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c1ijszabás

2014012501~
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gr.-lg gr.-ig gr.-I~
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Leve.
lező- Nyomtatvány
lap

Express-

.;:;

Áramiuta

-••
=ill

díj

pengő-flllérekben
helybe

8

12

10 gr.-lg 2 fillér
3
50
6
100
12
250
500
20
1000
40
2000
70
3000
tOO

4:

24:

16

vidékre

24:

16

28

4:0

8

azon felül
20 gr.-kint

Ausztriába
Németországba

32

Csehszlováklába
Lengyelországba
Olaszország
és gyarmatalba
Romániába

16 f.
Sulyhatár 2000gr
16

..:...:'.0

ló

50 gr.-lg 6 f
250 •
16.
350
25.
500
30.

..

~OdN

,:t:lO":':'V

~d>"':.:r:

~:2g~

30

~~~~
"t::,.Q:s!as

100 gr.-ig

'4I~:g~~

8 f
azon felül
50 gr.-kint
4:f.

Ausztriába és Németországba 50 gr.-klnt
4: f.

.••.!II:Q)-cu

:t°~eg
~~-4)~;'"

~~-aa~

-Q.J=b.O.!IS_

azon felül
20 gr.-klnt

32

···
···
·

···
··
··

Belföld

E=E~a

Egyéb külföldre
50 gr.-kint

~(I.)OQ)I-o
_-CUUlJ:~

50

100 gr.-ig
12 f.
azon felül
.so gr.-kint

d_V\:~

20 f.
6 f.
",,-al
-;;;~~...;
Súlyhatár 2000 gr.
azon f. 20gr.-klnt
E~ darab könyv
~~~8
20 f.
0.0""
3000 gr.
4:0 Súlyhatár 2000gr
Egyéb külföldre
~~;Ö~
20
6 f
Terjedelme 45X45.
'>-<11,!:: 'c
Oroszországba
..<'J:t~@
'tekercs 75XlO cm.'
csak nyitva.
Po.t •• tal.A • .,ok, Belliildre: 20 P-Ig IS f, 100 P-Ig I földi értékben töltendő ki. a beflzetés azonban pengőértékben történik.
50 r, 500 P-ig 1 P. 1000 P-I& 1 P 80 f. 1200 P-ig 2 P. TA"irat. Bell61drfl szavankint 7 f, helyi távirat 4 f,
lCfllliildr.:40 P-Ig 50 f, 1 P-Ig 80 f, mínden további
hirlaptávirat 2 f, díjminimum 70 f. - Kfllliiltl. Szódlj:
100 P-ig 50 f. Belföldre rózsaszinú, külföldre sárgaszinú
Ilrlap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg
Ausztriába 12 f (hirlap 6 fl, Csehszlovákiába, ~omániába
és Szetb-Horvát Királyságba 18 f (hiriap 9 fl, Lengyel1200 P. Külföldre külön engedély nélkül 1200 P értékben,
ezen felül külön engedéllyel. Külföldre az utalvány kűl- országba 20 f (hírlap 10fj,Németországba 28 f (hlrlap 14 f).

BeHöldi
postllCllOmag
bármily tartatalommal

1
1- 5
5-10
10-15
15-20

1100-1501 ISO-200 1200 km
50 km 150-100
km
km
km
túl
I-Il.

súlyig kg

I

Ill.

I

I

IV.

lVI-VII.

V.

-'30
-'40
-'SO
-'60
-·70

_·SO -'SO
-'70
-'70.
1·-'
1'20
1'20
1'60
1·SO 2'-

Értéknyilvánitás nélkül feladott
terjedelmes csomagok súlydlja
50

11m

1-1I.

ISO-l°O
km

11OO-ISO1150-200 1200 km
km
km
túl

I

I

lll.

IV.

I

v.

lVI-vII.

pengőértékben

díjövben

..

il

Értéknyilvánitás nélkül feladott
nem tf/rjf/d.1mf/. csomagok súlydíja

.!Id.t •••~

-·50
-'SO
-'70
-'70
1'40
2'2'3'2'SO 4'-

-'45
-'60
-·75
-'90,
1'05

-·75
-"75
-'75
1·05
1'05
1'05
1'SO 1'SO 2·10
3-1'SO 2'40
4'20
3'2'25

-·75
11>5
3'4'SO
6'-

1. Bérmentetlenul feladott csomag után beszedendő Pót-I értékig 40 f, ezen felül minden megkezdett 100 P után 40 f.
díj csomagonkint 12 f.
3. Egy szállltólevéllel 3 csomag is feladható.
2. trtéknyilvánitással
ellátott csomagok után a belföldi
4. Súlyhatár 20 kg. Kiállításta szánt csomagok súlyforgalomban a biztosítási dlj: 100 P értékig 20 t, 400 P határa kivételes engedéllyel SO kg is lehet.

C.ökkeatett

I

Wetékek. (Érvényes

Szdmlaill.t8<. 200 P-Ig 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér,
5OO-től1000 P-ig 10 f. 1000-2000 P-ig 20 f, 2000-5000 P-ig
50 f, 5000-töl 7500 P-ig 75f. 7500-10.000 P-Ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.
Nyafták. la álr1it.li .liamWPinyek után a II. fok. helyett
0'5°10 Illeték jár. A 2 pengőt meg nem haladó összegről
kláliltott nyugták és átvételi ellsmervények liIetékmentesek.
Blrlflti la haszonblrleti 6%flnlSrlla"kután az illetékdíjjegyzék 20. tételében megszabott II. fokozat helyett 0'50/0
Illeték jár.
E/lYflul'flk után az iIIetékdíjjegyzékek 27 tételében
meghatározott m. fok., illetve II fok Illeték helyett 20/0,
liIetve 10/0 illeték fizetendő.
Élelmez/ai sznzlSrllaek az liIetékdljjegyzék 29. tételében
megszabott II. fok helyett 1% illeték alá esnek, Ha olyan
élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás
fejében, akit a törvény szerint eltartani nem köteles,
20/0 illetéket kell leróni.
Házaud,i sZflnlSrllaflk az iIIetékdljjegyzék 43. tételében
meghatározott II. fok. helyett HP/o illeték alá esnek,
K6ks6IU1znz6dla"k, kötvények és adóslevelek az illetékdljjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy Ill, fok.
helyett O'SO/oliIeték alá esnek. Ugyancsak O'SO/oilletéket
kell leróni az eddigi II. fok. helyett a tartozáa átvdllal6sr61
klállltott okiratok után ls
•
Szol,álati (mankarJdllalbi) sznz6dl.ek után az illetékdljjegyzék 87. tételében meghatározott II. vagy Ill. fok.'
helyett 1'5% az illeték.

1927. május 16-ától.)

Törll61 entlfllllyftk illetéke az ilIetékdljjegyzék 92. tételében megszabott II. fok. helyett 0'5°/0.
UtalrJdnyok után az illetékdljjegyzék 93. tételében meghatározott II. fok. helyett 0'5% illeték rovandó le.
For,almiad6k6tfllfla jo,illlYlet.kb61 eredő okiratoknál
a százalékos okirati Illeték kulcsának az ált. forgalmiadó
kulcsával meg keli egyezni.
In,6 adásvlt.li la árászálUtáai 6%flrz6dlaf/k. ideértve
az épitkezési szerződéseket is, a korábbl Ill. fok. helyet!
20/0 illetékkel keli leróni.
Általbo. t•••• I.aI6k. Minden olyan kUlön fel nem
emlitett okirat (szerzödés), amely a korábbi szabályok
'szerínt fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1.fok. helyett
0'3"/0. a IL fok. helyett 1010.a Ill. fok. helyett 20/0ill. alá esik.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos liIeték alapját
busszal maradvány nélkül osztható összegre kell kikereklteni, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradványösszeg figyelmen kívül marad, a 10 pengő vagy ennél
nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek vétetik.
A 20 pengőt meg nem haladó értékalapot kettővel maradvány nélkül osztható számra kell klkerekltenl, olyképpen,
hogy 1 pengő nél kisebb összeg nem számIt, l pengő nél
nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek szárnít. Ha
az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor az illetéköszszeget kell kettövel maradék nélkül osztható számra
kikerekíteni. úgy, hogy 1 flilérnél kisebb összeg nem
számít, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány 2 fillérre
egészítendő ki.
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Naptári' és egyéb tudnivalók.

jN

az 1930. közönséges évre.
Kortani ismertető jellegek.
Aranyszám
•v "
Epakta, vagy hold kulcsa
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betű

12 (új modorú) 12 (ó modorú)
O
v 12
7
7
13
13
E
P

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap ...: Nagypéntek
- - ~ Husvét vasárnap - - Aldozócsütörtök - - Pünkösdvasárnap
- Szentháromság-vasárnap
Advent első vasárnapja-

~
-.
-

- - - - - - ...:
- -

- - - - - - - -

~
-

február
április
április
május
június
június
november

16
18
20
29
8
15
30

A négy kántorszerda,
Március 12, Június 11.

Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg körútját. <1í Uranusz, 3961/2 millió mérföldnyíre
a Naptól, 84 év alatt teszi meg körútját.
,1:, Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.
MelJékbolygók vagyis holdakiFöld
1, Marsz
2, Jupiter 9; Szaturnusz 10, Uranusz 4, Neptunnak 1 holdja van.
A hold fényváltozásának jegyei.
• Újhold
® Holdtölte .
) Első negyed
([ Utolsó negyed
I

I

Az állatkör [zodiakus) jegyei.
"'i€ rák
n. mérleg ~ bak
~ bika H oroszlán ~ bököly &i vízöntő
~ ikrek • szűz
ltJr nyilas
halak
Az úgynevezett uralkodó bolygó ez
évben: Szaturnusz fi
I

Szeptember 17,

December 17,

cn'

'kos

*

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig
(vagyis január hó 7-től március ,hó 4-ig bezárólag), tehát
57 napig,

Csillagászati évszakok.

