .Iusztina Ciprián, Just, Nilusz ~ 551 1751 17 2 131
27 Csüt. Adalbert Kozma, Dam. Kallisztrat. ~ 552 1749 1726 246
.28 Pént, Vencel Vencel k. vt, t Baruch pr. ~ 554 1747 1747 4 4
29 Szo. Mihály ® Mihály Iőan. . Kiriak rem. ~ 555 1745 18 8 522

40. héL Szenthár. u. 18. vas. Luk. 14, 1-11; Eíez. 4, 1-6.

301Vas. IG. 17. Jer. IG. 18. Jer. IG. 18.Gerg·I~155711742118281643

Izraelita naptá,r.
Szept. 1 ~ IOIul16 S.I<:i.T.3.4.P.

8= 23S.Nez.5.6.P.
15 =Thisri 1 5689. R H.
16 = 2 Q.os Hasanah
17 = 3 Gedalj, böjt
22 = 8 S. Haaszinu.
24 = 10 Jom Kippur
29 = I 15 Szukk. 1. n.
30 = 16 Szukk. 2. n.

Időjárás Herschel szerínl:

A hó eleje hűvös, esős í
6-14-ig szép, száraz idő;
15-29-ig hűvös, nedves.
cr földközelben 4-án 18 ó.
([ földtávolban 20-án 3 ó.

A hold fényváltozásai.
([ l,Ttolsó negyed ő-án 23 ó. 35 p.
~ Ujhold 14-én 2 ó. 22 p.
]) Első negyed 22-én 3 Ó. 58 p.
® Holdtölte 29-én 13 ó. 44 p. )
6szkezdet•. l-én a nap hossza 13 Ó. 23 p.; a hó

végéig 1 Ó. 38 p. fogy.



Széptember.
A jó ember az őszivének jó kincse~ből jót hoz elő. (Luk. 6. 45.)

Egyháztörténeti emlékeztetö szeptember h6ra, 1. A császári pátens kiadása a magyar prot. egyház szer-
vezése ügyében 1859. - 2. Tburzó György t 1567. - 3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. -
5. Thököly Imre" 1657. r: 7. Gusztáv Adolf gyözelme BreitenfeIdnél 1631; a Zsedényi-féle alapitvány létesítése 1878.
8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev. zsinat [megnyitása 1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté + 1880. -
13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chrysostomus (Aranyszájú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás t 1810;
Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. - 17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor
Emánuel csapatai megszállják az egyházi államokat 1866. - 19. Haubner Máté ", 1794; Erdödi zsinat 1545. - 21.
Savonarola Jeromos " 1542; Luther Lljtestamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thököly Imre erdélyi feje-
delemmé választása 1690; Lincoln a rabszolgaságot az Egyesült Allamokban megszünteti 1862; Kis János * 1770.
23. Wormsi concordatum 1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi vallás-

béke 1555. - 27. A porosz vallási unió létrehozatala 1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Fel jeg y.Z é sek I

t

/

,

Kiváncsiság bűnnek fele; A rossznak már nézése ront. (Arany.),



,-

Október
(31 nap)

Régente: Bököly hava.

Őszhó.

Nap Protestáns 1

1([ 1~elt~I:~ugta 1 kelt~~
op op op op

Róm. kath.
1

Új görög
..

1 Hétfő Malvin ISemig pk, B. A. véd, 1~ 558 174011851 8_ 4
2 Kedd Petra Ürangyalok Ciprián ~ 600 17381918 928
3 Szer. Helga Kandid vt. Ar. Dénes ~6 11737 1950 1051
4 Csüt. Ferenc Assisi Ferenc Hierót ~ 6 2 1735 2034 1212
5 Pént.

1
Aurél Placíd vt. tiMamelta ~ 16 4 1733 2127

1
13 25

6 Szo. Brunó ([ Brunó hv. Tamás ap. ~6 5 1730 22301425
'41. hét. Szenthár. u. 19. vas. Máté 22, 34-46; Kor. 1. 1, 4-9

7 Vas. G. 18. Amál. G.19.0.B.A. G. 19. Bak.
1:

6 7 1728 2344 1512
8 Hétfő Etelka '. Magy. N. A. Pelágia 6 8 1726 1548
9 Kedd Dénes Dénes pk. Jakab aps. ~ 6 9 17 25 058 1615

10 Szer. Gedeon Borgia Fer. Eulamp m 611 1723 213 1637
11 Csüt. Brigitta Placidia sz. Teofanész to 1612 1721 324 1657
12 Pént. Miksa Miksa pk. vt. t Andrónik m 614 1719 434 1714
13 Sza. Kálmán ~ Ede kir., hv. Papil n 615 1717 542 1730

42. hét. Szenthár. u. 20. vas Máté 9, 1-8; Efez. 4, 22-28.

14 Vas. G. 19. Helén G.20. KaL p. 1G. 20. Nazár j '" 161711715 649 ,1748
15 Hétfő Teréz Teréz sz. Lucián ~ 6181713 756 18 7
16 Kedd Gál Gál apát Lengin ~ 6191711 9 3 1829
17 Szer. Hedvig Hedvig assz. Ozeás ~ 62117 9 10 9 1856
18 Csüt. Lukács Lukács ev. Lukács ev. Air 622 17 8

1

1115 1929
19 Pént. Lucius AIk. Péter t Kleopatra !ir 624 17 61214 2011
20 Sza. Iréne Vendel, K. J. Artémiusz ~ 625 17 413 8 21 1

, .. -43. het. Szenthar. u. 21. vas. Mate 22, 1-14; Efez. 5, lJ-21.

211 Vas. G. 20. Ors. ) G. 21. Ors. I,G. 21. Hilár' ~ 627117 2 1353122 2
22 Hétfő Előd Kord. sz. vt. Aberc pk. ~ 6281700 14312314
23 Kedd Gyöngyike Ignác pátr. Jakab ap. fA 6301658 15 1--
24 Szer. Salamon Ráíáel főan. Arétasz ~ 631 1657 1526 022
25 Csüt. Blanka B. Morp. pk. Marcián ~ 633 16551549 137
26 Pént. Dömötör Dömötör vt. t Demeter I~ 634 1653116 9 254
27 Sza. Szabina Szabina vt. Nesztor ~ 636 16511630 413

,
44. het. Szenthar. u. 22. vas. Jan. 4, 47-54; Efez. 6, 10-17.

28IVas'IG.21.Sim. @IG. 22. Kriszt. <;7.22. Neon. tN'163711650116511535
29 Hétfő Zenó - I Narcisz pk. Abrahám r.. ~ 6391648 17 17 659
30 IKeddi Kolos 1Rodr. Alfonz Zenóbia ~ 164011647117471 825
31 Szer. Ref. emL Farkas pk. tt Epímák ~ 64216451826 952

Izraelita naptár.
Okt. 5 = Thisri 21 Has. ~ab.

6 = 22 S. Sem. Az.
7 = 23 Sz irnh. th.

1,3= 29 S. Beresith
14 = 30 Ros Khod.
15 = Markh. 1 Ros Khod.
20 = 6 S. Noakh.
22 = 8 Seni bőjt
25 = 11 Khamisi b.
27 = 13 S. Lek.-Lek.
29 = 15 Seni bőjt

Időjárás Herschel szerin!:

A hó 6-áig esős, 6-13-ig
szeles, nedves; 13-21-ig
szép idő; 21-től a hó vé-

géig hideg, derült idő.

1([ földkőzelben 1-én 23 ó.

1

([ főldtávolban 17-én 21 Ó.
([ földkőzelben 30-án 3 ó.

A hold fényváltozásai.
([ Utolsó negyed 6-án 6 ó 6' p.
IG Ujhóld 13-án 16 ó. 56 p.
) Első negyed -21-én 22 Ó. 6 p.
® Holdtölte 28-án 23 ó. 43 p.

A hó elején a nap hossza 11 Ó. 44. p.; a hó
végéig 1. Ó. 39. p. fogy.



'"t

Október.
Legyetek azért irgalmasok. (Luk. 6. 36.)

Egyháztörténeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386. - 2. A marburgi vita
Luther és Zwingli között 1529; Torkos Lászlo " 1839. - 4. Cranach Lukács ,', 1472; Fliedner Tivadar t 1864. -
5. Ezen a napon 1582-ben XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjár! 15-iket airtak. - 6. Korná-
romi Csipkés György t 1678. 8. A Luther Társaság megalapítása 1884. - 9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. -
11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik t 1531; l. Rákóczy György t 1648. - 18. Petrovics Péter t 1557; Fry
Erzsébet t 1845. - 14. Pozsony. a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf "
1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyarhoni evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása
1860. - 16. Cranach Lukács t 1553. - 18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. - Pákh Mihály * 1795. -
19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapitvány létesítése 1876. - 22. Sántha Károly * 1840. - 23. Huszár
Gál t 1575. - 24. A westfáliai béke megkötése. 1648. - 25; ll. József türelmi re deletének kiadása Magyarország
részére 1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus 'o. 1466. 31. Luther 95

tételének kíszögezése 1517.

Kelet Fe11egyzések
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A szenvedés mindíg a legnagyobb értékeket termeli magának a szenvedőnek
is, meg a társadalomnak is. (Gárdonyi.)
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November
" (30 nap)

~ég~e· Nyilasíh~va.·~
...." . I

OszutÓ.

Nap( . Protestáns I Róm. kath. I Új görög I I
Nap I Hold

[. ~elte 1 nyugta kelte 1 ~yugta
op 6 p 6 pop- ..

11Csiit. Marianna Mindszent Kozma, D.
1:

643 1644 1917111 11
2lPént. Achill Halottak n. t Acind. és ts. 645

1
1642 212011219

3 Szo, Győző Hubert pk. Acepszim. 1t>JE646 1640 21321311
45. hét. Szenthár. u. 23. vas. Máté 13, 23-35 i Filipp i 1. 3-11.

4 Vás. G. 22. Kár. ([ G. 23. B. Kár. G. 23. Her. ~ 648 1639 2248 1350
5 Hétfő Imre Imre herceg Episzteme IM 649 1637 -- 1421
6 Kedd Lénárd hv. Lénárd Pál pk. Mi 651· 1636 O 31444
7 Szer. Rezső Errgel. pk. vt. Lázár Mi 652 1635 115 15 4
8 Csüt. Gottfried Gottfried pk. Sz. Mih. főan. Mi 654 1633 225 1521
9 Pént. Tivadar Tivadar vt. t Porfír, M. no 655 1632 332 1538

10 Szo. Luther M. Aven. And. Olimpa no 657 1630 439 1555
46. hét. Szenthár. u. 24. vas. M~té 22, 15-22 i Filipp .. 3, 17-21.

11 Vas. G. 23. Márt. G. 24. Márt. G. 24. Géza ~ 659 1629 . 545 1613
12 Hétfő Jónás • Márton pk. vt. Alam. .Ián, ~ 70 1628 652 1633
13 Kedd Szaniszló Koszt. Szan. Ar. János ~7 11627 758 1658
14 Szer. Klement. Jozafát vt. pk. Fülöp ~7 31626 9 41729
15 Csüt. Lipót Gertrud sz. Szamónasz ~7 41625 106 18 8
16 Pént. Ottmár .Ödön pk. t Máté ~7 61624 11 31855
~7 Szo. Hortense Cs. Gerg. p. Csod. Gerg. ~7 71623 1151 1951

47. héL Szenthár. u. 25. vas.' Máté 9, 18-26 i Kol. 1, 9-14.

18 Vas. G. 24. Ödön G. 25. Pét. Pál G.25.Rom. ~7 81622 1230 2055
19 Hétfő Erzsébet Erzséb, assz. Barlaám ~ 710 162'1 13 2 22 4
20 Kedd Jolán [ Val. Félix D. Gergely ~ 711 1620 1329 2316
21 Szer. Olivér Bold. Assz. b. B. A. felaj. ~ 713 1519 1352 --
22 Csüt. Cecilia J Cecilia vt. Filémon, A. ~ 714 1618 1412 029
23 Pént. Kelemen Kelem. p, vt. t Amfilok ~ 716 1617 1431 144
24 Szo. Emma Kereszt. Ján. Kelemen p. ~ 717 1616 1451 3 3

25 Vas. 1G. 25. Katal.
26 Hétfő Milos
27 Kedd 'Virgil ~
28 Szer, Stefánia
29 Csüt. Noé
30 Pént, András

G. 26. Kat. vt. G. 26. Kata!. 1IM 171816 1511514 424
Berch. János Nikon ~ 720 16 15 1541 550
Érm. sz. Már. Per. Jakab ~ 721 16141616 715
István apátvt. Irenark til' 7221613 17 2 843

I
Szat.urninvt.IParamon til' 724161318 210 O
András aps. András t>JE725,1612191311 3

48. hét. Szenthár. u. 26. vas. Luk. 13, 1-9 i Thessz. 1. 6, 13-18.

A hold fényváltozásai.
[ l,Jtolsó negyed 4-én 15 Ó. 6 p.
• Ujhold 12-én 110 Ó. 35 p.
]) Első negyed 20-án 14 Ó. 36 p.
~ Holdtölte 27-én: 10 Ó. 6 p. '
I-én a nap hossza 10 Ó. 1 p.; a 116 végéig 1 Ó.

14 p. fogy.
12-én részleges napfogyatkozás; nálunk látható.
27-én teljes holdfogyatk.; nálunk kezdete látható.

Időjárás Herschel szerin!:
6-ig szép idő, 7. és 8. igen
szeles, 9-ll-ig eső, 11-17~ig
derült, 18-fől 24-ig eső, hó,
szél, 25-lől 27-ig borus,
zord, 28-tóI végig derült.
[ föld távolban 14-én 9 ó.
[ földközelben 27-én 15 ó.

Izraelita naptár.
Nov. 3 = MarJi:h. 20 S. Vaj era

10 = 27 S. Kh.-Sz.
13 = 30 Ros Kho.
14 = Kiszlev 1 Ros Kho,
17 = 4SToldoth
24 = I II S. Vajeze



November.
Valamit imádkozásban kértek, higyjétek, hogyelveszítek. (Márk ll, 24.)

Egyháztörténeti emlékeztető Do·vember hóra: 1. Huszár Gát bevégezte Bornemissza Péter "Az evangélio-
mokból és az epistolékból való tanulságok" c. munkája 1. részének nyomását 1573. - 5. A kenstacai zsinat megnyi-
tása 1414; Hans Sachs " 1494; Heockel János t 15391'" 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. Ar íehérhegyi csata
1620. - 9. Chemoitz Márton 1522; az artikuléris 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 (az új naptár szerint). - 17. IlIésházy István nádorrá
válasatása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes" 1768. - 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott
1609; Alvinczi Péter t 1634. - 24. Knox János t 1572 !'" 1505). - 26. A clermonti zsinaton Il. Orbán pápa a keresztes
háború megindítására lelkesít 1095; I. Rákóczi György erdélyi fejedelemmé vál:tsztása 1630. - 28.: Lang Mátyás

t 1682 (* 1643).

Kelet Feljegyzések

/

•

'1'<'"

Nem az, ~mit birnnk, hanem a meggyőződés, hogy amit birunk, aizt megérdem-
leUük, boldogít. (Br. Eötvös J.)



1Eligiusz pk. 1Ananiasz 1~ 1726116111203111148
Ádvent. Úrjövet 1. vas. Máté 21. 1-9; Róm. 13, 11-14.

2 Vas. G. 1. Aurelia G. 1. Bibiana G. 27. Hab. ~ 728 1611 2148 1223
3 Hétfő OIivia Xav. Ferenc Szofoniasz ~ 729 1611 23 3 1249
4 Kedd Borbála {[ Borbála Borbála Mi 730 1610 -- 1311
5 Szer. Vilma Szabbasz a. Szabbasz ~ 731 1610 015 1328
6 Csüt. Miklós Miklós pk. Miklós n 732 1610 123 1345
7 Pént. Ambrus Ambrus t Ambrus n 733 1610 230 14 2
8 Szo. Mária Már. szep. f. Patáp n 734 16 9 336 1419

Nap

50. hét.

December
(31 nap)

.R~gente: Bak hava.

Télelöhó,

1
-1 Nap I Hold

Újgörög ([ kelte 1 n.rugtal ~elte I ny~gta
o p. o. po. p. Ó. p.

G. 2. Fourier G. 28. B. A. t' ~ 735 16 9 443 1439
Melkiades p, Hermegén ~ 736 16 9 549 15 2
Damáz p. hv. Dániel styl, ~ 737 16 9 655 1530
Ottilia sz. Szpiridion ~ 738 16 9 759 16 6
Luca sz. Eusztrát és t. ~ 73916 9 858 1650
Nikáz p. v. t Tirzus ~ 740116 91949 1745
Valerián Eleutér pk. ~ 74116101031 1847

Adv. 2. vas. Luk. 21. 25-36; Róm. 15, 4-13.

9 Vas. G. 2. Natál.
10 Hétfő Judit
11 Kedd Árpád
12 Szer. Gabriella
13 Csüt. Luca
14 Pént. Szilárdka
15 Szo. Johanna

51. hét. Adv. 3. vas. Máté 11, 2-10; Kor. 1. 4, 1-5.

16 Vas. G. 3. Albin. G.3. Etelka G. Teofána ~ 742 ~610 II 4 19-55
17 Hétfő Lázár Lázár Dániel ~r. :;A 742 1610 1133 21 4
18 Kedd Auguszta Gráelán pk. Sebestyén ~ 743 1610 1156 2216
19 Szer. Viola Pelág. Kán. tt Bonifác ~ 744 1611 1216 2328
20 Csüt. Teofil :) Timót, Maura Ignác ~ 744

1

1611

1

1235 --
21 Pént. Tamás Tamás ap. tt Juliána fR' 7 45 16 11 1254 041
22 Szo. Zenó Zenó vt. tt Anasztázia fiiI' 7 45 16 12 13 14 i57. . .52. het• Adv. 4. vas. Jan. 1. 19-28; Filipp. 4, 4-7 .

23 Vas. G. 4. Viktória G. 4.Viktória G. Kr. 10 vt. ~ 746 1612 1337 318
24 Hétfő Ádám és Éva Ádám,Éva tt Eugénia ~ 746 1613 14 8 442
25 Kedd Nagykarács. Nagykarács. Nagykar. ~ 747 1614 1446 6 8
26 Szer, István 1.vt. ® "István 1. vt. Istensz. M. Ö 747 1614 1539 731
27 Csüt. János János ap. ev. István Iöd, ~ 747

1

1615 1645 841
28 Pént. Kamilla Aprószerit. t T. ezer vt. ~ 7471616 18 31937
29 Szo. Dávid Tamás pk. vt. Aprószent. ~ 7481617 192410 19. '"53. het. Luk. 2, 33-40; Gal, 4, 1-7.

30 IVas. IG. Zoárd IG. Dávid 1 G. Anizia
31 Hétfő Szilveszter I Szilveszter p, Melánia \

~ 1748116181204411049
Mi 74816 19215911 14
l' Időjárás Herschel szerini :

1-9-ig derült, 10-17-ig szeles és
. baré.tságtal an, 18. és 19. hideg,
20. és 26. közt enyhe, 27. és 28.
közt havazás, 29-31·ig íeltűrrö

hideg. .

([ földtávolban 61-án 10 ó.
{[ földközelben 26-án 4 ó.

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai.
Dec. 1 = "iszI. 18 S. Vajislakh fr U.tolsó negyed 4-én 3 ó. 32 p.

7 = 24 "han kezd. \L
8 = 25 S. Vajesev @ Ujhold 12-én 6' ó.'6 p.

14 =Tebeth 1 Ros Khodes :) Első negyed 20-án 4 ó. 42 p.
15 ~ 2 S. Mikez G:i>.H ldtőlt 26' 20' 5522 = 9 S. Vajigas (g) o o e -an o. p,
23 = 10 Jer. os tr. böjt I Télhezdet. l-én a nap hossza 8 Ó. 45 p.; a hó
29 = 16 S. Vaj ekhi 21-ig 19 p. fogy; azután 5 p. nö.



December.
Szeressed fele'barátodat,mint temagadat. (Máté 22. 39.)

Egyháztörténeti emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a wittenbergi egyetemre
1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti zsinat berekesztése 1563. - 5. Ev. egyházunk zsinatának
megnyitása 1891. 8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520. - 13. A trid.enti
zsinat megnyitása 1545. Gellert Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták kitíltása Erdélyböl a meggyesi országgyü~sen
1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf" 1594 [új naptár szerin!.). -
20. Luther Mártonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédy István ," 1612; Szemerei Matkovich Pál t 1823. - 21.
Limberger István" 1825. - 22. Czékus István ". 1818. - 23. Id. Acs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616;
Bahil Mátyás t 176l. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384; Nikols-

burgí békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1~59.

Kelet Feljegyzések

/
/

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

,

Hitért, hazáért száz halált kész halni a magyar. (Vörösmarty.)
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Névnapok.
Ábel január 2 Eduárd márc. 18, máj. Ibolya aug. 7 Ludovika szept. 3 D« (D
Ábrahám aug. 16 26, okt. 13 Ida ápr. 13 Lukács okt. 18 .,e~~~. 7udOl

f) április 17
Achil nov. 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1, iul 31. Lukrécia julius 9 Ríkárd április 3
Adalbert szept 27 Egyed szept. 1 okt. 23' . Makár január 2 Robert junius 7
Adám szept. 9 Elek julius 17 Illés julius 20 Rókus aug. 16
Adám, Eva dec. 24 Elemér febr. 28 lIma ápr, 18 Magda ájus 27 Róland május 29
Adél jan. 29 Eleonóra febr. 21 Ilona aug. 18 Magdolna jul. 22, aug. 3 Román febr. 29, aug. 9
Adoiár ápr. 21 ElIa febr. 10, máro. 24 Imre nov 5 Malvina okt. 1 Róza aug. 30
Adolf febr. 12 ElM okt. 22 Ince jullu's 28 Manó márc. 26 Rozália szept. 4
Adorján marc, 5 Elvira febr. 10 Ipoly aug. 13 Marcell január 9 R.ufina julius 10
Agota január ll, febr. 5 Elza -dec, 1 Irén okt. 20 Marcion. ápr. 26
Agnes január 21 Emánuel (Manó) rnárc. 26 Irma május 3 M~r!!lt jun, 10, JUI. 20 Salamon okt. 24
Agoston aug. 28 Emil május 28 István au". 3 és20 dec 26 Mana aug. 15, szept. 8, Samu aug. 21
Akos febr. 27 Emilia julius 19 Iván jun~ 24 ' . d~cember 8. Sándor febr. 26, márc. 18
Aladár március II Emma ápr. 19, nov. 24 Izabella julius 12 Mána névnapJ~ szep- Sára január 19
Alajos jun. 21 Emőd aug. 9 Izidor marc 30 áp d temberben, kísasszony Sarolta május 19
Albert ápr. 23 Engelbert nov. 7 Izsö aug. 26 ' r. - utáni első vasá.rnap Sebestyén január 20
Albin március 1 Eörs julius 14 .' Már~a·Magdolna JUI. 22 Simeon február 18
Alfonz okt. 30 Ernesztina aug. 29 Jácint Julius 3 Mananna nov .. 1 Sjmon jan. 5, okt. 28
Alfréd febr. 23 Erhardt április 9 Jakab máj. 1, [ul, 25 Márk ápr. 25, jun. 18, Stefania nov. 2(l
Alice jun. 23 Erich máj. 18, szept. 10 Janka május 24 október. 17 Szabina okt. 27
Almos február 20 Erika aug. 31 János nov. 24, dec. 27 Márta julius 29 Szaniszló nov. 13
Amália juI. !O, okt 7 Ervin április 26 Jenő julius 13 Márton nov. 10 és II Szeréna jan. 28
Ambrus ápr. 4, dec 7 Ernő január 12 .Jeromos szept. 30 Mártonka január 30 Szerénke szept. 14
Amos március 31 Erzsébet nov. 19 Joachim márc. 20 Máté sze!?!. 21 Szervác május 13
Anasztaz aug. 17 Eszter május 24 Jób szept. 27 Mahld marc. 14 Szeverin január 8
András (Bandi) febr. 4, Etelka okt. 8, dec. 16 Johanna dec. 15 Mát~ás febru.ár 24 Szeveri an február. 21

nov. 30 Eva dec. 24 Joián nov. 20 MaXimus. május 29 Szidonia junius 1
Angelika (Angyal ka) Ezsaiás julius 6 Jónás nov. 12 Medard lumus 8 Szilárd április 22

május 31 Ezechiel április 10 Jonathán május II Meláma január 10 Szilvér junius 20
Anna febr. 19, jun 2, F . . József febr. 4, márc. 9 Menyhért aug. 22 Szilveszter dec. 31

julius 26 ábíán Január 20 aug. 27, szept. '18 Metód julius 17 Szinér dec. 12
Antal jan. 17, jun 13, Farkas szept. 1, aug 23 Judit juI. 30, dec. 10 M~há!y szept. 29 Szosztén nov. 28

julius 5 Faustinus febr. 15 Julia, Jullárra febr. 16,' Mlklos dec. 6 Szótér április 22
Antonia jun. 13 Fell,,: jurnus 9. május 22 Miksa okt. 12 Szörény január 8
Antonius május 10 Ferdmá~ld május 26 Julián január 9 MIlos nov. 26 Sylvia nov. 26
Apollinus julius 23 Ferenc Jan. 29, jun, 16, Jusztin -junius 16 Mónc szellt. 22 T" 7 d
Apollonia január 28 okt..4 és 10, dec. 3 Jusztina szept. 16 Mózes május 16 amas marc. . eco
Aranka február 8, dec. 2 FFllór~jun. !9.• nov. 23 Kajetán ápr. 22 Nándor május 30 T 21áéS .29 á 12
Arisztid ápr 27 ónán (Flons) máj. 4 K 11' t k aCI n janu r
Armin ápr. 7, május 10 Franciska (Fáni) márc.9 Kt IS: o kl' 143 Napoleon május 7 Tádé.)anuár 24
Arnold 'unius 18 Frida május 6 "? no .. 1 Nárcisz okt. 29 Terézta JUI. 8, okt. 15
Aron á~r. 2 Friderika szept. 20 Kamil, .Kamllla dec. 28 Natáha dec. 9 Tekla 5Z~Pt. 23
Ar ád márc 31 dec II Frigyes julius 18 Kanut J~n. 19 Nikáz dec .. 14 Teobald julius 1
Arfur januÚ 22 Fülöp máj. 1 és 26, . Károlr jan. 28, nov. 4 NI~efor marc. 13 Teodora szept, II
At 1 á 15 aug. 23 Karotin febr. 2 Níkodérn szept. 15 Teofil dec. 20
Ata ~ pr·

á
. 2 Gáb' 24 Katalm febr. 13, apr. 30 Noé nov. 29 Tibold julius 1

au, z. m JUs 1 ~r marc. nov. 25 Norbert junius 6 Tibor á r. 14, au . Il
Atanázia aug. 14 Gabnella dec. 12 Kázmér márc 4 T" I? T 19 g
Attila január 7 (Gál) Gallus okt. 16 Kelemen nov: 23 Odó nov. 18 Tlmo~ apn IS . 22
Auguszta dec. 18 Gáspár január 6 Keresztély ápr 3 Oktávián márc. 22 T!;n° ieus ~ug. t 18
Aurél okt. 5 Gebhárd aug. 27 Kiára au" 12' Olga julius 27 / u':f Ja~. '2~zep. 9
Aurélia dec. 2 Gedeon márc. 28, okt. 10 Klementi';;a nov. 14 Olivér nov. 21 T~vbiá~rj~gf~s la nov.
Avell, András .nov. 10 Gelfért szept 24 Kleotás szept. 25 Oltv la febr. 20, dec. Tód f b á 7
Balázs február 3 Genoveva január 3 Klotild junius 3 Oli,,?pia f!1árc. 10 or e.. ru r.
Bálint február 14 Gergely márc. 12, nov. Kocsárd ápr. 19 Orban majus 25 Ubul május II
Barnabás máj. 18, jun II 17 (Csod.), máj. 9 . Kolozs okt. 30 Orsolya .okt. 21 Ulrik julius 4
Beatrix julius 29 Gertrud márc. 17 Konrád febr. 18 Oszkár julius 31 V lé d 15
Beata január 1 Gerzson február 2~ Konstantin febr. 1, máj. 21 Oszváld a~g. 5 a : eco
Béla április 23 Géza február 25 Kernél julius 3 Olló !"árclus 23 Valéna. állr. 28
Bella [unius 2 Gizella máJUS 8 Kornélía rnárc. 3 Ottma! ,!ov. 16 Valter jullus. 16
Benedek márclus 21 Gotthárd május 5 Kristóf márc. 15 Ottokar JUI. 2, nov. 4 Vanda pnuar 26
Benjaminjan. 3, márc. 31 Gottli~b rnárc. 6 Krisztián rnárc. 13 Otti.lia dec. 13 Vazul junius 14
Bernát május 20 Go!t~ned nov. 8 Krisztina julius 240don nov. 16 Vendel okt. 20
Berta aug. 6 Gráelán dec. 18 Kunigu~a márc, 3 Ozséb aug. 14 Vencel sz~pt 28
Bertalan aug. 24 Guidó szept. 12 Kunó dec. 10 Pál január 25, márc. 7, Vero~lka [ulius 9
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv jan. 16, márc. 29, Kvírín márc. 30 jun 26, 29 és. 30 ~!~ JU~IUS .1513
Blanka okt. 25 aug. 2 . Lajos aug. 19 és 25 Paskál máj. 17 v\f~lanUa[ -
Bódog jan. 14, nov. 20 gy~rfás.lun. 19 Lampert szept. 17 Patrik márc. 17 Vtkt/' sz~pc· ~3
Boldizsár jan. 6 y~ngylke okt. 23 Lászlö jun. 27 au 8 Paula márc. 22, jun. 3 . na e.
Bonifác máj. 14, jun. 5 GGyorgy ápr. 24 Lázár dec. 7' g. Paulina jun. 22 ~::rbel:::Uj~r"Z:~t. 19
Borbála dec. 4 yula ápr, 12 Laura junius 17 Péter, Pál junius 29 . a . LU .
Brigita febr. 1, okt. II Győző nov. 3 Leander febr. 28 Péter jan. 31, febr. 22, ~:::::~s dJ:c

n
'5

10
, jun 25

Brúno okt. 6 Háromkirály, (Gáspár, Lehel aug. 2 ápr. 29, máj. 19, aug. Vince ápr' 5 juli s 19
Cecilia nov. 22 !"len~hért, Boldizsár) Leó ápr. 11 1, okt. 19, dec. 5 Viola dec: 19 u
Ciril julius 7 J~nuar 6 Leokádia dec. 9 Petra okt. 3 . Virgil nov. 27
Coelestin ápr. 6 Hajnalka márc. 27 Leona, Leontine jan. 4 P~tronell.a .május 31 Virgilia január 31
Ciprián szept 26 dec 9 Hedvig okt. 17 Lénárd nov. 6 Piroska jan. 18
Cirjék aug. 8' , . Helga okt. 3 Lenke ápr. 29, jul. 23 Pius május 5, julius II Xavér (Ferenc) dec. 3
Cyrill febr. s, márc, 29 Heléf[ okt. 14 Lidia április 8 Plac!dla okt. 11 Zakariás szept. 6

Hennett.e !"árc. 16 LlIi julius 11 PIac Idus ~kt. 5 ZeI ma ianuár 23
Da"!as~u~ dec. 11 Hen,nk julius 15 Lipót nov. 15 Polrkarp Január 26 Zenó djec. 22
Dán!el julius 21 Henbert rnárc, 16 Livia április 6 Pollxe~a sz~pt. 24 Zenő okt. 29
DáVid dec: 29 H~r!"if[ ápr. 13, aug. 3 Longinus márc. 15 Pongrac máJUS 12 Zita április 27
Dezső máj. 23, dec. 15 H~gm Január 11 Lóránt január 15 Rafael jun. 20, okt 24 Zoárd dec. 30
Dénes okt. 9 Hilárion okt. 21. L~t~ár január 27 R.áhei február 4 Zoltán rnárc. 8, jun. 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3, jun. 17 Lonnc aug. 10 Rainer junius 17 Zsigmond május 2
Donát febr. 17, aug. Huba aug. 19 Luca dec. 13 Rajmund január 7 Zsófia május 15
D~ro!t~a febr. 6 Hubert márc. 20 Lujza márc. 2 Rebeka szept, 2 . Zsolt április 10
Domotör okt. 26 Hugó ápr. 1 Ludmilla szept. 17 R.egina szept. 7 Zsuzsánna február 19
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára.
1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai.

Vetömag kat. holdanként ....,"" A vetés / Az alá- Termése A mag
Vetés I I fészkes

~.~ sorte- takarás kat. holdanként hektol.
Növény neve szórt soros ~ >- vols éga mélys. mag 1 szalma súlya

ideje -e 'ce:;;:~
vetésnél centiméter métermázsa kg

I
Őszi búza szept.-okt. 110-170 90-120 - 1. ll-IS 4-5 8-15 15-30 72-84
Tavaszi búza márc.-ápr. 120-170 110-150 -

" 11-15 4-5 7-10 8-18 72-78
Öszi rozs szept. 100-150 80-125 -

" 11-15 2'5-5 6-12 15-30 68·-75
Öszi árpa aug.- szept. 100-180 70-120 - " ll-IS 4-5 9-10 ll-20 56-66
Tavaszi kétsor. árpa marc -ápr. 120-200 80-125 - " ll-IS 4-5 7-14 10-15 58-74
Tavaszi négysojos

" 170-220/130-160/ - " 11-13/ 4-5 6-10 / 7-14 56-70
Zab ...... " 150-300 120-180 - " 11-15 4-8 6-12 12-25 36-52
Köles máj.-jún. 20-30 '12-18 - " 12-20 1-2 6-12 10-20 62-75
Tengeri ápr.--'máj. - 25-50 12-25 " 45-80 5-10 10-20 15-25 12-84

2. A takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.

I Vetömagszűkséglet ..::,,,,, A vetés / Az alá- Termése kat. holdanként A mag
Vetés takar- I ,~ .•. sortá- takarás

zölden I I
hektol.

Növény neve
_ 0

ideje mánynak magnak ,~ s-, volsága mélys. széna mag súly a:;;:~ ---
kat. holdanként centiméter métermázsa kg

Takarmányrozs szept. 80-125 - 'Kg 11-12 4-5 140-200 - - 70-76
Mohar, . . máj.-máj. 16-18 16-18 " 10-12 1-1'5 - 17-28 5-7 68-72
Csalamádé ápr.-jún. 50-110 - " ll-IS 4-6 200-300 40-70 - 72-85
Lucerna márc.-ápr. 10-14 10-14 " 11-15 1'5-2'5 120-150 25-45 2-5 76-SO
Vöröslóhere , " 8-12 8-12 " ll-IS 1-2 100-120 25-40 0'8-2'5 70-80
Baltacim.

má;cius
80-100 80-100 " 11-15 1'5-3 60-90 15-25 2-5 27-33

Tavaszi bükkö~y: 90-110 50-80
" 12-30 2'5-4 - 15-30 6-10 76-84

Tavaszi borsó . márc.-ápr. 100-115 60-70
" 12-30 3-5 120-180 - 6-12 76-82

Öszi borsó aug.c-szept. 80-110 50-60 " 12-30 3-5 150-200 - 6-10 76-84

Keszthelyi keverék , auguszt. {50 rozs rozs sz.
0'5-1 65

,
10repce - " repeétü - - -

3. Különféle takarmányneműek és alomanyagok súlya és térfogata.

I 1 köbm. 100kgr. 1 köbm. 100 kgr, ITakarmány- térfogata Takarmány- térfogata
és alomféle

súlva kőbméte- és alomféle
súlya köbméte-kilogr. rekben kilogr. rekben

Zöld fü 320-360 0'27-0'30 Hüvelyes szalma 45-60 1'65-2'20
Zöld takarmány . 310-400 0'25-0'35 Törek 30-45 0'50-0'55
VermeIt, zsombolyá- Polyva. 22-30 0'43-0'50
zott takarmány 550-580 0'17-0'19 Répa 580-630 0·15-'-0·17

Répalevél \ 360-400 0'25-0'30 Burgonya 600-700 0'14-0'16
Réti széna 100-110 0'85-0'90 Tarlórépa 480-530 0'18--0'20
Sásos széna 60-70 1'40-1'65 Olajpogácsa 320-350 0'28-0'31
Sarju 90-100 0'90-1'.00 Korpa 270-320 0'31-0'37
Here, lucerna, balta- Buza 625-730 0'13-0'16

cím, széna 80-95 1'10-1'25 Rozs, 625-720 0'13-0'16
Zabos bükköny, széna 90-100 1'00-1'10 Árpa . ---- . 580-620 0'16-0'17
Öszi gabona szalma . 60-75 1'20-1'40 Zab 400-450 0'22-0'25

.Tav, gabona szalma. 45-60 1'40-1'80 Repce 625-730 0'13-0'16

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt.
Súlyából veszít a beszáradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-20jo-ot,

az árpa és zab 2-30jo-ot, a hüvelyesek 2-40jo-ot, a burgonya 8-100jo-ot, a répa prizmában
6-10%-ot, a széna 8-10%-ot, a repce 6-80jo-ot, a Ióíogu csöves 'tengeri 8-150jo-ot, a
közönségesmagyar tengeri 7-110jo-ot, az apró, keményszemű tengeri 5-70jo-ot. 100 kgr,
csöves tengeriröl, a fajta szerint változóan kőrűlbelűl \75-90 kgr, szemet lehet morzsoltan kapni.
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5. Vemhességi naptár.

Ha a vemhesség akkor annak vége:
kezdete lovaknál I teheneknél I juhoknál ls kecskéknél I disznóknál

január 1 december 6 I október 12
I

június 3 áprílis 30

" 16 " 21 " 27 " 18 május 15
február 2 január 7 november 13 I július 5 június 1

" 15 ,
" 20 " 26 " 18 " 14

március 1 február 3 december 10 augusztus 1 "
'28

" 17 " 19
"

26 17 július 14
április 1 március 6 január 10 sze;tember 1 " 29

" 16 " 21 " 25 " 16 augusztus 13
május 1 április 5 február 9 október 1 ,

" 28

" 16 " 20
"

24
"

16 szeptemb. 12
június 1 május 6 l'március 12 november 1 " 28

" 15 " 20 " 26 " 15 október 12
július 1 június -' 5 április 11 december 1 28

"
"

15 " 19
"

25 " 15 november 11
augusztus 1 július 6 május 12 január 1 " 28

" 17 " 22 " 28
"

17 december 14
szeptember 1 augusztus 6 június 12 február 1 " 29

" 16 " 21
július

27 n- 16 január 13
október 1 szeptember 5 12 március, 3

"
28

" 10
"

14 " 21 " 12 február 6

" 21 " 25 augusztus 1 " 24 " 18
november 1 október 6 " 12 április 3 " 28

"
15

"
20 " 26 " 17 március 14

december 3 november 7

I
szeptember 3 május 5

I
április 1

" 15
dece~ber

19
október

25 " 17 " 13

" 30 4 10 június 1 " 28

/
7. Az állatok betegségére való szavatosság.

Az eladó jólállani köleles;

Lovaknál s Taknyosságért 15, kehességért 15, csökö-
nyösségért 30, buta-csiráért 30, bőrféregért 30, havi vak-
ságért 30, fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.

Teheneknél ; Francia körságért 30 napig.
Juhoknál ; Himlöért 8, rühért 8, férges tüdőnyavalyá-

ért 60, métely és májrothadásért 60 napig.
Serléseknél; Borsóka-k6rért 8 napig.