Fogyatkozások 1930-ban.
Tavasz kezdete: Március 21-én 9 óra 30 perc, tavaszi
napéjegyenlöség.
Nyár kezdete: Június 22-én 4 óra
Ezen évben két nap- és két holdfogyatkozás lesz,
54 p, Leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás.
l , Április 13-án részleges holdfogyatkozás;
nálunk
- OSZIkezdete: Szeptember 23-án 19 óra 36 perc, őszi
napéjegyenlőség.
Tél-kezdete:
December 22-en 14 óra nem látható. A fogyatkozás kezdete látható a Csendes,Oceánon, kivéve nyugati partjait, Amerikában, az Atlanti- '
42 perc, !eghosszabb az éj; téli napfordulás.
Oceánon, Spanyolországban, Portugálban és Afrika észak•
d
é
k
tj"
nyugati partján; a fogyatkozás vége látható a CsendesA nap es ren szer ne csopor a.
Óceánon a nyugati partvidék kivételével, Amerikában és
az Atlanti-Oceánon.
Központí test: a 0 Nap.
2. Április 28-án gyűrűs,:részben teljes napfogyatkozás,
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió mérföldNálunk nem látható. A centrális fogyatkozás vonul a
nyire a Naptól, 88 napból áll az éve, d' Vénusz, Csendes-Óceánból indulva Si-Franciskó mellett az amerikai
15 millió mérföldnyire a Naptól, 225 napból szárazföldet érve Labradorigés végződik az Atlanti-Óceánon.
.,
,
• "
'."
,3, Október 7-én részleges holdfogyatkozás; nálunk
alI az eye, O Föld, 20 rnillíó méríöldnylre a látható, de az elsötétítés a holdátmérőnek csak háromNaptól <1í Marsz 32 millió mérföldnyire a század része., A fogyatkozás kezdete és vége látható
'1' 6·87 b '1' 'll
'
1057 k' b l Ó Európában, Ázsiában, Afrikában, az Indiai-Oceánon és
Napt o..
, ";~p o a az eve.
IS o J!g,
Ausztráliában, A fogyatkozás kezdődik 19 óra 46 perc,
de míndíg újakat fedeznek fel. '4 Jupiter, közepe 20 óra 6 perc, vége 20 óra 27 perc, .
.
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem
4. Október 21-;-22-ig teljes napf?gya!kozás; nálunk
12 év alatt teszi meg útját a Nap körül n~m látható. A teljes fogyatkozás ŰJ-Outne~tól északra
.
, "
"
,
, kiindulva végig megy a Csendes-Oceán dél! részén és
1'5 Szaturnusz,
194 míllíó mérföldnyíre, a véget ér Patagoníában,

l' '

Bolygók

I

Vénusz

Hónap
kél

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október' ,
November
December

7'7'30
7'6'5'30
6'7'8'30
9'30
10'30

'I

Jupiter

Marsz

nyugszik

kél'

15'30
17'18'18'30
21'22'22'21'20'19'- e.
17'30
15'30

7'30u,
7'6'6'3'30
2'30
l".~0

I

10'6'30

járása.

12'30
23'30
23'22'30
21'-

I

nyugszik

I.?·30
15'30
15'30
15'30u,
16'16'16'16'15'30
14'30
13'30
12'-

kél

14'12'-e,
10'-

8'30
6'30
5'3'30
2'12'30
23'21'19'-

nyugszik

Szaturnusz
kél

I

nyugszik-

5'-u,
7'30
16'3'530
14'1'30
5'12'30
éjfélkor
2'10·30
22'-,u, éjfélkor
8'30
\ 21·-e,
22'6'30
19'30u. 2'0'4'-u,
lS'- e, 17'30
2'16·15'30
éjfélkor
14'30
13'30
22·12'30
11'3V
20'10'10'30
I 18'-u,

I
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Vadászati és halászati tilalmi időszakok.

Törvénykezési szünnap ok.

.
Törvényszünetek
iránt az 1868-iki LIV. t.-c. rendel!,
nagy a Ill. c. 1.fejezet 100.§-a sürgős eseteit kivéve senki
sem
idézhető
meg
vallásának
ünnepén. Ilyen idézés' elrenAz általános vadászati tilalom tart febr. I-től
delése vagy elh~lasztása miatt helye van a perorvoslatnak
augusztus
IS-ig, mely idő alatt hajtókutyákkal
- V. t.-c. 1. fejezet 225.§. Az 1840-ikiXV. t.-c. 2. r. 210.§(kopó, tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajtő- nak intézkedése itt is alkalmaztatván, a határidők tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szünebbel) egyáltalán
nem szabad vadászni.
napok alatt IS folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünEttől eltérőleg tilos a vadászat:
napra esnék, a legközelebbi kőznapig terjed. VIIl. c. I. fej.
375. §. 11881: LX. t.-c. 22.§. A marasztall fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók.
Vadászati tilalmi idő
Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az összes szombati napokon. -Purim napon (márc. 14.,15.)
az 1925.évi 35000jF.M.
A
husvéti
ünnepek 1.,2.,7. és 8. napján (ápr. 13.,14.,19.. 20)
sz. rendelet szerint
Sabuoth (Pünkösd) ünnepén. (jún. 2., 3.) Jeruzsálem elpusztulása napján (aug. 3.) Ujév 1. és 2. napján (szept.
23., 24.) Engesztelés napján (okt. 2.) Sátoros ünnepen
(okt. 7., 8.) Törvényöröm napján (okt. 15.)
Szarvastehén
és borjú
1~~1~:~1~~1?:~1?:~1?:~1?:~1~~1~~1
I
Időjárás a "Százéves Naptár" szerint.
Dámtehén
és borjú
I?~I?~I?~I?~I?~I~~
I?~I~~I?~II

Vadászat.

Megjegyzés.
Az időjárás sok olyan, a tudo-.
mány által még részben pontosan nem ismert,
részben pedig hosszú
idővel előbb ellenőrizhetlen tényezőtől függ, úgy hogy azok az adatok,
Zerge, muflonkos
~~I?~I~~I~~I~~I~~I~:~I
I I I I?~ amelyekre
akár a Herschel-féle
számítás, akár
a "Százéves
Naptár"
rendszere
támaszkodik
nem elégségesek
ahhoz, hogya hónapok egye~
időszakai ra és napjaira
pontosan
és biztosan
Siket és nyirifajd
?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I~~
tudják előre jelezni a feltétlenül
bekövetkező
időjárást.
Janu;ár l-én hideg, 2-4-ig
enyhébb
idő,
5-Il-Ig
havazás,
12-16-ig
szeles és hóvihar,
UFFO:-:ágc::áO:o:nIY:-,
<fuC-:"
r"I',-;h::a"Cr,'''''s
---1 ~,~~,~~,~~,~~,,::
;'''''_'~II~''':~II~~~~II~~~*'II~~~~·ll~:~ll~;II?~112.
II
II
II
~,.::~,.::
17-én és J 8-án nagy hideg, végre szél és hó.
Erdei szalonka
1 1 1~IMI~~I?~I?,1 1 1 1
Február 5-ig tart az erős hideg; 6-án hóesés,
7-IO-ig
ismét csikorgó hideg, 13-án és 14-én
Vizi madarak
1 1 1~I~~I~~I 1 1 1 I 1 hózivatar, -1.5. és 19. közt borus, végre enyhébb
esős ídö.
'
A madarakjközül
kivételt képeznek a vándorMárcius. Kezdetben envhe idő, azután eső
és vizimadarak.
de ahol utóbbiak
költenek,
a
hideg, 30-án é~
párosodás
és költés időszaka
alatt a tilalom végre derült 21-ig, 22-3Ö-ig
reájuk is kiterjed;
tiltott időszakban
is szabad 31-én még hó.
Aprilis 4-ig még hideg, 5-én és 6-án szép idő,
vadászni a seregekben
vonuló vadludakra
és
7-9-ig
borus,
l O-én és l l-én eső, 12-17-ig
kacsákra, vad és szelid galambokra,
seregélyre,
szél, eső és dara, 21-23-ig
keselyüre, sasra, sólyomra, kányára, véresére. a zord, 18-20-ig
szép idő, azután eső.
héja és ölyv minden nemére, valamint a nagy hideg, 24-28-ig
Május l-én és 2-án szép, 3-án borus, 4-én
suholyra s végül a hollóra, szarkára, várjakra
és
zivataros, 5-12-ig
fagy, 13-án és 14-én borus
verebekre is.
idő. Utána hűvös idő a hó végéig.
Június kezdetén dér, azután változó időjárás
Halászat.
________
-,-, -,--;-,..-;-..,.--:--,--,.....,-:-~-,-..,.--:--:---,
végre igen szép napok.
'
~ '"
B ~ ~ 2 Q:; ~ !.j Július elején borus, azután nagy forró.:; ~ .: .~ '" ~ '" ~ ~ J; E El .~., ság, IO-én zivataros,
II-IB-én
ismét
A halfaj neve
g .o e :;: .2,'c: .: ee ~:8 g! e -@,~ nagy forróság, a hónap vége esős.
<:5 ~ ci :l E
Augusztus kezd változó időjárással,
Fajtok, tok, tokhal
1 1 IMI~~I~ 1
1 1 1 1 80 azután ismét szép idő, de ll-IS-ig
eső.
Fogas-süllő, fogas, süllő
1 1 IMI?~I~ 1
1 1 1 1 35 A hónap másik vége derült, meleg.
Galóca, gadóca, gadóci
1 I~~I~~I?~I 1
1 I 1 1 54
Szeptember szépen kezdi; 2-ll-ig
Kecsege, kecsegetok
1 1 @I?~I~ 1
1 1 1 1 30 változó, 12-15-ig
a reggelek jó hűvösek,
Kőstillő, bandár, larka süllő
1 I I~~I~~I~1
1 1 1 I 40 16-18-ig
szép, derült, utána 'zeles idő
Lazac, lazacpisztráng
~\il 1 1 1 1.1
~I~~I?~I?~I 50 vagy erős köd.
Lepényhal, pénzes
1 I~,,{I:"~I 1 1
1 . 1 1 1 25
Október 8-ig szeles és esős, 9-26-ig
Máma, bárna, harcsaponty
1 1 I;>~I~~I~1
1 1 1 1 30 zord idő, a végén hideg, ködös.
Pisztráng
?~I 1 1 1 1 1
~1~$'jl~~1 20
November eleinte egész 4-ig szép,
Ponty, pozsár
1 1 1~\iI?~I~~I~
1 1 1 1 30 5-12-ig
változó,
13-16-ig
ismét szép,
Sőreg. csillagos tok
1 1 1~~I~\iI~,1 1
1· 1 1 1 50 azonban
i7 -25-ig
már hó és megleheSzíntok
1 1 I~~I?~I~1 1
1 1 1 1 80 tösen hideg, végre szeles időjárás.
Tetemestok, halszüke
1 1 1~~lr<:;l~1 1
1 1 I 1 100 December 1. és 3. közt eső és hö,
Viza, orrhal, szlnviza
1 1 I~~I~,,{I~1 I
I 1 1 1 150 4-9-ig
derült, lassan fokozódó
hideg,
Rák
1 I Ir(',I~ 1 1 I I 1 1 I 1 8 1O-15-ig
borus,
16-18-ig
erős eső,
Jelmagyarázat.
A 'szürkével jelzet! rovatok a tilalmi idő- 19-én havazás,
20-25-ig
nagy hideg,
szakot, a félig beszürkílett rovatok pedig a hónap első, illetőleg 26-án és 27 -én ködös, végre derült és
második felére megállapított tilalmi időszakot IUntetik fel.
hideg.

~ ~ ~ <- ~ ~ ~ ~ ~

II

II

I!

1

.1 Szer.
2 Csüt.
31 Pént-,
4 Szo.

Újév
Abel
Benjamin
Leona

5 Vas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szer,
9 Csüt.
lolPént.
11 Szo.

(31 nap)
Vízöntő hava.

Télhó.
Róm. k~th.
'

\

1

I

IÚjév
'
~év
.
akár ap.
Szilveszter
Genovéva
t Malakiás
Titusz pk.
70 apostol

.:

1. hét. -~Máté 2, 13-23

í

E. Simon
Vízkereszt
Attila
Szörény
Marcell
Melánia
Ágota

)

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
CsÜt.
Pént.
Szo.

E. 1. Ernő
Vidor
BÖdog
Lóránt
Gusztáv
Antal
Piroska

cw

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

E. 2. Sára
Fab., Seb.
Agnes
Artur
Csűt. Zelma
Pént. Tádé
Szo. Pál ford.

([

E. Teopem.·
Epifánia
Iván
György
Polyeukt I
Nissz. Gerg.
Teodóz ap.

E. 1. Sz. Csal.
B. Veronika
Hilár pk, ea.
Rem. sz. Pál
Marcell p. vt.
Antal apátt
Piroska sz.
E. 2. B. Margit
Fáb. és Seb.
Ágnes sz. vt.
Vince vt,
P. Raimund
Timót pk. vt. t
Pál ford. \

E. 31. Vanda
Lothár
Károly

261 Vas.
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szer.
30 Csüt.
31 Pént.

Adél

Mártonka
Virgilia

Izraelita

O

2, 1-11

6)

)

21'50
2258

-O 7
119
235
356

Róm. 12, 1-6.

1331 519
1427 638
1540 746
17 5 837
1834 .916
20 1 943
2122 10 6

Róm 12, 7-16

i! 740 1641 2239. 1025

E. 30. Mak.
Eutim
Maxim hv.
Timót
Kelemen
Xene
Gergely -,

n
n
~
~
~
~

739
739
738
737
737
736

~642
1644
1645
1646
1648
1649

2355 1042
-- 1059
18 1119
220 H40
331 12 '7
439 1239

Rom. 12, 17-21.

E. 31. Xeno. 1Atr 1'7351651
Krizoszt. er. ea 734 1653
~. 732 1654
Efrém
Ign, erekly.
~ 731 1656
fA 730 1657
Nagy Vazúl
Cirus, János
1
1
~ 7291658

,

Első negyed 8-án 4 ó. 11 p.
Holdtölte 14-én 23ó. 21 p.
([ ljtolsó negyed 21-én 17 Ó. 7 p.
O Ujhold 29-én 20 Ó. 7 p.
Elsején a nap hossza 8 Ó. 32 p. í a'hó
végéig 58 p. nő,

cw

1055
1111
1126
1142
1200
1223
1252

1623
1624
1625
1627
1628
1629
1630

-se

A hold fényváltozásai.

naptár.

Jan. 1/= Tebeth 1. 5690.
4. Mikez
4=
11. S. Vajikas
11=
18. S. Vaj ekhi
18 =
25. S. Semoth
25 =

E. 3. Polikárp
Aranysz.Ján.
Nagy Károly
Szal. Ferenc
Martina sz.
Nolask.Pét. f

~1747
~ 747
'Fl' 747
'Fl' 747
wt 746
~ 746
~ 745

E.Tacián
~ 745 1631
Herrnil
~ 744 1633
Szinai vtk.
~ 744 1634
Kalib János
744 1636
Sz. Péter 1. . íH 743 1637
Nagy Antal
íH 742 1638
N. Atanáz
mt 741 164D

3, vas. Vízkereszt után. Máté 8, 1-13.

4. hét.

1':

16191 920[17 23
1620 9511828
1621/101611936
162210372043

[

E. Jézus sz. n.
Vízkereszt
Lucián vt.
Szever. ap.
Julián vL
Vilmos pk. t
Higin p. vt.

·2. vas Vízkereszt
után Ján
,

3. hét.

747
748
748
748

I~

Tit 3 , 4--7. Vízkeresztre: Máté 21-12' , Es 60, 1-6

1. vas. Vízkereszt után. Luk. 2, 42-52.

2. hét.

19
20
21
22
23
24
25

Régente:

Protestáns

Nap

12
13
14
15
16
17
18

Január

541
634
719
754
820
842

1323
1414
151&
1619
17 ~7
1835

Időjárás Herschelszerint.
1-8. kemény hideg" 8-14.
havazás viharos, 14-29.
kellemes, enyhe idő, 29-től
változó.
([ földtávolban l-én 17 Ó.
([ földközelben Iő-én 1 Ó.
([ főldtávolban 28-áh 17 Ó.

Január.
Bízzál az Úrban, cselekedjél jót, élj hit által. (XXXVII. Zs. 3.)
Eg-;'háztélrtéaeti emlékeztetél jaauá~ h6ra, 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János * 1780.

- 2. Luther
Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károlv t 1890. 4. Gradeczi Stansith Horváth
Gergely t 1597. Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgioso a kassai evangélikusoktói
elvette a fötemplomot
1604; Zvonarich Imre s a. csepregi vér'
tanuk t 1621. - 7. A nikclsburgi béke ratifikálása
1622; Győry. Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvü Ujtestementum
első kiadása nyomatásának
befejezése
1514. - 13. Spener Fülöp. Jakab"
1635. - 19. A niünsteri anabaptisták
leveretése 1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sache t 1576. - 21. Fliedoer Tivadar * 1800 - 23. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsina! Egri Lukács ügyében 1568 - 28. Nagy Károly császár t 814; Magyarországon
a XII. Gergely által javított naptár törvenyesen életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné sz. Bora Katalin
1499.
Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523. Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly * 1815.

*
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Ajándékozz nekünk az új év kezdetén új szivet, új lelket jó Istenünk. (T ampa M.)

Február
(28 nap)
Régente: Halak hava.

Télidő.
Nap

~J

Protestáns

1 ISzo. IIgnác
5. hét.

2
3
4
5
6
7
8

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

4. vas. Vízkereszt után. Máté 8, 23-27;

E. 4. KaroIin
Balázs
Ráhel
Ágota
)
Dorottya
Tódor
Aranka '

6. hét.

9 Vas.
Hétfő
11 Kedd
12 Szer,
13 Csüt.
14 Pént.
15 Szo.

tn

5. vas. Vízkereszt:után.

E. 5. Abigall
Elvira'
Bertold
Lidia
@
ElIa
Bálint
Fausztin

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.

Szo.

23 Vas.
24 Hétfő
25 Kedd
26 Szer.
27 Csüt.
281Pént.1
Izraelita
Febr. 1 = Sebat
- 8=
13 =
15 =
22

E. 5. Al. Cir.
Skolasztika
Mária 1.megj.
Szervit. 7. al.
Ricci Kat. ~z.
Bálint vt. t
Fausztin vt.

2 917 2049
3 932 2157
5 947 23 7
610 5-,17 81024, 020
17 91049 136
1711 1123 255
17
17
17
17

Kol. 3, 12-17.

E. Triodium
Karalamp vt.
Balázs vt.
Melét pk.
Martinián
Auxent
Onezim

Septuagesima, Mát~ 20, 1-16;

E.

Julianna
Donát
Konrád
Zsuzsánna
Álmos
Eleonóra
Gerzson

8. hét.

=

Máté] 13, 24-30;

727
725
724
722
721
720
718

1

7. hét.

16
17
18
19
20
21
22

E. 4. Gy.-sz.
Balázs pk. vt.
Korz. András
Ágota sz. vt.
Dorotty;a vt.
Romuald a. t
Máthai sz. J.

Róm. 13, 8-10.

E. 32. j'. t. S.
~
Szim.jés An. #
Izidor
~
wi'
Ágotjl
Bukol
~
Pártén pk.
~
Tódor vt.
~

([

E. Hetv, vas.
Donát pk. vt.
Simon pk.
Kenrád pk.
Aladár pk.
Eleonóra
Péter székf.

t

S. Vaéra
S. Ro
Fák ünnepe
S. Besalakh
S. Jíthro

414
'525
623
7 7
740
8'5
' 826

Kor. 1. 9, 24-10,

61724 2133
41726 2250
21727 -700 1728 O 5
659 1730 119
657 1732 230
655 17 3~ 335

845
9 2
921
942
10 7
1038
1118

Kor. II. 11, 19-12,

5.

;

9.

E. Hatv. vas. 1E. Hush. v. / ~ 16531735
Mátyás aps. .Ián. f. megt. ~ 6511736
Géza vt.
Taráz
~ 649 1738
Kor. Margit
Porfír
QiA 6481739
1B. ~~thori 1. Prokóp
'1 &1,646 1741
• Roman ap.
Vazul
~ 6441 17421
A hold Iényváltozásaí.

naptár.
3
10
15
17
24

12 8
1310
1429
1556
1725
1852
2014

717 1713
715 1714
714 1716
712 1718
710 1719
7 91721
7 71722

E. Hetv. vas. fl7
T. Tódor
fl7
Leó pápa
fl7
Arkip
~
Leó pk,
qjE
lJr
Timót
lJr
Eugeniai v.

Sexagesima. Luk. 8. 4-15;

E. Alfréd
Mátyás
Géza
Sándor
Ákos
Élemér

~
~
~
~
~
~
~

)
@
([
•

.

Időjárás Herschel szerint:

Első negyed 6-án 18 ó. 26\p.
Holdtölte 13-án 9 ó 39 p.
Utolsó negyed 20-án 9 ó. 44 p.
Ujhold 28-án 14 ó. 33 p.

Elsején a nap hossza 9 ó. 32 p.;
végéig 1 óra 26 p. nő.

43112 6
51913 4
555 14 8
6251516
619 1626
7 7 11733

a hó

6-ig változó, 6-13-ig derült,
enyhe, 13-28-ig változó.

1[ földközelben 12-én 14 ó.
([ földtávolban 25-~n 2 ó.

Február.
Az imádságban állhatatosak legyetek. Koloss. 1. 4-2.
,

*

1

Egyháztörtélleti
emlékeztetö
február hóra: 1. Bethlen Gábor
1580; Caraffa vértÖrvényszéke működésének
megkezdése 1687. - 2. 1. Rákóczy György hadbaindulása
1644. Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. 6. Kámory Sámuel
1830; Czékus István t 1890. 8. Az 1790-91-ik 26. t. c.
megállapítása a pozsonyi országgyűlésen.
- 9. Kis János t 1846. 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar
gályarabokat Ruyter Mihály kiszabaditot\a
rabságukból
1676; Sárkány Sámuel t 1911. - 12. Schleiermacher Frigyes
t 1834, - 13. Scbwartz Keresztély t 1798; Huszár Dávid' Pápán bevégzi a heidelbergi káté elsé magyar kiadásának
nyomatását 1558; Vitnyédi 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. Bad Péter *
1712; Bornemissza Péter * 1535 lt 1586); Reuchlin János * 1455. -. 23. Ztegenbalg Bertalan t 1719. 24. A
debreceni zsinat Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás * 1706, 27. A schmalkadeni szövetség
megkötése
1531.