A vemhesség tartama a szélsőségek szerint Iontil 330-430 nap (II hó), szamárnál 335-365 nap (12 hó), tehénnél
240-330 nap (9 hó), juhnál 146-160 nap (5 h6), kecsleénél 147-154 nap l5 hó), diszn őnál 110-136 nap (4 h6), házi-
nyulnál 28-32 nap (1 hól, kulyánál 58-65 nap (2 h6), macskánál 44-54 nap (1'1. hól. - A kotlás tart a lyukoknál:
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig; a /udaknál: 28-33 napjg; a récéhnél (kacsáknál):

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

6. Növendékállatok szoptatásí.
időtartama.

Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk .
Kecskegidák

3--6 hónap,
3-4
2-21/2

21/2-31/2
2-21/2

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb kerszakai.
A folyó év Jézus Krisztus születése 6ta Dionysius

szerint dz . . . . . , . . . . , . . .
Jézus Krisztus halála óta az . . . . . , . .
Az első keresztyén római császárnak, Nagy Ken-

stantinusnak megtérése óta az. . . . . .
A keresztyének üldözésének első betiltása óta az
A pápaság megalapftása óta az . . . . . .
A honfoglalás 6ta az . . . . . . . . . .
Géza fejedelem megkereszteltetése óta a.. . .
1. István megkoronáztatása óta a . . . . . .
Magyarországnak az európai független államok

közé való besoroztatása óta a . , . . .
A római és a görög egyház különválása óta a
A delejtű megismerése óta Európában a
A tatárok győzelme óta a magyarok fölött a ,
A puska por felfedezése óta az . .
A könyvnyomtatás feltalálása óta a
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a
Zwingli Ulrik születése óta a .
Amerika felfedezése óta a .
Kálvin János születése 6ta
A reformáció kezdete 6ta a
A mohácsi vész óta a
Luther Márton halála óta a . . . .
A Gergely-féle naptár behozatala 6ta a

lA burgonya behozatala óta Europába a .
1928-ik Károl i biblia-fordításának megjelenése 6ta .
1895-ik A bécsi békekötés óta a. . . . . . . .

A nikolsburgi békekötés óta a . . . . .
A linci békekötés 6ta a . • . . . , . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háború befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns lelkészek

és tanít6k kiszabadulása óta a
A gőzgép feltalálása 6ta a. . . . . . .
Il. Rákóczi Ferenc szabadságharca óta a .
Az amerikai köztársaság megalapítása óta a
II. J6zsef türelmi rendelete 6ta a . . . , . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk meghozatala óta a
A pesti evang. zsinat 6ta a
A védhimlő felfedezése 6ta a ....,.
Kussuth Lajos születése óta a . . . . .
A táviró feltalálása óta a .
Az 1848-ik törvénycikk megalkotása 6ta a. . .
Az 1~5~ szeptember I-i patens visszavonása 6ta a
Az 1891-ik ma~yarorsz. ev. zsinat összehívása 6ta a
A világháboru kitörése 6ta a. . , . . . . ,
A proletárdiktatúra esztendeje 6ta a .' .
Horthy Miklósnak Magyarország kormányzójává

választása óta a
A trianoni iga óta a . . . . . . , .

343-ik
338-ik
322-ik
306-ik
283-ik
280-ik

252-ik
229-ik
225-ik
152-ik
147-ik
137-lk
137-ik
138-ik
126-ik
80-ik
80-ik
68-ik
37-ik
14-ik
9'ik

8-ik
~-,ik

1616-ik
1617-ik
1326-ik
1032-ik
934-ik
927-ik

928-ik
874-ik
747-ik
687-ik
586-ik
488-ik
470-ik
445-ik
444-ik
435-ik
419-ik
411-ik
402-ik
382-ik
346-ik



Táblázat a kölcsönök valorizációjának kiszámításához 191.4.jan. t-töl 1924. dec. 31-ig.
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_ 1914 I 1915 1. 1916 I 1917 I 1918 I 1919 I 1920 I 1921 I 1922 I 1923 11924-1928
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1000 koronának,
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1150'- 920'- 718'75 460'- 460'- 143'75 29'49 17'69 3'48 192 67'6
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1045'45 804'20 605'26 547'62 348'48 46' 13'07 8'7(- 2'56 I 177 67'6
===l====\=1 ===\=- = I - I I
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~ Hónap

Január,

Február

Március

Április,

Május.

Június,

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Az

II millió koronának

"

II I I I I I I I I I I
1 pengő értéke 1914-ben szeptember haváig 87 aranyfi11ér volt,
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Június
Ézs. 51, 11
Róm. 5, 17
Ján. 14( 23-31
Ján.3,16-21
.Ián. 10,1-11
Efez. 4, 30
I. Móz. 32, 10
Róm. 4, 18
Ján. 6, 26
.Ián. 3, 1-15
Márk. 6, 52
II. Kor. 4, 18
Zsolt. 84, 2, 3
Zsolt. 104, 1, 2
Máté 24,12
II. Péter 3, 15
Luk. 16, 19-31
r. Péter 5, 9
Máté 11,29
Zsolt.71,20,21
Máté 20, 6, 7
J;:fez.2, 18, 19
Ezs.50, 10
Luk. 14, 16-24
Máté 6, 28-29
Ján. 11,5
Joel 3,21
Hozseas 11, 9
Ján. 4, 14
Zsolt. 103

Útmutatóa Biblia rendszeres olvasásához.
\

Január
1 Luk. 2, 21
2 Bölcs. K. 1, 32
3 Zsid. 11, 6
4 Koloss, 3, 2

.5 Jer. 3, 22-23
6 Zsolt. 100, 3
7 Zsolt. 67
8 Luk. 2,41-52
9 Zsolt.74,16-17

10 Zsolt. 68, 35
11 Zsolt. 139, 1-7.
12 V. Móz. 32, 4
13 Ján. 17, 17
14 Jerem. 21, 9
15 .Ián. 2, 1-11
16 Mikeas 6, 3
17 Jak. 2, 10
18 .Ián. 6, 63
19 Bölcs.K.28,26
20 Rom. 9,15
21 Luk. 13, 24
22 Máté 8, 1-13
23 Luk. 13, 24
24 II. Móz. 32,34
25 .Ián. 3, 6
26 ~II.Kir.22,19,20
27 Jerem. 31, 3
28 Efez. 4, 32
29 Máté 8, 23-27
30 Ézsaias 38, 14
31 Jan. jel. 21, 5

Július
1 Luk. IS, 1-10
2 Efez. 4,32
3 Ján.l0,28-30
4 Zsolt. 90, 17
5 1.Ján. 2, 15-17
6 IV.Móz.22,32
7 Luk. 6, 36-42
8 Zsolt. 39, 10
9 Máté 9, 12

10 Zsolt. 50,23
11 Máté 9, 13
12 Filipp. 4, 7
13 1. xs-. 13, 3
14 Luk. 5,1-11
15 Máté 25, 29
16, Róm. 2, il
17 Zsolt.145,15-16
18 Ézs. 2, 19
19 Máté 5, 20-26

I 20 II. Kor. 5, 7
21 Zsolt. 19, 2, 4
22 II. Kor. 9, 6-10
23 Luk. 17,5
24 1.Thess. 5, 21
25 Nehem. 9, 33
26 Luk. 7, 36-50 .
27 Galat. 2, 19
28 Máté 5, 45
29 Máté 8,26
30 Ézs.3, 10, 11
31 Máté 3,7,8

Február Március
Máté22,37-39 Zsid. 9, 14
Zsolt. 25, 15 Ján. 15, 13
Máté 10,28 Hós. 2, 3-5
Márk 10, 21 Máté'4 1-11
Máté 13,24-30 Gal. 6.' 14
Ézs. 48, 22 Máté 5, 5
Efez. 4, 18 Máté 5, 8
Rom. 2, 9 ' Gal. ~ 19
Rom. 14, 17 Ján. 14,31
Rom. 14, 18 II.Kor.1,19-20
II. Kor. 6, 16 Máté IS, 21-28
Máté 20,1-16 Máté 26, 15
Fílípp. 4, 8 Zsolt. 40, 13
Zsolt. 34, 14 Márk 14, 57
Ézs. 41, 14 Máté 26, 63
1. Sam. 15,23 Zsolt. 110, 4
Máté 9, 9 Gal.5,17
Ján. 3, 30 Luk. 11, 14-28
Luk. 8,4-15 Luk. 13,8-9
Kol. 3, 12-14 Ézs. 44, 21-22
Rom. 12, 2 Zsid. 9, 24)
Ézs. 44,5 II. Kor. 5, 14
Róm, 8,38-39 1. Kor. 7, 23
Máté 6, 21 / Ján. 21, 15-17
.Ián. 13,7 Ján, 6, 1-15
Luk. 18, 31-43 .Ián. 17,15-16
II. Móz. eo, 2, 3 II. Tim.l, 10
1. Péter 3, 13 Galat. 5, 24
Ján. ll, 16 Zsid. 10, 14

Máté 27, 19
Luk. 6, 12

Auguszt.
Jak. 4,13
Példabesz. 17. 13
1. Péter 2, 11
Ján. 12, 21
Máté 7, 15-23
Éis. 65, 2
Zsolt. 19,2
Ján. 9, 25
I. Móz. 8, 22
Ézs. 61, 10
Máté 5,8
Luk. 16, 1-9
Példabesz. 13, 18
Ézs. 48, 9-11
Zsolt. 119, 14"3
Zsolt. 139, 16
II. Kor. 4, 13
1. .Ián. 5, 14
Luk. 19,41-48
Galat. 6, 3
Zsolt. 136, 1
Zsid. 13,6
Zsid. 11; 5
Zsolt. 10, 17
Luk. 18,9-15
Zsolt. 29, 3,4
Zsolt. 42, 6 I
Fílípp. 2, 13
Zsolt. 19, 15
Zachar.12,8
II.Kor.l,21-22

Szeptemb.
Ézs.54.10
Márk. 7, 31-37
Kolass. 1, 13
Luk. 6,38
Zsolt. 147,9
Máté ll, 25
Máté 18,23-38
Luk. 13,8,9
Luk. 16,23-27
Zsid. 13, 4, 5
II. Kor. 4, 8
1. Tim. 2,1,2
Ézs. 5, 18
1. Kor. 4,13
II. Kor. 11, 3
Luk. 17, 11-19
Zach.7,9,10
Ján, IS, 10-11
Jób. 1,21
Zsolt. 119, 32
Jerern. 31, 10
1. Péter 2, 1
Máté 6, 24-34
II. Kor. 10,4,5
Zsid. 12. 1.2.12
Ján. 13, 7
Gal. 6, 9,10
Luk. 20, 36
.Ián. jel. 10, 8
Luk. 7,11-17

Április
Ján. 8, 46-59
Luk. 23, 31
1. Kor. 6, 15
Ézs. 53,10-12
Efez. 4, 21
Ján. 7, 34
Jer. 13,23
Máté 21,1-9
Máté 27, 1
Máté 27, 50
.Ián. 19, 33-37!
.Ián, 13, 1-15 .
Ján. j. 5,11, 12
II.Thess. 1,7,8
Márk 16, 1-8
Luk. 24, 13-35
Luk. 24,36-47
Ján.20, 15-17
V. Móz. 31,8
1. Péter 4,8
Ján. 13, 17
Ján. 20, 19-31.
Róm. 7, 23
I.Kor.6,17
Máté 10,32-42
Jerem. 17,5
.Ján. jel. 3, 11
Ezs. 41, 10
Jan, 10, 12-16
Ézs. 1. 3

Október
Jerem. 3,12,13
1. Kor. 7, 30
Róm. 8, 33
Zsid. 13, 18
II.Thess.3.7;I1,12
Róm. 9, 3
Luk.14,l-11
Ézs. 40, 27-31
Zachar. 8, 16
1. Móz. 17, 1
I. Kor. 7, 31
Koloss. 1, 12
1. Kor. 16, 22
Máté 22, 34-46
Zsolt. 119,52
Zsolt. 1, 6
Jozsua 24, 15
1. Móz; 18, 19
Róm. 8,17
Máté 26,28
Máté 9,1-8
Ézs. 49,14-16
Zsolt. 77, 12
Kolass. 2, 6, 7
Róm. 12, 11
Róm. 13, 10
Luk. 12,15
Máté 22,1-14
Jakab 1,2-4
J. Kor. 16,14
Róm. 8, 35-37

Május
Jer. 3, 33
Zsolt. 139, 14
Luk. 10,5,6
Zsolt. 9, 10
Ján. IS, 1-5
Ján. 16, 16-23
Jak. 4, 8
Máté 13, 45
Zsolt. 33, 15
Zsolt. 104. 16,17
II. Tim. 2, 5
Ján. 8, 10, 11
Ján. 16,5-15
Mik. 7, 18
Jak. 1,5-6
Ján. 4, 4
Róm. 13, 1
Ezekiel 34. 11, 12
Róm. 12, 17
.Ián, 16, 23-30
Ézs: 28, 1·6
I:Timoth 4, 8
Luk. 11,5-9
Efez. 1,22
Márk. 16, 14-20
Zsid. 10,31
1. Kor. 12,31
Ján. IS, 16
Ján. 16, 1-5
1. Thess. 5, 23
Luk. 6, 25

November
Ján.12,35
Ézs. 55, 8
II. Kor. 6. 17, 18
Ján. 4, 47-5 4
Efez. 5, 6
Róm. 6, 19-29
II. Kor. 5, 1, 2
Zsolt. 103, 13
Róm. 15,4
Bölcs. 8,36
Máté 18, 23-35
Zsolt. 91, 2-3
Zsid. 10,24
Zsolt. 44 .18.24
Il. Krónik. 32. 31
1. Kor. 13,7
Zsolt. 34, 9
Máté22, 15-23
Máté 7,19
Efez. 4, 13-15
Ján. IS, 5-7
Ján. jel. 3, 10
Máté 19,29
Ján.8,44,41
Máté 9, 18-27
1. Kor. 6,20
Zsolt. 51, 6
1. Thess. 4, 6
Máté 26, 39
Zsid. 6, 10

December
Ján. 1, 4,9
Máté 21,1-10
Ézs. 4, 2-4
Ézs. 4,5,6
Ján. 1, 11-12
Zsolt. 145, 18
Máté 13, 31-32
Galat.5,19-21
Luk. 21, 25-37
Malach. 4, 2
Zsolt.91,14-16
Ézs. 66, 24
1. Ján. 2, 23
Ján.6,5i
1.Kor. 10, H
Máté 11,2-10
Ján.8,31,31
.Ián. 1,37-51
Hagg. 2, 7, 8
Zsolt. 102,4,24
Máté 12,50
Ján. 1, 19-28
Ján. 13; 15
Luk. 2,1-14
Máté 23, 34~39
.Ián. 1, 1-14
Ézs. 8, 10.
Zsolt. 88,3
Luk.2,33-40
Zsolt. 79,8,9
Máté 2, 13- 23



". A "Luther-NaptárI! számára rajzolta: Balázsfy Rezső.

" _ Já,nos' 5, 6.

Jézus ajkáról hangzott el a lelket makat, hetegségeket,' nyomoruságokat
rázó' kérdés : Akarsz-e meggyógyulni? temet emelkedő .s lassan elenyésző

Kettős világoken vitte át lába: az- hullámai ikőzé. - ' -
életgyönyör és életfájdalom, a 'testi Egymás fölé emelkedő' tornácain
és lelki élet, a bün és kegyelem vi- szomorú embersereg tolong. Bénult
lág~n. . lábai. helyett kezein dobalja fáradt'

Es megállt a- két világ határmcs- testét lépésről-lépésre az egyik. Előre
gyéjén, rátekintett a göröngyök közt nyújtott kezekkel tapogatódzva járnak
botorkáló, földre vert emberre s sze- a világtalan ok. Amott egy fiatal leányka
retettől megremegő hangon megkér- görnyedt gerincű édesapját támogatja,
dezte tőle: akarsz-e meggyógyulni? emitt meg szívéhez ölelve hozza. sá-

Az ünneplő Jeruzsálem keskenyre padl arcú gyerml(két a még sápad-
szabott utcáin, szinterein ember-tő- tabb édesanya.' Csodálatosan szomorú
megek hullámzanak. Házakban s há- .gyűlekezet ez; sóhajtás és nyögés a
zak előtt kacagva újjong az élet-öröm. szent énekük, rejtett hagy kérés az'
Nyitott kapujú mulatóhelyekről kiárad imádságuk, kibeszélhetetlen vágyódás
á citera-zengés és : a jókedvű sipo a rájuk boruló templom-boltozat. .;
sikoltás. Mámoros örömben tolong és És íme, egyszerre megjelenik kő-
mulat Jeruzsálem népe. zöttük Jézus. Fehér palástja világít,

De a .Iúh-kapú mellett szomoruan mint a hó. Tekintete' átsuhan a sok
tekint ég felé a Bethesda-tükTe. Olyan, bénán,' világtalanon.vnyomorékon.: az- ,
mint egy égő, nagy emberi könny- után mint egy olajágat hozó fehér ga-
csepp, amely kimondhatatlan fájdal- lamb. megnyugszik egy 38 év óta

Akarsz-e meggyógyulni?
- Irta: Kapi Béla püspök. -,"

3
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sinylödő beteg leroskasztótt vállán. Jézus az igazi orvos. Igazi orvossá
Akarsz-e meggyógyulni? - kérdezte teszi a szivét eltöltő végtelen szerétet.
tőle. Neki nem idegen a szenvedő. ember,

És a Bethesda tava, mely eddig hanem testvér. Nem véletlenül talál-
olyan volt, mint egy égő, nagy em- kozik vele, hanem szándékosan. Azért
beri könnycsepp, elkezd csodálatos jön, hogy meggyógyítsa a betegeket.
fényben ragyogni. A fájdalmak halott Abban birja hivatását, hogy meg-
víze átalakul az isteni kegyelem élő mentse a megmenthetőket.
vizévé. Az a kérdés: Erzed-e ezt a krisz-

Ma is ugyanezeket .a nagy ellen- tusi szereletet s ébreszt-e lelkedben
téteket látjuk. Elet-öröm mellett meg- Jézus bizalmat?
látjuk a nagy élet-fájdalmakat. A testi Jézus legcsudálatosabb orvosi mű-
élet mellett meglátjuk a lelki életet a ködése abban áll, hogy tökéletes biz-
bűn világa felett a kegyelem őrök tessággal megállapítja a betegséget s
világát, . megmutatja a gyógyulás útját. .

Onmagát csalja, aki hazug élet- A betegséget mindig egybekap-
képzettel úgy gondolja, hogy az élet csolja a bűnrrel. Ez minden betegség
csupa' szépség és jóság. A valóság az, forrása. Beteggé válik az egészséges,
hogy' számlálhatatlanul sok a beteg mert elszakad az élet tiszta 'forrá-
ember. Nem szólunk azokról a va- sától,,,elszakad magától a szent Isten-
kokról, kiknek látási érzék-szervűle töl, Osszeomlik élet-szépsége, élet-
meghalt. Sem azokról a bénákról. kik jósága és élet-boldogsága, mert elvész
ném használhatják kezüket, lábukat, életéből Isten parancsolata.
sem a többi nyomorékról. kik keserű Akarsz-e meggyógyulni?

J lélekkel .hordozzák testi fájdalmuk Az a kérdés, hogy az egyes ember
k~~esztjét._ HaneI? gondolu?~. a lelki ép úgy, mint a társadalom és a nem-
világtalanokra. kik nem latjak meg zet megérti-e Krisztus ama megmásít-
I~ten di~sőségét, azután a lelki ~á~~ hatlan tanítását, hogy minden egyéni,
takra, kik nem tudnak maguk ele ki- társadalmiés nemzeti betegségnek a
tűzött cél felé, törekedni. és nem tud-I bűn az oka. Szerencsétlenné válik az
nak egyenes uton menru. ember, ha elszakad Istentől, Ossze-
-A társadalmi és nemzeti életben is omlik életében a szépség, jóság, ha
sok a betegség. Az egészséges nem- Isten parancsolatát megtagadja. A
zet olyan, mint az egészséges ember. lelki-, gazdasági és szociális életnek
Egyenes gerincű, tiszta lelkű, nemes ugyanazon tartó-oszlopai vannak: az
szivű. Nem él esetleges, véletlen Isten által megadott erkölcsi világ-
életet, hanem határozott célokért kűzd, rend. Ha szétdöntjük ezeket az osz-
eszményekért dolgozik. . lopokat, összeomlik minden. A szo-

A világi gyönyör Jeruzsáleme mu- ciális élet lélek-nélkűlisége, a gazda-
tathat ezer és ezer márványpalotát. sági élet erkölcsi fogyatékosságai, mind
káprázatos tűndérvárakat, szédítő gyö- csak egy orvossággal gyógyíthatók:
nyöröket, azért mégis igazság marad, vissza kell térni Istenhez.
hogy nem öt tornác, hanem száz tor- Jézus megmutatja a gyógyulás lehe-
nác sem- elegendő az ~let nyomorék- tőségét is. Kézen' fogja a testi, lelki,
jainak elhelyezésére. Es igazság ma- erkölcsi nyomorékokat s elvezeti őket
rad, hogy embernek, társadalomnak, a Bethesda csodálatos tavához. Meg-
nemzetnek a rnegváltó Krisztusra van érinti 'a társadalom és nemzet lelkét
szűksége, mert Ö az egyetlen, Ő az s azt mondja: meggyógyítlak titeket 1
igazi orvos.' Ebben a szóban: Bethesda, benne

Krisztus ma is megjelenik minden van az Isten kegyelmére való utalás.
ember előtt és megkérdezi tőle: Azt jelenti, hogya kegyelem háza.
akarsz-e meggyógyulni? De a gyógyító tóra alkalmazva ~z

Megáll minden társadalmi osztály utalást, azt· is mondhatjuk. hogy a
előtt. Megérínti minden nemzet lelkét; kegyelem tava. Ez a szó: Bethesda,
akarsz-e meggyógyulni? _ azt mondja ' nekünk, hogy csak az
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Isten kegyelme segíthet rajtunk. Meg-a betegséget l Új izmot szedünk csont-
térés, bünbánat, élet-jobbítás és isteni jainkra! Uj erővel, töltjük meg bá-
kegyelem nélkül nincsen számunkra gyadt lelkünket! Uj lelkesedéssel in-
gyógyulás. El kell tehát jutnunk a dulunk régi, szent utakon új kűz-
kégyelmet kinálgató szent Istenhez. delmek felé!

De Krisztus szava még többet mond. Azt mondom az embereknek: ne
"Akarsz-e meggyógyulni?" A meg- hajszoljátok -az élet gyönyörét és
gyógy~láshoz - tehát szűkséges _a te mammonját, hanem lássátok be, hogy
akaratod. Sőt ezen fordul meg min- betegek vagytok s 'keressétek meg a
den. Betegséged felismerése, az igazi Krisztust! .
orvos megtalálása, a gyógyulásmód- Azt mondom a nemzetnek is: ne
jának meglátása, mind-rnínd a te aka- tétlenkedjetek, ne tékozoljátok anyagi
ratcdtól függ. Ha egészségesnek tartod és erkölcsi erőtöket, ne' gyülölköd-
magadat és nemzetünk is egészséges- jetek és ne öljétek meg a békességet,
ként él az elbizakodottak biztonságá- hanem keressétek meg az egyetlen
ban, akkor el kell pusztulnunk. Ha orvost, a-Jézus Krisztust. A Krisztus-
csodát igérő kuruzslókkal gyógyít- ban-élés egészség, erő, boldogság és
gatjuk sebeinket, nem pedig az egyet- megtartás.
len igazi orvossal, akkor ej kell Attól függ az ember, társadalom,
vesznünk. De ha felismerjük azt, hogy nemzet sorsa, hogy meghallja-e a
sok és nagy a betegségünk és csak Krisztus kiáltását: akarsz-e meg-
egyetlen a mi orvosunk, ha Ieléb- gyógyulni?
resztjük lelkünkben a megjobbulás Attól függ ember, társadalom, nem-
utáni szent vágyódást s erőt adunk zet jöveridője, hogy tudjuk-e életün-
vágyó~.ásun,knak akarater?vel, ha .meg- II ~et sz~nt :~álas~adássá tenni, tudj~k-e
keressuk es megragadjuk Krisztu- eg fele kiáltani :ezt a hatalmas elet-
sunkat, akkor élni fogunk. Legyőzzük mentő szót akarok! .. akarok! ..

•

.

"Ö égő és világító szövétnek vala,lI J án, V. 35.

A "Luther Naptárv-nak mélységes dogultat az iskolának, az egyháznak, _
családi gyásza van. Alapítója, irányító az evangelikus irodalomnak ilyen ne-
szelleme: Hetvényi Lajos visszaadta mes munkásává avatták, - ott talál-
lelkét Alkotójának, s mi megrendülteil juk mindenekelőtt a Kriszfusban való
bucsuzunk itt tőle, megilletődve tesz- belső életét, amely különösen az Isten-
szük le emlékezésünk cipruslombját .ben vetett rendületlen hitben nyilvá-
sirhalmára. Egy igaz embert siratunk nult meg nála. Magasan szárnyaló
benne, ki "hiven tékozolta életét", - terveit sokszor keresztülhúzta a való
ki egész életében nemes eszmékért élet, - az emberek kőzőnbőssége, -
lelkesedett s érettük önfeláldozó hű- I a kishitűség, de ő sohasem csüggedt-
séggel dolgozott. Az átlagon felül- el. Gondolkodását, érzelmi világát ez
emelkedő, a közért műkődő nemes irányban leghívebben e szavai fejezik
lélek jellemző tulajdonsága, hogy el- ki. "Szomoruak a viszonyaink, de nem
távozása ürt hagy maga után, hiányát szomorkodom, - csüggesztők az álla-
érezzük. Amióta Hetvényi itt hagyott potaink, de nem csüggedek, - két-
bennünket, hányszor éreztük hiányát, ségbeejtök a kórjelek, de kétségbe
s azt a munkát, amit ő végzett, hány nem esem." Lelki terhét, bánatát,
kéz között kellett megosztani! Ha agg9dalmait gyermeki hittel tette le
keressük azokat a kimagasló lelki az Ur kezébe, maga pedig ment előre
tulajdonságokat, amelyek a megbel- felemelt fővel, lelkesülten, ragyogó esz-

?*
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méi után. Meg volt győződve - róla, j'nemúti multat s új feladatok elé-állí-

- -ho~y az igazi, h~ly~;s eszméke~ az l!r. tották _~ ne!Ilz~tet ~ az ~gyház,akat,
adja s a maga Idejeben meg IS való- -.ezek ragadták ~eg lelket hatalmas
sítja minden akadály ellenére. _Ezért erővel. Alkotni: vágyott, a- romokon

- küzdött kitartóan gondolatainak meg- a nemzeti __és egyeteme'skeresztyén,:
valósításáért, úgy, .hogy az ő hite, eszmék érdekében. Ide vonatkozó

.. '.1- ,.1

, -,

Hetvényi Lajos. _,
'" ." ') '. '.. I ,. " f.'" "

nem merengő, álmodozó! hiCvolt, ha- gondolatköre3rmindig 'világosabban és
nem munkás hit, alkotó hit. Alkotó világosabban alakul ki előtte, - mindig
lázban égett. Sokat irt és beszélt az szélesebb gyiirüket vet, -mig végre
"új, -alkotó embertipus"-ról, amelynek 'azt "a- Iörmát - nyeri, amelyet á " "A
kí~~:~~ése lenn~. az ísk<?,la~.el~~ata'llvilágRroblém.a. ~~ a: r.na~y~r.~érd?j~!

' Kulonosen 'a habor~t koveto itélet- az UJ 'reformáció látószőgéből" cimu
idők, amelyek romba' dőntőtték - a értekezésében 'kifejt~tt;Szerinte '\'

" .
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<legjobbán, sújtott, regj~bban letiport Iaz- ősi' .fulajdonaitClevetl, -~ + akkor'-
Í1épe~nélV 'van az" Isten',vil~~iráni~tó ",~lejti. az. pr ',is a m~gy,a(.netil~ete!/·, ./
terveiben legnagyobb szerepuk, amínt lO maga elhivottna-k erezte 'magat,
erre példa Izrael népe. Most a magyar hogy e gondolatkörnek hirdetője le-
nemzet va,n a-porban, de kétségtelen, gyen, -. ezért -tér vissza.cmínden be-
hogy a~, Urp.akcélja ,~aq a-magyar,sz~dében, 'cikkében" - még' a társak

Hetvényi Lajos tanulótársai körében a pozsonyi ev. líceumban '(ülve),
o; " .'

nemzettel, a magyar nemzetből akar gá:sban is erre az eszmére. Az ifjú-
proféta-nemzetet, nevelni, prófétákat ságot ,úgykell nevelnünk, hogy magukba
"az új reíormációra". A nemzetnek szívják Krisztusevangeliomát egyfelől,
azonban meg kell. őrizni ősi jellemző n-ásíelől az ősi magyar kiváló lelki
tulajdonságait:' abecsűletességet, egye- 'II tülaj.donságokat .s akkor ezekből az
nességet, nyíltságot, .az evangeliorni ifjakból lesznek majd az új Magyar-
vallásosságot, - mert ha ezeket 'ország, sőt a régi romokon felépülő

, ~
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új világ katonái és prófétái. Ebből az I Naptár" olvasói immár ismerik az ő

eszmevilágból magyarázható meg nagy mélyen szántó gondolatait, képzelete-
szeretete a cserhészet iránt, - amely nek szárnyalását, az evangeliumba
ifjúsági rnozgalom iránya teljesen meg- elmerült lelkének megnyilatkozásait,
egyezett az ő eszméivel. Eletének gondos szerkesztői munkáját. "Az
egyik legnagyobb öröme volt, amikor evangéliomért és a magyarságért" ~
a liceumi Deákkuti Cserkészcsapat ez volt naptárának jelszava - s ezt
egy táborozás alkalmából a cserkész- az alapgondolatot igyekezett minden
versenyböl. mint kitűntető jelvényt egyes évfolyamban különféle oldalról
hozta haza az Ichtys-zászlót, Milyén bemutatni.
boldog örömmel jelentette, milyen S most kihullt a fáradhatlan kézből
nagy reményeket fűzött hozzá!! A a toll, az alkotó lázban égő szellem
cserkészcsapat szellemi irányítój a volt, megpihent. Ha megkérdezhetnők a
s nem restelIte a fáradságot: elment boldogultat. hogy emlékezetét hogyan
velük gyakorlatokra, táborozásra. Elete őrőkítsűk meg, bizonyára Eötvössei
vége felé minden energiáját a liceurni azt mondaná:
Diákotthon felállítására fordította. Itt 'J Eszméim győzödelme legyen emlék-
akarta nemzetmentő hivatásukra ne- jelem!"
velni azokat a Iciválogatott ifjakat, Életrajzi adatok. A mozgalmas lelki
akiket már erre a feladatra a cser- életet élő Hetvenyinek életfolyása
kés~etben gyakorolt, ~. arravaló~nak kűlsőleg nyugodt élet volt. Győrött
megismert. Hogy a Diákotthon ugye született 1869. szept. 27-én. Edes-
nem haladott úgy előre, mint ő sze- atyja Enesén volt tanító. Édesatyjá-
rette volna,' az bántotta, de el nem nak, a lelkes negyvennyolcas honvéd-
~s~ggesztette: E te~vei.r:ek ~~olg~latá?a Inak . magyarságát és eszménviséget
állította a Liceumi Dzakszovetseget IS. megtaláljuk fiában. is. Hetvényi Lajos
A líceum volt növendékei' 1917-ben a kőzépiskoláit a magyaróvári piarista
Hetvényi Lajos indítványára alkották algimnáziumban és a pozsonyi evang.
meg ezt az egyesületet, amely a leg- líceumban végezte, ahol Schőpflin
első volt az országban, amelynek Aladár, Ottevényi Nagy Olivér voltak
mintájára alakultak meg azóta ország- osztálytársai, jó barátai. Theologiai ta-'
szerte a többi diákszövetségek is. nulmányait Sopronban és Jénában
Ennek a Liceumi Diákszövetségnek folytatta. Igen nagy hatással volt reá
is erkölcsi kötelességévé tette a diák- jénai tartózkodása (1892-93) j kél
otthon előkészítését. A Iiceumi cser- társával volt künn: Szalay Jánossal
készcsapat. - a diákotthon ügye, - és Hamvas Józseffel. A lelkes Eucken
a Diákszövetség, Hetvényi nevéhez filozofiai idealízmusával hatott rá,
Iűzödnek, az ő lelkének szülöttei! S Baumgarten pedig a belmisszióról való
nemcsak rendületlen hittel, alkotó beszélgetéseivel. Lelkésszé 1893. szep-
vággyal fordult ezek felé a nagy esz- teruber 23-án avattatott Sopronban s
méi felé, hanem meleg szeretetiel, tű- miután három évig' a Rupprecht csa-
relmes lelkipásztori gonddal fordult ládnál volt nevelő Városhodászon,
a tanuló ifjúság felé. A reá bizott 1896-ban a. soproni ev. líceum vallás-
nyájnak hű pásztora volt, aki intett, tanára lett s itt működött buzgón
buzdított, lelkesített a vallásórákon, haláláig 1926. december 16-ig, harminc
a belmissziói összejöveteleken s ha éven át. .
kellett négyszemközt! Ily elfoglaltsága Irodalmi művei: Keresztyén vallás-
mellett nem elégedett meg azzal a tan. A kőzépiskolák IV. o. számára.
munkamezővel, amely a tanulóifjúság Jutalmazott pályamunka. 1. k. 1909.
lelki gondozásában állt előtte, az)I. k. 1916. - A keresztyén egyház

. evangelizáció munkáját még szélesebb rövid története kor és életrajzokban.
körben akarta szolgálni, amikor 1912- Jutalmazott pályamunka 1. k. 1910.
ben Scholtz Odön esperessel együtt' II. k. 1924. - Az evangeliorni keresz-
megindítja, majd azután teljesen át- tyén világnézet. A középiskolák VIlI.
veszi a "Luther Naptár'í-t. A "Luther o. számára. 1916. - E tankönyvein
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Tanúi vagytok, hogy =új-ú] tavasszal
Tapsolnak a fák bimbós ágai,
r1 kis madárka nagy {stent magasztal,
Es mindenek készek Ot áldani.
A lomha rög is megmozdul s kizöldül,
Csillogó porszem égre száll a földrül,
Virág nyit szent jelül a sír felett:
Vár még reánk egy' úi, szebb kikelet.

Megszaggatott szio, én szomorgó szioem,
Miért epésztened ,úgy magadat? .
Viseld, amit az Ur reád mért híven,
S alázkodjál meg a kereszt alatt,
Aranyat tüz, lelket tisztitja bánat,
Szúrá tüskéje is van a rózsának,
A fény árnyat- vet, nap után jön éj,
Bánatos lélek, nyugodj meg s remélj!

Fényes betük, Isten kezével írva .
A magas égre: nap, hold csillagok:
Ha a keresztet vállam már nem bírja,
Kérlek, könyörgök, vigasztaljatok !
Gyermek máajára óh hadd kibetüznöm,
S a hit betüit gyöngyként sorba füznöm:

• Aki a kezdet és a végezet,
Az mindent bölcsen es jól végezett.