*
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A haza szebb jövője csak nagy tettek jutalma. [Eötvös.)

.

.

Március
(31 nap)
Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

I

Protestáns

Róm. kath.

I

([

kelte INyugta
O. p,
1 o. p.

I

1Albin pk. .

1Eudócia

Quinquagesima Luk. 18, 31-43

2
3
4
5
6
7
8

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

C,ütol Gottlieb

Pént. Tamás
Szo. Zoltán

:1.0. hét.

9
10
11
12
13
14
15

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.

Szo.
,

11.het.

16
17
18
19
20
21
22

E. Farsangv,
Kunigund. sz.
Kázmér
Hamv. sz. tt
Perpet. vt. tt
Aqu. sz. T. tt
]) Istenes J. tt

E. Lujza
Kornél
Kázmér
Adorján

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

j

I

Hold
~elte 1 nyugta
O. p.
O. p.

1~ 1642117441 72411840

Kor

1, 13, 1-13.

E. Vajh. v.
Eutróp
Gerazim
Konon
Am. 42 vt.
Vazul és ts.
Teofilakt

Bőjt 1. vas. Máté 4, 1-11

~

640
638
636
~ 635
~ 633
~ 631
~ 629
rar

wr

1745 739 1949
1747 755 205~
1748 811 2211
1750 820 2326
1751 851 -1753 921 043
1754 1000 2 O

Kor. 2, 6, 1-10.

E. 1. Franc.
E. 1. Invocab. E. Nb. 1. v. ~ 627 1755 1053
Olimpia Ildiko 40 vértanu tt Kodrát és t. t'iE 625 1757 12 3
Aladár
Szilárd hv. tt Szóíron pk. t'iE 623 1759 1324
L Gerg. Kánt.tt Teofánesz
~ 621 1800 1452
Gergely
Krisztián
Szabin vt.
Nicefor pk.
~ 619 18 11619
@ Mathild
617 18 3 1743
.Matild
tt Benedek
mr 615 18 5 19 2
Kristóf Nemz. ünnep Longín vt. tt Agáp. vt.
.. IS, 21-28; Thessz. 1, 4, 1-7 .
.. 2. vas. Mate
BOJt

tt

m

312
414
5 2
538
6 4
627
646

'

E. 2. Henr.
Gertrud
Sándor
József
Hubert
Benedek
Oktávián

:1.2. hét.

23
24
25
26
27
28
29

j

Nap

·

Új göröi!

([

E. 2. Remin.
Patrik pk. tt
Sándor pk.;tt
József
tt
R Csáky tt
Benedek
tt
G. sz. Kat. tt

E. Nb. 2. v.
Elek
Ciril pk.
Krizsánt
Szabb. vt.
Jakab az ifj.
Vazul vt.

Bőjtl3.
vas. Luk. 11, 14-28;
->

Efez. 5, 1-9.

E. 3. Oculi
E. Nb. 3. v.
Gábor föa. tt Zakariás
Gy,-o, R-A.
Gy.-o. R-A.
Manó
tt Gábor
Dam. sz.J. tt Matróna
Kap. sz. J. tt István
Auguszta
tt Márk pk.
.,

ea

559
557
555
553
551
549
547

1815
1817
1819
1820
1821
1823
1824

316 1053
356 1154
429 13 2
453 1411
513 1520
5311627
5461736
1

30 IVas'I~'
4. Izidor&) IE. 4. Laetare IE. Nb. 4. V./rgI5451182516
311 Hétfő Arpád
Guidó ap. tt Hipác
eg 543 1827

2/1847
617 1959

c,üt.
Pént,
Szo. 1
,

E.3. Frum.
Gábor
Gy.-o, R-A.
Manó
Hajnalka
Gedeon
Cyrill

Ih. 613 18 6 2024 7 4
611 18 8 2144 723
~ 6 9 l8 9 2300 742
qe 6 7 1810 -- 8 6
Alt 6 5 18 II 013 835
Alt 6 3 1813 123 912
Alt 6 1 1814 225 1 957

n

:1.3.het.

Izraelita
Márc.1

= Adar
8 =

naptár.

1
8
14 =
14
15
J5
22
22
29 =
29
30 = Nízan I

=
=

/

BÓJt 4. vas. Jan. 6, 1-15;

S. Mispatim
S. Theruma
Purim
S. Th. S. P.
S. Ki Thisza
S. Vajakhel
R.os Khodes

Gal. 4, 21-31.

A hold fényváltozásai.
]) Első negyed 8-án' 5 ó. O p.
@ Holdtölte 14-én 19 ó 58 {J.
([ lJtolsó negyed 22-én 4 ó. 13 p.
@ Ujhold so-se 6 ó. 46 p.
Tavasz kezdete
hossza

~
~
lt1
~
~
~

21-én 9 6. 30. p. Elsején a nap
11 Ó, 2 p., a hó végéig 1 Ó. 42 p. nő.

Időjárás Herschel szerini :
1- 8. havazás, szeles, 8- 22.
változó, 22-töl nedves, hűvős, szeles idő.
i[ földközelben 12-én 21 ó.
([ földtávolban 24-én 18 ó,

Március.
Tudakozzátok az irásokat. (Ján. 5., ·39.)
Egyh&ztör'télleti emlékeztető
m&rcia.~h6ra
,~:3. Bod Péter t 1769._5. A magyar evang. lelkészek meg·
idéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék
elé 1674. ~ 6. Luther Wartburgból
visszatért
Wittenbergbe
1522;
Bodelschwíngh Frigyes * 1831. - 7. A britt é(külföldi
bibfiaterresztő
társulat megalapítása
1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762: A spanyol inkviaició eltörlése 1820. 9. Perlaky Dávid t 1802 - 10. Batizi.-András beiratkozott
a wittenbergi egyetemre 1542; Fabö András * 18\0. IZ. Gerhardt Pál
1607. 15. Karsay Sándor * 1814. 17. Sibolti Demeter t 1589; Geduly Lajos * 1815. 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid
18\.3. ZI.
Bach Sebestyén
* 1685. ZZ. Abádi Benedek beiratkozott a wiltenbergi egyetemre 1543; Franeke Agost
Hermann"
1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy II. Józsefet a türelmi rendelet s egy"éb egyházi vonatkozásu
ren'
deletelnek visszavonására
birja \782. Z4. Ruyter Mihály Adorján"
1607; Bél Mátyás * 1684. Z8. Comenius
Amos János
1592; A zsolnai zsinat megnyitása 1610. - 30. Mária Doroltya nádorasszony
t 1855. - 31. Hesseni
Fülöp t 1567.

*

*

*
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Úr lsten, lelkem tr6nusod zsámolyánál kö~yörögve esdekel: ne gazdagságot,
bölcseséget, avagy' hatalmat ajándékozz nékem, hanem békességet. [Kapi Béla.]

,

Aprilis
(30 nap)
Régente:
Bika hava.

Tavaszhó.
Nap

1
2
3
4
5

Protestáns

14. béL

6
7
8
9
10
11
12

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

15. bét.

13 Vas.
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szer.
17 Csüt.
18· Pént.
19 Szo ..
16. bét.

20
21
22
23
24
25
26

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,
Csüt.
Pént.

Szo.

17. bét.

27
28
29
30

Hugó pk.

Kedd Hugó
Szer. Aron
Csüt. Keresztély
Pént. Izidor .
Szo, Vince

Paul. sz. F.
Rikárd pk.
Izidor pk.
F. sz. Vince

Bőjt 5. vas. Feketevas.

E. 5. Coel.
Hermann
Lidia
Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula

])

E. 6. Ida ® E. 6. Palm ar.
Jusztin vt. tt
Tibor
Atala
Anasztázia tt
L. B. Józs. tt
Lambert
Nagyosüt. tt
Anicét
Nagypéntek
Nagypént. tt
Kocsárd
Nagvsz.
tt
Husvétv. Márk 16, 1-8

í

,kelte

I

1. vas. husvét után. Fehérvas.

Izraelita naptár.
Ápr. 5 = Nizan7 S. Vajikra
12=
14 S. Zav

E. 1. Quasim'l
Keresztes Pál
Péter vértanu
Sien. Katalin

634
655
723
759
846

I

nxugta"

2115
2232
2352
--

1 5

"IE 531 1835 951 210
SUIE 529 1837 1136 300
527
525
ti 523
~ 521
519

~
~

n.

1838
1840
1841
1842
1844

1229
1354
1517
1638
1757

339
4 7
431
450
5 8

í

,n.

E. Nb. 6. v.

517 1845 191\6 525
544
'illE 513 1848 2151 6 6
qe 511 1850 23 5 632
~ 5 9 1851 -7 6
~ 5 81852 012 749
~ 5 6 1854 1 8 840

qe 515 1846 2034

Arisztark
Kreszcenc

Agape
Simeon pk.
Nagypéntek
Pafnuc

ea 5

E. Husvétv.
Husvéthétfő
Husvétkecid
György
Szaba vt.
Márk ev.
Vazul pk.

í

Ap. csel. 10,34-41.

4 1855

154

938

tA 5 2 1857 230 1047

li1 500
tA 458
~ 457
~ 455
fH' 453
í

1858 256 1155
1859 317 13 4
19 1 337 1312
19 2 351 1520
19 41 4 71630

Ján. I. 5, 4-10.

E. 1. Simeon 1fH' 1451 19 5 42311742
w.f 450 19 7 '4401858
9 vértanu
1.Iázon pk.
1~1448 19 8 45912016
Jakab aps.
~ 446 19 9 5252137

A hold fényváltozásai.

f

Hold
~eile

Zsid. 9, 11-15.

E. Nb. 5. v.
György pk.
Herodion
Eupszik vt.
Terenc
Antipa
Vazul pk.

.Ián. 20, 19-31

nyugta

1..ópópopop
541 1828
539 1830
537 1831
535 1832
533 1834

Kor. 1.5, 6-8. 2. nap Luk. 24, 13-35

E. Husv. v. ([ E. Husv. vas.
Husvéthétfő
*Husvéthétfő
Szótér
Szótér, Kaj.
Béla pk. vt.
Béla
György
György
Márk ev. t
Márk
Ervin
Kilit, Marcell

•

Ijar

Egyipt. M.
Titusz
Nikéta ap.
József
Klaudiusz

.Ián, 8, 46-59:

E. 5. Judica
B. Herm.J. tt
Dénes pk. tt
B. Konrád tt
Ezekiel
tt
Fájd. sz. tt
Gyula
tt

([

1
~
~
~
ít1
ít1

Bőjt 6. vas. Virágvasárnap. Máté 21. 1-9 í Filipp. 2, 5-11
Nagypéntek .Ián. 19, 16-30 í Ezsaiás 53, 5-10

Vas. E. 1. Ariszt.
Hétfő Valéria
Kedd Albertina
Szer. Katalin

13=
14=
19=
20=
26=
28=
29 =

tt
tt
tt
tt
tt

1

Nap

Új görög

Róm. kath.

]) Első negyed 6-án 12 ó. 25 p.

15 Passzah 1. n.
Holdtölte t3-án 6 ó. 49 p.
16 Passzah 2. n.
Utolsó negyed 20-án 23 ó. 9 p.
21 Passzah 7. n,
22 Passzah 8. n. @ Uihold 28-án 20 ó. 8 p.
28 S. Sem.!. P. l-én a nap hossza 12 óra 47 perc; a hó végéig
1 óra 36 perccelnö.
30 Ros Khodes
1 Ros Khodes

Időjárás Herschel szerini :
20-ig nedves, hüvös.iszeles
idő, 20 -28-ig szép, enyhe
idő, 28-tói változó.'
([ földközelben 9-én 12·ó.
([ földtávolban 21-én 14 ó.

Aprilis.
Nem hagyod az én lelkemet a koporsóban. (16. Zsolt. 10.)

*

Egyhizlörléaeti
émlékezlelö
április h6ra, 2. Nagy Károly császár
742. - 3l A rózsahegyi ev. zeinat megnyitása 1707 (ápr. 10-ig tartott). - 6. Dürer Albert t 1528. 7. Wicbern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantes! ediktumával a hugenották
(francia protestánsok) vallásszabadságát biztositotta 1598; Ráth M"átyás * 1479. 14. Györy Vilmos t 1885. 16. Apaffy Mibály erdélyi fejedelem
Kolozsvárot! a második protestáns nyomdát alapítja, az elsőre 1672-ben adot! engedélyt. - ''b. Luther megjelenése
a worsmi birodalmi gyűlés elöt! 1521. 18. Luther világtörléneti
[elentöségű
felelete a worsmi birodalmi' gyűlésen
1521; I. Rákóczy Györgyné. Lorántffy' Zsuzsanna t 1660. 19. Az evang. rendek protestálnak
a speyeri birodalmi
gyűlés balározala ellen 1529; Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagylsiván
ev. superinlendens
t 1812. '- 20. Bocskay Istvánt Magyamrszág fejedelmévé választják a szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. Hutlen
Ulrik
1488; Wichern János Henrik * 1808. - 22. A konslanzi zsinat befejezése 1418. - 28. Az első magyarországi
diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895. - 30. Gyurálz Ferenc'"
1841.

*
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... Mennybőlszállt belém a lélek,
S ha elvész is e test, jobb részemmel élek.
(Csokonai Vitéz Mihály.)

;

i

M.ájus
(31 nap)
Régente: Ikrek

hava.

Tavaszidó.
Nap

I . Protestáns

Róm. k'ath.

1·

Nap'

Új görög

I nx

<[

~elte
ugta
I opopopop

I

1 Csüt. Fülöp
2 Pént. Zsigmond
3 Szo. Irma
18. hét.

4
5
6
7
8
9
10

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

2. vas. husvét u. Jan. 10. 11-16;

E. 2. Flórián
])
Gotthard
Frida
Napoleon
Gizella
Gergel'y
Armin
,

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

E. 3. Mam.
@
Pongrác
Szervác
Bonifác
Zsófia
Mózes
Paskál

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

21. hét.

25
26
27
28
29
30
31

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

E. 3. Jubilate
Pongrác vt.
Szervác pk.
Bonifác vt.
De la Salle J.
N. Ján. vt. t
Paskál hv.

E. 4. Erik
Ivó
Bernát
Konstantin
Julia
Dezső
Eszter

([

E. 4. Cantate
Coelesztin p.
Bernardin
Bob. András
Julia sz. vt.
Dezső'pk. v. t
Ker. segíts.

ínt 445 1910
ínt 443 1912
~ 441 1913

Hold
~elte

I nyugta

55812255
6431-7434

Pét. I. 2. 21-25.

E. 2. Pelágia
Iréne vt.
Jób
Sz. ker. m.
János ev.
lzaiás pr.
Simon aps.

t>JE 440 1915 856
~ 438 1916 1017
~ 437 1917 1140
.It.i 435 1919 13 2
.il 434 1920 1421
n 432 1921 1528
n 431 1923 1655

059
141
212
237
256
313
330

Pét. 1. 2. 11-20.

E. 3. Móc vt.

n 429

Epiíán

~
Gliceria vt. . ~
Izidor vt.
Nr
&r
Pakóm
Teodor
~
Andronik
EJt

4. vas. husvét u, .Ián. 16., 5-15;

20. hét.

18
19
20
21
22
23
24

E. 2. Miseric.
V. Pius p.
János ap. ev.
Sz. Józs. olt.
Mih; főangyal
Naz. sz. G. t
Antonin pk,

3. vas. husvét u. .Ián, 16. 16-23;

19. hét.

11
12
13
14
15
16
17

Fül, Jak. ap. Jeremiás
Atanáz pk. t N. Atanáz
Sz. ker. felt. Timót és M.

1

428
426
425
424
423
422

1924
1926
1927
1928
1929
1930
1931

1812
1929
2044
2155
2258
2347

--

348
4 8
432
5 3
541
629
728

1932 -29
19,34 -,-58
1935 122
1936 141
1937 157
1939 212
1940 228

832
939
1048
1156
13 3
1411
1521

Jak. 1. 16-21.

'E. 4. D. és t.
Patrik és t.
Talalé
Konst., Ilona
Baziliszk
Mihály pk,
Simon styl.

~
i'A
i'A
~
~

=

@'

421
420
419
418
417
416
415

5. v. husv. u, Ján. 16.23-30; Jak. 1. 22-27. Aid. cs. Márk. 16. 14-20: Ap. cs. 1. 1-11.

E.5. Orbán
Fülöp
Beda
Emil
O
Áldozócsüt.
Nándor
•
Petronella

E. 5. Sz. J. f.

Kárpus
N. dFÜ1.hVr"
.'"o

Be a e. t. T go Hellád
-Ágost. pk. ~" 'Eutik
.Iéz. mennyb.
Aldozócsüt.
A. sz. Janka t Izác ap.
Herma vt.
Angela sz.

@' 414 1941 244 1635
~ 413 1942 3 21752
~ 412 1943 ,325 1913
~ 411 1944 355 2034
ínt 410 1945 435 2150
t>l€4 91946 531 2253
~4
81947 641 2340

A hold fényváltozásai.

naptár.

Máj.3= Ijar 5 S. Thaszr. 2.P.
7 Seni bájt
5=
10 Khámisi bőjt
8=
12
S.Akh.IM.3.P.
10=
14 Seni~bőjt
12=
18 Lagbeomer
16=
17-='
19 S. Emor 4. P.
26'S. Behar 5. P.
24= .
31 = Sziv. 4 S. Banidb.6.P.

E. 5. Rogate

])
@
([
•

Első negyed 5-én 17 ó. 53 p.
Holdtölte 12-én 18 ó. 29 p.
I]tolsó negyed 20-án 17 ó. 22 p.
Ujhold 28-án 6 Ó. 37p.

l-én

a nap hossza 14 óra 25 perc; a hó:végéig
1 óra 14 percce! nő.
I

IdőjárásHerschelszerint:
5-ig változó. 5-28-ig derűlt, meleg idő. 28-tói sok
eső.
\

<[ földközelben 4-én 20 ó.
([ Iőldtávolban
19-én 9 ó.
([ föld közelben 31-én 7 ó.

Máius.
Ne szeressétek egymást csak beszéddel é8 nyelvvel, hanem cselekedettel.
..

(János I. lev. 3, 18.)

Egyháztiirtéueli emlékeztető máju. h6ra, 2. Szegedi Kis István t 1572. (* 15Ö5j; Nagy István ev. superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaháaí János t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. -4fLuther
Wartburgba
vii ele 1521 ; Livingstone Dávid t 1873-, - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609. - 7. Sickingen Ferenc t 1523.
Budai Ezsaíás * 1766; A Prot. Orsz. Arvaház alapitása 1859. - 9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12•. Wasa Gusztáv
*.1496. - A herrnhuti teslvérfelekezel
mint független önálló keresztyén közösség megalapítása
1727; Wimmer GottIieb
Agost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztiainak leveretése 1525. Nagygeresdi egyezség 1833.. A prot. egyházak
szervezése ügyében kiadolt császári pátens visszavonása
1860. 19. Alkuin t 804. - Az első német islentisztelet
Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot 1631. - 21. Fry Erzsébet
1780. - 23. Savonarola elégettetése
1498. A harmincéves
háború kezdete.
Martinitz és Slavata belytartókat
és Fabricius
titkárt a vár ablakából kidobták 1618. 24. Dürer Albert * 1471. 25. A birodalmi átok kimondása
Luther ellen Wormsban 1521 ; Baltik
Frigyes t 1919. 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700. - 27. Dante * 1265. Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

*
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Az evangeliom nem könyv, hanem élő lény, amely működik, mindent, ami terjedését akadályozza. (Napoleon.)
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amely legyőz

Június
(30 nap)
Régente: Rák hava.

Nyárelő.
Nap

I

Protestáns

Róm. kath.

.1

Úi görög

C;

I ~elt~/a~Ugtal~elt~I~~ugta
o. p

22. hét.

1
2
3
.4
5
6
7

6. vas. husvét után. .Ián. 15. 26-16.

E. 6. PamfiL
Anna
];)
Klotild
Kerény
Bonifác
Norbert
Róbert

Vas:
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

E. 6. Exaudi
Erazmus vt.
Klotild
Kar. Ferenc
Bonif.pk.vt.
Norbert pk. t
Róbert hv, tt

O.

p.

O.

p.

O.

p.

4; PéL 1. 4. 7-11.

E. 6. .Iusztin
Nicefor .ptr.
Lucill. vt.
Metrof. pf.
T. Dorót
Hilárion
Teod. pk.

8 3 -928 015
1051 041
12 1 1 2
1327 120
1443 137
1558 154

fH4
fH4
~4

81948
71949
71950
Mi 4 61951
Mi 4 61952
n4
51952
n4
41953

23. hét. Pünkösdv. Ján. 14.23-31 ; Ap. cs. 2. 1-13. 2. n. Ján, 3. 16-21 : Ap. cs 10.42-48.

E. pünkösclv.
Pünkösdh.
Margit
Barnabás
®
Klaudius
Tóbiás
Vazul

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

8
9
10
11
12
13
14

24. hét.

q:

Ráíael

Szo. Alajos

25. ·hét.

22
23
24
25
26
27
28.