39
kívűl kűlőnősen kiemelendő nagy mun- egyénisége és reformátori munkája.
káia : Útmutatás a középíokú iskolák 1918. - A világprobléma és a magyar
vallástanításához 1912, amely úttörő kérdőjel az új reformáció szemszőgé-
'jelentőségű a maga nemében. - Bib- ből. 1926. - Kéziratban maradt nagy
liai olvasókönyv. Szerkesztették Ador- munkája: "Korunk és az evangeliom".
ján Ferenc, Hetv.ényi Lajos, Jausz I A dunántúli ágo h. ev. egvházkerűlet
Vilmos. 1904. - A modern haladás részéről a dr. Mesterházy Gedeon
és az ev. keresztyén világnézet vi- által felajánlott díjjal jutalmazott pá-
szonya 1913. - Dr. Luther Márton lyamunka. Németh Sámuel.

~~~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#~~#~~##########~~~~#

Én vagyok a Kezdet éli a Végezet.
- Irta: Sántha Károly. -
- ,

Fényes betük, Isten kezével írva
A magas égre': nap, hold, csillagok,
Ha a keresztet oaüam nem birja,
Kérlek, könyörgök, vigasztaljatok!
Gyermek mádjára óh hadd kibetüznöm,
S a hit betűit gyöngyként sorba füzném :
Aki a kezdet és a végezd,
Az mindent bölcsen és jól végezett.

Néma tanúi vagytok ősz Időnek:
A zűrzaoarbál hogy lett szép .egész,
Amint az évek Oceánba dőlnek,
S megint új század szűletit; s enyész,
Amint a népek fel s alámerülnek,
Az érző szioek sírnak és örűlnek;
Mert népnek és egyénnek célja egy:
A boldogság, mig napja száll, lemegy.

Tanui vagytok, hogyaföllegekben
Az Uristen szól, hogyha mennydörög,
S.!!élvész ha zúg-b.úg, szellő hogyha lebben,
O int s szeliden O súg, az Örök.
Balzsamot O hint, ha beáll az este,
Amint a harmat füvet-fát megeste.
S alélt növény és szomjas völgy, halom
Megfürdik hüs. pirosló hajnalon.

Luther és Melanchton barátsága,
. - Irta :!Dr. Bászel Ernő. -

Hitűnk és meggyőződésünk szerint
az összes egyistenhívő vallásfeleke-
zetek megalapítói magasztos rendel-
tetésűkre Istentől voltak elhivatva. Sőt
Isten, hogy kűldetésüket szent akarata
szerint teljesíthessék, nemcsak isteni
ihletet lehelt beléjük, hanem gondos
előrelátásból olyan segítőtársakat ren-
delt választottjai mellé, kiket gazdagon
megajándékozott a nagy feladatok el-
végzéséhez szűkségelt lelki és szellemi
tulajdonságokkal. S valóban a mi egy-
házunk megalapítója : Luther Márton
körűl is egy lelkes csapat csoportosul,
hogy [apostoli műkődést fejtsen ki a

reformáció meggyökereztetése terén.
A berlini Luther-szebron a közép-
pontban álló reformátor körül az az
öt legkiválóbb munkatárs helyezkedik
el, kik legközelebbi, legszorosabb wit-
tenbergi körét alkották. Úgy csopor-
tosulnak e kiváló segítőtársak körű-
lötte, mint ahogy a naprendszer kő-
zéppontját, a napot a többi bolygó
veszi' körül, egyrészt fényt nyerve
tőle, másrészt erőt kölcsönözve neki,
s általában jelképezve egy sient ügy
szolgálatában kifejtett együttműködést,
az égihez hasonló földi harrnóniát,

A nemes munkatársak kőzűl leg-



,



, t ' , ./ '4t
közelebb állt, Lutherhez Melanchton, kimondom, ő többet ért 'hÚz~: 'min{

. amint ezt Pauwelsnek képe is híven én, amiértnem szégyenkezem.t'Luther .
kifejezésre juttatja. Goethe és Schiller előtt tehát mindjárt feltünik rriély tu-
barátságának anémet szobrászmű- dása, majd .rendkivűli tehetsége, s . \
vészet állított látható emléket Weimar- csodálattal említi egy levelében:
ban, Luther és Melanchton barátságát "Görög tanárunk.i: az igen tudós és,
csak ez a kevéssé ismert festmény igen görög Melanchton Fülöp gyermek,
örökíti meg. Pedig amilyen jelentős vagy legfeljebb ifjú, ha korát, de
volt ama nagy 'szellemek találkozása társunk, ha ismeretei sokoldalúságát
anémet és"világirodalomra, ép olyan vesszük tekintetbe." S Reuchlinriak
fontosságú volt emezeké a protestáns irott soraiban kijelenti: "Mel~nch-ton'
világra nézve. Fülöpünk bámulatos ember, mit mon-

Luther és Melanchton barátsága 28 .dok, rendkívűli mindenben, ő nekern
évre terjedt: Melanchtonnek Witten~ 'legbensőbb barátom".' S Melanchton,
bergbe való érkezésevel kezdődőtt ki eleinte a jó embert, a valódi, 'bölcs
1518-ban s Luthernek 1546-ban. be- hittudóst látja Lutherben.: csakhamar.
következett haláláig tartott.. Luthernek s-nagy egyéniségének bűv-

Melanchton Fülöp 1518 augusztusa- körébe kerűl, A ,,:nagy gőrög" mellék-
ban került Tűbingenből Wittenbergbe, nevet rövidesen kiérdemelt nyelvtudós
mint a görög nyelv és irodalom ta- egy gö:~g ód~b,an ~agas~talj~ ,,~:ágyai
nára. Frigyes' szász választófejedelem emb~re -t, akit !,a rm A~htlle~u.Qk ne.v-
Reuchlin János ajánlatártí hivta őt vel illet. Igy' hodol a fiatal íróaz elis= :
meg. A humanista Reuchlinnak csak meréssel ne~ íukarkodó. hittudósnak.
unokaöccse volt ugyan, de ez fiaként , Luther, ,hogyekiváló embert el ne
szerette. épúgy, mint latin tanára hódítsák és &ogy őt szilárdan Witt~n-
Hungarus János is. O fordította csa- berghez kősse, kieszközli, 'hogya vá-'
ládi nevét: Schwarzerd, a kor szokása lasztófejedelerh eleint~ igen szegényes,
szerint a tudós görög nyelvre. S~e7 fizetését megjavítja.' Ö maga csakhamar
jel1em~Ő'."szavakka] b.o~sátja, útjára :'1 l;eavatta '~a ,~t,he1>logiaitU~01~Hinyok,?~ ,
"EredJ - amaz. országba, melyet es arra buzdította, hogya philosophiai
neked mutatok, En' téged' egy nagy magisterséghez a theolegiait is meg-',
nemzet forrásává -teszlek c , • és' ne- szerezze, S Mélanchtbn elis határozza,
ved~t naggyá teszem. Íme ez az, amit hogya theelogiát tanulmányozni fogjé,l.
neked jósolok és amit el fogsz érni, óh Tűbingai barátjainak irja: "Egész el
Fülöp, te az én alkot ásom és vigasz- vagyok merűlve a theologiai tanul-
talásom-" Erasmus is dicsérő elisme- n.Hí,nyo~ba, amelyek csodálatos _~lve-,
résseI említi a tudós világ előtt :-"Me-' zetet, " 'isteni'" ambróziát.' nyújtanak".' '
lanchtont nagyra tartom s -tőle a leg- Egy levelének tanusága szerint csak
nagyobbat várom", Erasmustól ma- készülten akarahittan tárgvaihozköze-'
gas.ztalva, Reuchlin kiválasztottjaként lédní.. melyben rérnéli.vha -az Isten is .
érkezik a 21 éves 'ifju humanista úgy akarja, 'tehet 'majd némi szolgá- o .

Wittenbergbe, hol ,egy pár nap mulva latot. ,Előbb' egy előszóban fejti. ki;
megnyító . beszédet mond az" ifjúság nézeteit a valódi' hittan értékéről és
tanulmányaiban kivánafos változtatá- a szentirásról, melveknek faniilmányő-
sokról, kűlőnösen, újításokról. kiemel- zását a: tudoínánvos névelés .koroná-
vén főleg azt, hogy minden tudomány, jának tartja. Majd .alkalma nyílik
de főleg a theologia rászorul a ny,el-· nyilvánosan is szerepelhetni. Már 1519-
vekre éli tanulmányozásukra. Luther ben elkíséri Luthert a lipcsei szóvitára,
megállapítása szerint gondos, tudós a401 adatokat szolgáltat a kűzdelembe
beszédét -tetszéss~l fogadták és meg- bocsátkozott mester tanítványainak s
csodálták, Luther csakhamar beáll ígyanémet .prctestánsok előtt ~ár
görög tanítványai" közé: "Fülöpnek mínt segítőtárs állt Luther p1ellett.·
köszönöm, ,hogy görögre tanít.' 'Bár Ebből a colloquiumból kifolyólag irás-
öregebb vagyok nálánál, ez nem aka- beli vitába is bocsátkozik Luther leg-
dályoz, hogy tele tanuljak;-' Nyiltan, nagyobb ellenfelével Dr.' Eckkel s így

.. 1. •

;
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nyiltan is Luther és társainak védel- Ez a munka, mely Luther tanításait s
mezőjévé vált. Csakhamar szeros gondOlatait először rendszerezte, értél-
barátság fejlődik ki közöttük, melyet mezte, megvilágosította. máig 50 ki-
egy nagy ügy - szolgálata hoz létre. adást ért, tanuságot tévén arról, .amit
Melanchtonnak rövidesen életcéljává Luther mondott róla: "Nincs könyv
válik a reformáció! a tudomány fegy- a nap alatt, amelyben a theologia oly
vereivel szolgálni, Tevékenyen részt- finom an van összegezve, mint a Loci."
vesz Luther reformátori munkájában, Ebben a munkában Melanchton már
Véleménye szerirrt Luther "Német- a reformáció egyik legnagyobb 'hit-
országnak valódi phönixe s adná Isten, tudósának mutatkozik, Luther mellett
hogy Európa őt megismern é !" Erre a legnagyobbnak anémet reformáció
törekszik, amikor az új hitet kicsi- tüzhelyén: Wittenbergben. Igy áll

"nyeknek és nagyoknak.. a népnek és egymás mellett Luther, a szenvedé-
a művelt osztályoknak magyarázza, és lyes hangú, agitáló hittudós, Melanch-
beleinerül a vitatkozásokba is. Igy ton szavai szerint "a menyköveket
lett ő a reformáció népszerüsítője, mint szóró olympiai" s Melanchton, a szelid
Luther a megteremtője. A közös, szent behizelgö szavú, finomtollú iró l Az
ügynek, amelyre az isteni gondviselés iró a mérséklő, a közvetítő, az ügyes
összehozta őket, époly szűksége volt közbenjáró j ez a szerep jut neki osz-
Melanchtonra, mint Luthérre. Tudta tályrészül a reformáció elismertetése-
ezt Luther is és hogy Melanchtont nek, elterjesztésének, népszerüsítésé-

. még jobban Wittenberghez láncolja, nek herkulesi munkájában.
családi otthon alapítására buzdította. E munka részletezése helyett vázo-
A wittenbergi polgármester, leányával lásával kell megelégednünk, betartva
1520-ban kötött házassága tényleg I az időrendet. .
Luther" m~v~ volt. ~~la.~hton ven?ég- Előbb nemcsak személyesen világo-
szereto hazaban s kulonosen udvaranak sítja fel a hesseni tartománygróíot az
egy körtefája alatt sokszor találkozott új vallásról, hanem kérésére meg is
a két nagy szellem az áldásos műkő- irja: A megújított vallás tanának rövid
désre. kivonatát. 1524-ben a marburgi szó-

Nem is vált meg Melanchton soha- vitán, amelyre ez a tartománygróf a
sem barátjától, kit ekkor már atyjának reformáció vezéreit s hittudósait, első-
nevez' sem Wittenbergtől, pedig sok- sorban Luthert és Zwinglit hívta meg,
felől kapottmeghivást. Még legnagyobb hevesen kike It Zwingli ellen. Az a
jótevőjének Reuchlinnak. kérésére sem 14 marburgi cikkely, amelyben meg-
foglalta el ennek tanszékét nyuga- egyezés jött létre, az első okmánya a
lombavonulásakor, pedig evvel elesett protestantizmusnau s alapja a későbbi
a neki igért értékes kőnyvtártól .ís. augsburgi hitvallás nak. Majd a szász
S amikor 1523-ban Luther is megnősűl, választófejedelem meghagyására egy-
állandó és sűrű ériritkezést tart fenn házközségi szemlékre megy, amire
a két asszony is. engesztelékény természete és gyakor-

A baráti kérésre Melanchton bele- lati. szelleme különösen alkalmassá
egyezett abba is,' bár nem szívesen, tette. Ezen müködése kőzben szerzett
hogy a görög nyelv tanítása alól fel- tapasztalatai alapján utasításait irásba
mentessék s helyette a hittan.ja theo- foglalja s Luther bevezetésévei kiadja
gia tanításával bizassék meg. O ugyan 1528-ban. Ez az irat sem egyéb, mint
hittani dolgokban tudatlannak tartotta a reformáció tanainak és szokásainak
még magát, de Luther szerínt i- "Isten rendszeres ősszegezése. Luthert he-
különös kegyelme őt gazdagon fel- lyettesítve, fejedelme megbizásából
ruházta képességekkel e szakma elő- résztvesz az 1529-i speieri birodalmi
adására." S Luthernek igaza volt, gyülésen is, ahol őseink a protestálás
amit bizonyít Melanchtonnak 1521-ben miatt a találó protestáns nevet nyer-
kiadott Loci Communes Rerum Theo- ték, mert bátran kifejtették egy irat-
logicarum cimű müve, mely az első ban a protestantizmus Iényegét vagvis
nagy ev. dogmatikai theologiai munka. hogya hit és lelkiismeret dolgában
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senkinek sincs döntési joga, hanem ügyünket. Ha Isten velünk, ki elle- '!

ezekben kiki Istennek felelős. A speieri nűnk ?" Luther is Krisztussal tartá:
templom a hithűsége merész kinyilat- "Aki nincs vélem, az ellenem van."
koztatásának emlékműve. De míg megértő kortársai az előbbi

Az 1530-i augsburgi gyülésen is szép jelmondattal látták el Melanchton
csak- ő képviselhette a reformáció arcképeit. akadtak kárhoztatói is, akik
ügyét, mert Luthernek a birodalmi békeszeretetéből folyó engedékeny-
átok miatt a kóburgi várban kellett ségére célozva azt állították, hogy:
visszamaradnia, honnan frontmögötti "Senkisem követett el annyi kárt a
hadvezérként irányította' ugyan a mai napig az evangéliumban, rnint
harcot, de Melanchton volt az, aki Fülöp". Különösen rossz néven vették
megvívta, Melanchton már a gyülésre tőle, hogy az augsburgi hitvallás Eck
utaztában foglalkozott az új hitvallás szerkesztette cáfolatára irt Apologia-
elveinek kifejtésével a marburgi és az iában még további engedményeket
ezekhez, fűződö Luther által szerkesz- tett. ~kkor már rágalmazói is akad-
tett schwabachi cikkelyek alapján, 1ak. Arulással vádolfák s Luthernél
amelyekhez most még a wittenbergi is bepanaszolták oly hathatósan, hogy
hittudósok által Torganban tartott ő is lágyságnak, gyengeségnek nevezte
gyülésen fogalmazott új cikkelyek is viselkedését s intette is őt engedékeny-
járultak. Melanchton világos szerke- sége miatt. De csakhamar elismeri,
zetre, egyszerű, szabatos kifejezés- hogy derék harcos, ki éjjel-nappal
módra s mérsékelt hangnemre töre- dolgozott a' Confessio Augustaná-n,
kedett a kidolgozásnál, melyet Augs- ?-.zevangélik~s egyház ~~gna Ch~rtá-
burgban végzett, állandóan levelezgetve Jan. "Ez a hitvallas - Ifja egy nemet
Lutherrel és tanácskozva a protestáns I hittudós - az evangélikus egyháznak
hittudósokkal s fejedelmekkel. Midőn ~lappill~r.e. Ez' fejti k.i legrövid~~ben
a kész hitvallást jóváhagyás végett es Iegvilágosabban, nu az evangélikus
elküldte Luthernek, ez hozzájárulását e hit, szokás és .'élet". "Záróköve -
jellemző sorokban adta meg: "Én írja egy másik - a reformáció 13 év
Fülöp mcster apológiáját (igy hítták előtt megindított művének j a Luther
először) átolvastam j nekem valóban hirdette biblián alapuló. új irány új
tetszik és semmit sem javíthatnek egyházzá vált. Lutherben támadt a
vagy változtathatnék rajta, nem is reformátió gondolata, Melanchton őn-
illenék, mert én ily gyengéden és tötte for:n~?a: 15~? .októb~r 31-i~e
szeliden nem ís tudnék .irni. Krisztus a reformáció, 1530. junius 25-Ike pedig
Urunk segítsen, hogy sok és nagy az evangélikus egyház szűletésnapja,
gyümölcsöt hozzon, amint reméljük és A német protestáns fejedelmek
kérjük." Ezt a 28 cikkelyes hitvallást, schmalkaldeni szővetsége 1532-ben a
coníessiót, az evangélikus rendek el nürnbergi vallásbékehez vezetett; A
is fogadtak és 1530. június hó 25-én már amúgy is elkedvetlenedett Me-
V. Károly császár saját palotájában lanchtont az ez alkalommal kifejtett'
meg is hallgatta. Az óvatosan meg- működését elítélő nyilatkozatok any-
fogalmazott irat jó benyomást tett és nyira elkeserítették, hogy Szászorszá-
még a püspökök s bibornokok is ked- got el akarta. hagyni'. De nem enged-
vezően fogadták. A szász választó- ték el, csak Tűbingába üdülésre. Majd
fejedelem udvari papja szerint : "E egészsége helyreállítása után Luthert
napon a földön valaha is történt leg- helyettesíti a schmalkaldeni ülésen
nagyobb tettek egyike ment végbe" (1537). Bár itt tanusított mérséklete
s Luther is "nagy csodaműnek tar- miatt magvarázatot kellett adnia, ez
totta ez eseményt". Melanchtont az nem' volt akadály a wittenbergi aka-
ellenpártiak mégis nagyobb engedé- démia rektori állásának elnyerésében,
kenyaégre akarták bírni. Ekkor mondta amely intézetre, mint "Praeceptor
az emlékezetes szavakat: "Mi nem Germaniae" annyi dicsőséget hozott.
engedhetűnk, sem az igazságot el nem 1540-ben megbetegszik Weimarban s
hagyhatjuk. Isten kezébe tesszük le Luther sietve felkeresi "legkedvesebb



.- :-",
44· "-

,'w Fülöpkéf~íH~f>h'ögy "goll"djái viselje a A M~st~r és'-"a Tanltvány, a Refo'r~
lelki betegnek. Ekkor irja róla : "Jól rnator .; és a Praeceptor ;egykép
tudjátok, mennyire szivűnkőn fekszik, 63 éves földi úf után . léptek rá ': a
hogy ez az ember éljen és egészséges -Halhatatlanság útjára. Porhűvélyűk,
legyen. II ,egymás melletti sirokban.cawittenbergi

S tényleg, a ·felgyógyult Melanchton vártemplomban kapott helyet. Eletűk-
még njlgy segítségére .van Luthernek ker, es' halálukkal egykénf hirdetik a'

, a bibliafordítás újból való átnézéseben Világnak, hogy 'a Hit és Tudás nem
. és kiadásában. Ez volt utolsó jelentős hogy ellenségei ,egymás!lak, hanem

" együttmüködése a két nagy embernek.· ~gymás támogatói, kiegészítői, barátai'.
Luther 1546-ban bekövetkezett halá- AJtaluk és bennük a humanizmus az
láról először Melanchton értesült a evangéliummal, a tudás a hittel békűlt
szószékre lépésekor, hol e szavakkal meg s eddig eltérő útjaik egyesültek.
'jelenté be a.gyászos eseményt: fiA mi Az így úijáéledt lelki és szellemi élet

. atyánk meghalt, a mi atyánk .halott". alapján megindulhatott a nagy nevelői
O mondia az' .akadémia képviseleté- munka ci nép -kőrében olyan területen
ben a gyászbeszédet, melyben elismeri is, amely eddig elvolt zárva a rnűve-

- Luther isteni .küldetését, méltatja eré- lődéstől. S ezt, köszönhetjük a nép
'pyeit, de hibái'ts~ hallgatja el. . 'köréböl kiemelkedett két nagy rcíor-'

o 'Luther halála után Melanchton, rnint. -matornak : Luthernek és Melanchton-
első és legkiválóbb munkatárs lett a nak. . Ok tehát nemcsak üdvöt hozó
reformáció evezére 'N~rrietbrs:?-ftg5an. r'~f~rmatorai,. ~anem ~~el~emi gyönyö-
Akarata ellenére történt ez, mert rő ruseget nyujto nevelol ,IS voltak az.
az egys.zerü ember szerénységénél emberi~~g ma már tekintélyes számú
fogva nem szeretett első szerepet I csoportjának] .
játszani. Mint ilyennek előbb meg f - .
kellett érnie _a protestáns liga legyő-
zetését. V; Károly által, minek folytán
ő is' kénytelen egy időre elmenekülni
Wittenbeigből s amikor visszatér, rej-
tőzködnie, kell, . de csakhamar tanuja
lett V. Károly csúfos menekülésének is.
A rövidesen 1552-ben létrejött passaui];
egyezmény az igaz 'ügy diadala, mert
elismeri a protestánsoknak a katho-

.\', _' Iikusokkal való .égyeplő jogai] _s ezt
végleg megerősítette, az 1555-iki augs-
burgi béke. '

'~elanchton~tehát nemcsak megala-
" " p,ozva· láthatta hitét, 'hanem elismerve

• :IS. A,hi-ttudós ö'rÖm~t. növelte még. a "
-', ' , tanító ,azon' dicsősége, hogy ő nevel- 'Melyik kormánya: legjöbb?' ,

I hette, tanártársaival a reformáció' első . Amefyik arra tanít' meg-bennünket,
,~, ~' nemze4ékét. .Ezért' joggal\ és büszkén hogyan korrnányozzuk őnmaguríkat.

mondhattaa .nagy tanítómester, elhalt' , .,,' "
mesterét is odaértve. utolsó napjainak * ',.Goethe.
egyikén : "Jó tanárok is voltunk, min-
denikűrík megállt a maga helyén. Azt
hiszem, hogy munkásságunk hasznos
volt számosalera nézve. "Erthető tehát"
ha tanártársai 'az ő elhunytakor (1561)
is ugyanolyan módon nyilatkoztak,
mint ő Luther halálakor: fiA mi tisz-
telt Tanítónk ,s _Atyánk, Fülöp mester
meghalt."

A szabadság.
. Való oolt. Eltünt. Ismét eszme, lett,

Közöttünk jár és sírva kesereg,
'A népünk ezrén titkon átvonul,
Szioére iit és rázza zbrdonul - r

Megdobban az, belőle vágy Fakad,
Ma méÍ!. csak vágy, lesz holnap akarat,
S az aliarat nii. lesz belőle tett.,. '

,4m)g kiejti ajkad. e nevet, . c: .,
'Erezd : a szíved);Z'e.ni imát rebeg: '

Kutas Kálmán.

'Mondások~ , " .

Élní fog a nemzet,
Amely összetart:

I Kit önvétke meg nem hódít
",Nem hódítj a kard .. ' "

Arany.

Amely nemzet önmagát .elhagyja,
sorsát megérdemli'

Deák .
• 1
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- :rörté~eti kisregény. Irta: Keztyüsné B",logh Margit. -'-
, 'T~iÖk rabságban ..

, ~', .. Kalmá'r' és Suhaida -hűségesen . át-. .,' ,
vándoroltak Csurgóra, ott a tanács

, 'fejét keresték meg. A' ' '

Boldog-utcai városon; mely Kál- A 'biró' mát' be, ist~karódzott a su-
máncsehi ~z~p,' virágzó községnek bájával •., mikor felverte a szolga, hogy
egyik része volt' a XVI-ik században, a kálmáncsehi kereskedők megérkez-
I551-ben, megállott, Kalmár 'Péter a' tek. Rögtön' leugrott a 'medvebőr9,s
Suhajda István sövényénél, hogy pár kerevetéről, maga sietett elébűk, tes-
szót válthasson akomájával: sékelte a szobájába' a pislogó' mécses

-;- Megjöttél Péter az Alföldről? - mellett a vendégeit.,'· ,
kérdezte sűvegelés után, István gazda. - Kerüljenek beljebb. Jancsi, ku-

- Meg. A marhák -szépen kiállottak pákat készíts, meg bort·' avederbe,
az útat. aztán kimehetsz. '
. - Hányszor já~tál. már V áradtól l ; Ritkán szólv~, n,agyoka.t, hallgatva '
Stiriáig? '. - várták," mig' 'az inas" -kikászálódik ]

- Jó ég tudja, koma. akkor-Ieeresztette a biró a nehéz füg-
- Mi hír a kontyosok felől? gönyt az ajtóra, s jelentősen mondta :
- Haj, haj!. ....-'.Az Istenen és rajtam kívűl senki
- ~o, de szomorű kezdesz lenni. sem hallja a kegyelmetek szóját,
- Epen azt szeretném tudni, nem - Nagyuram, Szigetvár felől sú-

vállalkoznál-é egy csurgói útra? A vá- lyos aggodalmakat hozok. Jelenthe-
rosnak szeretnék jelenteni egy kis hírt. tern ió lélekkel, hogy a várbeliek kő-

- De 'bizony, hogy szivesen'. me- zött .megbomlott az egyetértés, a vár
gyek. Tudod magam is szoktam erre- hönnyen bevehető akármelyik perc-
arra vásározni, néha a Dervis bég Iben. Gondot kellene rá fordítani. xs.
embe~~i a tílt~~t szesz mellett eljáratják r~m nagyur~mat, ,~ürgősel1 ~dja ~rté-
a szájokat, ).0 a magyarnak eszebe I.sere· a bajt Nadasdy nándornak.
venni a hallottakat, aztán oda júttatni, Szigorű titoktartás mellett hoztam a
ahova való. : ' hírt. Eddig van a szóm.

Kezeitek az emberek és széjjel vál- '.! Senki sem fog tudomást sze-
tak, megegvezve.az indulásbanAbban rezni a kegyelmetek.személyéről. Kő-
az időben egyik országrész a másik szőnőrn a 'szfves fáradozásukat. '
sorsáról csak a kereskedők útján tud- - Nem köszönetért tettük.
hatott valamit. A marhákkal járó ma- - .Merítsék meg a kupát, Isten
gyarok hírhordó szerepet játszottak. leg'yen velünk, szegény magyarokkal!
Ha török vidékre kerültek, a bégek, Összekoccantak a fakelyhek s a
basák becsülték _meg őket, ajándékkal savanyú bor lecsuszott d. torkon, fe-
gazdagon fizetve az, újságokat, ami nékig ürítették minden.
azonban a, járnbor kupeceket nem Még Kalmár Péter meg-megszólalt
akadályozta meg, hORY magyar terű- a legutolsó váradi útjáról ejtve néhány
leten a török hódoltságról mindent el szaggat~tt mondatot. Aztán csak a
ne mondjanak. V.alóságos kémek vol- kupák .zörőgtek. Már egyre pislogöbb
tak. De ide is, oda is huzásoknak .lett a mécs világa, mire .kiűrűlt .a ve-
bőségesen meg volt a látszatja. A leg- der. Felszedelőzködtek hát, neki vág-
népesebb mezővárossá fejlesztették a tak újra az' éjnek.
kőzségűket akkor, mikor pusztulás Teltek az évek, nagy gondokat
lett a sorsa egész tájaknak. Őket a emelve vállukori.
török portyázások nem éríntették, leg- 1555-ben megint 'csak Kalmár Péter
feljebb a szegedi bég üzent néha ér- volt, aki 300 marhát hajtatva, Kadar-
tük, ha tájékozódni akart a magyárok kúton felül találkozott a Dervis bég
szándékáról. embereivel :.

"

Hírhozók, hírvivők.



46
Hova tartatok effendi? kat: "vitéz Horváth Márk szigetvári

- Hallgass gyaur, mert a talpadrá parancsnoknak, ibi, ubi." Hangzott
veretek. az eképpen: "Nagyúram ! Marha-

~ Ne ragadd haragra magadat, - kereskedők országos útjokban talál-
ugratott a vezető pasa mellé a Derviskozván Kadarkuton felül a szegedi
bég legnagyobb fia, - hiszen ez a török Dervis bég kontyosaival, jónak
kereskedő ismerőse az apámnak, sok- látják tudatni, hogy mondások szerint
szor megfordul az udvarunkon, azért a törökök reánk jönnek. 100 lovas,
is beszél jól törökül, de ördög a lel- 100 gyalogos már útban vagynak, de
kébe, nincs az a nyelv, amelyen meg- még sokan fognak indulni Somogy,
tudnád fogni. Tolna, Baranyaország felé. Hiradá-

- Ezt dícséretnek szántad úgy-e ? sunkat jól használják fel."
- mutogatta fehér fogát a pasa, - Nem sokkal a Kalmárok két levele
pedig azt mondja a Korán, bolond után Mezár Miklós jelezte, hogy 400
ember, az, aki a mozlimok nyelvén marhát hajtatva az egri, szolnoki Iö-
kívül más szavakra nyitja a száját. rők járatok útját gyanúsnak találja.

- Es azt mondja a Korán - fele- Így a derék polgárok egy felől
selt a fiú, -. hogyabolondban Allah megnyerve semmit mondó ujságjaikkal
szól : Tiszteld tehát és 'ha kér, adj a törökök kegyet, azoknak aranyát
oda mindent. . zsebre rakták s hűségesen kémkedtek

~ Miattam ugyan össze ne vessze- a magyaroknak. Jutalmuk volt a szé-
tek emberséges pasa, láthatod a mar- pen fejlődő helység, hol 220 adó-
háimról, mi a Ioglálkozásom. Marhát fizető gyűlt össze s amit három vá-
ti. is szoktatok venni s jól megfize- ros részre osztottak. A kedves, fehér
titek az árát, hireimért pedig aranyat házak tiszta ablakokkal mosolyogtak
dobtok a lábamhoz. a sokszor nagy. időközökben megtérő

- Miujság nálatok j= vallatta mo- gazdáikra. Jókedvűek voltak ott az
hón a pasa. asszonyok és hímzett török kelmét

Találkozásuk után két erszény arany kaptak ajándékba. Szaporodtak gyer-_
huzta a Kalmár Péter bakóját."] meikben, gyarapodtak vagyonukban.

_Alig ért azonban haza, titkos estért szépen. De hiányzott nagyon, nagyon
Suhajdával a nehéz kezű emberek az állandó prédikátor. .
betüket rajzoltak gubacs-lével tö tött Horváth Márk egy alföldi útja-után
ludtollal. Rettentően izzadt az üstökük, Koszorus Ambrus kupecet magához
de boldogok voltak, hogy eljutott hivatta. Mikor a magyar ember min-
hozzájok az evangéliumi hít egyes den látottat elmondott, megölelte a
prédikátorok utján. Eszéki Ziger Imre kapitány:
1540 körül már hirdette az evangé- - Szeretett hívem, sok szelgálatot
liumi vallás igéit. 1549-ben Illyr Mátyás tettél már nekem. •
pár évvel azelőtt, hogy Wittemberget A süveget zavartan gyürögette Ko-
elhagyta, Tolnára ment s ott az is- szorus:
tentelen és bálványozó nép szívét - Nem vitéz kapitány úramnak
megvette. Kálmáncsehire is átrándult tettem.
néhány hónapra, elhagyatva a hamis - Láncos, lobogós, fán a lovam
tanokat, Krisztushoz vezette a hive- patkójának ?
ket. S mert az evangéliuru olvasása .-- Ne lejebb kereskedjék nagyúram
.kötelező lett; lassankint kénytelenek magánál? .
voltak' hát az írás és olvasás mes- - Hát?
terségét elsajátítani az irásban tu- - Feljebb, sokkal feljebb.
datlanok. A két férfi névtelen levelet :..-. Nem értelek jó ember.
szerkesztett. Egyiket adresszáiták: - A Hazának tettem vitéz kapi-
"Kányaföldi Kelechényi László bara- tány úram!
nyai főispánnak, ibi, ubi", _ a mási- - Isten áldása rajtad. De miután

a hazának fi~ vagyok, aki áll, vagy
esik vele, szívem szerint akarnék va-') bakó = tarisznya.



lami igaz ajándékot adni neked.
Volna valami kivánságod ?

- Azt kell mondanom erre, hogy
nekem nincs, de van a városomnak.

- Hadd halljam.
- Ha gyerek születik nálunk,hó-

nap számra várhatunk a keresztelővel.
Ha a legény jányra akad, lesheti,
hogy mikor esküszik. Ha halottunk
van, sokszor magunk mondunk .egy
Miatyánkot, még őrülhetűnk, ha va-
lamelyik .plebánös a környéken meg
nem neszeli, mert akkor bevasalja a
stólát, bár nem szolgál meg érte.
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készt, mint már annyiszor, prédikálásra
s egyes komoly ügyekben tanácsko-
zásra. A püspök készséggel megjelent:

- Jöttem vitéz kapitány úr meg-
hívására. Hol veszkődik megint a
török?

- Persze, eddig ilyen dolgokban
kérettem mindig, hát azt képzeli szent
atyám, hogy Horváth parancsnoknak
nem lehet más baja. Most azonban
mégis nehezebb a szólás, súlyosabb;
a beszéd, mint máskor.

- Csak egyenesen, kerülgetés nél-
kül, nem való igaz magyarnak a -této-

Felcsendült a szó Szegedi Kis István ihletett ajkán.
- A IILuther-Naplár" számára rajzolta: Balázsfy Rezső. -

II.
Püspöki székhely.

Horváth Márk parancsnok Sziget-
várra invitálta Szegedi Kiss István
baranyai superintendenst, laskói lel-

vázás.
- Ismeri: ~biztosan:;a :kálmáncsehi

népet. Szorgalmas, takarékos, gyara-
podó, hitünket vallja. ~eformációjok
igen régi keletű lehet. Üreg emberek
szájhagyományként őrizgetik a törté-
netüket. Felteszem, hogy a mustár-
magként elhullatott vetés azért kelt
az evangéliumi vallás első lehelletére
náluk oly gyorsan ki. Megérdemelne
ez a falu egy állandó lelki gondozót,
egy; prédikátort.

- Figyelmesen hallgattam kegyel-

Elhiszem, de ...
Egy prédikátort kerítsen a vá-

rosnak vitéz kapitány úram, olyat, aki
ott lakik nálunk mindig, akinek. szi-
vesen fizetnénk, mert hog van miből,
hála az Urnak.

Parolát rá Koszorus Ambrus.
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med~t, ,ggndoskodom, mint supérin- mert úr a Míndenható a:fötd felett ...
tendens, valakiről.· Mikor beszéd után felsirt a zsoltár:

- Nem arról van szó, hogye fon- "Szívemet Hozzád emelem" ... nagy
tos helyre egy,· gyakorlatlan embert -kővér könycseppek barázdálták az

;., állítsunk, hanem magát Szegedi Kiss emberek /arcát, .lehullottak, rnint drága
Istvánt szeretném megnyerni !.,Közös gyöngyök, fényes ragyogással a men-
erővel, mi ketten, nagy dolgokat vé- tékre; hab ingvállal{ra.' '

,', ge7;hetriénk Kálmáncsehirt. k, gazdag, " Papot 'kapott- h~'( Kálmáncsehl+.
< ,'0..- kereskedő' 'nép szivéhez a pap, ha Szegedi Kiss István bőlcs vezetése

megtalálná a kulcsot, csodálatos., fej- mellett a szétszórt .kis házak. tömö-
Iődést 'adhatna a legnagyobb '4u- rűlni : kezdtek, egyre Jö\;>b. _és. több
nántúli városnak, 220 adózó család nádtető magasiojt élő: - Szózatára a
lakik ott. " ládafiában . 'őrzött török- aranyak 'is

-' Kedvet kelt .bennem a kép, napvilágot láttak s. egy nagyobb épü-
amelyet elém festett a parancsnok űr. let alapját kezdték cövekelni. .
De ini, lesz, szegény laskói hiveimmel ? _- Mi lészen ez a pajta főtiszteletű

-' En azt hiszem, ők már nem úr - érdeklődött Mezár Miklós.
vesznek el, ha magukra maradnak - Látszik hogy most jöttél meg
sem. Vagy szerit atyám, - kapta meg Stiriából fiam. .Ió vásárod. volt?
egy gondolat, - a Kálmáncsehinek -;- Hála az Istennek nem panasz-
igért fiatal pásztort tessék Laskóra kodhatok. Bakóval hoztam a pénzt.
beállítani. '. . - Mennyit adtál belőle azoknak,

Még egy kis kapacitálás és a supe- akik, akiknek s.emmijök sincs? ,
rintendens engedett. Igéretet tett. S Mezár levágta a fejét és hallgatott.
a szó köt. ~ Mert az Ur szereti ajókedvü

Otthon Laskón nagy sirással bu- adakozókat. Jobb adni, mint venni.
csuztak a szeretett igehlrdetötől. Sok Igaz?' . ,,-
s~i~.!ájt azon a napon, hogy a m~gyar - Úgy van, --: suttogta _a meg.
hitújítás tagadhatatlanul legtudósabb szégyenült, - minden aranyam után
és ,legmun~ásabb apostoli l~lkü!etü.\ egy kis' pénzt adok a szegényeknek.
papja megvált a szokott falutol. , . ~. Helyesen teszed Miklós. Ha

Kálmáncsehi minden ép kéz-láb munkádíü. áldás . kisérte, adj hálát
embere ott volt a bemutatkozáson. ekképpen is az Úrnak. Mos.t azonban
lSS8-ban hogy letelepedett, a sziget- nem -ilyen kis tizedröl van szó, melyet
vári katonák is kivonultak csoporto- elrendelt a biblia, hogy add meg a
s.an kapítányuk vezetése mellett s császárnak, ami a császáré; add meg
felcsendült a szó Szegedi Kiss István az Istennek, ami az Istené, hanem
ihletett ajkán: távolléted alatt nagyra határozta el

- Kegyelem néktek s békesség a magát a város. Mind a három rész:
mi Atyánktól és az Ur Jézus Krisztus- a Boldog-utcai város, a Nagy-utcai
tól I Köszöntlek téged pásztor nélkül város, a György-utcai város. Eszökbe
való nyáj, 'ki még sem széledt el a jutott, hogy milyen jó a vasárnapot
világ négy tája felé, hanem érezve az megazentelni. Igét hallgatni, a pappal
evangéliumi hit csodás erejét, vas- megbeszélni minden ügyes-bajos dol-
kapocscsal tartott össze benneteket a gukat s hány falu szűkőlködik prédi-
közös éneklés, közős imádkozás, közös kátorban, elhatározták hát, hogy kőz-
biblia olvasás. Aldott az' Isten, hogy adakozásból paptanító-iskolát alapí-
kezét lenyujtotta hozzátok, hogy meg- tunk, Iöiskolánkból kész lelkészeket
~~gítene minden ti nyavalyátokban. küldünk a népek gondozásárá. Nagy
O megrendelte, hiszen tőle minden jó a lelkesedés. Kalmár Péter egy gomba-
adomány és tökéletes ajándék onnan tál ezüst tallért adott, Suhajda István
felül az egekből, hogy Kálmáncsehi egész hordó romai. pénzt, . Xelkes
"dioecesana ecclesia": püspöki szék- József .. "
hely legyen, Az ő parancsára állottam Közbe vágott a kupec:
én az életekre, hogy vezetőtök legyek, - Hozom a bakót, a benne levő

\
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érték az iskoláé. -Van abban a tar- nok nem mert közbe szólni csak mikor
solyban a török piaszterfől kezdve a elhallgatott a pap, lehajolt a kezéhez:
gallus aranvíg ami érték csak talál- - Köszönöm szavait, megérdemel-
ható, mindenikből marék számra. Tu- tem a pirongatast. - sóhajtott s meg-
dom milyen szomoru volt, hogy gyer- csókolta azt.
mekeink a betűvetés mesterségéért a Pedig a kapitánynak nehezen hajlott
harmadik faluba jártak, mert különben a dereka.
a szentirást nem olvashatták el! Ne Ill.
legyen ilyen sanyarú sorsuk a hittest- Török önkény.
véreinknek, akik templomba se jár-
hatnak, - azzal már szaladt is végig Csodálatosim kezdett fejlődni Sze-