E. 1. Szenth.
Reg. sz. Fer.
Rainer hv.
Efrém ea.
Úrnapja
Szilvér p. vt. t
Gonz. Alajos

László
Arszlán

E. 2. Paul. pk.
Ediltrud sz.
Ker. sz. J. sz.
Vilmos hv.
János és Pál
Jézus szive t
Irenaeus pk.

E. 2. Özs. pk.
Agrip. sz.
Iván szül,
Febr. és ts.
Dávid rem.
Sáms. pap
Cirus, Ján.

Szentháromság u. '2. vas. Luk. 14. 16-24,;

I

1714
1828
1940
2047
2141
2225
2259

213
234
3 3
337
421
517
619

Iil 4 21958 2325

726

I

fA 4 21959 2346 834
Iil 4
~4
#4
Ci.f4
Ci.f4

Jún. 2 = Niszan

3=

=

7
14 =.
21
,; 26 =,
.
27 = TMm.
28 =

=

A hold fényváltozásai.

naptár.
6 Sabuoth

7 Sabuoth
II
18
25
30
1
2

S. Na. 1. P.
S. Beh, 2. P.
S. Sl.·L. 3. P.
Ros Khqdes
Ros Khodes
S. Kor.4. P.

) Első negyed 3-án 22 ó. 56 p.
Holdtölte l1·én 7 ó. 12 p.
q: Utolsó negyed 19-én 10 ó.
8 Ujhold 26-án 14 ó. 47 p.

®

21959 -21959 O 2
32000 017
32000 032
320 1 047

942
1049
1155
13 2
1413

Jan. 1. 4. 16'-21.

t,N'4
~4
~4
li 4
li 4
i>J64
"IE 4

320
320
420
420
420
520
520

1
1
1
1
1
1
1

1 41526
124 1646
150 18 7
225 1927
315 2039
420 2133
540 2214

Ján. 1. 3. 13-18. '

291 Vas. E. 2~Pét., Pál 1E. 3. Pét., Pál I 3. E. Pét., Pál/ ~
30 Hétfő Pál
Pál emlékez. 112 apostol
1~
Izraelita

41954
41955
31955
31956
31957
31957
31958

Róm. ll. 33-36.

E. 1. Mindsz.
Tikon pk.
Manuel
Leonc vt.
Judás aps.
Metód pk,
Julián vt.

Szentháromság u. 1. vas. Luk. 16. 19-31:

E. 1. Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
.Iános, Pál •

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

26. hét.

Pünkösdv.
n4
Pünkösd hétf. n4
~4
Sándor
Bartal és B. !Ir 4
Onuírius
1Ir4
Aquilina
~4
Elizeus pr.
~4

Szentháromság vas. .Ián. 3. 1-15;

E. Szt. h.
Jusztin
Laura'
Arnold
Gyárfás

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

15
16
17
18
19
20
21

E. Pünkösdv.
"Pűnk. hétfő
Margit kir.
Barn. Kán. tt
Fak. János
P. sz. Antal tt
N. Vazul tt

14 5120 11 7 612243
4 620 1 834/23 7
,,' Időjárás Herschel szerinl.
3-ig sok eső. 11-26-ig
változó. 26-tóI nedves idő.

q:
q:

földtávolban 16-án 2 ó.
földközelben 28·án 4 Ó.

Elsején a nap hossza 15 ó. 40 p.: 22-ig
22-én 4 ó.54p.Nyárkezdet.
18·p. nő; a hó végéig 2 p.'fogy.

Június.
A szívnek

teljességéből

sz61 az ember szája.. (Luk. 6, 45.)

Egyháztörténeti emlékeztetéi jánins h6ra,

1. A vallásszabadság
kihirde~é.e a tordai országgyűlés en 1557;
Oberlin János Fri)!yes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562. Csepregi kolloquium - 1591. 4. Karsay Sándor t
1902. - 2. Bonifacius t 755. - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való tekinte.ttel erre a napra (szerda) mil;'den vallásfelekezettöl
megtar~:,ndó országos böjtöt ,endelt. - 7. 'Sli asa Gusztáv kir~lly~
választatása
1523; Gerhardt Pal t 1676. - 8. l. Rákóczy Gyorgy
1593; Franeke Agost Herman t 1727. - 10. Apá caai
Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton és Bora Katalin házassága 1525. 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi János nvelvtanának
nyomtatását 1539. 15. X. Leo bullája Luther
41 tételét átok alá veti 1520; Szász Károly * 1829. 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zinzendor! Lajos
berthelsdorfi birtokán [Herrnhut] 1722. - 18. Műnzer Tamás kívégeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyitása 325.
23. A. bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugechagen János
1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent Pomerániében
1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi gyülésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1380.
27. A lipcsei vita kezdete 1519. - 29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 64. A h'agyomány szerín! ullyane
)
napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin János t 1~2.
'

*

*
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Július
(31 "nap]

Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó.
Nap

t

E. 5. Illés
Dániel
Már. Magd.
Lenke
KrisztinaJakab
Alma

E. 4. lzaiás pr.
Ciril, Metód
Erzséb. k.-né
Veronika sz.
Amália
L Pius p. vt. t
Gualb. János
E. 5. Anakl. p.
Bonaventura
Henrik csász.
Karm. B. A.
Elek hv.
Kamill hv. t
Paulai Vince

([

•

E. 6. Olga
Ince
Márta
\
Judit
Oszkár

1

Ju!. 5
Tham. 9 S. Khuk.5. P.
12 =
16 S. Balak 6. P.
13 =
17 Templ e. b,
19
23 S. Pinkh. 1. P.
26
Ab.
1 S. Mat. 2. P.
R,os Khodes

=

=

E. 7. Pántal.
Ince p. .
Márta sz.
Judit vt.
Loyolai Ignác
r

Izraelita naptár.

=

E,6. Jerom.
Praxedes
Mária Magd.
Apollinár pk,
B. Kinga
Jakab ap. t
Anna assz.

kelt~I~~ugta
o.p
óp

ól20 1 958 2326
720- 1117 2344
820- 1234 -'8 20- 1349 0-:91959 15 4 018

410
410
411
Air 412
~ 413
~ 414
i'tl 415
~
~
~

1959
1959
1958
1958
1957
1957
1956

1619
1731
1838
1936
2023
2059
2128

039
1 4
137
218
3 9
4 9
514

Róm. 8, 18-23.

í

E. 5. Gáb. íőa.
Aquila
Quirik

Atenogén
Márina
Emilián
Diusz
í

I

Pet. 1. 5, 6-11.

í

E. 4. Szizo.
Tamás, A.
Prokop vt.
Pankrác pk.
Leonc és t.
Eufémia
Proklusz, H.

vt.

ttl 416 1955 2149 623
~ 417 1954 22 8 731
~ 417 1954 2224 838
~ 418 1953 2238 944
rg 419 1952 2252 1.049
WI' 421 1951 23 8 1157
wt 422 1950 2326 13 8

-

Pét. 1. 3, 8-15.

E. 6. Illés
Simeon, J.
Mária Magd.
Főkasz vt.
Krisztina
Anna
Hermolaus

Szenth. u. 6. vas. Máté 5, 20-26

1

kelt~~~Ugta
óp
op

·n

Szenth. u. 5. vas. Luk. 5, 1-11

30. hét.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

)

E. 4. Jenő
Eörs
Henrik
Valter
Elek
Frigyes
Emilia

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

I ([ I

Mi4
B. Assz. m.
Mi 4
Jácint vt.
tA4
Krétai And ..
4
Márta özv.
~4

Szenth. u. 4. vas. Luk. 6, 36-42

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

29. hét.

27
28
29
30
31

Sarlós B.-a.
M. sz. p. eml.
Ulrik pk.
Zak. Antal hv.

E. 3. Ezaiás
Ciril, Metód
Teréz
Lukrécia
Amália
@
Lili
Izabella

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

28. hét.

20
21
22
23
24
25
26

Új görög

Szenth. u. 3. vas. Luk. lS, 1-10

27. hét.

13
14
15
16
17
18
19

.1

.Iéz. legsz. v. Kozma, D,

Tibold
Ottokár
Kornél
Ulrik
Enese

11Kedd
2 Szer,
3 Csüt.
4 Pént.
5 Szo.
6
7
,8
9
10
11
12

Róm. kath.

Protestáns

í

423
424
425
426
427
428
1M 430

~
~
~
~
~

-es

1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943

2348 1424
-- 1541
017 17 1
059 1816
157 1919
312 20 6
436 2041

Róm. 6, 3-11.

E. 7. Pantal.Nikánor
Kallinik
Szila
Eudocim

1M 14311942 6 621 7

A hold fényváltozásai.

p,

)
@
([
•

Első negye~ 3-án 5 ó. 3
Holdtölte 10-én 2 ó. 1 p.
l,Jtolsó negyed 19-én O ó. 29 p.
Ujhold 25-én 21 ó. 42 p.

l-én

a nap hossza 15 óra 55 perc;
55 perc cel fogy.

a hó végéig

~ 432 1940 73521 39
~ 4 34 19 39 8 58 21 48
tA 4351938101822
5
n 436 1936 11 37 22 23
Idijárás Herschel szerint:
10-ig nedves idő, 10-18-ig
változó,
18-25-ig
szép,
meleg napok, -25-től a hó
végéig változó .
([ földtávolban 13-án 15 ó.
([ földközelben 26-án 11 ó.

Július.
Monclompedig, hogy lélek szerint járjatok és a testnek kivánságát
véghez ne vigyétek. (Gal. 5. 16.)
EgyháztéSrténelmi
emlékeztetéS
július hóra,
1. Vo es Henrik és Esch4János
Brüsselben
tűzhalált szenvedtek
1523, amit Luther elégiában
énekeit meg : Bárány György
1757 (* 1681) - 4. Gellert Keresztély
* 1715; Vallásvita
Lipcsében
Luther es Eck között 1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila eJött 452; Husz János
1369 és t 1415. 9. Id. Acs Mihály * 1631. - 10. Kalvin János * 1509; a nérnet kath. Liga megalakulása
1609. - 11. Móric szász
választófejedelem
t 1553; II. Rudolf kiadja a cseh prot.-ok részére a felséglevelet
1609. - 12. Rotterdami
Erasmus
t 1536; a hallei egyetem megnyitása 1694. - 14. Budai Ézsaiás t 1841; Bauhofer János t 1864 .. - 15. Jeruzsálem
elfoglalása Bouillon Gottfried. által. 1099. - 16. A pápa követel leteszik a kiátkozási
bullát a konstantinápolyi
Sophia
templom oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.)
17. Kolbenheyer
Mór
1810. - 18. Bouillon Gottfried t 1100;
a pozsonyi evang. templomok
és iskolák elvétele Kolonícs által 1672; Perlaky Dávid
1754; a vatikáni
zsinaton
a
pápa csalatkozhatatlanoágáról
megállapított
dogma kihlrd. 1870_ 20. A Káreli
Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése
Vizsolyban
1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti
a jezsuita rendet 1773; a Teleki
Józsefné Róth Johanna-féle
ösztöndíj-alapítvány
létesítése
1812. - 23. Bouillon Gottfriednek
királlyá
választása
1099;
a baseli zsinat kezdete
1431; a nürnbergi
vallásbéke
1532. 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik 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
alat! a
prágai városháza
ablakából
a polgármestert
és a tanácsosokat
kidobják
1419. 31. A passaui vallásbéke 1~52.

t

*

*

*

*

Kelet

Feljegyzések
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Van valami e világon, mit leláncolni nem lehet I a bátor, erős
meggyőzödéstöl'vezetett férfiakarat. (Eötvös.)