a sövény mellett. . gedi Kiss István keze alatt a kálmán-

Szegedi Kis István boldogan nézett csehi egyház. Behozták a köteles
a tova sietöre. adózást, de ha Nagy Pálra három

Pár hét mulva, hogy állott a szép, mérő búzát vetettek ki párbér gyanánt,
hat ablakos épület, örömmel mondta mási~ 'hármat is kjméretett : ..
a mellette haladó Horváth Márknak, - Ezt meg az eklézsiának. Ossze
míg nézték a betetözőtt iskolát : ne tévessze kend, - magyarázta az

- Az Ur akarta, hogy ide jöjjek, egyházfinak, - nem a paróchusnak
mert csupa jóság ezeknek az embe- küldöm, hanem az anyaszentegyház-
reknek a lelke s a kegyelmed szájába nak. Ne kérdezze: miért? Azért mert
adta a hivó szót. .Ió, hogy engedel- van, adott az Isten, én meg adok
mes szolgája vagyok az Urnak, meg neki. Mondja meg a tudós supérin-
a szigetvári kapitánynak. . tendens urnak, hogyha kell még, csak

- Úgy-e, hogy többet dolgozhat itt izenjen, tele a hombár mind.
a szent ügyért, mint Laskón? Ezt S Nagy Pál nem maradt egyedűl a
tudtam én, ezért csaltam el kedves gavallérságban, a többi követte pél-
hivei közül, hiszen ott már állanak a dáját. (
Iábukon az új vallás férfiai, oda kell Úgy látszik, régi magyar szokás,
hát .?Ie~ni az apostolnak, ahol nagy \'hogy csak meg kell találni a szívet,
a szukseg. , ,s minden magától jön. Hajdan sokat

- Nem vagyok én apostol j szolga lehetett építeni az egymást túllicitáló
vagyok csupán, Isten szolgáia. emberekre. A gőg tudatlansága még
. - Csak szerénykedjék szent atyám, határozottan meg volt a XVI-ik század
mégis első embere ennek a vidéknek. férfiaiban, a lelkipásztornak kellett

- Ne tessék emlegetni. Jól mondia kiegyenlíteni a túlz ásokat, Egyik he-
az irás: elsőkből lesznek az utolsók. lyen fokozni ,az adakozást, másutt

Kardjára ütött szilajou a parancsnok: csökkenteni. Es a kálmáncsehi pap
- Míg ez a markolat a kezem széleslátókörü. diplomatikus koponya

ügyében van, addig soha! volt. Igy érthető, hogy kibővítették az
- Kevély, vigyázz, - emelte fél oratóriumot. Kalmár Péter faragott

ujját feddőn a' püspök, - megaláz a szószéket csináltatott bele, Suhajda
Jehova a földnek poráig, jaj, aki terem- István márvány úrasztalát, Koszorús
tett porsátorban e súlyos szót ajkára Ambrus a legszebb kelyheket vásá-
meri venni: soha. Nekünk nincs soha, rolta meg Dervis bég udvarában
nekünk. csak ez a mostani percünk az úrvacsorához, Mezár Miklós ke-
van, a következő már ajándék mindíg, resztelő tálat vert aranyból vett, drága
Soha! Rettentő kicsiny fogalom' a skófiumos bársonyok, selymek lettek
véges, romlandó testben járónak. Hi- a' terítők. Mindenki· csináltatott ma-
szen egy fuvallat csupán és koporsó- gának családi padot. Itt tünt ki
zár fog körül, a sír sötétsége fogad s Szegedi Kís István tapiritata. Oly
ha fejedet Krisztusunkra nem hajtod, ügyesen helyezte el azokat, hogy
ki támaszt fel a halál után? Térj mindenki megelégedett a helyével,
eszedre büszke ember... sehol panasz nem hallatszott, pedig

Horváth Márk a szigetvári parancs- az irígység, e rút tulajdonság, eleink-
4



-
-~ ---~

50
,ből sem hiányzott s ők még nem hetnéd, Mehetsz a világ végét;~, mégis

adták át ebben az elsőséget -az asz- akkor üt a végső órád, mikor Ü akarja.
szonyoknak. Mégis béke élt a, város En hiszem, hogy így van. Maradok!
kapuin belül. ~ Kár. Szűkségűnk lenne mind-

Háromszor tartottak részletes zsi- nyájunknak, új hitet vallóknak még
, natot Kálmáncsehin. Ilyenkor a tógá- sokáig Szegedi Kis Istvánra, a sza-
sokat felszentelték pappá al; orató- vára, mely buzdít, .. a lelkére, me ly
riumban, hogy széjjel mehessenek az példát ad.
országban hirdetni az evangéliumot. - Ez az! Példát kell adnom. Nem

Horváth Márk Szigetvárról katona- félek, mert 'a mennyei Atyám kezében
ságot küldött át, hogy 'az ünnepélyt vagyok. Nem csak addig érzem ma-
emelje. Harsogott a falak kőzt a zsol- gamat biztonságban, míg fedélern alatt
tár, dicséret és Luther híres éneke: 'nyugodtan alhatorn, hanem ~ég a kín- ,

. "Erős vár a mi Istenünk" . .. . halál gyötrelmében is. Az Ur vigyáz
1558-tól 1561-ig szállt a hír a légen- reám. Ha próbál is, sohse késik a

dásan gyarapodó, izmosodó gyüleke- szabadítással. Ha nem,könyörül rajtam
zetről, A kaposvári Dsáfer basa val- e földi életben, dobjon bár kutyáknak
latta a néha elébe kerülö kálmáncsehi koncul, megjutalmaz a másvilágon. En
kereskedőket : pap vagyok, lsten szolgá]a, nem félek
. - Dzsines papotok lehet nektek az embertől, ha ördög gyanánt jön is

hitetlen kutyák. ' ellenem. Maradok!
, ~ Nen; v.arázsló .az e,m~erséges basa, A hírhozót kiverte a hideg verejték

hane~ íérfi. Talp~.g férfi. Nem. csak a gyújtó beszéd alatt és búsan som-
beszel a szeretetről, decselekszi azt. fordált ki a paróchiáról. .' .
Lelke van. . IN" d ' b 'It K '1 '_ Pokol fajzat ja, tán nekem nincs ? ~gy cson ~;sseg oru. a m~n: '

_ Szót sem szólottam rólad Dsáfer c~eh1re; !fason~Itott ~.z ~ VIhar elo~b
bas a . némasághoz. mikor fuszal se rezdül,

" " , , , , nyomott a meleg, de a levegőben benne
- Menn~It ~rhet a, k~lmancsehIek- van a zivatar tudata. Szomorúak

nek Szegedi KiS Istvan . voltak az emberek és sirdogáltak az
Válla közé húzta a nyakát a jámbor, asszonyok

igyekezett bamba arcot vágni, mintha . '. ,
nem érténé a kérdés súlyát és felelt Dsafer ba,sahoz bement a kemo ,
illendően: ' - ,Na, mit tud~z, - fordult hozzá.

_ Krisztus.Urunkat harminc ezüst- Alázatosan hajlongott a rongvos
pénzre taksálták annak idején, a-tudós muzulmán: . ,
püspök tőbbef nem érhet, vagy mit - Par~nc~odra ,tItkon ~~gnez~em
is beszélek, annyit sem érhet, mondjuk a Szegedi KiS Ist~.an port~Jat. Nincs
huszonkilenc ezüst pénzt. o~t uram egy b;csu!ete.~ szonye~,sem,

-::-- Szemtelen vagy. Dobjátok ki.~ihe~;tlen szeg~myseg ul a ~zobakb,an
Ürült az ember mikor kívűl volt a es suJt krumplit evett az egesz csalad.

kaposi váron. Lábolt haza; Egyenesen A szolgák is asztalánál ültek ...
ment a lelkészlakba, ott sie'tve figyel- - Nem érdekel, T~dom, ho~y ~.em
meztette a bajra a lelkipásztort. gazdag az a pap,· hiszen az uj hitet

- Félek, nem ok nélkül érdeklődött hirdeti. Arra vagyok kiváncsi, a riépe
abasa. Dsáfer rettentő szívós, amit szereti-e ?
fejébe vesz, abból nem enged. Forral - Életüket adnák érte!
valamit. Tenni kellene ellene. - Ez kell nekem, - esettintett a

- Mire határoznád- magadat a he- basa.
lyernben ? Következő vasárnap, mikor az ora-

- En uram sietnek el- kivándorol- tériumból jöttek ki az emberek, husz
nék a városból, Nem nyugodnék addig, spahi vágtatott kőzéjűk, Szegedi Kis
míg egy szál ismerős fát látok. Istvánt és három jól öltözött polgárt

- Mit érnél vele édes fiam? Az nyergűkbe ragadtak, kivágtattak a
lsten. amit rendelt, el úgy sem kerül- városból.
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Hova- viszitek'? -=-- ordított utá-', -=- ~ Megkötözhetsz, ') .}hatalmadban

nuk KalmárPéter. i vagyok, hiába! .
.-:....Kaposváron Dsáfer basánál meg- - Verjetek a talpára huszonötöt.

találjátok mindet, - fordult egv hátra - Kihurcolták. A kínt jaj nélkül
a lován. ' állotta ki a martír.

Horváth Márknak hog'y hírül vitték --'- Indulsz a parancsomra? - kér-
a rablást, a kemény katona leborúlt dezte az' ájuldozóta bég:
az asztalra. és ,sírt keservesen. . -- Nem megyek l - hőrgőtt a dacos

Koszorus Ambrus összeszedte az, válasz. .
emberektől ami drágaságuk csak volt"1 De hát míből vagy ember? Vasból?
szeredásba rakta, lóra kapott s be- - Hitből Dsáfer basa. Prédikátor-
poroszkált Kaposvárra. . ,'nak teremtett az. Úr, nem fáj a gyöt-

A basa mosolygottalábához töltött :n~)em. Többet' szenvedett az én Jé-
ajándékon: ' " zusom.

- A három parasztot ·elviheted. .""-
- Dsáfer bas a, hát a papunk? -
- Ot nem adom, .......:..elfordult és i .

kiment a teremből. '
A foglyok szobájában megszólította

a püspököt : .
- Itt van már értetek egy ember.

Eredj hitetlen, beszélj' vele, .hogy
szekér pénzt hozzon érted; gazdag
nép, adják ide az ingűket is.

- En nem szólok nekik.
- Nem? Láncot rá I - tombolt

Dsáfer. .

Meg íogsz' törni a kezem alatt.
Erőt ad az Isten.

Kővetkező vasárnap, mikor az oratoriumból kijöttek,
husz spahi vágtatott közéjük.

IV.
Anna asszony.

Baranyai származású Vas Anna
Keviben volt férjnél. Az ura,:tHajnal
Imre túlságos becsületes kereskedő
lévén, ha egy szállal kevesebb' volt a
négy nyüstős : vászonban. már nem
tudta eladni a töröknek. Mikor idegen
bekopogtatott hozzá, hitelre.tele rakta
a kocsiját. Nem egyszer ,figyelmeztette

4* ,
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hűséges élete parja r- kereskedő gyönyörű feleségével Alsó

- Baj lesz Imre meglátod. Számí- Magyarországra. Nem sok időt töl-
tani is kell. Ha nem helyesen számí- töttek Gyulán, még jobb tanyanak
tasz, kicsúszik lábad alól a talaj. kinálkozott Ráckevi.

A jövendölés bevalt. Alig pár év - Angyalom, szinte restellem, hogy
leforgása alatt tönkre ment HajnaL újra zaklatlak. - kezdte Mező.
Annyira eladósodott, hogy kivándorolt - Ferenc, te mindig megértést ta-
feleségével együtt a török tartozás ok lálsz nálam, csak szólj tervedról bátran.
elől Morvaország Horat nevü váro- - Ráckevibe szeretnék menni, ott
sába, Mire kiértek, nagy, piros láz- a dunai uton nagyszerűen kezemre
rózsák égtek a csontvázzá lesoványo- esik Bécs.
dott férfi arcán. Barátjának Mező - Pedig az neked fontos lenne;
Ferenc magyar szűletésű, borafi jól. tudom. Hidd el, megnyer a gon-
gazdag kereskedőnek, kinél meghúz- dolatod, hiszen akkor több időd lesz
ták magukat, sírva panaszkodott: az otthonod számára, nem fogsz he-

- Aldanom kell az Isten előre látó teket tölteni az utazással. Mikor in-
.bölcsességét, hogy házasságunk meddő. duljunk?
Keserű sorsa lesz az özvegyemnek. - E .héten, ha a pakólás rendben
de két dolgos karjával majd csak meg- lehet ily rövid idő alatt.
szerzi magának a mindennapi kénye- - Akár holnapra is, csak akarni
ret. Másról legalább nem kell gon- kelL
doskodnia. És pár nap alatt társzekérre rakták

- Nem hagyom el feleségedet, ne a holmijokat, a nagy, ökrös fogatokat
· félj barátom, - vigasztalta Mező. elindítotfák s maguk is utra keltek.
· Hajnal Imre sokáig harcolt még az I Szolnokon megszálltak Magyar Hasz-
élettel, de kigyöngült szervezete lassan szán török gazdánál.

.' lehajolt a 'sírhoz. Boratban ternették .- Szerenesés jó estét a ház gazdá-
eL A síró özvegyet nem engedte el jának, - köszöntött be Mező.
Mező s mikor letelt a gyászév, elébe Magyar Hasszán őszinte örömmel
állott: fogadta:

- Anna asszony. Sok nőt ismerek - Kerülj beljebb nőddel együtt
az életből, de munkára, okosságra, hű- uram. Boldog vagyok, hogy hajlé-

·'ségre hasonlatost magához sehol nem komba tértél.
találtam. Elébb csodáltam jó tulaj- .A málhás szekereket bebocsátották
donságait, ma már szerétern. Legyen az udvarra.
a feleségem. - Hitetlen kutya, - kiáltott Hasz-

- Ferenc, ha.csak becsülném, mint .szán, - bújj ki az ólból, hámold le
az árvának otthont adót, soha ki nem a lovakat.
tudnám mondani az igent, de mert Züllött, rongyes ember jött elő a
szívét ismertem meg jobbnak, igazabb- szóra, hosszú, csapzott haja homlo-
nak minden más szívnél, hozzá megyek kába lógott, kúszált szakálla gondo-
és társa leszek jóban, rosszban. zatlanul verte' mellét, mely a hasadt

Itt azonban kényelmetlen az ingból végig kilátszott, vágatlan köröm
állandó lakás ugye-? Míg magányosan volt a kezén s a dologtól kicserzett
voltam, bárhol felüthettem a sátor- rajta a bőr. Iszonyú nyomor sírt le a
Iámat, most már szeretnék valahol szolgáról. Megszólalt, hangja csengő
fészket építeni, hova a munka után volt és üde, szárnyalt ajkán a dallam:
haza járhatnek megpihenni. - Békesség tinéktek.

- En megyek, ahová visz. Mező Ferenc hátra fordította arcát,
- Nem bánná, ha Gyulára költöz- de Hasszán bevonta magával a pit-

nénk? Jó barátom a várparancsnok, varba: .
Kerecsényi László. A törököt is közel -- Hagyd uram, csak a fogoly gyaur
találom. köszőnt.

. - - Hát költözzünk Gyulára. Annát azonban láthatatlan kéz meg-
Az esküvő után lement a hírneves fogta kinn s elmaradt a két embertől.
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Odalépett arabhoz : milyen fából Iaragták, makacskodik.

- Ki vagy Atyámfia, hogy az új Azt mondja, hogy nem érdemli meg
hitüek szavával üdvözölsz bennűnket ? ő az egész népe szegénységet.

- Egy földhöz ragadt koldus hit- - Szép tőle! - jegyezte meg el-
vány teste áll előtted csupán - s ismerően Mező.
két szeme ízzó tűz-lángot szórt Anna - Pokol fajzat, - haragudott Hasz-
asszony felé. szán, - inkább meghal, de nem haj-

- Nem igaz! Aki koldus, annak a lik. Azért adta hozzám is, hogya leg-
lelke is az, a tied pedig égig ér. piszkosabb munkát végeztessem vele

- Különös. Hogy ismersz engemet, s megtesz akármit, de míg ájulásig
mikor sohase láttál? - hajszolja maga magát, ajkán hetedik

- De. A Szentírás apostola neked mennybeli énekek fakadnak. Olyan,
édes testvéred. Mond igaz lelkedre, mintha Bill-bül madár csattogná a
Krisztus kínszenvedésére kérlek: ki hajnalt. Elszorúl a szivem, megszanom
vagy? nem egyszer, pedig könnyen a fejembe

- Tegnap baranyai superintendens, kerülhet. Akkor aztán sétálhatok az
kálmácsehi-i lelkész, ma korbáccsal Alshiráth-hidon, ha tudok.
vert fogoly, holnap boldog halott: - Szeretném látni azt az embert.
Szegedi Kis István. Kimegyek hozzá, - kelt fel a keres-
. - Tudja-e szent atyám, hogy az kedő.

Ur kegyelme végtelen? A férjem talán - Ne tedd uram, inkább behivom.
segíthet, - és besuhant a házba. Hasszán szavára a másfél év alatt

A szabadságától megfosztott pap. rokkanttá lett férfi belépett:
hosszan nézett utána. Már sírni sem - Hívtál Hasszán, itt vagyok.
tudott, elfelejtette a hulló könny ál- - Ohajtom tudni, - kérdezte Anna
dását. halkan a papot, - ha igérek valamit

Ilona asszony odabent előhozta a Istennek, hajlandó lenne-e egy kiván-
nargile és fekete kávé mellett a rab ságomat teljesíteni?
szomorú esetét: - Az Úr tudja asszonyom, mire

- Derék Hasszán, ki az a szolga, van szükségűnk, nem kényszeríthető
akivellovainkat gondoztatod ?, ernberek által semminek a teljesíté-'

- Haj, szépséges huri, nagy törté- sére. Es ugyan, földi halandó, mit
nete van annak. igérhetne a gazdag Mindenhatónak ?

- Meséld el, érdekelne. Hiszen övé a véghetetlen, mérhetetlen
- Hosszú lenne, benyúlna az éj- világ. .

szakába. Talán elég róla annyi, hogy - Ugyan, ugyan, nem volna az a
Dsáfer basa még kaposvári bég korá- Teremtőnek tetsző dolog, ha kegyel-
ban rabolta el hívei közül az evan- medet ezen méltatlan sorából a budai
géliumi hit papját. A nép sokáig járt basának oly kedves embere, mint a
a nyakára, hogy kiválthassa. A díját férjem, kiszabadítaná ?
300 forintban szabta meg. Kálmán- V árták a szobában ülők, hogy a
csehin, ahol szolgálta vallását, össze jóságos szavakra térdre omlik a testi-
is szedtéle a pénzt, de akkor 500 leg-lelkileg meggyötört ember, de alá-
forintra emelte a váltságot a gazdája. zattal bár, mégis emelt hangon vála-

. Mikor azt is bevitték, akkor 800-ra szolt: '
s így tovább. Végre megunták a sok - Isten szabad velem, mint min-
herce-hurcát az odavaló emberek· s denkivel. Ha bölcs tetszése szerint
letettek a kiszabadításáról. Nem is utamat továbbra is tövissel rakja ki,
adja azt ki semmi kincsért Dsáfer nekem viselni kell a sorsomat tűre-
basa, mert azt követelte a fogoly tói, lemmel. Vannak nem szeretem napok.
hogy parancsoljon rá a falujára, hogy Azok jöttek most reám. Akarja-e a
még az ingűket is adják oda érte s felséges, égi király, hogy földi időm
megtagadta a dicső basának ez al napsugaras legye!) még? Nem tudom.
konok. Most addig akarja sanyargatni, Legyen meg az O akaratja.
míg enged, ez pedig, én nem tudom, - Majdnem úgy beszélsz, mintha
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muzulmán müezzin volnál, -~ komo- meket ·csak Isten adhat.
rodott el' Hasszán, míg a Mező pár- Mélyet,~ hosszút sóhajtott Ferenc:
nak könny szökött szemébe, - éne- - ~gaz. '
kelj egyet a fájdalmas zsoltárjaidból. - Enekelj hát, - kérte Hasszán.

- Fájdalmast most nem tudok. Jól I Szegedi Kis István mély baritonját
esik árva szivemnek, hogy ismét em- neki engedte s zúgott a szoba minden
bernek tartottok. kivettetek, ha csak szeglete: .
percre is, a barmok sorából, jó asz-, - "J~v~l Szentlélek Ur-Isten ... u

szony, :meleg lelkű pártfogóm, imád- Luther csodálatos, . mély értelmü
kozni fogok, hogy az az egy kivánság, szövege megragadta a jelenlevők szivét,
melyet szemérmesen őhöl magadban, Az utolsó sort halkan dönőgték vele:
mit én oly könnyen kitaláltam, be- - "Dicsőség légyen Istennek !"
teljesedjék. Hasszán bosszusan dobta el a földre

Mondd meg nekem papom, mi kiégett nargiléját :

Szegedi Kis István mély baritOllj'á't neki e~gedt~
s. zúgott a szoba mínden szegl~te.

az? - kiváncsiskodott ,Mező, ' míg'l -' Allahra mondorn, kár neked egy
Anna pirulva takarta el arcát. percet is vesztegetned rövid életedból.

- Nem sejted? - 'kérdé Szegedi I Izend meg .a népednek," hogy vesse'
Kis István. le" az ingét, az a legkisebb, amit érted

- Fogalmam sincs róla. Mire lenne tehet, hisz' minden ember saját ma-
vágya? Hiszen lábához hordom egy gának használ, ha téged hallgathat a
szavára az ország minden kincsét, minarettekben. ,Ha, a ragyogó Iélhold
gondolatom nincs riélküle, neki semmi árnyékában nem pihenhetnék; csak a
sem hiányozhat, én megszerzek akár- ti hiteteket tudnám követni. Sok ha-
mit, csak szóljon., sonló van a kettőben. Csak a mozlirn

- Kevély rember, -' magasztosult ' hatalmasabb. "
fel a lelkész, rongyaib an glóriásan - Lesz még a' mienk világmeg-
fénylett, mint .az égő fáklya, -'- gyer- váltó : hit derék -Hasszán, mert mi,

,
l'
i



55
akik martirok tudunk érte lenni, mi kelt az ajtó előtt, hogy bebocsáttassék.
vagyunk a szövétnek hordozök. Hidd A formaságok elvégezé se után Darácz
el, hogy moslékon élő rabod átvilágít Márton kevi polgár dugta be. a fejét,
az éjszakán és tűzet gyújt példája az kedves, barna szeme huncutul csillo-
alvó lelkekben, Aldott az Ur, hogy gott: .
szolgaságra vetett, mert ezzel hasz- - Allah nővessze meg a szakálladat
nálok embertársaimnak legtöbbet. Erő Hasszán, békesség aIiáznak.
van az én szenvedésemben és mér- Mező igazán megörült:
hetetlen hit, amit rásugározok a csüg- - Mi szél hozta erre barátom ?
gedőkre. ' Éppen, Kevibe költözünk.

Nagyot hallgattak, hosszan a beszél- - Ugy? No, akkor nem sietek.
getés után. A fogoly állott előttük Ráérek a mondókámmal,
némán és szeme az alacsony mennye- - Mi lenne az ? Ki vele, - biztatta
zeten járt nyugtalanul. Mező szólott Anna.
ismét: - Látták a rabot' már?

- Tiszteletes uram,. van otthon - Hogyne. Róla tanakodunk.
családja? - Hát az ő ügyében jöttem. Hal-

- Szép fiaim,' leányaim, hűséges lottam. hogy itt utaznak keresztül,
nőm. " mondom, igen jó llenne gondolkozni

- Nem sajnálja őket'? afelől, hogy szabadulhatna ki ez .a
- Nagyon. jobb sorsra érdemes, tudós pap?
Mi volt a hangjában, hogy úgy el- - Gondoskodik arról az isten, -

szorult tőle az őt hallgatók torka? huzódott Mező. ' .
Kin, j~j, gyötrelem, örök bánat. . - De nem, úgy van az. A 'Teremtő

- Es mégis? - folytatta a keres-I nem jöhet le minden fogoly szolgáját
kedö, akarta tovább mondani, hogy kiszabadítani, hanem azért adott az
megtörje a nyakas embert, de elesuk- emberek keblébe szívet, hogy az meg-
lott a szava s megértette azt mindenki induljon szenvedésének látására.
így, töredezetten. - Miért rnondja mind ezt el Daráczi

Felelt megadással, hosszútüréssel ura~? JQI tudjuk anélkül is.
apostoli lelkében a kérdezett: - Dehogy tudják. Arról kell nekem

- Es mégis. . . meggyőzni Mező Ferencet, hogy egy
,A beállott csöndben, halkan cso- ember van csupán ma, aki próbát

szogva papucs os lábával, lehajtott tehet Dsáfernál.
fejjel kiment Szegedi Kis István. - Ki az?

Már rég becsukódott utána az ajtó, - Maga az a Mező Ferenc, Szereti
rég elhangzott a szó, zenéje ott rez- a török, sokra becsüli, gazdaggá tette
gett tovább is a szobában, sóhajtotta a Jehova kegyelme, lépjen utána.
a kényelmes török kerevet, a cifra '- Nehezebb dolog, mint ahogy
szőnyeg, az ezüst íeketekávés szerviz, gondolja.
minden, de minden: Akarni kell.

- ... És mégis. . . Veszedelmes'.
Soká ocsudtak fel a kűlőnős han- - De idve sséges.

gulatból. Akkor Mező két erszény ~ Avmásvilágon. Itt nem.
pénzt tett le a gazda elébe: - Mit gondol, maga nem fog meg-

- Derék Magyar Hassz án, bánj jól halni? Mindig látja a földön a nap-
a foglyoddal, használd fel részére. sugar at ? Nem vár Mező Ferencre is

- Tedd vissza övedbe a csillogó egy keskény sötét börtön, a sir, honnan
aranyakat, - hárította el, - ajándék csak akkor fog feltámadni, ha jó csele-
nélkül is megteszern, ami tőlem telik. kedet felnyitja a koporsó zárját?
Nekem csak titokban lehet, mikor - Soká lesz az még:' -
senki sem látja, nem, sejti. Kötve a ~ Istentelen beszéd, - pattant, fel
kezem, azonban. . . Hassián váratlanul, -, csak Allah'

Hirtelen elhallgatott, mert papucsát tudja" mif rejt a jövő, "A holnap még
összeverve valaki illendő szurát éne- nem tied," mondja a Korán.



az elsőt.
- S ha csak leány születik?
- Minek oda az a bántó ,.csak"?
- Mert te fiút szeretnél.
- Honnan tudod?
- Látom a szemedből.
- Nem jól látod. Egyetlen vágyam,

hogy karra vehesselek egészségesen
mindkettőtöket. .

V. _ Szoktál-e imádkozni Ferenc?
Végrendelet. ---: Azóta este-reggel.

Keviben pompásan berendez ked tek - Megtennél valamit a kedvemért?
Mező Ferencek. Még meg sem mele- - Mindent, parancsolj.
gedtek az új lakásban, Anna titok- - Irj Gyulára Kerecsényi vár-
zatosan intette magához férjét: parancsnoknak, hogy az oratóriumban

~ Ferenc, gyere ide egy pillanatra. közimák tartassanak a Szegedi Kis
- Itt vagyok. István kiszabadításáért,
- Hajtsd hozzám lejebb a fejedet, - Rögtön friss tollat faragék, magam

szeretnék valamit mondani. irok és lovas emberrel próbálom eljut-
- Hiszen így is meghallom. tatni Gyulára.' .
- Nem lehet azt hangosan. Még valamit szeretett volna mon-
Erre aztán nagy nevetve lehajolt dani Anna, de Ferenc lesütötte a

Ferenc, de pár szó után ölbe kapta szemét és kisietett.
a kicsi asszonyát a nagy ember s Anna nemsokára szép, egészséges
kőrűl táncolta vele az ebédlő termet. fiúval ajándékozta meg az urát, de

- Leteszel mindjárt, te zsarnok. gyönge testét elsanyárta. a .rengeteg
- - Azonnal, csak hadd tomboljam fájdalom és kihunyóben volt élete
ki magamat. íáklyáia, mire hívták Mezőt ágyához.

- De bizony engem most már ne - Ferenc, - mcsolygott rá bol-
merj rázni, mert baj lesz. IdOgan az anya, - itt, a kis László.

Ijedten tette le' a díványra Annát, Apai örömmel emelte a repeső
félve, mintha drága aranyat engedne gyermeket karjára, de alig csókolt
ki az öléből, aztán elébe térdepelt, rajta egyet-kettőt,. a fehér, szenvedő
könyörőgve kérte: asszonyához lépett:

- Mondd még egyszer. . - Angyalom, mi fáj?
Habos, könnyű selyemből parányi, - Nekern nemsokára már semmi.

kis újjasokat, csipkés ingecskéket - Oh, ne mondj ilyet. Lehetetlen,
kezdtek varrni a -házban. Ha néha hogy mikor szívem a boldogságtól
rajta kapta az asszonyát a férfi, hogy csordultig tele, te megszomoríts.
ezekben a csöpp huramikban turkál, - Hiába Ferenc, az Isten akaratába
felvette a zubbonykákat gyöngéden s bele. kell nyugodnunk. En már meg-
míg beletemette boldog arcát a finom békéltem a gondolattaL
ruhácskákba, suttogva becézte: - Én soha, soha. .

- Gyönyörüm, enyém, drágasa- - Hiszen nem maradsz egyedül.
gom . . . Gyermeket hagyok itt neked, neveld,

Amennyire idejéből telt, mindig szeresd helyettem is. Sokszor fogok
otthon tartózkodott. Minél jobban sötét szemében én- reád nézni, sok-
teltek a hónapok, annál többet szaki- szor szól majd hozzád az én han-
tott napjából Annának. Oly jól is esett gomon, meglásd, addig lesz keserü a
elbeszélgetni •. tervezgetni a jővőről. válás, ,míg meg nem szokod.

A feleség ajka sokszor akart mon- - En soha, soha.
dani valamit. De csak megint a szokott - Pedig kell! Ferenc, kérésem is
útra tért: van, utolsó.

- Kinek kereszteltetjük, ha fiú lesz? Tied testem-lelkem, rendelkezz
- Lászlónak. A nagyapja neve illeti vele.

" Tanuljon a töröktől, Mezö úro
O ugyan a kis újját sem mozdítja a
segítségre, ráhagy ja a sorsra, vallása
így kivánja, de elismeri, hogy csak a
mostani percek felett vagyunk urak.
Szabadítsa ki a rabot.

- Majd gondolkozom rajta.
- Késő ne legyen.
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- Mikor Kevibe jöttünk, láttam egy
rab papot. Sokszor akartalak küldeni
a szabadítására, de elfogott a félelem,
hogy neked esik bajod miatta, Most
veszem észre, hogy rosszul tettem,
amiért önző mertem lenni. Talán éle-
temet válthattam volna meg vele. Már
késő. De kell, hogy amit elmulasztot-
tam, halálom óráján helyre hozzam.
Ferenc, szabadítsd ki Szegedi Kis
Istvánt.

- Nehéz.
- Mit gondolsz, szenvedni a török
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ráckevei egyházban két hónap alatt
Szegeeli Kis István lesz a pap.

- De jól esik szavadat hallani,
pedig kezd zúgni a' fülem, olyan ér-
zésem van, mintha n~gy, rettentő űrbe
hullanek. Hozd ide a kis fiamat, hadd
csókoljam meg.· _

Alig tudta Anna már a csókot el-
csattantani a kis emberbimbó .. piros
arcán. Percről percre gyöngült. Ossze-
füzte ujjait a Ferenc ujjaival:

- Mondd el a "Mi~Atyánk"-ot,-
suttogta rendkívül halkan.

Ferenc! Szabadítsd .kí Szegedi Kis Istvánt.

rabigában könnyű? Hogy állok én meg I A "legyen meg a Te akaratod"-nál
a felséges Isten trónja előtt lelkemen lehunyta a szemeit holt fáradtan, de
a sötét váddal, . mert nem segítettem még lélegzett csöndesen. Alig észre-
a szolgáján ? Nyugalmam nem lesz a vehetőerr emelkedett és szállt amelle.
sirban. Ferenc! László fiad gyönge A szája 'elé tartott tükrön halvány
életére kérlek, ne késs a segítséggeL, homályosságot okozott még a lehellet.

-- Engedelmeskedem. . Mező ott virrasztott sírástól dagadt'
- Igazán? szemmel az ágy mellett.
- Isten engem úgy segéljen! Reggelre kiterítették Annát.
- Aldott legyen minden egyes lé-

. pésed, amit utána teszel.
- Fogadom, hogya megűresedett
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.- Bolond szokásaitok vannak.

. - Mennyiért adod a papot?
- Másnak semmi kincsért, neked

Alig hantoltak be a jóságos asszony igéretem szerint 1200 forintért.
siriát, Ferencnek még fülébe dűbőr- - Fizetern rögtön.
gött a rettentő hang, ahogy hullott a - Ne szaladj. Nem pénz kell. A
göröngy a kedves koporsójára, épen váltság díjért külföldi cifra -veretű
csak megcsókolta. szegény, kicsiny, sisakokat, verteket, fegyvereket fogsz
árva fiát, már útra is indult, hogya szállítani két hónapon belül. . .
végrendeletnek eleget tegyen. ~ Adj legalább négy hót rá.

Szolnokon beszólt a derék Magyar - Kell a pap, vagy nem?
Hasszánhoz : - Kell. Engedd hát szabadon vélem .

. - Megyek Dsáferhez\ a rabod dol- - Tudod, ha Kinem ejtem a számon,
gában: nem adom semmi kincsért, mert fel-

- Siess uram. , _ fogadtam, hogy Kálmáncsehi pap nélkül
- feleségem szép fiut szűlt nekem. pusztul el. .
-:::-Allah növessze nagyra. - Nem oda viszem én,\ hanem
- De meg is halt utána á drága nöm. Kevibe.
Már száján volt Hasszánnak az ál- - Ezen kellett volna kezdeni. Eredj

dás, de hírtelen Ivísszafojtotta, mert hát érte'. '
bár a keresztyének adnak az asszo- . Szegedi Kis István még azután is
nyoknak túlvilági életet, a török hite sokáig azt' hitte, hogy álmodik. Kevi
szerin~. nem idvezülhet. --..' 'pap lett,' Kálmáncsehire csak Iátoga-

-:- O hagyta meg, hogy válts am ki tóba, ment el, épen mcstoha lánya
a fogoly papot. . Ilakodalmára érkezett, aki a decsi

~,Akkor l\lég' jobban siess. uram. lelkésznek esküdött örök hűséget, ,A
DsáferhezköÍlnyen· bejutott Mező. régi, megszokott oratóriumban fel-
Mi jót hoztál fiam? - mcsolygott csendült ajkán az ige, míg papi pa-

rá abasa.' ." lástja zizegett ,ha:lkan. é} vállán ,s
.. : Egyezséget.' köszöntőtte az ismert, négy fehér Ial.:

, --= 'Hadd halljam. , - "A mi segedelmünk jöjjön az
- Van neked emberséges bég egy Úrtól ... " és megeredt a könny ba-

'rabszolgád, azt szeretném kiváltani. ráz dás arcán. '
~ Odaadom én neked ingyen is. Megtanult újra. sírni .... ,

, ~ Igéret ez? '
-Kimondatott.·'
- Szolnoki Magya~ Hasszán török

gazdánál van Szegedi, Kis István kál-
máncsehi . . . . ',.-:,.', ,.: ':;

- Csak őt ne kérd.
- De nekern épen az az ember kell!
- Hogy miért nem haraptam én le

a nyelvemet, mielőtt kicsuszott szá-
mon a szó?!

- Kár lett volna. Haldokló' nőmnek
jgértem a szabadulását., .

- Meghalt a feleséged?
- Sajnos. ,
- Akkor minden rendbe. van. Az

asszonyod porrá válik, te úgy is a
hetedik mennybe kerülsz, már vele
többet nem találkozhatsz, tehát szá-
mon nem kérhet semmit.

- Tévedsz dicső basa, nálunk a
nők is feltámadnak.

VI.
Szabadulás.

Mondások.
Egy'etlenerrib~.i-f,ajtaa~-, amely föl-o

tétlenül maga bűnős a boldogtalan-
ságában : az, amely az életet sötét-
nek és szomorúnak találja. Wells,

I •

Aki két kalászt, két fűszálat, tud
termelni olyan.helven.vahol 'eddig csak
egy nőtt,' több hasznára lesz az em-
heriségnek és lényegesebb szelgálatot
tesz hazájának, mint a politikusok
faja mind ősszevéve. Swift.

*
'Egy kőtelességet hangsulyozok előt-

tetek : Protéstálni, protestálni, pro-
testálni mindörökké protestáini Trianon
ellen, Hegedqs Loránt.



Valaki aszerint bizik valakiben, vagy állott nagy felelősség előtt, mely ké-
·valamiben, amint annak a valakinek pességcit életre hivta volna. Ezek azok
vagy valaminek 'az értékét vagy erejét a nagy megpróbáltatások. melyeket
ismeri. Istenben tehát "azért bízom, Isten csak azért kűld .reánk, mert
mert az én erős hitem nekem 'olyan céljai vannak velünk; hogy ily módon
felsőbbreridü hatalom létezését sugal-, megismerve erőinket, megfelelő célokat
mazza, mely az egész nagy minden- tudjunk kitüzni.·
séget kormányozza. Ua tehát ezt A magyar alapjában becsvágyó ter-
hiszem, kővetkezésképpen . azt, is el mészetű, aki semmiféle irányban sem,

·kell hinnem, hogy az én elhatározá- akar bárki mögött lemaradni, abból
saimat is Isten akarata irányítja, hiszen indulván ki, hogy amit más tud, miért
a nagy mindenségnek, C- ha csak ne tudja ő is. Az azután más kérdés
kicsiny porszem formájában is ~ én hogy miért nem tud minden irányban

· is részese vagyok. Ezt tudva, van-e képességeinek megfelelő eredményeket
tehát okom az önmagam iránti bizal- felmutatni? Jellemében oly sok erőt
mailanságra, ha ... megismertem ön- sorvasztó tulajdonság van, melyek
magam? Mivel pedig önmagam elfo- mint évezredes, olykor sikertelen őn-
gulatlan ismerete a legnehezebb Iela- védelmi harcának tényezői, velejárói,
datok egyike, következésképpen őn- képességei fejlesztésének is útjában
magam i;ánt, egys~er. t~lkövetelő, más-I v~nnak. ':.iszont ,,,a . sÚ.lY,.a,latt nő a
kor pedig tulenyhe tgenyeket szabok. palma" kőzmondás -, Igazsaganak sem
Innen van az, hogy egyszer elérem I volt még meggyőzőbh példája sem az
célomat, máskor kevésbbé, vagy egy- egyes emberben, sem a nemzetben,
általán nem, ami alapja' lehet az Is- mikor iintudatra ébredve a "csak azért
tenben való bizalom változandóságá- is" elvén, ha törik, .ha szakad, de
nak is" ha rendithetetlen hitem nem Zrinyi mondása szerint bebizonyította,
volna Ö benne. Amaz adomány tehát; hogy "egy nemzetnél sem vagyunk
mellyel képességeimet helyesen meg- alávalóbbak." . '
itélni és kihasználni tudom, a .lelkem- "Tehát mind az egyest, mind pedig
ben lakó Genius erejének, az isteni a nemzetet előbb 'öntudatra kell éb-
szikrának a terméke. . reszteni, ami annyit jelent, hogy vissza

Miként az egyes embernek 'maga- kell adni képességei ,iránti elvesztett
bízónak kell lennie, azonképpe il kell hitét. Nem véletlen, tehát nem is esc-
a nemzetnek is önbizalommalrendel- dálkozhatunk rajta, hogy mind az
keznie. Nagyszerű példát nyújt erre egyes, mind a nemzet iinbizalmát mindig
Bismarck herceg ama 'történelmi ki- akkor vesztette, el, amikor megrendült
jelentésével, mely anémet parlament- hite és bizodalma az Isten iránt, mikor
ben hangzott el: "Mi németek csak' kialudt lelkében a naé, öszlönző erő,a
az Istentől félünk, mástól senkitőllángragyújtó akarat örök forrása; a hit.
sem!" . Miként a mohácsi vész után meg-

Felmerül már most az a kérdés, kezdődő reformáció, újra elvezette a
hogy önbizalom dolgában hogy állunk nemzetet Istenéhez, azonképpen kőze-
mi magyarok ? Hogy van az az őn- ledik a nemzet moss is Hozzá a Beléje
bizalom a magyar természetben meg- vetett 'hitnek a történelem által be-
ágyazva és miképpen a nemzet lel- igazolt étetet adó tanulsága és bizony-
kében? sága szerint.

Már említettem, hogy az önbizalom Akik tehá! képességet ereznek ön-:
.képességeink elfogulatlan megismeré- magukban, élesszék ezt az önbizalmat
sén alapszik. Sok ember csak azért a hiitelesség-, a, felelősségérzetés a
nem ismeri a maga érté két, mert még tudatos önfegyelem beoltása útján a
nem volt: nagy sziihségben, még nem nép lelkében., Igazi erkölcsi és értelmi
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Önbizalom Istenbízalom.
- Írta: Nagymegyeri vitéz Raics Károly altábornagy, -
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műueliség csak így keletkezhetik. Csak a Korinthusbeliekhez írt első levele
ezen az úton juthatunk el a mai nap- 9. rész, 19. verse, mely szerint:
ság oly gyakran emlegetett "kultur- "En, noha mindenkivel szemben
fölény" álláspontjára, melytől egyedül szabad vagyok, magamat mindenkinek
egész gyermekies módon még a tör- szolgájává tettem, hogya többséget
téneti Magyarorsz4g ölünkbe hullását megnyerjem." Igen meg kell a több-
is szeretjük remélni. séget nyernünk, hogy új emberekkel

Ime a nemzetek Alcibiades-e újból új élet lendüljen itt fel rendíthetetlen
a végleteken mozog, mert ne tévesz- hittel, erősebb önbizalommal, szilárd
szük szem elől a Szentlélek templo- ősszetartással, törhetlen önfegyelem-
mának t. i: testünk egészségének mel, szóval ingatlan jellemmel.
müvelését sem. Mit ér az, ha "a lélek Sorsunk jobbrafordulása tehát csak
kész, de a test erőtelen II ? , Hiszen rajtunk múlik.
az ember test és lélekből áll, nem Segíts magadon, az Isten is meg-
lehet az egyiket a másik rovására segít'
fejleszteni megbosszulás nélkül. Majd akkor mi is elmondhatjuk

Önbizalmunk kifejlesztésénel azon- azt, mit Bismarck az ő honfitársairól
ban nem szabad még szem elől mondott:
tévesztenünk a kard ezerepét sem, "Mi magyarole csak az Úr Istentől
mely ezeréves történetünkben oly .félűnk és mástól senkitől sem l"
döntő szerepet játszott azon férfias
erények és jellemtulajdonságok ki-
müvelése révén, melyek lényegükben
a vitézséget, az élni akarás ezen két- .
ségbevonhatatlan próbakővét alkotják. I

A mi kűlőnleges föld és néprajzi
selyzetünk e téren magas követelé-
seket támaszt irántunk, melyekkel
önbizalmunknak legalább is egy szinten
kell mozognia.

Véssük jól emlékünkbe Zrinyi Mik-
lósnak azt a mondását, hogy "senki
a .magyart sikeresebben meg nem
védheti, senki az elpusztulástói meg
nem mentheti, mint a magyar nemzet
maga". Más helyen: "Az mi első
politíkánk fegyver volt, most is annak
kell lenni' II

Mindezek olyan reális szempontok,
melyek ma is fennállanak, amelyek
előtt tehát szemet nem hunyhatunk,
ha egyáltalán érni akarunk.

Történeti időket élünk, melyekhez
méltóknak csak akkor bizonyulunk,
ha azok magaslatára fel tudunk emel-
kedni. Az út ide egyedül az isten-
bizalomra épiteti önbizalmunkon át
vezet, amelyet ha még vasakaratlal
is párosítunk, megtaláljuk az annyira
óhajtott és keresett ember képét, aki
bátorít, lelkesít, buzdít, meggyőz,
magá val ragad, vigasztal, felemel, át-
alakít, szóval megérleli velünk a kor
inlő szavát.

Ezekre vonatkozik Pál apostolnak

Parasztszekér a körúfon.
Írta : Bak6 J6zsef.

A tél ktJdm6nét kefélte halkan.
Sarki honába' hóba járhatott.
Ugy imbolyogtak a játszi pelyhek,
Mint boldog ifjú pár, ha andalog.
Örvendez a léha pesti utca,
Hisz lágy hermelin takarja testet :
S az ártatlanság tiszta palástja
Alól nem látszik a ban. a festék.
A zaj, e rossz k6ly6k is lábhegyen fut.
Suhanva surran száz meg száz fogat.
Csak egy ragad meg, ez szívembe kap:
Parasztszekér s rajt ostor pattogat.
Mintha engem ütne, megcadit e hang.
Futok utána. merre elrohan,
Kacsisa mellé felűlok titkon .
És haza hajtok, gyermek-boldogan.
Vár már a mező nagy végtelenje,
Rajta ekébe fogva két 6k6r.
Gatyássá uedlek, mig a ftltty6m
A derüs nappal versenyt tünd6k6l.
Mindenparánya kacag a r6gnek,
Ahogy szívemből markolok magot;
Munkámra meg hintik az áldást
Pacsirtaruhás szabadság-papok.
Bármerre járok, mindenhol ünnep,
Es más-más dallal itat meg a Pán.
'Minden korty után szépül az arcom,
Keblem meg dúsabb lesz, mint hajdanán.
Majd ledü16k az akácok alá.
Legyür az otthon édes mámora,
És úgy pihenek a régi b61csön,
Ahogy tán. nem pihentern még soha,

Mikor felnyitom szememet újra,
,- Meddig álmodtam oh! azt nem tudom -

Csak hullt a hó, mint akaeszirom
S én bódultan álltam fl korúton,
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Dürer Albert.
1471-1528.

Négyszáz esztendeje annak, hogy rnelyek Máriát ábrázolják a gyermek
a németek legnagyobb festője és raj- Jézussal, 'vagy a Szentháromság imá-
zoló művésze, Dürer Albert, örök dását ábrázoló pompás kompoziciója,
álomra húnyta le szemét. Négy év- mindrnegannyi megnyilatkozása val-
század hosszú idő egy nemzet mű- lásos lelkivilágának. Művészi ihletének
vészeténele történetében, Dürer mű- legíöbb forrása a Szentírás, különösen
vészetc azonban e hosszú idő multán az Újszövetség. Ezért veszi legtöbb
is csorbítatlan maradt értékben, al- képének targyát Krisztus életéből,
kotásait változatlan, sőt egyre növekvő különösen kínszenvedésének történe-
csodálattal szemlélik a késő nemze- téből s ez utóbbi tárgyat fametszetek
dékek s belőlük ma is ezren meg és rézkarcok egész sorozatában több-
ezren merítenek lelket fölemelő gyö- ször is kidolgozza. Gazdag fantázia
nyőrűséget s művészi ihletet. 'és a művészi kifejezés szokatlan ereje

Dürer atyja ifjúkorában még Magyar- nyilatkozik meg ama fametszetein,
országon lakott, Gyulán, ahol ötvös-
mester volt. Innen vándorolt ki Nürn-
bergbe s ott született híressé vált fia,
Albert, 1471. május 21-én. Az ifjú
Dürert apja először a maga mester-
ségére fogta, majd, felismerve fiának
a rajzolásban megnyilatkozó tehet-
ségét és festői hajlamait, az akkor
leghíresebb nürnbergi festőnek, Wohl-
gemut Mihálynak iskolájába adta.
Négy évi tanulás után vándorútra I
indult az ifjú Dürer s négy évet
töltött a Rajna mellékének nagyobb I
városaiban, majd pedig két ízben is
Velencében volt hosszabb ideig. Olasz-
országi tanulmányai nagy hatással
voltak fejlődő művészetére: felfogása
elmélyült, kifejezésének formái lágyab-
bak, finomabbak lettek, művészeti
tudása gazdagodott. Visszatérve szűlő-
városába megnősült s ezután 1520-ig,
amikor már mint ünnepelt művész
Németalföldön töltött egy esztendőt,
1528. április 6-án bekövetkezett halá-
láig nem hagyta el hosszabb időre
szűlővárosát,

Dürer festményei és . rajzai leg-
nagyobbrészt vallásos tárgyúak. Atyá-
itól öröklött mély vallásos érzése és
fölemelő áhítat nyilatkozik meg fest-
ményein, melyek tárgyuk at főkép
Jézus életéből veszik, mint a Krisztus
születését ábrázoló Paumgartner-Iéle
hármas oltárkép, a finom hangulatú
Királyok hódolata a gyermek Jézus
előtt, vagy az anyai szeretetet oly
megható bensőséggel kifejező képei,

..

Dürer Albert önarcképe.

amelyek .Iános mennyei jelenéseit
ábrázolják. Egyáltalában Dürer mint
grafikus, mínt raizolórnűvész nyújt
legtöbbet művészi tudása mélységéből,
S' metszetein és karcain egyaránt cso-
dálhatjtik a fény és árnyék mesteri
kezelését, a kifejezés egyszerűségét,
a jellemzés erejét és az érzés melegét:
a megrázó történetet mélyen meg-
indítóan ábrázolja a művész s egy-
szerű eszközökkel ér el nagy hatást.
Grafikai művészetének tetőpontját ha-
rom allegorikus jelentésű rézkarca
jelzi: A lovag, a halál és az ördög,
a Melankólia és a Szerit Jeromos a



rá, ezért mohón olvasta írásait, tisz-
telete jeléül több fametszetét és réz-
karcát küldte el neki s szándéka volt,
hogy lerajzolja vagy lefesti a nagy
reíormátort. . Ezt a szándékát ugyan
nem valósíthatta meg, a reformáció
másik nagy alakjáról, Melanchtonról
azonban, kihez meghitt baráti viszony
fűzte, szép' arcképet rajzolt. Ez, vala-
mint többi arcképe is, különösen ame-
lyeket élete vége fele festett, arról
tanuskodik, hogy Dürer, mélyen belelát

'az ábrázolt. személy lelkébe s .az
egyénit, a "jellemzőt örökíti meg képén.
Arcképfestő müvészetének nagyszerű
emléke a Hieronymus Holzschuherről
festett remek képe, monumentális ha-
tásban pedig legpompásabb alkotása
a negy, apostol képe.. ,

Dürer művészete hatalmas lépést
jelent a nérriet festészet történetében.
Egyénisége, rnűvészete ;igazi német.
A kőzépkori német festészet forma-
világában nevelkedett s 'az innen
szerzett örökség minden müvén meg-
látszik, azonban az olasz renaissance
hatása s ~még inkább erős természet-

:, érzéke új utakat nyitott művészetének,
melynek legnagyöbb értékei. képlele-

I
tének gazdagságban, érzésének tiszta-
ságában s a .terrnészetnek és termé-

, szetesnek szinte áhitatos tiszteletében
'rejlenek. A tartalomnak ehhez a gaz-

. dagságához még bensőség, a kifejezés
.drámai ereje ,s .az ábrázolás. finom
müvészete járult, s ezért sorozza mű-
veit a művészettőrténet nemcsak a
német, hanern az egyetemes képző-
művészet legértékesebb alkotásai közé.

r].~~~~~~~-~~~~~~~~~
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cellában. Ezek a páratlan művészettel
ábrázolt képek bevilágítanak Dürernek
mély gondolatokkal vivódó, sokat töp-
rengő lelkébe.

Dürernek a hit és a vallásos élet
kérdései iránt nyilvánított mély érdek-

. ,

, Dürer Albert festménye: János és Péter
apostol. , '

lödése magyarázza meg, hogy a re-
formációval és a reformátorokkal is - .
korán kapcsolatba került. Luther ha-
talmas e~yénisége nagy hatással volt

. ,

, ,Caprii hangulat.
- ITta: Dr. Szigethy'Lajos. -

Nyugat felől felhők nyomán
Felhősereg tolong.
Faragliont szirt fokán
Sziirhés liomály borong.

Acéllengerre köd vonul,
Csak egy vitorla száll,
Rávillan a' felhők alul
Egy árva napsugár.

Vitorlám majd ha éjbe vész
. S. ködtenger eltemet,

Egy "'Ű szempár utána néz
S egy QŰ szív nem feled .
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Nagy István, dunántúli, evang, püspök,
- Születésének kétszázadík évfordulójára. Írta: Payr Sándor. --,-
- .. , . .

A győri csperesség a múlt évben Perlaky Gábor püspökségre hivatott
újra kiadta Nagy István püspök kon- kiváló férfiú volt. Ezeknek lett méltó
firmációi kátéját, amelyet így már 127 'utóda Nagy István. Első dolgának is-
év óta használ a tanuló 'ifjúság. Már' merte, hogy ,a még a' sárból és sövény-
ezért a:z;egy ~űvéért is ,megérdemli, falból. épűlt nádfödeles regi' imaház
hogy szűletésének kétszázados év;- helyébe ,~775. téglaból építsen szép .
fordulóján megemlékezzünk róla, De és nagy új templomot. Nagy István
mint kiváló tudós, munkás és kegyes érdeme az is, hogy, ami akkor falu-
életű főpásztor is méltán tarthat számot helyen még ritkaság volt, Szeritlőrinc
egyházunknak hálájára. . már' 1168. .szerzett be 9rgohát Po-

Beziben, ezen az ősi besenyő te- zsonyból s .templörnépíféskorismét új
lepen, az Ostffyak és grqf Thököly orgonát Györböl.Tudományát és buzgó
Kata egykori birtokán, Györ' megyé- munkásságát a gyülekezeten kívűl is
ben született 1728. ápr. 23-án: Lel- méltányolták. Hamar lett alesperes
készűk akkor nem volt s így Somorjai és főesperes, sőt Perlaky halála után
Tamás Iicenciátus tanító. kereszteltes 1786. oly tudós, és hírneves. vetély-
az elemi ismeretekbe is ez avatta be. társsal szemben' is, mint amilyen- Rát
Majd Győrött és Sopronban tanult, Mátyás, gyóri lelkész volt, püspöknek
Tanára volt itt a jeles Ribini János választották. De nem fogadta el a
is. Torkos József tudós soproni lelkész magas tisztséget, mivel a kerület azt
pártfogásával ment ki Wittenbergbe kivánta, hogy Szentlőrincet -rnás, a
enesei barátjával,' Mlinarik Lászlóval, kőzponthoz közelebb eső gyiilekezettel
a későbbi dőmőlkiJelkésszel.: Három 'cserélje feL.' .
évet töltött külföldön, miként maga 'Gyakorlati munkássága mellett az
írja "nagy szegénységgel és sanyarú-:-j egyházi irodalmat se,m hanyagolfa,~.~l.
ságga:l". A nagyalásonyiak hivására Ebben régi tudós barátja, Mossóczi
jött haza s rnivel Dunantúlnak akkor I Institoris Mihá,ly pozsonyi lelkész volt
nem volt püspöke, Modorban Moh.!, a ibuzdítója: Mínd ketten még Arndt
Illés püspök avatta fel 1753. nov. 22-én. János, Spener és Franeke gyakorlatias

Mint alásonyi lelkész vette 'nőűl hívő 'theologiájának, az úgynevezett
szüleinek tanácsára nemes Varga pietizmusnak voltak a hívei, Nagy
János börcsi birtokosnak és Seregély István ezzel Bárány Györgynek, Insti-
Ilonának Katalin nevű leányát. Már toris pedig Bél Mátyásnak 'lépett a
1756. Várpalotára hívták meg, hol az nyomába. Kedvelt írójuk volt a:magya-
iskola sövényfalait kőfalakra építette roknak a hallei születésű Rambach
át s kilenc évi áldásos munkásság után, János tanár és szuperindendens is.
főként Balogh Adám püspök' kiván- korának legszellemesebb és legnép-
ságára 1765. Sárszentlöríncre költö- szerűbb prédikátora, akinek egy-egy
zött Tolna .megyébe. Korai csapás érte .művét már BáránY' Györgv és Sar-
itt forrón szeretett, fiatal feleségének torius Szabó János ,'neniesc~ói lelkész
elvesztésévei, aki három kis árvát is lefordította. Nagy István pedig ~am-
hagyott maga után. Ezeknek gondja, bachnak mintaszerű bőjti elmélkedéseit
késztette arra, hogy másodszor is ültette át nyelvűnkre. Két kötetes nagy
megnösűljőn. Fejér Ferenc veszprémi -és fáradságos munka volt ez. Patró-
kereskedőnek és Kern Juditnak Er- nusok hiányában Nagy vállalta magára' ,
zsébet nevü leánya volt a második a nagy kőltséget is. A nagy nyolcad-
felesége. .' ' rétű két vastag kőtet 1500' oldalra

A szentlőrinci gyülekezetet Szeniczei terjed és feltűnő szép nyomással Po-
Bárány-György, Tolna-Baranya első zsonyban jelent meg 1790-ben. Ez a
esperese, a magyar Franeke alapí- munka ilyen díszes kiadásban ma is
totta 1722-ben. Második lelkészűk is, esemény számba menne és becsületére
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válnék bármelyik irodalmi társaságnak. úgymond - neki szentlőrinci gyüle-
Mossóczi Institoris írt hozzá igen szép kezeteben másnemű ruhát viselni nem
Elöljáróbeszédet, melyben Rambachot szabad. A tolnai főesperes rövid ma-
és Na5Y István munkáját és áldozat- gyar ruhája annál feltűnőbb lehetett,
készséget telies értéke szerint méltatja. mert a kálvinista lelkészek is a r.

Híven szolgálta egyházát Nagy Ist- katholikus papok módjára reverenelát
ván a pesti zsinaton is 1791-ben, viseltek. I

melyen mint főesperes a tolna-bara-. Zsinati szereplésével is csak még
nyai egyházmegyét képviselte. Felet- jobban megszerezte egyházkerületének
tébb kimagasló, vezető szerepe itt nem bizalmát. Igy történt, hogy Hrabovszky
volt. Ezt ő püspökének Hrabovszky halála után Pápán 1796. a kerületi
Sámuelnek és Matkovich Pál kerületi gyűlésen, mielőtt a lepecsételt szava-
felügyelőnek engedte át. De ezekkel zatokat felbontották volna, egyhangú-
együtt Ő is a hitvallási iratokhoz raga sz- lag ismét püspöknek kiáltották ki és
kodó hithű párthoz csatlakozott a ra- a szavazatok felbontása is ezt az
cionalistákkal szemben. Több bizott- egyhangú bizalmat igazolta. Nagy

István akkor már 68 éves volt s nagy
alázattal és önismerettel e sorokat
írta a kerület jegyzőkönyvébe : "Tudod,
én Istenem, mely igen· irtóztam én
ezen súlyos hivatalytói és nagy erőt-
lenségemet esmérvén ily nagy öreg-
ségemben, mely sok kérések között
vonogattam magamat attól. De mint-
hogy majd csak nem erővel a felvál-
lolásra kénszeríttettem, a te kegyel-
medben való bizodalomban Ielvállol-

'tam. Elhiszem, Uram, hogy azon Te
kegyelmed fog engem erőtlenségemben
támogatni." (Ker. jkv. 160 l.)
.. Beliczai Jónás nagygeresdi rektor
Orvendező versekkel üdvözölte (So-
pron 1796. 16 l.) Tolna megye nyom-
ban' táblabirájának választotta, ami
Mária Terézia korához képest nagy
változást jelent. Es az öreg püspök
fényesen is kezdte igazolni a hozzá-

Sárszent1őrinc régi temploma. fűzött reményeket. 1797. telén Anda-
házy Gáspár simontornyai fiskálissal

.ságnak munkás tagja volt és részt vett indult el Pestre, a Ráday Gedeon gróf
Budán a református zsinatot üdvözlő elnőklete alatt tartott közös protestáns
küldöttségben is. Sárszentlőrincnek nagygyűlésre, amelyen a vallási sérel-
már a zsinaton is nagyobb jelentőséget meket írták össze. Volt elég sok és
tulajdonítottak, mert ennek is latin nagy. Még nemes Matkovich Imre ga-
iskolát szántak. Az egyházi közalapra, bonakereskedőnek, a felügyelő unoka-
míg' mások csak száz forintot, 'Nagy bátyjának 12 éven alul levő három
István háromszázat ajánlott fel. Es gyermekét is magukhoz csábították
nagy magyarságával is feltünt a zsina- a győri papok és áttérítették. Még
ton. Ennek naplója szerint ugyanis ebben az évben nagyegyházlátogató
elhatározták, hogy a lelkészek az űlé- körútra is elindult a püspök. Bejárta
seken és ünnepélyeken a szokott fekete Veszprém, Győr, Komárom, Zala, Vas
színű ruhát (germanica) viseljék palást- és Sopron megvét. Julius végén Bala-
tal és Mózestáblákkal. De Nagy István, tonfüreden kétheti pihenőt is tartott

,aki mindíg rövid szabású magyar ruhát "az itteni igen hasznos savanyúvizzei
viselt, ez ,alól felmentést kért, mert - élvén".



Nagy kőrútján .Sz, rzett tapasztalatai
indították arra. hl Igy koníirmácíói
kátéját kiadja (Veszprém 1800.). Az
előszóban "lélekben járó kőtelesség-
nek" mondja ezt a tanítást s a lel-
készeknek és tanítóknak akart vele
kőnnvebbséget szerezni, Volt előtte
is néhány kisérlet, de Nagy Istváné
volt az első igazi konfirmációi káté.
Oly egyszerű. 'könnyű és világos. hogy
igazán tejnek itala volt a gyermekek
számára. Méltán írhatta ő maga is:
liA feleletek oly értelmesen vagynak
kifejezve. amint csak lehetett." Magam
is jól emlékszem, milv örömmel és
mily könnyen készültünk mi ebből a
konfirmáciőra, míg a Wendel-Pálfy-
féle öreg kátét valóságos gyötrelem-
nek találtuk. S a prófétának hazájában
tapasztalt sorsára vall. hogy Szent-
lőrincen ezt a jó könyvet már az elso

Sárszentlőrinc régi iskolája.

papi utód. Balassa János. Edvi Illés
Pál gyónókátéjával (Pest 1837.) cse-
rélte fel. míg másutt ma is használják.

A kerület új énekeskönyve is Nagy
István idejében készült el. Még Hra-
bovszky püspök kezdte el a szent
munkát s 1800. a vadosfai gyűlés az új
püspököt és az espereseket bizta meg
a kézirat birálátá val.)tt is nagy fele-
lősség hárult reá. O maga nem írt
bele éneket, míg Matkovichnak több
éneke is van benne. Ezt az ügyet is
főként Matkovich vitte dűlőre és így
jelent meg Pozsonyban 1805-ben. De
a használatba vételnek azt az erő-
szakos módját, mely szerint az új
könyv miatt háborgó jobbágyokat még
deresre is vonatták •. a püspök szelid
lelke nem helyeselte. Szent Dávid nem
ilyen hegedűléssel kedveltette meg a

zsoltárait.
A sokszor igen IS sZIgorú és ön-

kényes felügyelővel szemben a kerület
szeretete és bizalma inkább a jólelkű
püspök felé fordult. Ünnepélyes módon
nyilvánult ez meg 1803. nov. 1-én,
midőn a már 75 éves főpásztor lel-
készi műkődésének félszázados jubi-
leumát ülte meg Szentlőrincen. Kis
János, mint dömölki lelkész ennek
örömére adta ki "A papi hivatal mél-
tósága" című versesművét [Szornbat-
hely 1803). Hrabovszky György vár-
palotai esperes pedig "Papi Tükör"
címen a Nagy István püspöksége alatt
élő dunántúli lelkészek életrajzait, ezt
a ma is értékes forrásiratot. adta ki
(Veszprém 1803. és 1806). .

Ezt a jubileumát még boldog családi

Petőfi lakóháza Szentlőrincen.

körben érte meg a püspök. Felesége,
gyermekei, vejéi, unokái. miként az
olajfának ágai ülték körül az asztalát.
Gyülekezete. és barátai, tniként ezt
Hrabovszky meg is' Írta, Dávid ki-
rállyal fohászkodtak érte: "Uram. az
ő vénségének idején ne vesd el őtet;
mikor megfogyatkozik az ő ereje, ne
hagyd el őtet". Fia ugyan már nem
volt, de Rozinka leányát Szenicei
Bárány Pál varsádi esperes, Bárány
János püspöknek a fia vette el, Katica
leányát pedig Noszlopy Gábor so-
mogymegyei birtokos nemes és mind-
kettőtől voltak unokái. A két felesé-
gétől örökölt vagyonnal is jól gazdál-
kodott. Balatonfüreden szőlője volt,
Somogyban Boronkán Gyulai Gál
József birtokát vette meg 16.000 fo-
rinton és Pakson is volt értékes jó-

s
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szága, Bizalmas emberei közé tartozott (Köszönet Nagy L szuperint. úrhoz
a Bolháson lakozó Szentmártoni Radó Sopron 1805). Az ő okos és békés
Sándor, Veszprém megye táblabírája. kőzbelépésének lehet tulajdonítani,

Nyomban a jubileum után nehéz hogya viszály elsimult s a soproniak
hivatalos ügyek, családi gyász ~s be- kijelentették, hogy a püspöki hivatalos
tegség törték meg az öreg püspök egyházlátogatást elfogadják, amit azon-
erejét. Matkovich Pál felügyelő Urai- ban még Kis János idejében sem volt

, 'ujfáluban 1804. szigorű határozatot tanácsos megtartani. .De Nagy' István
hozatott és azt kivánta, hogy Sopron figyelemmel kísérte Sopron dolgait is.
isaz iskolájával együtt teljesen vesse \1806. jún. 16. példáulfőpásztori levelet
alá magát a kerületnek ,úgy, mint intézett a konventhez, amelyben az
bármelyik falusi gyülekezet j holott a istentisztelet rendjében látott Iöbb
szabad királyi városoknak e részben helytelen szokásnak a megszűntetését

sürgette. Egyik utolsó hazafias intéz-
kedése' volt az öreg püspöknek, hogy
az alsó-büki gyülésen 1806. kimon-
datta a jegyzőkönyveknek magyar
nyelven való vezetését.

A kerületi ügyek mellett új terhet
vállalt magára a Szentlőrincen felállí-
tott csperességi gimnáziummal, melyet
a veje Bárány Pál már 1798. Óta sür-
getett. 1806'-ra készült el az új épület,
amelybe járt kis diák korában Petőfi

~ Sándor is. Barla Mihály volt az első
tanár-a, akit. hamarosan Györré vittek
el, utána a kőszegi Unger M1hály, a
püspök 'bizalmas jó ember'e.; vezette
'az 'ú] iskolát, mely különös en 'a 'jeles
Lehr Andrásnak idejében virágzott
fel. 1870-ben telepítették át Bonyhádra.
A püspök káplánjai közül, kik az is-
kolában is segédkeztek, Tatai Imre,
Knar .János, . az osgyání Turcsányi
György és Hatos István neveit is-
merjük.

A hivatalos terhek mellett mélyen
lesújtotta feleségének halála. :rurcsányi
káplán a nemes és nemzetes Fejér
Erzsébet főtisztelendő asszony halá-

Nagy István püspök síremléke. lára írt búcsuztatóját nyomtatásban is
kiadta. (Gyászversekben tett' Próba,

nagy kíváltságaik voltak eleitől fogva. Veszprém 1806. 15 1.) Veje, Bárány
Nagy István nem volt jelen és nem' Pál varsádi esperes is még ebben az
is helyeselte Matkovich eljárását, aki 1806. évben, gyermekei pedig még
a helytartó tanács előtt is bevádolta korábban elhaltak. 1807 óta maga is
Sopront és királyi biztos érkezett a sokat betegeskedett. Megírta végren-
városba. A soproniak bizalommal for- deletét s ebben unokáját, Sz~niczei

" dultak a püspökhöz, aki 1805, nyarán Bárány Pál fiskálist tette meg általános
el is jött hozzájuk. Itt Raits Péter Örökösének, akit maga nevelt és jó-
igazgatót júl. 6. felavatta magyar lel- erkölcsünek ismert. Félt" hogy ennek
késznek- s meglátogatta a Iíceumi Ma- is magva szakad, mert ebben az eset-
gyar Társaságot is, amelynek nevében ben -a szentlőrinci gyülekezetet és is-
a későbbi -hírneves Döbrentei Gábor kolát tette meg örökösének. Bárány
magyar hexameterekben üdvözölte György és József nevű unokáiról.



Noszlopy Ferenc dédunokáról, a vesz- a tolnai csperesség felügyelője.
prémi gyülekezetről, lőrinci iskoláról, Nagy István sírja jeltelen, maradt
a házi szegényekről, kocsisáról és két sokáig. Az örökös és a gyülekezet
szolgálójáról is megemlékezett. Végren- egymásra várt az emlékkő állításával.
deletét, melynek végrehajtójául Szent- ~zép gondolata volt a szentlőrinci
mártoni Radó Sándorfkérte fel, Sass tanuló ifjúságnak, hogya. templom-
János, Pesti János és Beck . Dávid építés százéves évfordulóiára 1875.
jegyző, a. kodicilIust pedig Unger Mi- aug. 15-én egy műkedvelői élőadás
hály írta alá. jövedelméből szép fehér márványkövet

A már 80 éves beteg főpás~tor' emeltek 'az el .nem feledett jó püspök
utolsó éveiben kénytelen volt a kerület sírjára. A szószék felett a falba el-
kormányzását majdnem ~gés.zeÍ1 Mat_~ely~zett al?pítási tábla· i,s az 177?
kovich Pál felügyelőnek átengedni. evszammal es a -27- zsoItar 1. verse-
De elnöktársának némély dolgai ellen vel ~agy István nevét örökíti meg:.-
ezután is tiltakozott. Így például akkor, í,Akinek az Ur világoss~ga, és szaba-, /
midőn 1810. a fa:rádi gyűlésen .a költő dítója, kitől féljen. Az Ur, az én éle-
Kis Jánost Matkovich kandidálta ke- temnek ereje, kitől rettegjek ?"
rűleti jegyzőnek. Mert régebbi hatá- '~ambach jeles nagy művének magyar
rozat szerint ez a püspök joga volt, fordítása, az első igazi magyar kon-
a felűgyelő csak a 'világi-tisztyiselőket firmációi káté, Szentl?r~~c. ősi szép
kandidálhatta. Kis' János Emlékeze- temploma, az esperességiiskola, mely
seiben nagy tisztelette( szól. Nagy Petőfit látta falai kőzt és egy kegyes,
Istvánról. Elismeri tudományszeretetét, tudós, áldott, hű föpásztor jellemképe,
szelídségét, jóságát, ném csekély mér- ak~ miÍldh~.I.álig -szolgálta az' Urat s
tékű műveltségét s iránta mindenkor I a~l.ne~ vallasos sz~lle.me ne:elt~ Szent-
tanusított lekötelező szivességét és lonncen aBalassakat, Zsivorákat, a-
szeretetét. De másfelőlbevallja. hogy Lehr, Sass és Pesthy fiukat, '- mind- ,
"részint élemedett' kora rniatt több 'ezek megőrzik Nagy István nevét" és, -
jeles tulajdonságai mellett a szűkséges- emléket. A kétszázadik évfordulón
nél kevesebb hatékonysággal birt, áldjuk Jrii is emléket hálával és 'sze-
részint pedig amiatt is, hogy a super' rétettel.
interidenfia egyik végén lakván, hol -------.---------
póstaállomás sem volt, a dolgok min-
denkori állapotát csak későbben tudta
meg. Es így inkább csak a tettvágyó
felügyelő maga viselte az elnökséget."

Erőinek teljes fogyatkozását érezvén
1812. febr. 3. megírta lemondó levelét
s a kerület jún. 23. Győrött Kis János
soproni lelkészt választotta utódjául. ' ,
Nagy István időközben ápr. 1'9. csen-
desen elszenderült. A megfogyatkozott
rokonságból jóformán, csak az általános
örökös, Szeniczei Bárány Pál fiskális'
állott ott a koporsójánál, aki apai é's
anyai ágon is evang. püspöki ivadék volt.
A család később elhagyta a Bárány
nevet, melynek a 'magyar Franeke és
Bárány János püspök annyi dicső-
séget szerzett és csak Szeniczey elő-
nevüket használták. Nagy István paksi
jószága lett a Szeniczeyek törzs birtoka.
Ebből a családból való Szeniczey
Ferenc, 1844.-ben paksi felügyelő és
a nem régiben elhalt Szeniczey Géza,

• I
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Gyergyói s~ékely dala.
'. Írta : Szalay Mihály. '

Most is .as a régi fetfél ,
Borul össze fejem -felett ;
Most is az a nap csillantja
Ugyanazt az ablakszemet ;'
Most is az a régi határ
Termi meg a mindennapit;
Most is az a torony mutat
Fölfelé, hol lsten lakik. '

Mégis minden más- ma ~ár itt,
Akármerre nézzek, járjak:
Szomorúbbatt hegyek, 'völgyek,
Utak, utcák, kertek; házak. .
Szomorúbbak az emberek,
Fakó arcuk fonnyadt, beteg;
Csak hallgatnak, csak hervadnak,
Alig-alig lézengenek.
M~gam' is nagy beteg vagyok,
S azt sem tudom, mi a bajom,
Csak ,e,rnyedek, csak szenuedek,
Csak' valami /fi.j. fáj nagyon! . <,,

Csa~ azt érzem, hogy a lelkem
Mihduntalan.sírva fakad:
Mert hazátlan rabbá lettem
Hazámban a Gyergyá alatt!

5*
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A lélek szava,

- A "Luther-Naptár" pályázatán dícséretet nyert elbeszélés. -
Írta: Farkas Zoltán.

Benyitott a sok virággal, fával, bo- - Annyuk! Hát mit adjunk 7
korral paradicsommá tarkított templom- Ezt a családi tanácsot rendszerint
udvarra. Felbandukolt a vadszőllő alatt a gyűjtőív áttanulmányozás a követte
hűselő verandára és beleroskadt egy s azután szavaztak meg pár kilóval
nádszékbe. kevesebb tavalyi babot, mint amennyit

- Az esperes urék- nincsenek ide- a koma vagy sógor adott.
haza - eszmélt fel már csak akkor, Most ott ült fáradtan szétterülve a
amikor leült. Valóban, ajtó-ablak zárva. nádszék sovány ölelésében. A lugas
Nem töprengett a dolgon, ült és pihent. csöndje simogatva hullott rája. Emlé-
Jól esett. A gyűjtőívet meg a pénzes kezetében egymásután peregtek a
borítékot odatette maga elé az asztalra. képek. Ez volt az első vállalkozása

A fáradtság ködös érzéketlensége a nép között. Theológus szívének
lassan tisztulni kezdett a csöndben s duzzadó idealizmusával, Krisztus sze-
agyában, mint az ébredő szántóföldön relmétől szorongatva rugaszkodott neki
a varjak, egymásután röppentek fel a mai szupplikálásnak. Az esperes úr
a gondolatok. reggel csak csöndes maliciával mo-

Reggel korán jött, gyalog, négy óra solygott, mikor kifejtette neki nézeteit
járásról, egy óra mulva már prédikált az Isten országában való munkáról,
az istentiszteleten, utána rögtön el- az önmegtartóztatásról, a Krisztusra
kezdte a falut járni a szupplikáló ívvel. I alapított szebb jövőbe vetett hitéről.
Es szónokolt, szónokolt, beszélt. egész Nem szólt semmit, de az arcáról le-
nap. Savanyúan rabámuló arcoknak I olvashatta : . "Majd más véleményed
magyarázta, mi az a theológus, minek lesz ezekről a szupplikálás után. II

azoknak Otthon, miért kéregetnek rá ,Délelőtt a szószéken olyan igazán,
a szegény néptől. Hol lelkesedett a olyan szívből, annyirarája téve sza valta:
szebb jövőért, ivott is érte egy po- Krisztust hoztam, az Eletet a halál
hárral, hol a multon sírdogált, hol a vívódásai közé, a Békességet á vértől
jelen keserűségeiból kovácsolta ki azt ázott, marakodó, boldogtalan világba, a
az öt kiló búzát, vagy tíz kiló krumplit Szeretetet, hogy tavasznyiJjon a fagyott
avagy urambocsá' egy pengöt, amely- főldű szívekbe ... , de nem hallotta
lyel az adakozó ugyan rothadatlan csak vagy húsz-harminc ember. Azok-
kincset szerzett magának, de ő mégis nak is a legnagyobb része asszony
leginkább a rothadás szélén álló hol- i:lle2 lány. Hja, dolog idő van! A mi-
miját szolgáltatta be annak idején. niszter megengedte a vasárnapi munkát,

Ott még csak könnyű volt, ahol az ugy~n ki megy akkor templomba.
emberek némi kis vágyódást éreztek Ö csak azért is végigjárta a falut.
a mennyei kincsek után, templomba Nem az egészs~geseknek van szűk-
is jártak és már a szószékről hallották ségűle orvosra. Es lám a bizonyság-
jövetelét. A· falu nagyobb része azon- tevésnek mindenütt meg volt az ered-
ban igen Istentől elrugaszkodott népség ménye. Megfogyva bár, de törve nem,
volt. A legutóbbi sátoros ünnep óta ideálizmusa került ki győztesen.
még a táján sem volt a templomnak. Elpirult. Valami gúnyos Hang ka-
Ezek után bizony ki kellett menni a cagott fel benne.
szinbe vagy istállóba és ott a szecska- - Hát az? Azt már elfelejtetted?
vágás, kazalrakás vagy trágyahor- Ez az egy eset lerontja az egészet.
dásba beleharsogni az örökkévalósá- Kellemetlenül érezte magát, mint
got. Es, jaj, de kínos volt kivárni, aki a legnagyobb társaság közepén
kibeszélni, amíg a gazda nagy kel- súlyos toalett hibát födöz fel magán.
letlen leszállt a kazalról vagy letette - Csakugyan, - vallotta be őn-
a villát és erősen gondolkodva meg- magának -ez kényes ügy.
kérdezte : - Kényes? kacagott a Hang. -



De még mennyire kényes. Hát így
vittél te Békességet nagy B-vel mindjárt
az első alkalommal a vértől ázott,
marakodó, boldogtalan világba? ,Hát
ilyen tavasz nyílt a te Szeretet-edre
a fagyos' földü szívekben ?

- .Én nem tehetek róla - véde-
kezett ijedten és mindjárt végig is
gondolta az egészet.

A félkarú és sánta harangozó kí-
sérte. Már a közepe táján jártak a
falunak. Bemennek egy frissen meszelt
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'érdeklődő kedvességgel figyel. A be-
széd végén átnyújt ja az ívet. Az ember
komolyan, egy hangot sem szólva
bőngészi át elejétől végig. Az asszony
feje kiváncsian kukucskál bele az ura
karja mögül. Mikor a végére ér, hir-
telen ősszehajtja és visszaadja.

- En erre nem adok semmit.
A kijelentés olyan nyilt, olyan ke-

mény és határozott volt, hogy meg-
lepetésében nem tudott egy szót sem
szólni ellene. Köszönt, megfordult és

..

Az ember·komolyan, egy szót sem szólva, böngészi át elejétől végig.

házba. Egy szőke, mosolygós arcú
fiatalasszony ült a [kűszőbőn, de. a
gazda is éppen jött előre az ólak felől.
Szíkár, ma-gas, nagycsontú ember 10-
bogós ingben, gatyában, tehát köznapi
ruhában. Az asszony szintén hétköz-
napi ruhában. Ebből mindjárt látta,
hogy nem voltak templomban. Köszön.
Bemutatkozik és beszélni kezd. A
tartalmat és szóbőséget aszerint iga-
zította, hogy nem voltak templomban.

Az ember szótlanul végighallgatja,
az asszony közben felkel a küszöbről
és egy lépésnyire az ura háta mögött

ment kifelé.
- Meg ki is mered 'ezt mondani?

jegyezte meg rosszalólag a harangozó.
- Ki hát! Adjon, akinek van!

csattant fel az ember. '
- Az a pár krajcár ugyan nem

vágná földhöz... .
\ - Semmi kőződ hozzá! Adj te, ha

annyira akarsz! kiáltotta már dühösen.