Augusztus
(31 nap)
Régente: Szűz hava.

Nyá,uló.
Nap

I

Protestáns

Róm. ka~h.

Új görög

~~

1 1Pént.1 Vas. ;Péter ) l' Vas. sz. Pét. tisz. ker. kőr.
2 Szo. Lehel
Ug. sz. Alfonz )stván er.
31. hét.

3
4
5
6

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
'1 Csüt.
8 Pént.
9 Szo.

Szenth. u. 7. v. Márk. 8, 1-9

László

f:lV Román

Emőd

32. hét.

10
11
12
13
14
15
16

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

E. 8. Lőrinc
Tibor
Klára
Ipoly
Özséb
Mária
Ábrahám

24
25
26
27
28
29
30

E.9. Lörinc v.
Zsuzsánna v.
Klára sz.
Ipoly, K. vt.
Özséb vt. tt
N.-B.-Assz.
Rókus hv., J.
E.I0. .Iác. hv.
Ilona csász.
Lajos pk.
"Sz. István k.
Ch. sz. Franc.
Timót vt, t
BenitiFülőp

E ..9.Anasz.([
Ilona
Huba
István kir.
Csüt. Sámuel
Pént. Menyhért
Sza. Farkas

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.

E. 8. Izs., F.
Efezi 7 gy.
Euszigniusz
Urunk sz.-v.
Domec vt.
Emilián pk.
Mátyás ap.

i

1437119351125312243
438 1933 14 823 7

o.

p.

I ~elt~I~~ugta
o.

p.

o.

•

p.

~
~
!:Ir
~
~

439
440
441
443
444
sa 445
81 446

1932
1931
1930
1928
1927
1925
1924

1523 2337
1632 -1732 016
1822 1 3
19 1 2 1
1932 3 6
1954 413

Róm. 8, 12-17.

81
~
~
~
ci'!'
ci'!'
~

44819222014
522
44919202030
629
451 19 182044 7 36
45211172059
842
453 19 1521 13 947
454191421 30 1056
456 19 12214912 8

Kor. 1. lD, 6-13.

E. 10. Miron
Flór., Laur.
András és t.
Szent István
Tádé
Agatonik
FarkasvL

Szenth. u. 10. v. Luk. 19, 41-48

i

~ 457191022151323
~ 4; 58 \9 822501440
~ 500 19 62338 1555
~ 5 1 19 5 - - 17 3
~5'319
3 0431756
~ 5 419 1 2 2 1835
1M5 51859 33119 6

Kor. 1. 12, 1-11.

Szo.

E. 10. Bert. Q E. 11. Bert. a. E. 11. Eutik
Lajos
Lajos kir.,
Bertal. aps,
lzsó
Zefírín p. vt, Adrián, NaL
Gebhárd
Kalaz. József Poemén
Ágoston
Ágoston pk. Mózes rem.
Ernesztin
Ker. .Ián, f. t Sz. Iv. fejv.
Róza
Umaisz.Róza Sándor pk.

35. hét.

Szenth. u. 11. v. Luk. 18, 9-14:

Pént,

I~~

o p.

\

i

E. 9. Lőrinc
Euplusz vt.
Anicét, Fot.
Maxim hv.
Mikeás pr.
Nagy B.-A.
Dioméd vL

Szenth. u. 9. v. Luk. 16, 1-9

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

34. hét.

vt.

l~elt~I:~ugta

Róm. 6, 19-23.

i

Szenth. u. 8. v. Máté 7, 15-23

33. hét.

17
18
19
20
21
22
23

E. 8. István v.
Domonk. hv.
Hav. B.-A.
Úr színvált.
Kaietán -bv.
Cirjék vt. t

E. 7. Herm.
Domonk.
Oszvald
Berta
Ibolya

I ([

1M 5 6 1857 5 2 1930
MI 5 81855 6291950
Mi 5 91854 75420 8
v!. 5111852 9152026
v!. 512185010352046
~ 5131848115321
9
~ 614184613102137

Kor. I. is, 1-10.

311 Vas. 1E. 11. Erika) 1E. 12. Rajm. 1E. 12. B.-A. ö.1 !:Ir 1516118441142212213
1zrae lit a nap t·ar.
.
Aug.

2
3
9
16
23
24
25
30

~ Ab. 8 S. Debanm
9 Jer. puszt. b.
=
15S.voe!hk,3.P.
=
22' S. Ek:v. 3. P.
29 S. Reéh 4 P.
30 ~os Khodes
Elul 1 ~os Khodes
=
6 S Softim 5. P.

=
=
=

I)

A hold fényváltozásai.
.Első negyed 1-én 13 ó. 26 p.
G:?. Holdtölte 9-én II Ó. 58
.
VY
P
[
Utolsó negyed 17-én 12 ó. 31 p.
~
Ujhold 24-én 4 ó. 37 p.
XlI El"
n d 31'-en O' o. ~57 p.
.zi
so negye
l-én a nap hossza 14 óra 58 perc;
1 óra 30 perccel fogy,

a hó végéig

I

Id"'"
uJ r s Hersehl'
e saenn t :
.".

1-24-lg sok eso, 24-3D-Ig
hűvö
d
idő
uvos, ne ves l o.
-s, földtávolban 9-én 20 ó.

't«

([

földközelben 23-án 21 Ó,

Augusztus.
Ti magzatok, engedelmesek legyetek az Úrban a ti szüleiteknek. Efez. 6. 1.
Egyháztörténeti
emlékeztető
augusztus
h6ra, 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493), Gradeczi Stansith Horváth
Gergely * 1558. A britt uralom alatt levő országokban az összes rabszolgák felszabaditása 1833. - 2. A pozsonyi
diakonissza anyaház megnyitása 1891. 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. 8. Békekötés a
hugenottakkal St. Germainban 1570; Ribini János t 1788 I" 1122); Csengey Gusztáv * 1842. 15. l. Szent István
magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17·ére teszik) és t 1038. 17. A lipcsei evang. missziótársulat megalapitása 1836. A csehek ll. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választót.kiáltják
ki királyuknak 1.619. - 19. Szeberényi Gusztáv. A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. - 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Agost
1793; Pálfy
József * 1812. - 24. A párizsi vérmenyegző 1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai
országgyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Kárelv " 1800. - 28. Auguszlinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél
Mátyás t 1749. - 30. Szen ei Molnár Albert
1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János Frigyes * 1740.

*

*

Kelet

Fel

jeg

y z é. ~ e k
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A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel. [Jókai.]

Szeptember
Régente:

(30 nap)
Mérleg hava.

Öszelőhó.

l'

Protéstáns

11 Hétfő
21 Kedd
3 Szer.
4
5 Pént.
6 Szo.

c,üt.1

36. hét.

7
8
9
10
11
12
13

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

Szen th. u. 12. vas. Márk. 7. 31-37

li. 12. Reg.
Mária
- Ádám
Erik
Teodóra
Guidó
Ludovika

e

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

39. hét.

1

([

1

E. p.Kass. v.
*KisB.-Assz.
Kláver Péter
Tol. Miklós
Protáz és .Iác.
Mária neve t
Notburga

E. 13. Szer.
([
Nikodém
Edit
Ludmilla
Titusz
Vilhel mina
Friderika

E. 14. Sz. k, I.
Hétíájd. Szűz
Kornél
Sz. F. Kán. tt
Kup, sz. Józs.
Január pk. tt
Euszták v. tt

E. 13. Szoc,
Kisasszony
.Ioak., Anna
Menodóra
Teodóra
Antonórn

Fölt. t. av.

E. 15. Máté a.
Móric vt.
Tekla sz. vt.Fog. kiv.Már.
Gellért pk.
Ciprián ésJ. t
Kozma, Dam.

í

j

~
~
~

WI
rn'
~
~
IP@
~
~
~
~
~
~

o. p

6

p

1528 2258
1621 2353
17 3

17361
056
18 1 2 3
18213

12

j

525
.527
528
529
531
532
533

1830
1828
1826
1824
1822
1820
1818

1837
1852
19 6
1921
1939
1954
2017

419
527
633
739
847
958
11 12

535
536
538
539
540
541
543

1816 2047
1814 2129
1812 2225
1810 2336
18 8-18 6 Q59
18 3 228

1227
1342
1450
1548
1632
17 5
1730

Gal. 5. 16-24.

!w
E. 15. Kód.
Fóka pk. vt.
m
Sz. Iván fog. n
Tekla sz. vt. n
~
Eufroz. sz.
,
~
János
Kallisztr. vt. ~

Szen th. u. 15. v. Máté 6. 24-34

pop

51711842
519 1840
1
5201838
521 1836
522 1~34
524 1832

Gal. 3. 15-22.

E. 14. Sz. t f.
Nikéta vt.
Eufém. vt.
Zsófia vt.
Eumén pk.
Trofim vt.
Euszták vt.

Szenth. u. 14. v. Luk. 17. 11-19

E. 14. Máté
Móric
~
Tekla
Gellért
Kleofás
Jusztina
Adalbert

kelt~I~;ugta 1 ~ell~I~~ugta

-'6 .

Apost. csel. 10. 24-33.

j

Szenth. u. 13. v. Luk. 10. 23-37

38. hét.

21
22
23
24
25
26
27

Új görög

Air
I Egyed apát Évkezdet
István király Mam. vt.
~
Manszvét pk, Antim pk.
~
Viterbóí Róza Babilasz
I~
Juszt. Lőr. t Zakariás pr.
Mihály cs.
Ida
1:

Egyed
Rebeka
Hilda
Rozália
Viktor
Zakariás

37. hét.

14
15
16
17
18
~9
20

Róm. kath.

-.

Gal. 5. 25-6.

544
546
547
548
549
551
552

18 1 355117 52
1759 522 1810
1757 645 1828
17 56 8 71847
1754 929 19 9
1752 1050 1935
1750 12 ;] 20 9'

10.

281 Vas. 1E. 15. Ven. F. Iő.Venc: v. E. 16. Karit.1 ~ 553117 481131(~12051
291 HétfŐI Mihály
:) Mihály Iőa.
Kiriák rem. 11# 554 17 461141612143
30 Kedd Jeromos
Jer. egyh. a. Gerg, pk.
0~ 557174315
32245
1
Izraelita

=
=

Szept. 6
Elul
13 '. Ki The.
13 ='
20 S. Ki Tho.
20
27 S. Nez.5. P.
23 = Thisri 1 5691
24
2 Újév 2. n .
25
3 Zom G. b.
27 =
5 S. Vajel. •

=
=

,

naptár.