- Hát. .. állt meg menetkőzben

a harangozó, nekem se földem, se
épségem. de azért tudd meg, hogy
adok is és nem vág földhöz.

Nekem ne prédik ...
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A düh torkábafullasztotta a sza- dik, talán még ingerli a szavaival, az
vakat. hogy' az arca vérvörös lett tőle. felfrottyan, megüti. Kinek csiriál bajt?
Lábai ugrásra feszültek •. csontos ökle Magának. Vegyük a legkönnyebb
ütésre rándult... esetet i a harangozónak semmi baja

- Kálmán ... sikított fel az asszony sem lesz. Akkor is rázúdul az egész
síróan. -Megkapta az ura karját. falu: "Nyomorultat ütni! Gazember!"

A 'harangozó ijedten bicegett az Kipiszkolják, kilökik maguk kőzűl,
ajtó felé. Szinte futva mentek odébb. megvetik. Ki fogja azután megmenteni,
A másik háznál megálltak. A harangozó Krisztushoz visszahozni ezt az , em-
egész áradat mocskot loccsantott elő bert? Az asszony? Elviheti majd a
magából a gazdára. Rá se hallgatott. kapott ütlegeket a Megváltójához,
Az eset annyira elkeserítette, hogy nem az urát ... Te ugyan szép Békes-
vissza akart fordulni, abba hagyni az séget vittél ebbe a marakodó, vértől
egész szupplikálást, .Eszébe jutott az ázott, boldogtalan világba. Hahaha ...
-esperes úr csöndes mosolygása. Erre A Gúny kacagása - gőgösen verte
"csakazértis" tovább ment. A harmadik lelke ablakát. Megsemmisülve hullott
háznál már el is felejtette, csak az vissza önmagába.
asszony nyöszörgő, ijedt sikoltása sirt - Uram Jézus! szakadt ki belőle
ott hangtalanul idegeiben. Móst ujra az imádság.
felszínre kapaszkodott a veranda Hirtelen boldog öröm zuhant végig
csöndjében és végigborzongott a lelkén. rajta. Mint meleg ragyogás csókolt

A gúnyos Hang hirtelenvádlóvá életet beléje a Gondolat: "Mit tenne
merevedett. ' hel yemben Krisztus? Milyen egyszelü,

,..- Nem is - tudhatod, mit okoztál milyen íelségesen egyszerű. \
_ most, mit törtél össze, mit romb oltál I Vídám.~n fel, akart. ugrani, hogy
-le. Hallottad azt a sikoltást ? Egy cselekedjek, de a, gunyos Hang az
asszonyé volt. Hívő, _tűrő, szenvedő I utols o pillanat!>an eléjevágott.
asszonyé, akinek most talán az egész - Bolond vagy! Hiszen csak kép-
reménysége omlott össze. Hátha ez zelödtél, A gazda is meg a harangozó.
.olyan 'ember 'volt, akit szenvedés, is rég elfelejtették már az egészet.'
nyomorúság, csapások, igazságtalan- Tetovázva nézett maga elé: Csak-
ság korbácsűtései- vertek el véres ugyan? .. Hát nem ...
háttal K;risztus igájából? Hátha ez - Ugyan, és odamennél hozzá? ~
az asszony azért adatott melléje, Még dühös ebb lesz és mielőtt kimond-
hogy szelídségével, jóságával kitűrje, hatnád - az első szót, kirúg téged is.
kiszenvedje, szerelmével kisímogassa Erdemes a renomédat elrontani?
urából a keserűséget s visszahozza A "renomé"-val túl lőtt 'a célon a
ismét, a nyájba ezt az elveszett juhot. hang. Megismerte az előbbi gúnyo-
S te most odamentél és eltaszítottad lódót. Valaki nagyon-nagyon mélyről
még messzebbre, rnint ahonnét már súgta: "Ne hagyd magad eltántorí-
az asszony sok könnyes éjszaka árán tani !" Fel akart állni, -
visszahozta. Ezt adta a te Békességed - Hová mész? Tudod hol lakik?

. és .Szeretedet ! _ 'Tudod hogy hívják?
- Oe .. '. , de . .. ez nem lehet, Hogyan találod meg? Végig jársz

hátha nem is úgy van ... vergődött minden házat és megkérded : "Kérem
a lelke sápadtan a rideg Suttogó előtt. szépen itt dobtak ki bennünket máma?"

- Hahaha ... Nem úgy vari ? H09- ' Izmai megint visszasimultak. Gon-
nét tudod, -hogy nincs-e épen így? ~s dolkozni kezdett, melyik házban is
ha nincs így, ott van a másik oldala történt. ,
a dolognak: a harag, a gyülölet. Nem Megtalálta gondolatban a házat.
gondolod, hogy abban az emberben Hiszen nincs is messze, itt' a második
most keserű harag forr a harangozó utcában' van. _
ellen?S ha egyszer 'ez kitör? AI- Mégsem indult. Valamit megint talált
kalorn könnyen adódik. A harangozó ki a Hang, amivel gyengítette a Gon-
nem vigyáz, a szeme előtt forgole- dolat- erejét. Valóban az a forró lel-'

I
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kesedés, amely elöntötte a Gondolat agyában az egyik sarkon. De csak
megjelenésekor, már egészen kihült. tovább ment.
Most már csak a kényszerítö erejét Az utolsó, háznál oly erővel mar-
érezte. Igy vívódott önmagával. Min- kolt belé a gondolat, hogy meg kellett
den percben kimondta, állnia. Megnézte az órát, Fél nyolc

- Mégis meg kell tennem. volt.
Mégis ülve maradt. Visszamenjen?, ~ Ne menjen?

, Pedig a Gondolat isteni kijelentés Egy darabig 'ott' állt, fél kezében
erejével ragadta meg a lelkét és sür- az órával.
gette a tettre. ' - Eh! 'vágott bele öklével a le-

A Hang most egy merész bravúrral vegőbe, mintha a láthatatlan Aka-
ezt támadta meg. ' dályozót" ütött, volna agyon. Sarkon
, _ Ha valóban Istentől jött' a Gon- fordult és sietve; ment v,issza. ,
dolat, akkor bizonyosan ádvalami': Ham.~r m,egtalalt~ a, hazat. P:- kapu-
jelet, indítást is, hógy véghez vidd; ban eros sz}vdobogas es re~eges fo~~a

Ebben a pillanatban nyikergott a el, de azer,t ment rendtthe~et1enul.
kertajtó. Az esperes úr mázsás Adámja ·Meg ne~ allt .volna egy plllana!ra
lépett be a paradicsomába. sem. At~ol ~artott! hogy ha megáll,

_ Hát maga" öcsém, mit gubbaszt akkor mar vissza IS f,9r?t;l.
itt? .Iöjjőn-csak, itt vagyunk a fíamék- Kopogot! ~ ko~yha aJt~n.
nál a szomszédban. -, Tess;k. nyitotta ki az asszony

. ..", , csodalkozo szemmel.
- Éppen szukse~ v~n m.agara. _ Idehaza van az ura?
!<aron fogta s mar ;l~te IS a szo~- _ Az uram?" " Nincs. Kiment a. ,

s~e?ba, l~ a ~ert '. vegeb;, ahonnét I földre. , -. . . . ./ ,
vidám t~rsalga~" k~cagas ~unc.~t- Megsemmisülve állt. "Látod .ínégis .
k?dott elo .. Kugh~asnal V?lt ra sz~k- nekem' volt igazam -: 'nevetett feléje .'
se~. S~hse kug!lzott m~.g, de, mint a Hang. . .
affele ugyes legény, ebből- kovacs olt / K" .... , J' k: ,
magának tőkét. Nagyszerűen muiato.u - oszorrom .szep~n. onapot l~~-'

és mulattatott egész késő estig. Akkor .nok. --:- lassa~ kifelé .~ndult. ~ kapunál-
fáradtan. dőlt 'bele az' ágyba,' még ~gy' roz~erakas m;llo!egy kis .ember-
imádkozni is elfelejtett. '. Jelol~ méregette ,ra kek szemelt. ,

Reggel imádkozás után megint elébe . .!hrtel~n megállt, Keze "csakazert-
lépett a' Gondolat. IS -re .ra~dt;lt. , . ,

N·' t idő . t - Ocsikém.l Gyere csak Ide .
..- ~nc~.arra mos 1 o - Sle ett Félénk várakozással ment oda.

kozbev~g~l ~ I?ang. .' . _ Tudod hol van az idesapád ?
Az orara nezet~. H1,sz~n, nem ~.s _ Hát a bodzáson ...

messz; van az a haz. Fel oraba kerul Messze van az?
az eges~ dolog~, ? _ Hát. . . vonogatta a vállát.

- ~at~a n,em. taialod ~~g ~, _ Oda tudsz engem vezetni?
Megmt allt ;s vlt~tkozo,tt önmagával. _ Oda hát!

Az esperes ur nyított ra. _ Akkor gyere!
r: ~~'..~~szen ,má~ fe~ i,s ébredt. Sietve megindultak. Inkább s ment

~el,ls oltozott? ..De ~nss lege.ny.maga, elől, a csöppség mőgőtte loholt,
ocsem. Akkor jöhet IS reggehzm, mert Kiértek a mezőre.
~n bizony nem tudom pontosan, mikor - Ott az idesapám. - mutatott -
l,ndul a, vonat: Egys.zer u~azom ~~y rá a fiú egy ma~ánosan kaszálgató
evben, akkor IS'kocsin, Azt mondják emberre. _
kilenckor megy, Az állomás innét van - Na jó. Akkor most már vissza-
vagy háromnegyedóra. Sok ideje nincs. mehetsz, Nesze ez á tied.: '

Reggelizés, búcsuzkodás, hálálkodás, A fiú eliramodott a kapott pénz-
üdvözletek, üzenetek. Végre elindult. darabb al. .

- Itt. ha befordulnék, 'mindjárt ott Felnézett a kék .égboltra, amely
volnék annál a háznál ::..- villant meg móst olyan volt mint az Isten mosolygó
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arca, hogy tekintetével magába szívja
annak végtelen szelídségét, erejét,
tisztaságát és megindult a harmatos
Iűben az Ember felé.

Az EmberJ hajladozott, dolgozott.
Egy-egy verejtékcseppje ráhullott az
előtte végigdülő fűre váltságául a
sok-sok isteni harmatgyöngyszemért,
amelyet kaszaja otrombán levert.
Alatta, felette, mellette, mindenütt
mosolygás, a békesség szelíd színei
mosolyogtak, az öröm himnusza ölelte
át s a harag, keserűség, gond barna

dulatIan merev maradt:
- És én sem azért jöttem a faluba,

hogy itt haragot támasszanak az em-
berekben, .hanem hogy hirdessen az
Úr Jézus Krisztust, aki pedig maga
volt a szelídség, szeretet, békesség,
alázatosság ...

Az ember szeme összehúzódott.
Erre kizökkent az előre elkészített
mondókájából és· mind gyorsabban
hadarta.

- Ezért hát, azért jöttem magához,
hogy ... hogy hát ne haragudjék rám,

Megrázta kezét és indult.

embere érzéketlenül
kaszája után.

Ráköszöntött hátulról jó hangosan.
- Adjon Isten [ó reggelt!
Hátrapillantott. Mikor meglátta, le-

eresztette a kaszát, rátámaszkodott
és bambán nézett rá, Odabökött a
kalapja felé, de nem szólt.

Megállt előtte. Hangja kissé rekedtes,
bátortalan volt.

- Nézze ... Tegnap mi úgy váItunk
el, hogy harag volt mindkettőnk szívé-
ben. Pedig az Irás azt mondja: A nap
le ne menjen a te haragodban!

Rápislantott. Az ernber arca moz-

hajladozott a I bocsásson meg, amiért haragra ingerel-
ten. Meg, hogy arra a szegény harango-
zóra se, az nem tehet róla, én vagyok
az oka ...

- Ugy-e nem haragszik? Megbocsát
nekem. - nézett fel végül nagy kérő
jósággal az emberre és a kezét nyúj-
totta.

Az csak nézett a feléje nyújtott
kézre kissé bután, kissé mogorván.
De látszott rajta, hogy -b~vül- valami
háborgás, küszködés van. L~hetetlenül
furcsa volt neki a helyzet; O majdnem
kidobta tegnap ezt a papféle gyereket,
ez meg idejön és még ő kér bocsá-
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natot, Furcsa ember volt az a Krisztus, Tisztelendő úr! szólt utána, mikor
ha ilyet parancsol neki. . . De hátha már vagy tíz lépést ment.
nem is az parancsolja, hiszen' a mi - Nos.
papunk soha nem tenne meg ilyent. - Csak azt akarom még kérdezni ...
Az tény, hogy derék gyerek ez az hogy hát itt van-e az a papir, oszt'
ifjú pap, már akárki parancsolja is lehet-e még jegyezni?
neki ezt. MegböcsüIi a szegény embert, - Hogyne lehetne. _
nem nézi le, mint a többiek - Hát akkor ... írjon fel tisztelendő

Valami ilyesféle gondolatroham os- úr - a fejével mérlegelő biccentest
tromolhatta merevségét, mert egyszerre tett - egy méter buzát.
csak elvesztette a kasz\át, hagyta végig- Meglepte az összeg ..
dőlni a füvön, maga pedig elkapta az - Nézze, nem akarunk senkit sem
eléje. nyújtott kezet és irgalmatlanul megterhelni az adakozásban, csak
megrázta. annyit adjon, amennyi" telik a szegény-
. _ Hát izé ... kezdte ügyetlenüL ségéből" - jött a szájára a tegnap
En nem adhatok bocsánatot a tiszte- agyoncsépelt kifejezés. .
l dő k - Csak írja fel tisztelendő úr -en o urna .. ,

_ Miért? kérdezte tágranyitott mondta most már komoly ünnepélye-
szemmeL sen, átérezve a pillanat súlyát.

_ Hát csak azért, mert nekem Beírta. Megköszönte svégérvényesen
elbúcsúzott.

kellene bocsánatot kérni, amért olyan Valami csodás öröm zenélt benne.
voltam ... Már nekem nagyon nehéz Szeretett .volna táncolni, ugrálni örö-
a természetem - melegedett bele a mében. Ugy érezte. mintha minden
beszédbe. - Es igazán adhattam vóna, kacagott, dalolt volna kőrűlőtte. Fütyü--
mer' hát van . . . csak "most a nyáron, . d It g. k res zve In u me.ne lett volna Ilyen ragyaverte bucs os Mg' t ' ít F'I kil.dő d .d l " bb' e nez e az ora. elene. .•
I o ... no e n~a), es~ meg JO anls.;. _ A vonatról már lekéstem _ álla-

- Az adasrol nmcsen most szo, it tt g d g t
k '1 h h"k puo a me, e ez e y cseppe semcsa arro, ogy aragszí -e vagy nem. I t tt k d ét őnké t 1 "1'

N h d ron o a a e ve , on en e enu IS az
,- em ar~gszom . .. mon om... állomás felé ment, Azt hitte a leve-

mert haragudnám , . . g"b " l . kő űek It k .
A h

'? o en jar.. o yan onnyue vo a a
- .arangozöra se . lábai.
Nem felelt mindjárt, Látszott rajta, Fél tízre már künt 'volt az állomá-

hogy ebbe már nehezebben egyezik son - és a vonat háromnegyed tízkor
bele. I ' • bőkk fől indult. Rosszul mondták az esperes

- . " gaza vot . .. o ent o úrnak. •
belőle nagysokára a bevallás. A vonatban elővette abibliát, ki-

- No látja. Ennek igazán örülök nyitotta s az első szavak, amelyek a
Lám ha mindig megcselekednék az szemébe őtlöttek, ezek voltak: "Mindez
emberek, amit Krisztus mondott, hogy pedig Istentől van, aki minket magával
bocsássanak meg egymásnak, . akkor megbékéltetett a Jézus Krisztus által,
soha sem volna semmi bajuk. Olyan és aki nékünk adta a békéltetés szol-
volna az élet itt a földön, hogy még gálatát.".
a mennyországba se kivánkoznánk.
No, Isten megáldja! Maradjon mindig
ilyen jó ember. A harangozónak meg
szóval megmondhatom, hogy maga nem
haragszik rája? -Vagy majd maga
megmondja?

Gondolkodott kissé.
- Hát majd megmondom ...
- No akkor Isten megáldja! Sietek

a vonatra.
Megrázta a kezét és indult.

Mondások.
Nincs nyomorultabb teremtés a vi-

lágon oly embernél, ki egy magasabb
őrködő hatalmát elismerni nemakarja,
vagy hinni nem képes. Eötvös.

Nem az ~életet kell legtöbbre be-
csülni, .hanem a nemes életet.

Platon.
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A. Luther-i szellem kíncsesházáből,
A Petz-család,

A Petz-család, mely annyi neves
férfit adott hazánknak és egyházunk-
nak, Németországból származott át
hozzánk. Mikl6s kezdi törzsfáját. aki
ci. XVii. században a frankhoni Kazen-
dorfban élt. Fia Mauritius 1648-ban
mint tanító jött Magyarországba. Az
ő unokája Lipót, aki 1723-Qan Sopron-
ban telepedett le mint posztónyíró és

. lett itt a soproni ág ősapja. Egyik fia
Kassára került,' ettől származik a csa:

óta, melyet ma a soproni múzeum
őriz. Dánielnek két fia volt :" Sámuel
és ifjabb Dániel. Mindketten atyjok-
mesterségét Iolytaíták. .

I, Petz Lipót, gyóri tanár is soproni lelkész.

Ennek a Sámuelnek és !Kreuchel
Katalinnak fiával, Petz Lipóttal lép
be a család első ízben az irodalomba.

'.,

Petz Lipót, soproní lelkész és tanár. Petz Gyula, szarvasi lelkész.

Iád rpestí ága: Sámuel gYógyszerész Ez Iaz időnap:' előtt elhunyt Lipót,'
és utódai. sz\iL1794. Sopronban" meghalt, 1840-

Lipót fivér~ volt 'v~lós~inüleg az a ben ugyanott" igen nevezetes ember
Peiz János György, aki 1733-1748. volt. Azon magyarországi irók közé
Soproni belvárosi népiskolájában ta- tartozott, akik egyf"1lől a nérriet szel-
nított s itt halt meg 49 éves korában. lemi áramlatok közvetítésével útját
Ez- irhatta az ősi Petz-krónikáf,. mely .egy'engetfék irodalmunk Ielvirágozásá-
régi f~ljegyzések kívonataít kőzli az nak, másfelől pedig nemzeti irodal-
1584":"'1664. évekről. ~zek valamelyi- munk ismeretét terjesztették a néme-
kének fia volt Peiz Dániel posztónyíró. tül olvasó kőzőnség előtt. Sopron
kinek az Ikva mellett volt mühelye ,s Lipót fiatalsága idejében túlnyomóan

"késő vénségben halt meg l~OO;ban. német ~ város volt ugyan, 'de azért
Ez a Petz is családi krónikát írt 1779 hehatoltak ide a felélénkülő magyar '



szellemi élet hullámai is, aminek jel-
lemző tünete, hogy a híres evang.
líceum magyar és német őnképző-
körei vállvetve dolgoztak; közős
ünnepségeiken pedig gyakran meg-
jelent Széchenyi Ferenc gróf és Zay
Imre báró, a magyarság legelőkelőbb
képviselői. Lipót itt tünt fel először
kőltői kisérleteivel és ritka nyelv-
tehetsége . gyorsan bontakozott ki.
Mikor később Zay báró nevelőt ke-
resett fia .számára, természetes volt,
hogy figyelme Lipótraterelődött, aki
ezt az időt arra használta fel, hogy
megszerezze külföldi tanulmányútjának
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örökletes vonása. Sajnálatos dolog,
hogy az akkori magyar irodalmi. vi-
szonyok nem engedték, hogy egy
ilyen fényes tehetség teljesen kifej-
lődjék. Hazatérve, P. Lipót egy ideig
nevelősködött, 1817-ben pedig elfo-
gadta a győri ev. gyülekezet meg-
hívását a gimnázium rektori állására,
Nagy tervekkel jött haza Németor-
szagból. Egy magyar és egy világ-
történelmet akart magyar nyelven
megírni, továbbá Cervantes Don Qi.ti-
jote-ját magyarra fordítani, sajnos,
egyikre sem talált kiadót. A mostoha
viszonyok kiűtőttékl kezéből a magyar
tollat és így lett P. Lipót kényszerű-

Petz Ernő, harkai lelkész. Petz Gedeon, 'egyetemi tanár.

a kőltségét. 1814-ben .Iénába ment, ségből magyar szívvel német íróvá!
ahol egyetemes tanulmányai mellett Pedig mennyit álkothatott voln-ae
az újabb német romantikus iroda": nagy műveltségű író' it magyar iroda-
lommal is foglalkozott, mely elhatározó lom mezején! A Győrött töltött két.
befolyással volt saját költészetére. év, majd a szalónaki lelkipásztorkodás
Azonkívül továbbfejlesztette görög, által megszakított -'ujabb 12 év alatt
latin, héber nyelvismereteit, tanulta a legtöbbet áldozott az irodalomnak.
román nyelveket, továbbá arabul, 1829-bena'zonban szülővárosába hív-
törökül, perzsául, sőt szanszkritul is. ják, ahol mint tanár, majd mint le,l-
Német anyanyelvén kívűl pedig már kész, végül mindkét minőségben szol-
akkor is magyarul, angolul 'és tótul gálta egyházát. Bokros elfoglaltsága,
tudott. Ez a ritka, sokoldalúság és a a növekedő > családdal, gyarapodó
nemes "tudásvágy nemcsak Petz Lipót, anyagi gondok idő előtt megvénítették,
hanem a család legtöbb férfitagjának de :mégs,:m vették el kedvét az iro-
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dalmi Ioglalkczástól. Újra belemélyedt nagy szakavatottsággal és nagy mű-
kedvenc íróiba: Calderoniba, Shakes- gonddal készítette beszédeit. Nagy
pearebe és a görög klasszikusokba. érdemei vannak a szarvasi tanítóképző
Művei ~özűl legfontosabbak műfordí- szervezése és az ev. tanárképzés
tásai. Ö volt az első, aki nálunk körül i mint jeles zenész sürgette a
Shakespearet az eredeti szővegből képzővel kapcsolatban zeneiskola fel-
fordította. "Lear király"-a Wigand állítását, ezenkívül átdolgozta a mar-
Shakespeare kiadásáben látott nap- burgi énekeskönyvet. Korai halálát
világot, lefordította Julius Caesart és nemcsak gyülekezete, hanem az egész
Coriolanust, amely a Reclam-féle ki- egyházmegye meggyászolta. A sírja
adásban még most is közkézen forog. felett elmondott két gyászbeszéd . [né-
Magyarból lefordította Fáy András metül Szeberényi G. szuperintendens,
meséit. Eredeti költeményeinek a gyűj- magyarul Jeszenszky K. beszélt) nyom-
teményét fia adta ki. Nagy formaérzék tatásban js megjelent (1882). Mind-
és gondolatgazdagság jellemzi. Szinte kettő kiemeli, hogy Petz Gyula az
korszakos egy nyelvtudományi érte- ev. lelkész mintaképe volt, hűséges
kezése (1833), melyben kimutatta, szolgája az Urnak, törékeny testben
hogy a magyar nyelvnek a szanszkrit- ritka erős lélek!
hoz semmi köze és hogy a török és Öccse Ernő mint lelkész Mező-
magyar között csak csekély a hason- berényben, Pozsonyban és Harkán
latosség. Elsőrendű volt mint tanár és rnűködött. 1863-ban egybekelt Geduly
egyházi szónok is. Predikációt más val- Lajos szuperintendens leányával, Gi-
lásuak is szerették hallgatni. Amolyan zellával, A nagytehetségű fiatal lelkész
Herder-í lélek volt, aki minden nemesért korán kitüntette magát az egyházi
lelkesedni és lelkesíteni tudott. Gyüle-\ szónoklat terén, de már 1866-ban,
kezete meg is becsülte és váratlan ha- élete 28. évében elragadta őt a halál i
lálát őszintén megsiratta. A nagy vesz- válogatott beszédeinek gyüjteményét
teség fölötti' fájdalomnak Schatzel L. apósa adta ki 1868-ban.
n:vű l;lkésztársa eg~ ~os~zú n~met IlL Petz Gedeon és Pecz ,vilmos budapesti
koltemenyben adott kifejezést, KIS J. egyetemi tanárok.
szuperintendens pedig ezt írja róla : Ernő fia a Petz-család dunántúli
"Ha őtet a kora halál az élők sorából ágának legkiválóbb tagja Gedeon. je-
ki nem ragadja, kétségkívül mély gon- lenleg a budapesti tudományegyetem
dolkodásánál s bámulatot érdemlő ta- tanára, a M. Tud. Akadémia és a
nulási szorgalmánál s szigorű moralí- magyar országgyűlés felsőházának .
tásánál fogva belőle nagyon' jeles író tagja. Szűl. 1863. nov. 24-én Harkán,
lett volna." Fennmaradt arcképe a de iskoláit Pozsonyban végezte, hová
soproni lelkészek akkori hivatalos ől- özvegy édesanyja két gyermekével
tönyében, fehér papi köpenyben (alba) visszatért. 1881-ben az érettségi vizs-
Mózes-táblákkal ábrázolja. gálatot sikerrel megállván, 4 évet
IL Petz Gyula szarvasi és Petz Ernő harkai hallgatott a budapesti egyetem ből-

lelkész. csésze tk arán, ahol máris feltűnt tudo-
Fiai közül Gyula (1821-1882.) ésErnő mányos dolgozafaival. 'Tanulmányait

1839-1866.) szintén tanári, illetve lel- Freiburgban. Lipcsében és Berlinben
készí pályán működtek. Az első, hogy folytatta s már 1887-b(m magántanár
apja gondjain könnyítsen, már 14 éves lett a budapesti egyetemen. 1888-tól
korától kezdve magánórákat adott. 1896-ig a budapesti ev. főgimnázium
Elvégezvén kőzépiskolai tanulmányait, tanára. Azóta a budapesti egyetemen
a soproni líceumban, a haIlei egye- anémet nyelvészet tanára. Tanári
temen tanult és hazatérve, a Lónyay- pályája kezdetén, 1887-ben készített
családnál nevelősködött. Utána 10 önéletrajzi vázlatában aztírta: "... vajha
évig (1843-1853-ig) tanár Szarvason, hazai tudománvosságunk elömozdítá-
1854~től haláláig pedig lelkész Mező- sában mint szerény munkás. közre-
berényben. Mint tanár a latin, görög, műkődhetnék." Pedig Petz Gedeon
magyar és német nyelvet tanította, nem egyszerű munkás, hanern vezető
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szellem. Anémet nyelvtudománynak, megmaradt annak, ami kezdettől fogva
söta modern módszerű germaniszti- volt, meggyőződéses evangelikus férfi-
kának ö volt a megalapítója a buda> nak.
pesti egyetemen. Az akadémia német A pesti ágból ket jeles férfit emlí-
nyelvjárástanulmány - sorozatának ő tünk meg; két unokatestvért ; Pecz
volt a szellemi megindítója s ezzel Samu műegyeterni tanárt (1854 -1922.)
egyúttal megindította tudományos iro- és jeles építészt, aki elöszőr fejtette
dalmunk körében a magyarországi ki Magyarországen a prot. templomok
nemetség szellemi életének rendszeres építésének a mikéntjét (1888). 'Kiváló
és módszeres vizsgálatát. 1892-től építményei a debreceni és budai ref.
kezdve Némethy Gézaval együtt 10 templomok, a budapesti vásárcsarnok,
éven át szerkesztette az Egyetemes az Országos Levéltár, a fasori ev.
Philologini Közlönyt s jelentős része templom és gimnázium. A másik Pecz
volt abban, hogy e folyóiratunk mai Vz1mos (1854-1923.) akitünő klasz-
magas szinvonalára emelkedett. Mint szikus-filológus, aki 1877-1891-ig a
a m. kir. tanárképző intézet elnökének budapesti ev. főgimnázium tanára,
nagy része volt a hazai tanárképzés majd kolozsvárí és végül. budapesti
reformjára irányuló munkálatokban,
melyek az 1924. évi XXVII. t.-c. meg-
alkotását készítették elő. Emellett
Petz Gedeon az igazi egyetemi pro-
fesszor és szaktudós mintaképe. Ritka
alapossága. széles látóköre, .nagy
nyelvtudása, vonzó előadása minden-
kor nagy hatást gyakorol. hallgatóira, I
kiket szigorúsággal 'párosuló bölcs
irányítás a kornoly munkára szoktat.
Mint, tudósnak is minden értekezése
és nagyobb munkája számottevő, új

.eredményekben és szempontokban
gazdag. Azon dolgozatal mellett,
amelyekben / szoros értelemben vett
germanisztikai kérdéseket fejteget,~
szélesebbkörű érdeklődésre azok tart-
hatnak számot, amelyekben idegen
nyelveknek és irodalmaknak a ma-
gyarra' gyakorolt hatását igyekezett
tisztázni s főleg a magvar-nemet vo-
natkozásokat tárgyalta j több dolgo- Petz Vilmos, egyetemi tanár.
zatában a magyar nyelv német jöve-
vényszavaival foglalkozott. Ezek mel- egyetemi tanár. Nagy irodalmi tevé-
lett ismételten szólott az- általános kenységet fejtett ki, melynek alap-
nyelvtudomány és az indogermán gondalata, hogy az ókori görög és
összehasonlító nyelvészet problémáiról latin filológiát kapcsolatba kell hozni
s egy újabb akadémiai ernlékbeszédé- a kőzép- és újkori latin fílológiával,
ben bövebben ismertette mesterének, amit Magyarországon ö hangoztatott
a nagy német nyelvésznek, H. Paul- először nagy szívóssággal és bátor-
nak életét és tudományos munkás- sággal és ezzel iskolát alkotott. Emel-
ságát, E mellett, minden hivalkodás- lett van munkásságának magyar vo-
nélküli puritán ember, aki mindenkor natkozása is. Bizánci tanulmányai nagy
híven teljesíti kötelességét és férfias Iontosságuak a magyar történetkutatás.
jellemével sokaknak kővetendö példa. szempontjaból és ismételten rámutatott
Mint ilyen sohasem tagadta meg arra a hatásra is, melyet a kőzép- és
evangelikus voltát. Vonzódott egy- újkori. latinság a mi művelödésünkre
házához és változó viszonyok között tett. Ö volt az Okori lexikon szer-



Thébusz János és övéi.
Aki figyelemmel olvassa egy-

- házi lapjainkat, sokszor találko-
zik olyan hira~ással" !lOgy a
Thébusz-testvérek valamely fon-
tos egyházi célra tekint-élyes
összeget adtak, nem egyszer
alapítványul jó szűleik emlékére.
E naptár olvasóinak bizonyára
kedves lesz, ha itt bemutat juk
őket. Ezt sajnos csak kevés szóval
'tehetjük meg, mert szerénységűkben
kérésűnkre sem adtak magukról rész- kész. A Thébusz-testvérekatyja, János,
letesehb adatokat. a zólyomi lelkész pedig az ötödik egye-

Béla orvos,' akinek könnyü kezétnes. leszármazója négy egymásután
és nagy tudását sok p~ciense dícséri. következő János nevü felvidéki tanár-
AIadár kúriai biró, aki pozsonyi járás- nak" és tanítónak, így méltán viselve
biró korában kíváló szerepet vitt a az Udvözítő legkedvesebb tanítványá-
még meg nem" csonkított dunáninneni nak nevét.
egyházkerület életében. Zoltán ügy- Thébusz János 1837. május 4-én
véd, Nógrád. vármegye tiszteletbeli szűletett Lesten, Nógrádvármegyében .

. főügyésze. Mind a hárman, mint nőt- Gimnáziumot végzett édesapja, aki ott
len emberek, testvériesen együtt élnek kántor tanító voltés édesanyja, szintén
budai, pasaréti villájukban. tanító gyermeke, gondosan nevelték.

Egyházunk javára tettekben gyÜ-\ Aszódon a jó Koren Istvánnak, Petőfi
mölcsöző nagy szeretetüknek okát egykori tanárának keze álatt tanult.
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kesztője. Tudományos müködésének
nagyarányaihoz csatlakoznak kiváló
egyéni tulajdonságok: Mint tanár nagy
kedvet tudott .kelteni tárgya iránt. E

, sorok írója, csak egy féléven át hall-
gathatta, de még azóta sem tudja el-
felejteni lelkes előadásait - a görög
nyelvtan köréből ! Szives és előzékeny
volt míndenkivel szemben, tanítványait
támogatta az egyetem padjain túl és
nem vetette meg, különösen fiátalabb
korában, a társas élet örömeit sem.
Gazdag hagyatékaval szemben pedig
az a hivatás vár a magyar tudo-
mányra, hogy azt kiadja és tovább
fejlessze.

A -Petz-család és vele ev. egy-
házunk büszke lehet arra, hogy
annyi kitűnőséget adott a magyar
tudománynak. De büszke lehet
arra is, hogy Petz Gedeon és
Pecz Vilmos érdemei kitörőlhe-
tetlén betükkel vannak meg-
örökít ve ev. tanügyünk történe-'
tében és mindketten a magyar
tudománynak a külföldön is jó-
hangzású nevet szereztek. .

- . , SzetJ~yi Öd8n.

nemes szivük mellett abban is talál-
hatjuk, hogy egyházi familiának iva-
dékai, mely többszörös rokonságban
a Svehla, Geduly, Zelenka, Barthelo-
maeides és más evangélikus lelkészi
családokkal. valóságos "Aroni-nemzet-
ség" ..

Alföldi magyar, egykor Thébaynak
nevezett családjuk a Felföldre szár-
mazván, ott a reformáció hajnalán, a
kor divatja szerint, nevét Thébuszra
latinosította, Már 1580. volt Zólyom-
megyében egy "Thébay, helyesebben
Thébusz" János nevü evangélikus lel-

Thébusz János.
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Majd Selmecen. járt a líceum-gimná-
zium felső osztályaiba i atyja kora
halála miatt nagy szegénységben, ma-
gántanítóságból tartva .el magát. A
theolegiát Sopronban végezte el, meg-
ihletve a líceum jó magyar szellemé-
től, melyet megszemélyesítve Kis Já-
nosés Berzsenyi szellemének nevez-
hetünk.

Halléban.és .Iénában együtt volt és
bizalmas baráti viszonyt kötött olyan
lutheri-Ielkületű és nagyszívű ifjakkal.
mint Torkos László, Győri Vilmos,
Zelenka Pál, Zsilinszky Mihály, Han-

Paulát vette feleségűl, aki nemcsak
jó hítvese. hanem a jótékonyság, a
nőegyesűleti és a belmissziói munka
terén hűséges munkatársa lett, és aki
özvegysége első évtizedeiben, mikor
még Losoncon lakott,. egyik .Ielkes ..
vezére volt az egyházi nőegyesűleti
jótékonyságnak.

Boldog családi köfében, kertje vi-
rágai és fái közőtt, melyeket nagy
szeretettel és hozzáértéssel· ápolt,
gazdag könyvtára kincsein felüdűlve,
haláláig ifjú és munkabíró maradt
Thébusz János lelke. Kiváló lelkész

volt: tót és magyar prédikációit,
melyeket a tartalom" a forma és
az előadás szépsége iegyaránt
jellemzett, lelkesen hallgatták
hívei. A kösségi iskolákban a

.vallást buzgón .és kitünően taní-
totta, mert őseitől a tanításhoz
kedvet és rátermettséget örökölt.
Oe buzgó Ielkípásztor is volt.
Alkotott, épített, szervezett. A
Iiliákban négy iskolát építtetett,
a tanítók fizetését rendeztette .. Az' anyag.yÜlekéz~t·, háztartását
rendbehozta. adósságát letörlesz-
tette, nöegyletet alapított. Az
egyházmegyében, melynek tizen-
nyolc éven át íőjegyzője volt,
szintén 'lelkesen megtette a kő-
telességet. Egyházkerületi és
egyetemes ..gyüléseken sokszor
megjelent, hallatva bölcs és ékes
szavát. Tagja volt az 1891-'

. 1894-ikl zsinatnak és alapvető_
értékü nagy műben megírta ennek
tőrténetet. .

Vá;osa életében vezérszerepe volt.
. ." Takarékpénztárat alapított, a város:

del Vilmos. Itthon gróf Leyningen iskoláját virágzásnak indította, négy-
Károly aradi vértanu árvúja mellett tanítosból tizennégytanítóssá fejlesz-
volt magánnevelő. Majd Székács József tette. Nagy része volt abban, hogya.
biztatására Zólyom városába ment káp- tanítás nyelve a harmadik osztály tól
lánnak az öreg, beteges lelkész mellé. felfelé magyar lett és hogy magyar
Jól tudta a nagy püspök, hogy ilyen kisdedóvoda alakult. Magyar lap ala-
tüzes magyarlelkű papokra van a Fel- pításával és szerkesztésével' a pol-
vidéken szükség. gárság körében a'magyarosodás űgvét

Vas szorgalommal nekifeküdt a tót hathatósan szolgálta, .
nyelvalapos megtanulásának és ékes A vármegyei életben Grünwald
tót prédikációval annyira megnyerte Bélának, a n~gy alispánnak, a.magyar-
a hívek szeretetét, hogy egy év mulva ság apostolának leglelkesebb és leg-
papjukká választották. Az ífjú lelkész I kiválóbb munkatársa volt. Országos
a dobrocsi papnak leányát, Svehla jelentőségre "Protestantizmus és Pan-

Thébusz Jánosné sz . .Svehla Paula.



Dr. Thébusz Aladár,
kúriai biró.
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szlavizmus" című könyvével emel-
kedett, melyet Felvidéki név alatt
adott ki. De csakhamar felemelt sisak-
rostéllyal a saját neve alatt folytatta
bátran a harcot a tót nemzetiségi
tulzók ellen, akik közül a lutheránusok
egyházi önkormányzatunk védelme
alatt törtek nemzeti szent ügyünk
romlására. Akkőr némelyek tulzónak,
sötéten látónak tartották Thebuszt.

Dr. Thébusz Zoltán ügyvéd.

Azóta, sajnos, a világ-
háború és hazánk meg-
csonkítása korában ki-
tünt, menyyire tisztán
látott az a bölcs ma-
gyar ember.

Rá is el lehetett mon-
dani, amit Berzsenyi
az idősebb Wesselé-
nyire mondott, hogy
"neve rettenetes vala '
és imádott". Retteg-
tek tőle a tulzó tótok;
szerették a jó haza-
fiak: magyarok, tótok
egyaránt. Az iránta.
való szeretet megnyi-
latkozott akkor, mikbr
az egyházi és világi
társadalom lelkesen-
ünnepelte huszonötéves lelkészi jubi-
leuma alkalmából, és amikor a királyi
kegy a koronás arany érdemkereszttel
tüntette ki. De kitünt 1896-ban ko-

porsója mellett is, ahol az egyház és
a haza gyásza olyan hatalmasan nyi-
latkozott meg.

Thébusz János neve és emléke él,
nemcsak jó fiai szivében és az általuk
tett alapítványokban, hanem egyházunk
és hazánk történetében is; mert jó
evangélikus ember és jó magyar ember
volt, mert szíve oltárán Luther lángja
és Petőfi lángja testvériesen egymás

Dr. Thébusz Béla, orvos.

mellett lobogott.
Szigethy Lajos.

A Tőpler-család.
A soproni evang.

gyülekezet egyik sas-
fészkébe vezetem' a
"Luther-Naptár" olva-
sóit.

A XVII -ik század
második felében, ab-
ban az időben, amikor
"a templomok és ká-
polnák városában" -
amint Sopront a kö-
zépkorban nevezni

szokták - a lutherá-
nusok elől bezárultak
valamennyi templom
éskápolna kapui, ami-

kor ódon házak udvarain, paitákban
és fatemplomokban hallgatta az örök
evangéliumot a hívek serege, ezen
mindhalálig hü seregben, ott. találjuk



az első magyarországi Töplert is.
Oberlausitzból jött nemrégen Ma-

gyarországba. Mi hozta őt ide? Nem
tudjuk, Lehet, hogy - mint egykor
Abrahám - azért hagyta el szülő-
földjét, mert ott nem tisztelték és nem
imádták, illetőleg II. F erdinánd óta nem
tisztelhették és nem imádhatták Istent
úgy, mint ő, szívben és lélekben. A
Tőpler-családnak az ős hazában egyik
ága róm. katholikus. Lehet, hogy ez
az első magyarországi Töpler - mint
sok más, aki ez időtájban a szornszé-
dos államokból hazánkba jött - kész
volt inkább elhagyni szűlöíöldjét, mint
hitét. De az sincs kizárva, hogy a
Tőpler-család magyarországi ősét:
Töpler Gottfriedet, a kiválé ügyes
posztóst a mestersége és a [ó kereseti
lehetőségek hozták ide. Hogy Sopron-
ban az elmult két században- a posztó-
mcsterség annyira felvirágzott, azt
nagyrészt ennek a Töplernek, fiainak
s unokáinak köszönheti.

Töpler Gottfríednek egyik déduno-!
káia, Töpler János Károly Ágoston,
ki 1798-ban szűletett, elhagyja ősei
mesterségét és orvos lesz. Amikor
52 éves korában meghalt, a soproni
és budapesti nérriet lapok hasábokon
át mint elsőrendű, kiváló, különösen
lelkiismeretes s fáradhata tian városi
főorvost siratják, aki különösen a
cholera járvány idején (1831-32-ben)
szolgálta nagy odaadással és önfelál-
dozással szülővárosának ezer és ezer
betegét. Messze vidékre vitték a nagy-
hírű orvost. Egyik vidéki pácíensénél
szerezte a halálos kórt, mely rövid
idő alatt kioltotta életét. Hollandiát, Belgiumot, Franciaországot.

Hogy milyen nemes gondolkozású Itáliát. Hazatérve, szülővárosának köz-
ember volt, arról még ma is tanus- kedvelt orvosa lett. De gyakori be-teg-
kodik az általa 1849-ben alapított "Ev. sége nem engedte meg, hogy hivatását.
testvéregyesület", melynek célja a úgy töltse be, mint boldogult édes-
soproni ev. gyülekezet szegénysorsú atyja. Mindazáltal fáradthatatlanul buz-
tagjainak betegség esetén csekély évi gólkodott a közűgyek .és különösen
járulék ellenében, ingyenes orvosi ke- az egyházi élet terén. Evtizedeken át
zeltetése és ingyenes gyógyszerekkel, az egyházkerületi iskolai' nagybizottság
sőt amennyiben a szűkség úgy hozza tagja, a hetvenes években a soproni
magával, ingyen élelemmel való el- konventnek elnöke s majdnem halá-
látása, valamint halál esetnél ingyenes láig a konvent pénzügyi bizottságának
tisztességes eltemettetése is .. Az egye- elnöke is volt.
sület fönnállása óta-tíz, sőt százezrek- Hogy a háború előtt a. soproni ev.
kel éreztette a testvéri szeretet me-] egyházközség hazánkban a leggazda-
Jegét. Jelenleg két belgyógyász és gab.b s anyagilag a legjobban rende-
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egyletnekegy gyermekorvos áll az

rendelkezésére.
Töpler János Károly Ágoston fia:

Töpler Károly -Nándor. szintén orvos
lett. Még medikus korában nehéz,
vérzivataros időben 1847-ben a gyenge
szervezetü -és már több súlyos beteg-
ségen átment fiatal ember, Debrecenben
Kún-Szent-Miklóson, Aradon és más~tt
is, az ositrák golyóktóI megsebesült
magyar honvédeket ápolta. Mikor el-
végezte tanulmányait, a klasszikus
műveltségű ífjú bejárta Nérnetországot,

Töpler János Károly.
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Sopron szab. kir. város kőztőrvény-
hatósága nagy többséggel avval, tűn-
tette ki, hogy maga képviselőjeként a
magyar felsőházba hiildte.

Tőpler Kálmán elődei példáj at kő-
'vetve, már kora ifjúságától fogva' -
amennyire ezt exponált állása meg-
engedte - élénk részt vett a gyüle-
kezeti életben is s mint az árvaházi
bizottság, később a pénzügyi bizottság
elnöke, az iskolabízottság és sok más
bizottságok, a konvent és a presby-
terium tekintélyes tagja azon volt s
azon van,' hogy nálunk mindenek
ékesen és jó rendben legyenek.

A Töpler-család a legelső és leg-
elökelőbb soproni családokkal áll ro-
konságban és szoros baráti viszonyban,
de azért Töpler Kálmán és az ti poe-
tíkus lelkűletű neje: Rátz : Emma
igazán meleg szeretettel viseltetnek a
város minden rendü és rangg lakósa
iránt. Párját ritkító esemény, hogy
Töpleréket jóval több mint száz
gazdapolgár családban bizalmasan csak I
a "Herr Gvatter-nak" (komám uram-
nak) mondják.

A sok kitűntetéshez, amellyel Tőplert
az életben kitüntették, .a jó Isten is
hozzájárult és már több súlyos ke-
resztet rakott vállára. Töpler ezt is
alázattal fogadja s csendes megadással
hordozza, úgy mint az Krisztus Urunk
kiyánja, amikor. azt mondja nékünk:
"Es valaki nem hordozza az ő ke-
resztjét, nem lehet az én tanítványom."

Ziermanii Lajos.

Chován Kálmán.
Január 18-án töltötte be 75. élet-

évét e tisztes megjelenésü öreg úr,
ki már egy évtizede a jól megérdemelt
nyugalmat élvezi: \ Negyven évi peda-
gógiai működés után 1916-ban hagyta
el a Zeneakadémia zongoratanári szé-
két, melyet 27 éven át folytonos,
lelkiismeretes munkával töltött be.
A szintén evangélikus Szendy Árpád-
dal ketten nevelték a magyar zongo-
ristanemzedéket, mindketten szerény,
nem a nagyvilág előtt szereplő dolgos
munkásai a nevelés ügyének.

Ösi családból szűletett Szarvasori
1852-ben, s a család, melyből szár-
mazott, a környezet, melyben gyer-
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mekk~rában élt, zenei tehetségének
kifejlődését nagyban előmozdította.
Atyja Zsigmond.. evang. '/jántor·orgfJ-,
nista, finom zenész, ki első oktatásban
részesíti. Vidám, derült ember,- háza
kedves zeneestélyek színhelye. Szar-
vasi és pozsonyi gimnáziumainhban
végzi középiskolai tanulmányait, Po-
zsonyba már a zene vonzza j itt már
zenei müködést is fejt ki,' mint az is-
kolai dalárda vezetője. Igazában
azonban Bécsben lesz zenésszé, hol a
bölcsészetre is beiratkozik zenei ta-_
nulmányaí mellett. Ezt rövidesen
abbahagyja, mert belátja, hogy nem
lehet két úrnak szolgálni s a zene

, :. .,.

C,hován Kálmán.

Múzsáját választja. Badenben a Sairit-
Genoís grófi család zenetanítója j majd
Bécsben zeneiskolai tanár, de emellett
hangversenyez is a sajtó -és kőzönség
elismerése mellett, sőt irodalmilag is
müködik: . szóval ekkor tevékenysége
sokoldalú. 1888/89-ben Erkel Ferenc
nyugalomba vonul, miután 12 éven át
vezette a zeneakadémiát mint igazgató,
s volt a zongoratanszak tanára. A
vezetőség szerenesés választása Cho-
ván Kálmánra esett, ki méltó követője
volt a legmagyarabb zeneszerzőnek.
Mint pedagógus nemcsak technikai
készségben fejleszti a rábízott ifjú-
ságot, hanem gyakorlati darabokat is
ir számukra, elméleti művckben Iejte-

6",



L 84 .
f geti I a zongora tanítás módszerének I érzelme és igazi költői ihlete, il. pom-
~ elveit. Feldolgozza Bachtói Beethe- pás invenció nagy léleknek megnyilat-i venen-Haydnon át Mendelssohnig- kozása. .
~,Schuman,r;lig a zongora mestereinek Műveit maga' játssza Bécsben és
"m.ű~~it. On~ll~ ..zon~.o~~dar~bjai: sz?- Budapesten egyaránt, s komoly elő-
InataI, Iantáziái kozul kiemelkedik adórnűvésznek bizonyul. S bár szép
~ három.:,Mal!,yar lant" sorozata, melyek- sikerei vannak 'e téren is, ~egmara~

,ben konnyu darabokat ad fokozatos ezerény pedagógusnak. Látja hazai
sorrendben a magyaros ízlés és rit- zongora tanításunk bajait: az alsóbb
mus fejlesztésére. Ezek mutatják a fokú tanítás biztos megalapozásának
pedagógust és magyart. Nem hiába hiányát. Azért a zongoratanítás re-
Erkel utóda, abban is hagyományainak formját kezdi el, és' pedig alulról,
tisztelője, hogyamagyarságnak kiván mint a jó építész: előkészítő, azután
szolgálni: négykezes magyar táncai zenetanárképző tanfolyamot szervez,
annyira kedveltek lettek, hogy német hogy a zene akadémia megfelelő peda-

gógusokatineveljen az ország iskolái-
nak. Didaktikai művei megindokoljak
a gyakorlatban végrehajtott reformokat.
Ő kezdettől fogva elmélettel fűzi össze
a gyakorlatot a kis gyermeknél is,
hogy "necsak hangszert, hanem azzal
együtt zenét is tanuljon", belső muzsi-
kálitást kiván fejleszteni, hogy legyen
mit kifejeznic hangszeréu. Elítéli a
zongoratanítás nagyon horai meg~ez-
dését : "Hat éves gyermek még nem
képes sem a kellő belátásra, sem
öntudatos cselekvésre, sem a helyes
zenetanítás megkövetelte erős fizikai
és szellemi munkára. Zenei szempont-
ból káros." Idézem ezt sok szülő
tanulságának. kik mindent egyszerre
akarnak, gyermekeinknek beadni, ne-
hogy elkéssenck : hat éves korban
iskolában megy a gyermek, .emellett
idegen nyelvet tanul, sőt elkezdjzon-
gorázni, hegedűlni. Beláthatjuk, hogy
ez 'ehetetlen állapot, mely később
bosszulja meg magát. Elítéli, hogy
kezdetben gyenge tanerőket is alkal-
maznak: "Legnehezebb a kezdők és
legmagasabb osztálybeliek tanítása:
ott jártas pedagógusnak, itt érett
esztétikusnak kell a tanárnak lennie."

Ez elvek gyakorlati kivitelében jó
barátja, Szendy volt segítő társa j a
két evangélikus zenész (kik karácsony-
esti s egyéb ünnepi hangulatukat régi
vallásos énekek zongorán, harmóni-
umon való játszásával emelték), re-
formot valósított meg: működésük
nyomán már nemcsak hangszert, ha-
nem zeriét is igyekszik a Zeneaka-
démia tanítani.

Nyugalomba vonult, bár felettes

Dr. Melich János.

és francia kiadást is megértek. A
magyar alföld szülötte, ki idegen
hangzású neve ellenére is erős faji
érzékkel szólaltatja meg a magyar
talajhoz való őszinte ragaszkodás
hangjait. A népzene gazdag világa
mar gyermekkorában érdekelte, s ezt
igyekezik nagy tudással a műzene for-
máiban megszolaliatni. S ez oly, ter-
mészetesen, mesterkéletlenűl ' sikerül
neki, annyira lelkéből fakad, hogy
ezt még az idegen 'is megérzi: kűl-
földi sikerének itt a titka. Magyar
táncainak gyújtó tüze, tavaszi jelene-
teinek s hangulatképeinek bensőséges
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jelentek meg, se téren európai hírű
tudós, ki több kűlföldi egyetemi meg-
hivást elutasított. Legfontosabb művei:
Szláo jövevényszavaink 1903. és 1905.
2 kőtet, e müvével elnyerte a Magyar
Tudományos Akadémia nagy díját.
Gombocz Zoltánnal együtt szerkeszti
1914-töl A.. magyar nyelv etimológiai
szotárái. O állapította meg, hogy a
legrégibb magyar nyelvű nyomtatvány
Heyden Sebaid : Puerilium colloquiorum
formulae 1527. Ebben a műben a ma-
gyar nyelvü részeket Erdősi Sylvester

Dr. Melich János. János írta. Tagja több hazai és kűl-
Evangelikus egyházunk büszke lehet

rá, hogy a magyar nyelvtudománynak
mainap kétségtelenül egyik legkiválóbb
tudósát ő adta a magyar tudományos-
ságnak. Híre túlszárnyalt már a magyar
határon, müködésének jelentőségét kűl-
földön is ismerik és elismerik. Meg-
becsülésünk csekély jele képpen kő-
zöljük a tudósnak főbb életrajzi ada-
tait és arcképét.

Melich János 1872-ben szűletett I
Szarvason evangelikus szűlőktöl. A
középiskolát Szarvason és Késmárken
végezte. Mint késmárki diák szuplikált
Dunántul, amely útja sok tanulsággal
járt. Egyetemi tanulmányait Kolozs-
várott és Bécsben végezte. Bécsi egye-
temi évei alatt a bécsi Theresiánumban
magyar nyelvi korrepetitor volt. Az
egyetem elvégzése után- tanári és ből-
csészet doktori oklevelet szerzett,
amely képesítes alapján 1896-ban a
M. Kir, Múzeum Országos Széchenyi
Könyvtárába került tisztviselönek. Itt
tovább képezte magát s több évben
járt külföldön hosszabb-rövidebb tanul-
mányuton, így Németországban, Orosz-
országban, a Balkánon s az Osztrák-
magyar monarchia csaknem minden
nevezetesebb kőzművelődési központ-
jában (Prága, Krakkó, Lemberg, Lai-

f bach) megfordult. A Nemzeti Múzeum
Könyvtárában 25 évig (1896-1921)
volt tisztviselő, utoljára a könyvtár
igazgatója, ahonnan 1921-ben a buda-
pesti tudományegyetemre került. Itt
először a magyar nyelvtudomány
helyettestanára volt, majd a -szláv fi-
lológia rendes tanárává neveztetett
ki. Tudományos dolgozafai a magyar
és a szláv nyelvtudomány köréből

hatósága, kartársai, főleg azonban
tanítványai igyekeztek őt visszatar-
tani. O elvonult, s Kis-Svábhegyi
vílláiában lánya gondozásában, őt
felkereső kedves unokáiban gyönyör-
ködve él, s szemléli élete munkáiának
eredményét. A barátság és tanítványi
hála adja a szeretetreméltó mesternek,
nemes jóindulatú embernek a jók
jutalmát, a megelégedettséget, melyben
öt Isten még sokáig éltesse!

Dr. Bőhm Dezső.

Stetka Gyula.

földi tudományos társaságnak j így a
Magyar Tudományos Akadémiának
1902 óta 'Ievelező, - 1920 óta rendes
tagja. Gombocz Zoltánnal együtt szer-
keszti a Magyar Nyelvtudományi Tár-
,saság folyóiratát a "Magyar Nyelv"-et
Ujabban szorosabban belekapcsolódott
egyház! életünkbe is, - amennyiben
ci ..szarvasi evang. Iögimnézium fel-
ügyelőjének választotta. Felvidéki.

Stetka Gyula. (1855-1925.)
Az 1925. év veszteséglistájára egy-

kiváló festőművészünk elhunytát ir-
hat juk. Kiváló volt, de még nagyobbra
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-is rröhetett volna 'kedvezőbb körülmé-
nyek kőzt.v Nern mintha a külső kőrűl-
mények leftek volna nagyon mosto-
hák j ,pályája a .legszebb kilátásokkal
indul lTlegj kiváló mesterekvezetése
alá .kerűl , akik szeretik, megbecsűlik,
kellölég értékelik. . De ami más lelki-
-alkototts ágú művészembernek sze-
rencse lett volna" -nála 'éppen aka-}
dállyá válik. A külső és belső körűl-
mények sajátságos 'kölcsőnhatásának
eredménye az ő művészi fejlődésének

, tragikurna. 'Csendes, visszavonuló ter-
mészcténél fogva I'!gész.életén át nagy'

.mcstereinek árnyékában marad, soha' -
sem jut ki a teljes, r!l&yogónapfényre,
Rendesen úgy szokták _beállít~ni, mint
a régi"magyar 'festőgárda~ egyik tipikus
képviselőjet. Ez a beállítás azonban -

• csak ,rész~en' helyes és nem is igaz-
ságos j mert ' majdnem 'úgy. 'hangzik,

- mintha kevés lett volna benne az
eredetiség. Pedig éppen fiatalabb korú
képein megtalálhatók 'egy eredeti fesfői
stílus nyomai. Müncheni kezdő festő
korában -bizonnyal magasabb ambíciói
voltak, minthogy-. jó arcképeket és

, reprezentációs képeket fessen. Csen-
des, látszólag eseménytelen életfolyása
bizonnyal gazdag volt- belső küzdel-I
mekben, lemondásban. Később sem ].
válik ugyan teljesen, sablonossá, egy-
hangúvá j de a megrendelések tömege
é§ a magára vállalt kötelességek sulya
megis gátolja abban,' hogy a fiatalkori
álmokat és reményeket valóra váltsa.

De még így is büszkeséggel gon-
dolhatunk .az ő rokonszenves em-
.heri és művészi egyéniségére .
. Művei kőzűl kiemeljük "KFisztus a

'keresztfán", a budapesti Szerit István- Mondások .
.ternplom egyik nagy oltárképe). "Krisz- I

tus sirbatétele", "Mulató 'kurucok",' - - - - -- - - Ezer
"Őnarcképe", mely az 1916-iki tava- . Év kell, amíg egy állam Kész leszen;
szán elnyerte a Képzőművészeti Tár- S egy óra olyan könnyen-söpri le.
sulat nagy díját. Megfestette többek Dőlt fényt s erényt amíg újjá teszen
között Ferenc Józsefnek, Tisza István- Az ember ,meddig küzd időn s uégzelen? .
nak, br. Eötvös Józsefnek arcképét. Byron .

.Stetlea Gyula 1855-,ben szűletett Ki- 'Pascal mondja : Élvez~t a vihartól hányt '
rálylehotán [Liptórn.] evangelíkus szű- sajkán ülni, ha tudjuk, hogy az elveszni nem
löktől. A budapesti mintarajziskolában, fog; - s nem ilyen-e annak élete, 'ki vészei
-a bécsi és műncheni festőakadémiákon között teljes bizodalommal emeli tekintetét ég
tanult. A Benezur-féle mcsteriskolának felé? Ki a gondviselésben nem kétkedik, az

.volt tagja, itt lett később tanár. Meg-. előtt .minden egyéb kételyeiveszti kinzó fOI}-
halt 1925-ben. Láng Margit, , tesságát. Eötvös.

'A' magyar'Jövő.
A .Luíher-Naptár'' pályázatán jutalmat ny zrt hiiltemény,

In«. Miklós vitéz.

A magyar jövö nékem megmutatkozott,
Keleti álmok szötték! ' ..

Sok-sok remenybűl, jajból született.
Még öntudatlan, sz6ke és pogány,
Mint elsö napbanézö, izmos öse
'A Volgamenti sáncok örfok&n.
És mint II jászkunsági rozs;
[Ken! a haja aranyos,
Akár a núbiai napsugar ;
Feioiüaná, acélos kék szeme.
Jt:1ég meg nem értett új csodákra vár
Es rokonságat tart az Adriáual.

Hot jár a lelked, vajjon merre szárnyal
Es hall-e kűrtszot, hall-e dalt ?
Megsejt e bűvös új magyar zenét, -
Világot átrlkoltó diadalt?!
Es gyönge arcod honnan vette pirját,
Talán a Gyergyámenti napkelet
Csókolta rá, Izogytidvözölie .
Amesszeszakadt Hunor-gyermeket ?:

Nézd: szenderegue mosolyog ." ." '
Seioemben már az új magyar jövendö,
Rózsás ködével gotnolyog! ...

Ó, szép lesz. szép, az új magyar jöv6:
Acélos kard es aranyló kalász l '
t1z új jövö még bölcsöjében ring
Es gyönge, öntudatlan kézzel hadonász.
De majd dalolva ébred öntudatta
Es gyönge karja bronzzá izmosul ;
Szemén csapkod az 1adriai hullám
S arcán a Gyergyá napkelte kigyul.
S· kürfszö rian meg Volgamenti síkon.
Turánnak minden izma megfeszül, ..
S. a rozsás, szöke új magvar jövendö,
Ragyogva, büszkén lóra, ül l .. '.

Ó, én nem féltem a magyar jövöt,
A gyásebán, 'éjben, amí van; . -Ór
A magyar jövő megmutatkozott, -'
Az én magyar jövöm - a kis fiam!
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-A székészlet történeti' ~allomásat
\

Írta: Dr. Melich János. -egyetemi tanár.

Egy-egy nyelv székészletével több-
féle szempontból lehet foglalkozni. Egy
ilyen szempont a székészlet történeti
tantilságaival való foglalkozás. A szó-
készlet egyes tagjai ugyanis sokszor
olyan történeti eseményekről adnak
felvilágosítást, amely eseményekről
semmiféle irott emlék, felirat, földből
előkerűlt. régészeti emlék sem nyújt
felvilágosítást. Nem nyujt pedig azért,
mert a szókészlet egy-egy tagja olyan
kétségtelen dolgokról értesít, amelyek
több ezer - évvel ezelőtt történtek,
amely időből tehát emlékeink egy-
általán nincsenek. Igy pl. a görög és
a latin nyelv szókészletében sok azok-
nak a szavaknak a száma, amelyek
azt bizonyítják, hogy a görög és a
latin nyelv rokon nyelvek. Kellett
valaha olyan alapnyelvnek lenni,
amelyből - más nyelvekkel együtt -
a görög is, a latin is önállóvá fejlő-
dött. Ezt az alapnyelvet a "száz"-at
jelentő lat. centum (olv. kentum) szó-
val kentum-nyelvnek lehet nevezni.
Ezt a kentum-nyelvet valaha egy te-
rületen egy, nagyjában egységes nép
beszélte s ebből a népből származott
a görög is, meg a latin is kiindulásá-
ban. Arról már most, hogy a latin és
a görög valaha egy népből szárma-
zott, semmiféle történeti emlék sem
tudósít bennünket. Erről egyese gye-
dül a szókészlet bizonyos része ad
megcáfolhatatlan történeti vallomást.

Vannak egy-egy _nyelv szókészle-
tének olyan tagjai is, amelyek a tör-
ténelmi kor olyan eseményeire nyúj-
tanak íelvilágosítast, amelyesemények-
ről máskülönben igen-igen hézagosan
vagy egyáltalában nem vagyunk ér-
tesülve. A német nyelvben pl. a
Kirche "egyház, templom", vagy az
osztrák-bajor német nyelvjárásban
levő pfinztag "csütörtök" végső ered-
ményben .görög szavak. A Kirche
ugyanis a gör. XÓpto<; "úr - Úr:
Isten, Jézus Christus" , a pfinztag
pedig a gör. 7r61L7r'C"fj, újgör. 7r6<pt·~ (t. L
'~-'~I-lÉpo:) "ötödik t. i, nap - csü-
törtök" szóból való. Ahogy a görög-

ben 'ÍJ xoptrJ.x'q a. m. "vasárnap", azaz
"az Ur napja, latinul feria Dominica" ,
azonképen volt a keresztény görögs~g
nyelvében: 'J'.opto:y.6v > Mptx6v "az Ur
háza: egyház, templom" szó, amely-
ből a, német Kirche, angol church stb.
való. Igen ám, de sem Ausztriában,
sem Németországban görögök nem-
laktak. Hogy jutnak tehát e görög
eredetű Kirche, piinztag szavak hozzá-
juk. Kétségtelenül úgy, hogy e görög
szavak először a 4. században a mai
Bulgáriában lakó gótok nyelvébe ke-
rültek. E gótoktól kerültek e szavak
a gót ariánus kereszténységgel az 5.
században a nyugati germánokhoz : a
németekhez.

Más nyelvek szókészletéből is idéz-
hetni ilyen fontos történeti tényeket
valló adatokat. A tótban iehnat' a. m.
"keresztet vetni" (innen: "búcsúzní,
áldani, jót kivánni"]. Megvan a szó a-
csehben [iehnati), a lengyelben (ieg':
naé}, szorbban (iohnovaé), de nincs
meg a szerbben, a bolgárban, a nagy-
oroszban. A kifejezés végeredményben
latin j a latin signum a keresztény kor
Iatinságában annyi is, mint "kereszt",
signare "keresztet vet". E latin szó
átment a németbe [segan] . s innen a
csehbe, a tótba, a lengyelbe, A cseh,
tót, lengyel szó bizonyítja, hogy az e
nyelven beszélő népek kereszténysége
német eredetű, A szarvasi tótok hit-
búzgó evangelikusok. Nyelvükben a
pátrike [irodalmi tót pátriky, páiriéh»]
"nyakbavaló gyöngysor, kaláris" je-
lentésű. Ez a szó a latin pater szóból
jön s eredetileg "olvasó, Rosenkranz"
a jelentése. A katolikus tótok nyelvé-
ben meg is van e jelentés, amely a
latin "Pater Noster = Mi Atyánk"
kezdőszavát őrzi. A katholikus egy-
házi kifejezés tehát megmaradt az
evangelikus tótok nyelvében is, - de
más jelentésben. .

A magyar nyelv kereszténységre
vonatkozó szavai kőzt is vannak
olyanok, amelyeknek vallomása meg-
dönthetetlen, amely vallomás azonban
történeti emlékekből vagy egyáltalá-
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ban nem, vagy csak igen-igen bizony- utóbbi latin szóból való az "ostya"
talanúl állapítható meg. Ilyen szavaink jelentésű német oblate, a tót obláthy,
a többek között a kereszt és az ostya. oplátky, cseh op/ater. A magyarok II
A kereszt nyelvünkben szláv eredetű latin hostia, olasz ostia [consacrata]
szó, az ostya pedig latin nyelvi jö- szóból vették a maguk ostya szavát.
vevényszó. A szláv népek a kereszt-et A magyar kereszt és a magyar ostya
két szóval jelölik: azok a szlávok, szavak már most azt bizonyítják, hogy
akik görög keleti vallásúak, a kereszt-et a magyárok a keresztény népek közül
krist-nek [ó-bolgár szlávok), krust-nak először görög keleti keresztény né-
[bolgár-szlávok], krest-nek (oroszok), pekkel érintkeztek j más idevonatkozó
krst-nek (szerb: görög keletiek) ne- magyar szavakat is figyelembe véve,
vezik, azok a szlávok pedig, akik azt is lehet mondani, hogy őket a
római katholikusok és evangélikusok, keresztény vallásra először a görög
kríi-nek [szlovének, horvátok, katho- keleti keresztények próbáltak téríteni.
likus szerbek,· katholikus bolgárok, I E térítést azonban teljessé és befeje-
tótok], kfíi-nek (csehek), krzyi-nek zetté latin szertartású - keresztény
(lengyelek). A katholikus és evange- népek, így olaszok (vö. Szent Gellért)
likus szláv krii a latin crux: crucem és latin szertartású szlávok tették.
"kereszt", német Kreuz, ó-felnémet Ezt vallja az ostya szó s vele kap-
Kruzi "kereszt" szóból való, míg a csolatban vallják más, kereszténységre,
görög keleti szláv krist Christus Urunk- vonatkozó magyar szavak. Arról már
nevéből alakult. Nem kell hozzá, hogy most, hogy a magyar kereszténység
az . ember nyelvész legyen, a nem kezdete görög keleti, a nyelven kívűl
szakember is látja, hogy a magyar alig van számot tevő történeti bizo-
kereszt (máskép: köröszt is), amelyet nyíték. A magyar nyelv szókészletében
az ős magyarok kiriszf-nek mondtak, azonban erre megdönthetetlen bizo-
görög keleti szláv krist "kereszt" szó- nyítékok vannak s ilyen a többek
ból ered. Az ostya szó a magyarban közt a magyar kereszt szó is. Egy-
latin eredetű. A latinban hostia a. m. egy nyelv szókészletének történeti
"áldozat, áldozatra való barom" j a szempontból való foglalkozás tehát a
keresztények latinságáhan azonban a történetnek nagy szolgálatokat tehet,
hostia annyi is, mint "az Ur vacsora mert felfedhet olyan eseményeket,
alkalmával jelképes Krisztus teste" j amelyekről történelmi emlékek egy-
más szóval az "ostyá"-t a latin egy- általában nem, vagy csak nagyon
házban- oblata-nak -is mondják. Ez bizonytalanúl emlékeznek meg.

Ebben a rovatban nemcsak az 1928'1 1710-ben flammand eredetű családból szüle-
évi nevezetesebb évfordulókra voltunk tett a R~jn~-~e?ti. kie~ !30nn~an,,_ ~o~ , Liszt

ki 1 h fl" k . h . Ferenc buzgosagabol melto emlek örökíti meg
te" l~.te!t~ '. anem e vett~n ne any nagy nevét. Atyai ágon öröklődött zenei tehet-
elozo évit IS, amelyek az osszehalmo- sége hamar kifejlett, a tíz éves gyermek zon-
zódás miatt elmaradtak. gorajátéka bámulatot keltett, tizenhárom éves

~ korában már udvari orgonista. Szülőföldjén
Beethoven Lajos. tőltötte ifjú korát, erről ír Romain Rolland :

"Beethoven a koronatanú "Jean Christophe" -ja első részében. Körülbelül
az isteni képmás mellett" húsz éves, mikor Becsbe jut. Haydn hozza őt

Apponyi. az osztrák fővárosba, kitől azonban -. maga
Az egész művelt világ százados évfordulón bevallja - semmit sem tanul. Nem is sok

ünnepelte a nagyok között is legnagyobbat, ki tanulni valója van neki; űnnepelt zongorista
1827. március 26-ikán adta vissza fényes lelkét és zeneszerző Bécsben. Magyar mágnáscsalá-
Istenének. Nekünk, magyaroknak is részt kell dokkal kerűl ismeretségbe. Igy ismerte meg
vennűnk ünneplésében, mert a németeken gróf Brunswick Terézt, kit teljes szívböl sze-
kívűl csak velűnk volt gyakoribb érintkezése, re tett. Budai grófi palotájuk vendégűl is látta
sőt szívének regénye is hazánkhoz fűzte. a nagy zeneszerzőt, ki a Várszinházban hang-



versenyezett; kiderítetlen, mi bontotta fel e
szép viszonyt. Tény, hogy egyikük sem szaba-
dult hatásától: Teréz nem ment férjhez, hanem
a gyermeknevelésnek szentelte életét, Beethoven
is magányos életet. élt. Mártonvásáron is járt
s e szentelt helyeket emlékekkel jelölte meg a
kegyelet. Magányba huzódott, mert 1800 körül
már gyógyíthatatlan fülbaj támadta meg, mely
hallását teljesen elvette. Már mindenki tudott
sűketségéröl, csak ő nem akart róla tudomást
venni, titkolta, míg egy Fidelio-előadás vezény-
lésekor a kar és zenekar teljes széfesése nyo-
mán nem ébredt a tragikus valóra. Negyed-
évszázadon át így élt, alkotott, szerzette leg-
nagyszerűbb műveit, míg súlyos vízkórság el
nem ragadta a süket mestert az élők sorából.

Hatalmas Zeus-feje komoly, barázdált hom-
lokával szemünk előtt áll, mikor e szomorú
életet - hiányosan bár - jellemezzük. Fel-

Beethoven Lajos.

derül azonban arcunk, ha műveire gondolunk.
Beethoven új utakat tört, kortársai modernnek
találták harmonikus műveit. Wagner szonáta-
költönek tartja s tényleg, két kötet zongora-
szonátája, melyben a híres Mondschein,
Appassiorinata mellett egész sereg remek
sorakozik, e formában utólérhetetlen. Mint
kamarazenésznek különböző összeállítású
kanrarazene-művei, hegedű-, zongora-szonátái
(pl. a híres Kreutzer-szonáta 1), zongoraver-
senyei a Haydn, Mozart törte uton a tőleéle-
tességighaladtak. Mégis legpompásabb alkotása
kilenc szimfóniája nagy zenekarra. Az I. még
mozarti egyszerűségű; a harmadikat [Eroika =
hösi) Napoleon ihlette, de a demokrata költö
a Napoleonnak írt ajánlást széttépte, mikor ez
császár lett; az V. ú. n. sorsszimfónia, mely-
ben jellegzetes az ajtónkon kopogó végzet
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dallama. S mily gyönyörű a VI., a pásztor-
szimfóniája (Pastorale). Ennek egyes részei
("Derüs érzések a szabadba érkezéskor", "A
pataknál", "A falusiak vidám együttléte", "Zi-
vatar" s végül "Orömteljes, hálás érzések a
vihar után") a programmzene előfutárjai. Bee-
thoven 'már gondolati tartalmat visz zenéj ébe.
Nem hiába volt tőle Berlioz, a programmzene
francia megteremtője, annyira elragadtatva, hogy
a VI-ik szimfoniáról ezt mondta : "Minden
minta nélkül egyedül az égből pottyant le!"
S a IX-ik élete főműve. Hatalmas mű, melynek
utolsó tétele: téma 11 variációval Schiller:
"Lied an die Freude" -ját dolgozza fel ének-
karral és magánhangok ra. A süket óriás az
öröm dithyrambusát zengi! És hogyan! A
művészet isteni lényéről ez a szimfónia győzhet
meg igazában mindenkit. Ilyet senki sem alko-
tott előtte és még azóta sem hozzá foghatót.
Talán C;sajkovszki szimfónái hasonlíthatók az
övéihez, de Beethoven' még ma is az a ki-
emelkedő hegyorom, melyre feljutni dicsőséges
feladat. Ha még nyitányait említjük: száguldó
Coriolanját, Egmont-kisérőzenéjét, no meg
Leonóráit, legjelentősebb termékeit elsoroltuk.
Mert egyetlen teljes operája, a gyarló szövegü
.Fidelio" minden szépsége mellett sem jó
szinpadi alkotás; ehhez írta három Leonora-
nyitányát, melyek közül a Ill-ik legnagyobb-
szerü s egy Fidelio-nyítánytIs. Magyar vonat-
kozású "István királya" (nyitány) e nagyoknál
jóval gyengébb. "Miséje" és .Drotoriuma"
ugyan igazolják, hogy e nemben is méltó ön-
magához, de igazában' szonátái, kamarazene-
müvei és főleg szimfóniái lesznek az emberi
kultúra legdrágább kincsei mindaddig, míg a
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művészet szeretete élni fog. Nemcsak a néme-
tek állítják őt a legmagasabb polcra, hanem
még a franciák is megbecsülik, kik szobrára
annak idejen 724 frankot gyűjtöttek, mely
méltatlan összeget Liszt büszkén visszautasított
s maga zongorázta össze a szükséges pénzt.
Hiszen ő mondta : "Beethovent érteni az élet
egyik legfőbb boldogsága", Wagner szerint
pedig: "Munkái mellett elhalványul az egész
modern civilizáció, mint napfény mellett a
lámpavilág." De a '"Carmen" világhírű kompo-
nistája. a francia Bizet emeli őt legmagasabbra
s ezzel végezzűk is ünnepi megemlékezésünket :
"Nem ember, hanem Isten! mint Homeros,
Michelangelo vagy Shakespeare !"*)

Dr. Böhm Dezsó.

Bihari János,
A nagy centennáriumok mellett nekünk,

magyaroknak minden alkalmat· meg kell ra-
gadnunk arra, hogy igaz értékeinkre a figyelmet
felhívjuk. 1827. április 26-án halt meg a legendás
hírű Bihari János, cigánykirály, nemesek,
császárok kedvence. Nem volt ugyan méltó a
bécsiek által neki adott "magyar Beethoven"
elnevezésre, illetve nem heethoveni tehetség,
azonban népszerűsége kétségtelen tehetségének
jutalma volt.

A pozsonymegyei Nagyabonyban született
1769-ben; kitünően hegedült, úgyhogy 19 éves

') Ez idézetek Papp Viktor: Beethoven élete és m'üvei
c' művéből valók [Pantheon, Budape~, 1921),
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, ,korában már 'györi prirnás, f802-b~n pedig század 'elején Komáromi Csipkés György fia:
\- már a fövárosbanvan híres bandája. Nem is ugyancsak Gyi?rgy, Debrecen város . főbirája,

csoda: hegedűjén olyan 'szívhez szólóan 'hang-: vette kezébe a kiadás ügyét, s , a kéziratot ki
zotfak a régi magyar zene termékei, hogy át- is kűldte Leydenbe, de ekkor 'meg a kuruc-
éreztettea 'magyarsírva,-vigadást idegen hall- labanc mozgalrnak miatt "ll Komáromi Csipkés
gatóival is' Bejárta Bécset, a-azomszédos szláv család a szűkséges összeget nem' tudta bekűl-

- országokat, ünnepi alkalmak kedvelt muzsikusa deni. Végre a kuruc-labanc világ lezajlása
.volt, nélküle nagyobb összejöveteleket el sem után 1711-ben Debrecen városa dülöre vitte-

." lehetett képzelni. 1809~ben a felkelés egyik a fordítás iigyé} s L'eydenb,en, kinyomatta. A
',ezred'e~e; Kubinyi Károly egYj)nruhávaf látta címlapon a, nyomatási év 1685-t~ van jelezve.
'.-el öt és zenekerát, ebben -festették le; 'ebben Szabó Károly a Régi Magyar Könyvtárban

, ': : áb,r<Í,.wlja{ít,a Nemzeti Múzeumban őrzőtt képe. megjegyzi: "Nyomtatása valósággal későbben:
-Tenger pénzt szerez 'és - pazarol el e tékozló 1719-ben történt; az 1685. évszám a fordítás
művész, ki hiú' és ünnepeltetésre vágyódó: évét (elzi." A kinyomatás után' 2915 darabot

- - libériás ,inassal viteti' maga után hegedüjét. Útnak idított a nyomda. Lengyelországon 'ke-
"Ilyen emberre .aztán igazán tragédia az a csapás; resztül Duklába érkeztek. Itt azonban lefog-
mely öt éri. l'824-ben Hatvan és Gyöngyös lalták azon udvari rendelet alapján, amely

, közt feldöl 'Szekere, eltörik a balkeze, hegedűs- .szerint a kűlíöldröl jövő nyomtatványokat fel
nél igen fontos testrésze. Többé nem hegedűlhet, kell tartóztatni. Erdödi Gábor gróf, egri pűs-

,nyómorog élete végéig '- temetése - azonban pök, a kassai jezsuita főnököt bízta meg a
fejedelmi: háromszáz cigány nótája', búcsúztatja fordítás átvizsgálásaval. ,Kass,árá"1719- ben' ér-

, 1827 tavaszán az elsö cigánykirályt. keztek a fogoly bibliák. A jezsuiták vizsgála-
.Pompás mestere -harigszerének, de e~ellett tának a~ ere?mén~e az, volt, hogy ~ b.iblíák~t

zeneszerző is, Híres a Bihari nótá]a, Rákóczi ~l kell egetm, s'pa~ szaz darabot r?g~?n ~l ~s , '1
siralma, Ber~s,ényi k~.serve, m~.lye~,b~n"; kuruc egettek. Ho.sszu Idelg,fqlyamodtak 'fuho~ fahoz
kor dallamai 'csendulnek 'fel,"'Hadlk óbester a debrecemek. Ill. Karoly 1723-ban el Js ren-
ve'rbunkos (toborzó): -:- dalr; ihleti. Érdeme, delte, hog~ a bi,bliákat rögtön szol$ált~~sákk,i
-'-'-.ami a"magya.r .cigányok ~főjelentösége, - a debrece.~ll, m~gls.~ratusn,ak, de ez IS h-1~b~:,alo

"hogy.a régi magyar ze~e emlékeit me'gőrizte, volt ,E:dodl puspok a,m,eg megma:adt blbh~kat
kedveltté - tette,~em egy .esetben ; felfedezte. K.~s~,~rQI Egerbe s,zalbtotta s Jt~. BaI:ho~~y

\,,'Igy,aR4kóczi-nótából,ő alkotta li híres indulót, puspo~. 17~4-b~m elege!tette,' Egy ~p peldan.y
melyet aztán' Liszt népszerűsített külföldön s menekult .meg s egy: tábla, .ez a ~abla .!ll.a IS
ismertetett meg 'BerliozzaL. meg:,an a debr~cem kolleglU.m ,konyvtaraban

Most már száz év -telt el azóta, hogy a,z első a. híres Hatvani "profess~or )egyzetevel: !'.A
világhírű eigány-virtuóz hegedűje elnémult, ~llnden szente~ kony~e ~lll~en szentek napJ~n
kegyelettel kell 'idéznünk emlékezetét, mert a e&ettetett meg.. AbiblIat, Qsszesen, 4?OO pél-
magyar feltámadást ,a mult értékeinek meg-I d~~yban nyomtak, az eleg.ete~t 'peldany~k'on
becsülése fogja lehetővé tenni, előkészíteni. kívűl m.egmaradtak hosszu ideig Varsóban

" " 1, Bóhm Dezs;', voltak .s csak 1789-ben kerülhettek hosszú
-Ó. " - utánjárás után Debrecenbe. Valóban egyik

Komáromí Csípkés György (1628- biblíafordí~ásunk sem dicsekedhetik ilyen válo
1678.) bibliaforditásak története. tozatos multtal ! ' N.

. Th,an Mór (1828.,."-1899).Háromszáz esztendeje, h;Qgy,KomáromiCsipkés
György, érdemes :bibliafordítónk, Komáromban
született. Debrecen városa :;Vettepártfogasa alá Éppen száz éve lesz annak, hogy;megszületett
a' szorgalmas tanulót, s '1650-ben kűlföldre. Than M'Ór, a .magyar történeti festészet atya-
küldte, mint: abban az .időben a gazdag városok mesten~:', A' történeti' festészet, "niely . a nagy
szekták. Tanult Oxfordban, hosszabb ideig forradalom idején és azután a következő idők-

,Utrechtben, itt kűlőnősen a .héber nyelvet ben még egy darabig Európaszerfe virul, a mi
sajátította' el. Amikor hazajött, Debrecenben lett művészi életünkre is hatással volt, mintahogy
a keleti nyelvek tanára. Ebben az 'időben' már a fogéko_ny'mágyar lélek az idegen áramlatokat
"megszüköltek .Magyarországon .a- biblia exem- mindig készségesen befogadja és azt a saját

'plárjai anny~r<l;, hogy pénzen c, sem. lehetne lelkiségének megfelelően átalakítja; nagyobb
,\ találni'< Elhatározta tehát az 1665-iki matelesi .tehetség azonban a művészetnek ezen ágában

református zsinat, hogyabibliát Ielordíttátja, egészen Than Mór fellépéséig nem mutatkozik.
s ézzel a munkával megbízta Komárorni Csipkés Orlay Petries Soma, akinek nevét Petőfi hez
Györgyöt.;, Csipkés György anagy rnunkával fűződö barátsága jobban megörökítette. mint

'167:>-b~n 'el is készült. Nincsen még egy olyan művészi alkotásai, bámulatos tevékenységet
bibliafordításunk, ' amelynek .olyan változatos, fejt ki" és szerenesés kézzel válogatjá ki a
szinte regényes története volna, mint ennek a magyar történet legjelentősebb, tőbbnyire

~: "fordításnak. ' A, margitaLreformátus zsinat a .tragikus mozzanatait i a kivitel azonban már
~ :', -bibliafordítást vizsgálat 'alá vette és helyben- nem olyan szerencs es ; a kompozíció szinpadias,

.",;." -, hagyta., A .kiadást magára, y;illalta a debreceni az alakok néha elrajzoltak, szinei tompák; fest-
tanács, de 'Abaííy Mihály, erdélyi fejedelem rrrényeiböl jiiányzik az élet ésrerő. ,
magának, akarta bíztosítani ezt a dicsőséget. Than Mór tehetsége izmosabb, művészi fej- .
A xyn: század végén -beállott zavarok, a lödése szerencsésebb; pedig az ő fellépése és
protestánsok üldözése. azonban elterelte egy működése nagyon válságos időbe esik" amikor
időre a fígyelm.et a bibliafordításról. A- XVIII. a 'festészetben a régi, és új jrány- egymással

" - , -. ", .
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'összeütközik. Ebben a küzdelemben sok közepes '~egkstés~ és 'itt nemYudta..a :ne~z.et 'nagy-'
vagy -közepesnél nagyobb tehetség is elakad, [ainak m~gadnil, az Öket jellemzö egy'éniiég~t.'"
derékban összeroppan, vagy ellaposodik, ,Ieg- Ennek .egyik oka talán a feladat nagyságának
többje ingadoz óvá válik, nem tud egységes ,súlya, mely alatt rnunkakedve .ellankadt : de.
stílust kiküzdeni, kiteremféni magának Than belsö okai is lehettek. Az eltávolodás <közte
Mór inég a. régi .iskola híve; a maradiságáról, és a modern m'üvészeti irányzatok közt ter-:"
merev Lakadémizniusáról hirhedt bécsi -Rahl mészetszerűleg-egyre n;tgyobb lesz és ez benne. ~

',_iskolájágaiI nö fel; .nem is csatlakozik egyik bizonyos elkedvetlenedést vált ki:Művészetének '
újabb irányzathoz' sem; de ' azér,t tanul tölűk : méltatásánál azonban nem szabad őt a módeiri"

,egészséges, 'fuűvészi érzékből 'kifQ'lyó}ag csak ínüYés~etifejlödMm..értéké-ver mérni. Hi! vis&ii-.
annyit, vesz á:t,tőlük, amennyit saját egyéni- felé "nézűnk, akkor azt -kell kiemelnünk., hogy .
ségébe beie tud.olvasztani ésezáltalrnűvészéte 'milyen, volf ő 'előtte a m~gyar történetifestészet .
felfrissül, íejlödése egyeries irányú. .műkődése . és mivel járult ö hozzá annak .Iejlesztésében,
egységes. Kezdetben olajfestményeket fest, gazdagításáhöz; hapedig előretekintünk, :akkqr_~"
,genr~-és tö-rJ;éneti képeke~i később azonbari ana" kell gonqolnunk" hogy az+ő mU!l~ásságá,
.áttér a freskóra és ez tartja fenn hírét. A nagy- készítette' elö -és. egyengette az ő utána', U'övi,ír
szabású kornpozició az ö tulajdonképpeni' terű- tán nagyobb, de mindenesétre eredetibb, őn-

. , • ~, ,:".,' r ,.~. ~

lete ezekben: érzi« magát .ottbon. 'Egyik reg-./ állóbb művészi egyéniségek útját. . . ,
ismertebb falképe, At!íla,lakomája,'a fővárosi , Than Mór a magvartörténet alapos"isineröje,-
Vigagóbuííet-jében- egyik. leghatalmasabb alko- aki nemcsak átértette, hanem át is érezte ennek
tása.'Atárgyat tlletöleg szorosan Priscos Rheto'r a jobb, .sorsra ' méltó., tragikus, lelkű. és ,mé.gis

, leirásához.tartja magát;, ,a' főrténeti forráshoz életerős nemzet történeti ·'i.elenlöség~t, .De; ö
raga;;:zkodáslmeg\<'öti .fantáziá'[át ; a kompozió .nemcsak-igaz magya, voltának adott .alkotásai-. "
tömör, egységes, az alakok jellegzetesek: El- 'ban kifejezést, hanern mjivészi tehetségének cis ,
kalandoz néha a mondai, világba -is és itt kiváló tanujelet adta _történeti. Iestményeíben, ',"
szabadabban csnponghat i .ilyen pl, _4rginfs Nehéz kűzdelmef.dolytatótt, nehéz Időkben 'éH;. , '
királyfi megérkezése Tiindérorerágbo, a Vigadó csodálkozhatunk-e, ha 'a 'vég~Ielé kifáradt, el-
lépcsőházában. Kevésbbé szcrencsésnek.mond- lankadt. Kortársai, akik látták ezt .az elcsügge-
ható egy másik nagyobbaIkotása, a Nemzeti, dést, eszerint .itélték meg: Jv+i már távolabb
Muzeum~elöcsatno'kában, <'á. m';tgyar 'történet I állunk.ldööen·töle;;egészéb~e'n láthatjuk életének
nevezetesalakiainak sorozatában, melyet Székely ~m,Unkáját és' azért helyesebben. értékelhefjük

. Bertalannalés Lotz Károllyal-egyiittesen.festett. igazi nagysá:gát; Mi igaz elismerésűnkkel adó-
Thanra jutott az újabb}dök történeti ala~jaí.nak 'zunk emlék~nek ! Lang M,:,rgit. •

r '~
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Tolsztoj (1828-1910).

A XIX. század az akkor még fiatal orosz
irodalomnak sok kiváló nagyságával ajándékozta
meg a világirodalmat. Egymás után lép fel és
ejti csodálatba az orosz nép életét még alig
ismerő Nyugatot Puskin, Gogol, Turgenyev,
Dosztojevszkij s a kiváló íróknak még egész
sora. De valamennyit felülmúlja írói nagyságra
és hatásának jelentőségére nézve az orosz
szellemóriás, Tolsztoj, aki mint regényíró a
világirodalom legjelesebb, legnagyobb írói kőzé
tartozik, mint erkölcsfi!ozófus pedig tanításával
és példaadásával tett mély hatást korára.

Tolsztoj Nikolajevics Leó gróf 1828. szep-
tember 9-én született egy kis orosz faluban,
a tulai kormányzóságban levő Jásznája Poljá-

. nában. Mint gazdag arisztokrata család sarja-
déka gondos nevelésben részesü!!. Már)izenöt

Tolsztoj Leo.

éves korában beiratkozott a kazáni egyetemre,
ahol három évig tanult. 18S1-ben katonai
szelgálatra jelentkezett s egy, a Kaukázusban
állomásozó tüzérezrednél teljesített mint tiszt
szelgálatot. Mikor kitört a krími háború, a
harctérre került s résztvett Szebasztopol ostro-
mában és több ütközetben. A békekötés után
egy idei~ Szentpétervárt és Moszkvában élt,
majd visszavonult birtokára s azontúl teljesen
az irodalomnak és eszméi terjesztésének szen-
telte életét. Kezdetben elbeszélő müveket írt
s regényei: Háború 'és béke, Karenina Anna,
A Kreutzer szonáta, Feltámadás, drámája: A
sötétség hatalma, valamint kisebb-nagyobb
elbeszélései világszerte dicsőséget szereztek
nevének. A nyolcvanas évektől kezdve azon-
ban mindinkább belemerült vallásos és er-
kölcsi tépelődéseibe; meggyőző erővel hirdette

az őskereszténység eszméjéhez v'aló visszatérés
szükségét, kárhoztatta a modern müvelödést,
elitélte még a művészeteket is, izgatott a kato-
nai és a háború szolgálat ellen, sőt megtámadta
az egyházat is, mert nem találta meg benne
az evangélium tiszta szellemét. Ezért a szent
szinódus 1901-ben kiközösítette a görög keleti
egyházból. Tolsztoj azonban nemcsak hirdette,
hogy az emberiségnek vissza kell térnie az
ősi egyszerűséghez. mert csak az igénytelen
életmód tehet boldoggá, erkölcsössé és meg-
elégedetté, hanem a maga életével is példát
nyujtott elvei követésére. Apostolként élt-
parasztjai közt falusi birtokán, együtt dolgozott
velük s tanította, nevelte őket. Mikor pedig
látnia kellett, hogy előkelő származása, nagy
vagyona s főkép családja meghiús-ítja azt a
szándékát,' hogy mindenben elvei szerint éljen,
mint nyolcvan két éves aggastyán titokban el-
hagyta otthonát, elmenekült családja és a világ
elől. Utazás közben azonban megbetegedett,
úgyhogy egy Asztapovo nevű faluban le kellett
szállnia a vonatról s ott halt meg a vasuti
állomáson 1910. november 20-án.

Tolsztoj regényeiben nemcsak a nagy el-
beszélő áll előttünk, hanem a nagy gondol-
kodó is, aki a maga eszméit, gondolatait,
tépelődéseit adja regényalakjai ajkára. A
Kozákokban mint Olenin, a Háború és béké-
ben mint Pierre Bezuchov, Karenína Annában

I
mint Levín, a Föltámadásban mint Nechludov

. herceg tárja fel az olvasó előtt lelkivilágát,
töprengéscit és lelki élményeit. Pesszimizmusa
sokszor lever, erkölcsi komolysága és mély-
séges emberszeretete azonban fölemel és vi-
gasztal. Az orosz néplélek szernlélödö ter-
mészete nyilatkozik meg műveiben, a problémák
azonban, amiket fölvet regényeiben, nemcsak
az orosz, hanem az egyetemes. emberi társa-
dalomnak is égető problémái. Eles szeme ki-
fürkészi az emberi lélek mélységeit, meglátja
a gondolatok' és cselekedetek legtitkosabb
rugóit, keze kiméletlenül széttépi az i1luziók
szövedékét s apróra boncolja, elemeire szedi
szét az emberi lélek belsejét. Regényei sok-
szor mozaikszerüek, s a fellépő és ismét letünő
alakok sokasága, a hosszas szernlélödés és az
aprólékos analízis néha-néha talán ellankaszt-
ják az olvasó figyelmét, de viszont az elbe-
szélés művészete s a gondolatok gazdagsága
felejthetetlen lelki élményt nyujtanak. A nagy
író és gondolkodó születésének századik év-
fordulóján az egész művelt világ hálával és
kegyelettel adózik Tolsztoj emlékének.

D,. Ruhmann Jenő.

Zsedényi Ede.
Ötven évvel ezelőtt, 1878. szept. 7-ikén kelt

Zsedényi Edénék az a végrendelete, amelyben
40.000 forintot hagyományozott it tiszai egy-
házkerületnek, a többi három egyházkerületnek
pedig egyenként 20.000, összesen 60.000 fo-
rintot felekezeti tanítók jutalmazására, segíté-
sére. Ez az alapitvány az úgynevezett "Zse-
dényianum", amely annyi sok tanítócsaládnak
hozott örömöt, megkönnyebbülést, ez tartotta
fenn az utókor előtt Zsedényi nevét. Pedig
egyébként is kiváló egy~niség volt! Tekintélyes



szepesmegyei evangélikus családból (Pfan-I és iskolai íelügyelővé választották. Egyházi
schmied) származott, 1805-ben született Löcsén, hivatalait tapintatosan, lelkiismeretesen, erélye-
Szűlövárosáben kezdte tanulmányait, majd sen viselte s e mellett nagy áldozatkészséget
Debrecenben, a református kollégiumban fe- tanusított az egyház közintézményei iránt,
jezte be. A bölcsészeti, jogi. tanfolyamot mint a fentemlített végrendelete is mutatja.
Pozsonyban végezte s tanulmányainak befeje- Meghalt 1879-ben, Löcsén, a családi sirboltban
zése után a politikai élet. terére lépett. Már a van eltemetve. .
szabadságharcot megelőzőleg is előkelő állást
töltött be: herceg Eszterházy Pál miniszter
mellett volt udvari tanácsos. Jelentőséges sze-
replése azonban a szabadságharc után követ-
kező időkre, a Bach-korszakra esik.

1859. szeptember 1-én jelent meg apátens,
amely a protestáns autonómiára halálos csapás
lett volna, ha elfogadják. Ekkor tartotta a tiszai
kerület (szept. 27.) Késmárkon közgyülését.
Zsedényi itt hatalmas érveléssel mutatta ki,
hogy a protestáns egyházak a pátenst el nem
íogadhatják, mert különben teljesen a vallás-
és közoktatásügyi rniniszterium rendelkeznék
minden életbevágó egyházi ügyben. Beszéde

Zsedényi Ede.
a
y gyújtó hatással volt nemcsak a kerületi gyülés

tagjaira, hanem országszerte. A pátens ellen
való harcnak politikai jellege is lett: a protes-
táns egyház megkezdte a -harcot az önkényesen
uralkodó kormányhatalom ellen. Ezért figyeltek
fel s kisérték hazafias örömmel a pátens ellen
való harcot a katholikusok is. A harcnak
Zsedényire nézve egyenlőre szomorú vége lett,
pörbe fogták, elitélték nyolc hónapi fogságra.
Mielőtt még fogsága letelt volna, változtak
a politikai viszonyok, a kormányhatalom a
pátenst visszavonta, Zsedényit börtönéből ki-
bocsátották. Ekkor volt Zsedényi népszerü-
ségénektetőpontján, Kassa utcáin diadalmenet-
ben hordozták körül. .Még ebben az évben
egyházkerületi felügyelövé hívta el egyház-
kerületének bizalma, amely hivatalát Máday
Károly és Czékus István superintendensek
idejében viselte. 1875-ben egyetemes egyházi

s
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A valódi kincs.
A kincsvágyók vándorútra keltek

botokkal, csákánnyal, feszítő vassal.
És én, álomkergető. bohó elindultam

merengő szívemmel.
. Amazok megállottak: "Itt a kincs !"

Es felturtak a földet. Szikrázott a kő,
rengett a vadon. Tárnát nyitottak, alá-
szálltak.

Én meg gondtalanul csatangoltam.
Légies kincseket szedegettem : emlé-
keket, - s elfogtam a nemes arcok
mosolyát és az elsírt könnyek gyöngy-
szemeit tömlőkbe gyűjtött~m.

Így múlt időm, mig végre elérkez-
tem könnyed kincsemmel az ezüst
tó partjához.

Íme, a kincs szerzők most bukkanak
elő a földből, hol életűket eltöltötték.

Arannyal erezett mázsás kőtömbök
alatt roskadoznak. Az arcuk éjszinű,
mint a föld belseje, a homlokuk ba-
rázdás, mint a tárnák útja. Fölsereglik
a csapat a tó partján, s mossa a víz-
ben sötét arcát és mossa a vízben
fénylő kincseket.

De jaj, az arcok fakóbbra válnak
és az arany erezetű kőtömeg szűrke
agyagként omlik szét. Nyöszőrögve
roskadnak össze: ,,0, hát kincsünk nem
volt valódi kincs! ? Pedig a' földben
egy élétet töltöttünk érette!"

Én meg vidáman szórom az ezüst
tó vizébe könnyű terhemet, mely hir-
telen megelevenedik, mint a mese ró-
zsája, amelyik az élet vízében aranyhajú
királykisasszonnyá változott. Számta-
lan aranyvirág úszik "az ezüst tükrön
és én gyönyörködöm bennük ...

... Ó, balga emberek! Miért kere-
sitek a földben azt, ami föld felett
van!? ..

Kuias Kálmán.
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A -beszélő furulya".
:- irta: Hamvas Béla. -

.- .
Füves, virágos hegyoldalon, maga- kor:' nem jé beereszteni, mert meg-' .

. ' ' san -az emberi lakások fölött, tavasztól vizezik a mé~seskanócát, aztán sis-
ő zig itt, élt a birkapásztor. Itt legel- -tereg, kialszik a világ. '/
tette a juhokat itt fejte őket, alvasz- De amint be akarja húzni az ajtót,
totta a tejüket - túróvá, 'főzte sajttá. fógja ám valami es nem eresití.Egi~_ o

Csak a harangszó hallatszott fel hozzá, szerre csak előbukkan a sötétségből
_ö' meg a furulyája szavát küldte fele- egy kis .tipegö-topogó öreg' ember.

letüL csuronvizesen, még a fehér szakálából
Rendes kunyhója volt idefönt, széltől is úgy csurgott az eső, mintha mos t

védett helyen. Ha nem is lakott olyan emelték volna ki valami havas tóból.
kényelmesen, mint valami herceg, sem- Persze, hogy beeresztette a pásztor
mi baj se lett ebből,' mert meg volt a csuronvizes öreget! Még át is segí-
.elégedve azzal, amije jutott: a hárs ágy tette a kűszöbön., No hogy ezekkel va
fekvőnek, a subája takarónak. gyenge lábakkal hogyan tudott' erre

Egyszer egy fülledt nyárvégi napon a hegyre felkapaszkodni, . 1,

nagyon jöttek ám a fekete 'felhők dél Bejött a' kis öreg a" szobába, A
felől és messziről hallatszott a #vatar' pásztor leültette a padra a tüz mellé,
közeledése. Egyszerre fütyülve, hom- kiteregette - a nedves köpőnyegét és
pőlyőgve, avarba söpörve, ágakba ami szegénységétől tellett, azzal meg-
markolva odarobog a vihar. A birkák kinálta. Az öreg csak bólogatott rá
remegve száladtak volna szét, ha a és ritkán, röviden mondta, hogy:

, Sajó -meg a Bodrog össze nem terelték - Köszőnőm.
, volna őket _és be nem kísérték volna A pásztor azt mondta neki, hogy

a társaságot a karámba, ahol azután jó lesz, ha lefekszik. Odakináfta neki
biztonságban lehettek a viharverés I az ágyát. ' .
ellen> ' ' ;, - Hát te hol alszol?'
; A juhász behuzódott a házába, Ágat.1 -. - A földön, Fiatal vagyok és egész-,
vetett a katlan-alá, hadd forrjon' jobban séges, hála Istennek b' '
a savó ! Egy kis szalonnát piritott a - Persze, persze! Egészséged, az
kenyeréhez, sajtot vágott hozzá; így van.-De pénzed, az nincs, ugy-e ?
eleszege tett, elgondolkozott és bele- - Nincs .bízony uram. Könnyü ki-
bámult a lobogó Iángba. : . találni. Akinek kamatot fiadzik a

.Odakint már .megérkezett a zivatar. pénze, az nem lakik itt a hegy oldalán.
Zuhogva hullott az eső, fütyűlt a szél. - Aztán, szeretnél-e gazdag lenni?
Jó ilyenkor födél alatt, tüz melleít - Azt hiszem, hogy nem rossz
tildögélni. Aki' odakint+rekedt, eleget dolog az.
sainálhatta, hogy elhibázta az útját. - No, hát aludjunk ni egyet. Hol--

o -No hát kopogtatnak .az ajtón! Csak- .nap majd beszélünk róla.
" nem ? Ember .ritkárr jár erre' még jó ' Ezzel' befordult -a hárságyon és -et-

időben .is. Nincs ennek a legelő-vidék- aludt. A pásztor 'pedig csak egy kicsit
nek országútja. Meredek ösvényét gondolkozott az öreg beszédén. Nem
'idegen nem járja. Csak nem történt gondolt arra, hogy fúrcsa vendége

- valami nagy baj odahaza? Erre aztán gazdaggá tehetné. Mert 'hát neki se
meg 'is ijedt, odaugrott az ajtóhoz. lehetett valami .bőven. Akinek pénze
t(lem volt bezárva, hamar kitárta. van, hintón jár és nem csatangol ilyen

Szél' és eső belevágott az ajtó- itéletidőben a hegyek között.
nyilásba. A sötétben- nem láthatott Aztán a pásztor is elaludt, a vihar

.semmit a pásztor. Már be akarta húzni iselvonult, fényes reggelre ébredt .a
az ajtót. Merr va~ úgy, hogya bükk- világ.' Az első sugarak felkeltették a
erdö lidércei tréfálkoznák és "azok -birkák őrizőjét, kiment a, dolga után.

, .kopognak a2i ajtón., Ezeket pedig ilyen- Csak egy pillantást vetett az ágyra.
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Ott aludt még a vendége az árnyékban. és a furulya lágyan hízelgően beszélni .
, Hanem azért nem felejtette el a kezdett:' , '
vendéget a házigazda. Egy nagy fatálba - Szép vagy és fiatal, déleeg hegyi.
vizet, öreg korsóban friss -bírkatejet ember 1 Ha nem is jártál iskolába,
hozott neki. Egyszerre csak megmozdul eszed kűlönb, mint sok más ezeré,
ám a vendég, egy-kettöre / felül ~z Távol nagyvárosban hercegkisasszony
ágyon. Hát ez már csoda 1 Nem a vár rád. Almában látott 'egyszer éli
tegnapi töpörödött öreg emberke, de nem tud többé elfelejteni. Aranyos
szép sudár fiatal legény ült az ágy ruhákat varratott neked, úgy vár, hogy
szélén. jöjj. Hollófekete lovad gyémántos kan-

A pásztor megdörgölte a szemét, tárral vár rád és hófehér leányok
hogy igazán lát-e? A vendég elnevette tanulják az üdvözlő dalt, amit majd-
magát.' . / akkor énekelnek, ha megérkezel. .

- No csak csudálkozz 1 Pedig lén 'A pásztor ámulatábankieresztette -
vagyok. az, akit tegnap befogad tál. a íunrlyát a szájából. Az" öreg Idő

- Nincs az ió lélekkel, uram 1 fia nevetett:. .
- Pedig azzal van. Csakhogy' még - No most fújj bele a másik végén 1

nem találkoztál a fajtámmal. En az A pásztor úgy tett, megfordította és
öreg Idő egyik fia vagyok. Minden belefújt. Erre megint megszólalt a
Feggelt ilyen fiatalon kezdek és minden furulya. Most a szava tisztánkeményen
estére megöregszem. csengatt :

A pásztor csodálkozva hallgatta. - .Ió vólna, ha egyszer már számot
Azt hitte, hogy még mindíg álmodik. vetnél magaddal. Kilenc bárány veszett
De az öreg Idő fia. folytatta: el a kezeden ebben az esztendőben.

- Tegnap este eltévedtern az Nem a farkas ette meg> te etted meg. .'
. erdőszélen. Igy jutottam hozzád. Szíve- Aztán nem ~ láttad-e, hogy a Kajla
sen fogadtál. Megjutalmazlak érte.' Ne Mihály ütötte, le a Fekete Imrét az
mondd, hogy hálátlan vagyok. erdőszélén ? Te mégis hagytad, hogy

- Dehogy mondom 1.Szívesen tettem. az Oveges' Sándort fogják - le, mert
- HáJ mégis' adok neked valamit, régi haragosod? Ilyen hitvány ember:

hogy megemlegess. Add ide a Iuru- vagy 1 Nem szégyenled' magadat?
lyádat, Sietve kapta ki a furulyát a szájából

A pásztor odaadta.' Az öreg Idő fia a pásztor. Az öreg- Idő fia megint.
végighúzta a 'kezét afurulyán.vesava- nevetett: .
rintott -rajta az egyik - végén és lám, - No, látod, megmondja a.furulya
egyszerre aranyból lett az a vége a az igazat is, Hát azt mondom neked,
furulyának. A pásztor annyira benne eredj ki-a világba szerencsét próbálni .

.volt a csudálkozásban.vhogy már nem En, addíg itt-leszek helyetted pásztor..
is csodálkozott. . ' , " Mert' az öreg Idő fiai mindenné át-
. Az öreg' Idő fia ezt mondta: alakulnak. Mindíg átalakulnakés min-
- No hát,:barátom, ezt a furulyát díg megujulnak.

becsüld meg, mert mostantól fogva A pásztor csak állt és csodálkozo.u,·
már:nem furulyázik, hanem ~ beszél. ae az öreg, Idő fia tovább beszélt: .
, - Azt-e-?> =-c sóhejtotta ijedten a - Amott a dombon túl nagy város

pásztor.. van. Ott lakik a király fia. Odamenj.
-. De jól v,igyázz! Előbb megmen- A király öreg. és .beteg, egy-két hét

dod neki, kiről. beszéljen" aztán,' ha. az . élete. Azért. a királyfinak nyerd
az aranyos' végén fujsz ~bele,'ésupa meg a kegyét.· Nem kell mondani,
hízelgést mond róla. hogy melyik végén Iújd még neki a'

- H~' meg az egyszerű fa-végén? furulyát.
.- Akkor é\ nyers.' igazat. mondja ] .rr: Az aranyos végén, -:- mondta'.

meg. Ne, .itt van! Próbáld m,eg. Szólj a pásztor. "
neki, nogy beszéljen terólad. Igy. Most - Olyan hízelgéseket beszél majd
aztán fujj bele. ' a Iurulyád, hogy kegyébe fogad majd

Belefújt a pásztor az aranyos végébe ~ király fia. .Ió dolgod lesz. Qe jól
~, ~ . ;. ", ~. .'. ... -
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vigyázz! Bele ne fújj a Iurulvádba a lett. Az aranypalástos királyfi meg-
a másik végén! Mert ha igazat mon- kérdezte a subás pásztortól, hogy mi
datsz vele, vége az uraságnak. járatban van? _

- Nem felejtem.. - Fönséges királyfi, pardon grácia
Hát eredj Isten hírével. En majd itt szegény fejemnek, hogy ide merész-

leszek helyetted. . _ kedtem magasságos szined elé! De
A pásztor elindult. Leballagott a meg akartam mutatni, hogy mit tud

hegyről az országútra, átment a dom- a furulyám.
bokon. Délután volt, mikor meglátta - A furulyád-e ? - kacagott a
a .királyf! városát és. öreg est.~ lett, I herceg .. -:- Mit. ~ud~at a furulyád?

,mIre belepkedett avaros kapuján, Furulyazm tud, )0 ember!
Pénze nem volt. Már azon törte a - Nem az fönséges uram! Az én

fejét; .hol' talál szállást éjszakára, furulyám beszélni tud.
mikor egy pompás virágos kertből - No, ne mondd!

"Mit -tudhat a furulyád 1" - kacagott a herceg.

víg muzsikaszó hallatszott. Megkér-
dezte, mi az? Hát ott vacsorázott
vidám társaságban a királyíi. Beké-

"redzett, beeresztették, mert a királyfi
szerette az egyszerü embereket.

Hosszú asztal mellett víg fiatal em-
berek poharaztak. Az asztalfőn ara-
nyos karszékben ült a királyfi. Száz
meg száz apró lámpa csillogott a fa-
ágak kőzűl, mintha a csillagos égbolt
szállt volna le ide, hogy beragyogja
a királyfi vacsoráját.

A pásztort odavezették a királyfi-
hoz. A jókedvű herceg intett a zene-
karnak, hogy hallgasson el. Csönd

Most már többen odafigyeltek.
Valaki elkiáltotta :

- Halljuk!
---'- Csakugyan, halljuk! mondta

a királyfí.
- Hát akkor most az én furulyám

a fönséges királyfihoz beszél. - Azzal
belefújt a pásztor a furulya aranyos
végébe és a 'furulya hangos szóval
beszélni kezdett. Meghallotta az egész
társaság, amint igy beszélt :

- Dicső királyíi, országunk drága
reménysége! -Amint a hajnalhasadás-
kor csak sejtjük a fényes nap eljöve-
telét, de még nem látjuk a hatalmas
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tündöklő napot, .~gy sejtjük azt, hogy hallatlan ,gazdagságróL Pedig a .kis-
ha te egyszer Oseid trónjára lépsz, újját sem mozdította meg mindezekért;
veled kezdődik hazánk legfényesebb Egyszer aztán reggel ágyához hi-
korszaka. Te lész a qap, mely új vatta a pásztorlegényt és keményen
életet hoz, új virulást. Ertelmed vilá- rászólt:
gosságot hoz nekünk, a szived meleg- - Te birkapásztor ! Az éjjel ál-
séget. Boldog az, aki ci te uralkodásod mornban 'megjelent' az" édes anyám.
alatt élheti le életét! Erősen megszidott, hogy ilyen hitvány

Csodálkozva hallgatta a társaság ember lett belőlem. Azt mondta, hogy
a furulya beszédét. Az udvari hízel- mindennek te vagy az 6ka azzal a
gők. élsi,égyelték magukat. Ilyet- még te',gonos? furulyáddal.. - - ~
ök se tudtak mondani. A királyfinak ~ Kegyelem, felséges uram, ki-"
tetszett is, nem is. Egy kicsit sokal- rályom! Nem én beszélek, a furulya
lotta a dicséretet, dehát ki tudna beszél.
megharagudni azért, ha dicsérik? Ő - JPl van, Még mondott, ám vala- -
se haragudott meg érte. mit az.édes anyám! Azt mondta, hogy

Asztalához ültette a juhászt, jó va- fordítsd csak meg- a furulyádat : és
csorát adatott neki, aztán azl mondta, Iujj bele a másik végén'.
hogy ha nincs jobb dolga, maradjon -'- Nem szól az úgy', felséges uram.
nála' a furulyájával. Egy arany a nap- -"- Az édes anyám mondta, hát
szám. Mínden nap furulyázzon neki meg kell tenned. Egy-kettő! Tüstént!
valamit, A szegény pásztorlegény szívesen

Ott is maradt a juhászlegény a lemondott volna már a nagy uraságról.
királyfi udvarában. Hát jobb dolga Pedig a jövő héten lett volna az ,es-
már nem is . lehetett. Selyembe, bár- küvője az Arkon-Berki grófkisaszony-
sony ba öltöztették, arannyal cifrázott nyal. Itt hagyott volna bársony ruhát,
szegletes kalapot tettek a fejére. Bi- giófkisasszonyt, arany napszámot. csak
zony tulajdon édes szűlöje is azt most ne kellett volna belefújni a fu-
mondta volna neki: rulyába l , ,

- Kezit csókolom! I De hát kellett. Nagy fájdalmasan
Most nem' -ismerte volna meg, hogy belefujt.a furulya mási~ végébe és a

ez az a kócos birkapásztor. Csak ha furulya azonnal megszólalt :
a furulyáját fújta a királyfinak, akkor - Királyok nem élhetnek maguk-
lehetett benne felismerni a birkapász- nak. Királyoknak, a' népükért kell
tori tartást. élni. Te király, napokat, heteket

Azonközben az tőrtént, hogy meg- raboltál el népedtől. Szép tehetségeid
halt az öreg király, eltemették nagy eliszaposodtak a semmittevésben. Sen- '
fekete pompával és a királyfi lett az kise vigyáz .arra, hogya törvényt ""
új király. Fölkenték. megkoronázták, megtartják-e embereid, hát nem is
ünnepelték. Az egész ország azt gon- tartják meg. Nézd végig őseid arckép-
dolta, hogy derék uralkodó lesz be- csarnokát, te vagy közöttük a leg-
lőle, Mert királyfi korában ugyancsak hitványabb. Pedig a legkülönb lehetnél. .
derék ember volt, Mit tettél már, hogy. megérdemeid a

De hát nem igy lett. Kegyetlen, dicséretet? Semmit! ~s mégis elhiszed,
hiú, pöffeszkedő, jó tanácsra nem' amit a hizelgő szó mond neked? Hogy
hajló, konok, üres embernek mutat- lehetsz ilyen ostoba?
kozott. De szomorú is lett erre az De már erre kiejtette a szájából a
ország népe. Nem tudták, hogy mi furulyát a íurulyás. A király pedig
változtatta meg ennyire ezt a derék magából kikelve kíáltott : _
embert? _' - Hé, őrség ! Vessétek börtönbe

Az új király pedig most már semmi-I ezt az embert ! Felségsértő, halálra
vel se törődött. Csak azt hallgatta, vele!
mit mesél neki a pásztorlegény fU-1 El is vitték a pásztorlegényt a vár-
rulyája jövendő dicsőségről, győzelmes falak alá; mély tömlöc fenekére. Más-
hadjáratokról, világra szóló hírnévről, nap reggelre volt kihirdetve, hogy
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kivégzik. Úgy felrajzott az udvari nép,

. mint valami hangyaboly. Hogyne, mikor
a király legkedvesebb embere kerül
a bitófára! Ugyan mit követhetett el?
Bizony a királyt szólták meg ezért
az ítéletért is. Most már még inkább
nem szerették.

A pásztorlegény nagyot fohászkodva
feküdt le a tömlöc nedves szalmájára.
Jaj, de szeretett volna otthon lenni
a gunyhójában! De most már késő.
Egy kicsít se remélte, hogy holnap
reggelnél tovább tart az élete. Azon-
ban elaludt.

Reggel aztán fölkö!tötték, hogy hi-
vatja a király.

- No - gondolta magában - még-

,

~

.,~
"".J .l.''11;:.".

Halotti ének 1926 dec. 16-án.
(Atyám halálára.)

- Írta: ifj. Hetvényi Lajos; -

Én most látom csak igazán az -arcod,
midőn az arcot/an árnyak seregébe léptél.
Tovahagytad a földi kerteket.
hol gyomok s virágok egyként emberek.
Tova, - az élet kertje útjait, midőn
a klJdökön túl egy testetlen szív
fehér könttJst, mely ooe volt, lopott
a földre, hogy ember rongyolt és kopott
szívét lesimítsa ő ruhája .
. . . Azurban égő tJrök mezőkről
muzsikálva sz tloa suhantak már a
pásztor énekek.

egyszer összeszid. De hát úgy is
minden mindegy l

A kírály komolyan, de barátságosan
fogadta: "

- Meggondoltam a dolgot. Meg-
kegyelmezek. Itt maradsz nálam. De
a furulyádnak csak azt a végét aka-
rom hallani, amelyik igazat mond.
Meggondoltam. Sokat ér az egy ki-
rálynak, ha megtudja az igazat.

Igy lett aztán nagy király az egy-
szeri királyíiból. A furulyás pásztor-
legény pedig feleségül vette Árkon-
Berki grófkisasszonyt. Most is élnek,
ha meg nem haltak.

Az öreg Idő fiai pedig bizonyosan
élnek és hordják szét az emberek
között az igazságot.

Emberek útakon halkabban jártak.
Rájuk szállt, hullott a legvalóbb mese.
Jászol ... csillag ... gyermek ... menny

[szerelmese,
Az ég tJrtJkálma a ftJldfe szállt ...
Te tova hagytad apám a ftJldi tájt
s a kerteket,
hol álmaid a tisztult napnak tárva
festeni vártál új rugyeket,
jáságszirmú embervirágok nyilttit
s csodáktól vemhes hajnalokat.
Szebb, hogy legyen az Élet kertje,
oltókésnek szioed vetted kezedbe.
Szebbe oltni a világot volt a lelked
kedve,
s csitítni a zsibongó harcot.
De jaj éti sohasem láttam az arcod,
fáknak árnya eltakarta. -

Péter sem látta az Úrnak arcát,
mig járt a cédrusok ktJztJtt,
bár vérzőn és forró szívvel szerette.
Harsányan ha szólt kakas megette,
mindannyiszor megtagadta .
El volt rejtve az Ur arca;
Jqldi árnyék eltakarta.
Ur magát ezért halálra adta,
tJrtJkké hogy fényljen ő arca.
S Péter ttJbbé őt soha meg ne"} tagadta.

Tagadtalak hajh sokszor én is téged,
ha szólt a kakas-csábmezü vétek.
S arcod hogy nem látom, nagyon fájt.
Tovahagytad hát a fotdi tájt
s a tiszta árnyak seregébe léptél.
Most szioed a szioemre takarad.
S szólhatnak már a kakasok !
Tagadni már nem tagadlak.
Ugy harcolom a ftJldi harcot,
ahogy akarja az arcod.
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Mozaikképek

ideiglenes megszállás alá került felsőbb iskoláink életéből.

II. Pozsony. nal iskolát, theologiai és jogi tan-
Pozsonyt mincÍig hazánk második folyamm~l kiegészített gimná~iumot,

városának tartottak, melyet művelt- ~ondhatJuk csonka-egyetemet IS ala-
ségben. szépségben, gazdagságban, a pítottak,
városi élet minden jellegzetes voná- I Az egyház és az iskola az evan-
sában csak Budapest múlt felül. Sőt, gélikus nádorok, Illésházy István és
azalatt a másfélszáz esztendő alatt, a Thurzók védelme alatt szépen fej-
míg a budai "Boldogasszony tornya lődött. Nemsokára két templomban
tetejében félhold ragyogott a kereszt hirdették a tiszta evangélíurnot néme-
helyében" és míg a magyar primások tül, magyarul és tótul.

A pozsonyi ev. líceum épülete.

székhelyén is a török volt az úr -1 De jöttek "a nem szeretem napok",
Pozsonyban dobogott a nemzet szíve, a' magyar evangélikus világ gyászos
ez volt az ország politikai fővárosa j évtizedében (1671-1681). Szelepcsényi
mint az esztergomi érsek ideiglenes György - akit a gályarabok üldözője-
székhelye, egyúttal a katholikus ma- ként ismer a világ - csellel, erővel
gyarság szellemi középpontja is. el akarta foglalni a pozsonyi iskolát és

Nem csuda hát, hogy itt még jobban a templomokat. Ez sokáig nem sikerült
akadályozták az evangélikus gyüle- neki, mert gondosan őrködtek a pol-
kezet megalakítását, mint másutt. gárok, köztük a lelkes asszonyok, és
Habár majdnem az egész polgárság ezek jól elvertek nehány kisebb kűl-
evangélikus volt, csak Bocskay diadal- dőttséget, amely a templomok és az
mának hatása alatt a bécsi béke korá- Iskola elfoglalásával megpróbálkozott.
ban alakulhatott itt evangélikus gyüle- Huszonhárom asszonyt halálra is ítéltek
kezet. . emiatt, de végrehajtani még se merték

Milyen hű fiai voltak a pozsonyiak az egyszerre'kegyetlen és oktalan
a maguk "tanító egyházá't-nak I Azon- itéletet. Végre ezerkétszáz katona
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