A hold fényváltozásai.
@
([
~
. ])

Holdtölte 8-án 3 Ó. 48 p.
l)'tolsó negyed Iő-án 22 Ó. 13 p.
Ujhold 22-én 12 Ó. 42 p.
Első negyed 29-én 15 Ó. 58 p.

J -én a nap hossza 13 óra 25 perc;
1 óra 38 perccel fogy.
·Oszkezdet 23-án 19 ÓI a 36 perc.

a hó végéig

Idiljárás Herschel szerint:
8-ig szép, meleg idő, 8-tói
lS-ig hűvös. esős, 15-től
21-ig változó,
22-töl 29-ig
esős. 29-töl változó.
([ földközelben 5-én 23 Ó.
([ földtávolban 21-én 6 Ó.

Szeptember.
.
,
és egyakarattal

Egy értelemmel

legyetek •..(Filip, 2, 2,)

Egyházlörléneti
emléliezlelö szepl,!mber hóra, 1. A csá,szári pálens kiadása a magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. 2, Thurzó György t 1567. - 3, Bethlen Gábor seregével elindul IL Ferdinand ellen lbl-9. '7
5, Thököly Imre * 1657. - 7, Gusztáv Adolf győzelme Breiteníeldnél
1631, a Zsedényi-féle alapitvány létesítése 1878.
,8, Jeruzsálem
elfoglalasa 70. 12, Pesti ev. zsinat megnyilása 1791 (okt. 14-ig tartott);
Haubner Máté t 1880, 13, Thököly Imre t n05. -' 14, Chrysostomus
[Aranyszájű
János) t 407; Dante t 1321. - 16, Rath Mátyás t 1810;
Linzi békekötés 1645; -a, Gusztáv Adolf-egyesület
megalapítása
1842. \ - ·17, Kermann Dániel t 1740. - .18, Viktor
Emánuel csapatai
megszálljak
az egyházi államokat 1866.. - ,19: Haubner Máté " 1794; Erdő di zsinat 1545. '- 2L
Savonarola Jeromos'"
1542; Luther Uj testamentum forditásának
megjelenése 1522, - 22, Thököly Imre ,erdélyi fejedelemmé választása 1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesült Allamokban megszünteti 1862: Kis .Iános"
1770. 23, Wormsi concordatum
1122, - 24, Gellért püspök megköveztetése
1046 (1047-re is teszik). - 25, Augsburgi vallásbéke 1555, - 27, A porosz vallási urrió létrehozatala
_--.l.'_ 1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.
• /' ,

Kelet
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Nem a tanulás és a tudományok mennyisege teszi az embert okos~á,
hanem azok megemésztése. (Széchenyi István,)

Október
Régente:

(31 nap)
Bököly

•
hava.

Öszhó.
Nap

li

'Protestáns:

,

5
6
7
8
9
10
11

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

41. het.

12
13
14
15
16
17
18

'1 '

Új görög

Szenth. u. 16. vas. Luk. 7, 11-17;

E. 16. Aurél E.17 .Plac. vt.
Brunó Brunó hv.
@ Olvasós B.- A.
Amália
Magy. N.-A.
Etelka
. Dénes pk. vt.
Dénes
Gedeon
Borgia Fer. t
Brigitta
Placidia
sz.
,.

,

E.18.Miks.pk.
Ede kir. hv,
Kalliszt p. vt.
Teréz sz.
Gál apát
Hedvig assz. t
Lukács ev.

.

E. 19.AIk. Pét.
19 Vas. E. 18. Luci.
Vend., K. Ján.
20 Hétf~ Iréne
21 Kedd Orsolya
~ Ors, sz. vt.
Kordula sz. vt.
22 Szer. Előd
Ignác pátr.
23 Csüt. Gyöngyike
Ráfael föa, t
24 Pént. Salamon
B.Mór1.p.pk.
25 Szo. Blanka
,

,43. het.

Izraelita

op

naptár.
!O.Jom Kípur
12 S. Haaszín.
15 Szukk. L n.
16 Szukk. 2. n.
19 Sabb.
22 Semini az.
23 Törv. n.
26 S. Beresith
1 Ros Khod.
3 S. Noakh,

I

i

E.20.Kriszt.k.
Szabina vt.
Simon és Jud.
Narcisz pk.
Rodr. Alfonz
Farkas pk. tt

óp

1531 2351
16 6
1627 1 O
1644 2 8
1700
1714
1728
1743
1800
1821
1849

316
422
527
637
748
9 2
1017

~ 613 1720 1927
~ 614 1718 2017
~ 616 1716 2122
617 17 t4 2240
~ 619 '1712 -iN 620 1710 O 3
!ill 621 17 9 129

1133
1243
1344
1431
15 6
1533
1555

Efez. 4, 1-6.

-ss

Kor. L 1, 4-9 .

ii
E. 19. Jo. pr.
ii
Artem vt.
Hilárion ap.
n
Aberc pk.
n
Jak. az Úrr.
~
Arétasz és t. ~
'Air
Marcián

623
624
626
628
629
630
632

17 7 253
17 5 416
17 3 538
17 1 659
1659 822
1658 943
1656 1058

..

. - 9, 1-8, Efez. 4, 22-28; Ref, emL u. :
Szenth. u. 19. vas. Mate
Ap. cseL 10, 34-43; Róm. 1, 8-17.

261 Vas. E.19. Döm.
27 Hétfő Szabina
28 Kedd Sim és J.
)
29 Szer. Zenő
30 Csüt. Kolos
31 Pént.1 Ref. emléke
Okt. 2 = Thisri
4=
7=
8=
11=
14=
15=
18=
23= Markh.
25=

op

j~1557 1741
.~ 559 1739
Ilii 16 O 1737
Iii 6 1 1736

Efez. 3, 13-21.

E. 18. Prób.
Kárp
Paraszkeve'
Lucián vt.
Lengin vt.
Ozeás pr.
Lukács ev.

Szenth. u. 18. vas. Mate- 22, 34-46;

,

42. het.

1[~Ikelt~lan~ugtaI ~elt~I!:ugta

E. 17. Karit.
~6
31734
Tamás ap.
41732
~6
fi'F6 61729
Szergius B.
Pelágia
fi'F6 71727
fi'F6 91726
Jakab
Eulamp
~ 610 1724
Fülöp diák. I .~
611 1722

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

Vas. IE. 17. Miksa
Hétfő Kálmán
Kedd Helén
[
Szer. Teréz
Csüt. Gál
Pént. Hedvig
Szo. Lukács

-.

óp

~emig pk.
IB.-A. véd.
Orzőangy. ű. Cipriánjpk.
Kandid vt
1Ar. Dénes
Assisi Fer.
Hierót

11Szer. IMalvin
2 Csüt. Petra
31 Pént.1 Helga
4 Szo. Ferenc
40. het.

Róm. kath.

E. 20 Dem.
Nesztor
Terenc
Anasztázia
Zenób .
1Epimak vt.

16 3
1631
1649
17 9
1733
18 3
1843

633 1654112 4 1931
635 16521257 2031
~ 637 1650 1347 2136
~ 638 1649 14 82245
Iii 640 1647 1431 2353
1451-~ 6411646
1
1

I~

A hold fényváltozásai.

Holdtölte 7-én 1'9 Ó 56 p.
. Utolsó negyed 15-én 6 ó. 12 p.
• Ujhold 21-én 22 ó. 48 p.
II Els~ negyed 29-én 10 22 p.
ó,

Elsején a nap hossza 11 Ó. 44 p.; a hó
végéig 1 óra 38 p. fogy.

IdŐjárás Herschel szerint:
15-igváltozó,15-21-igszép
enyhe idő, 21-től változó .
[ földtávolban 3-án 10 ó.
( földközelben 19-én 9 Ó.
rg

Október.
Szüntelen

imádkozzatok.

ll. Thess. 4, 17.

Egyháztörtéaeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapitása 1386. - 2. A marburgi ••ita
Luthe, és Zwingli között 1529; Torkos Lász ló
1839. - 4. Cranach Lukács
1472; FHedner Tivadar t 1864. --'
5. Ezen a napon 1582-ben XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjárt 15-iket irtak. - 6. Komáromí
Csipkés György t 1678. 8. A Luther Társaság megalápitása
1884. 9. A tübingeni egyetem alapitása 1477. 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik t 1531 ; I. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovica Péter t 1557; Fry Erzsébet t 1845. 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi Gusztáv Adolf
1816. 15. Bocskay győzelme A'mosdnál
1604. A magyarhoni evang.tegyetemes
egyházi Gyámintézet megalapítása
1860. 16. Cranach Lukács t 1553. 18. A wittenhergi egyetem megalapítása
1502. - Pékh Mihály * 1795. - 19. Thurzó
Imre t 1621. A Baldacsy-féle
alapitvány létesitése 1876. 22. Santha Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575_ 24. A westfáliai béke megkötése 1648. 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére 1781. 28. Nagy Konstantin gyázelme Maxentius fölött 312; Rolterdami
Erasmus
1466. 31. Luther 95 tételének
kiszögezése 1517.

*

*

*

*
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Az igaz§ág

mindig a legerősebb

érv. [Sophokles.]

.November
(30 nap)
Régente: Nyilas hava.

Öszuló ..
Nap

Protestáns

Róm. kath.

I

~Új görög

I ([ I ~elt~t~ugtal
~elt~I~~ugta
Q.

tlSzo.

1Marianna

44. bét.

I

2
3
4
5
6
7
8

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,

Csűt.
Pént.
Sza.

Szentháromság

E. 20. Achill
Győző
Károly
Imre
Lénárd
®
Rezső
Gottfried

9 Vas.
HétfŐ
11 Kedd
12 Szer.
13 Csüt.
14 Pént.
15 Szo,

E. 21. Tivad.
Luther M.
Márton
Jónás
Szaniszló ([
Klementina
Lipót

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

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

/

naptár.

Nov. 1
Markh.
3=
8=
15' =
21 = Kíszlev
22 =
29

=

P

Q.

p.

o

p.

Efez. 5. 15-21.

644
646
<Fr
<Fr 647
fi" 649
~ 650
~ 652
h 653
~

1643
1641
1639
1638
1637
1635
1634

1520
1535
1549
16 6
1626
1652
1726

2 7
315
422
533
647
8 3
,921

Efez 6. 10-17.

E. 22. Onez.
h
Oreszt. vt.
Menna vt.
~
Alam. János' ~
Ar. sz. János ~7
Fülöp apostol ~7
Guriasz vt.
~

-es

E. 23. Máte'
N. Gergely
Plátó vt.
Abdiasz pr.
D. Gergely
B.-A. felaj.
Fílémon

E. 24. Kel. p.
Ker. Ján. hv.
Katalin vt.
Berchm. .Ián,
Érm. sz. Már.
István a. vt. t
Szaturnin vt.

E:24. Amfi.
Kelemen p.
Katalin vt.
Alip
Perzsa Jak.
Új István
Paramon

Advent. Urjövet l. vas. Maté 21,1-9;

30 1Vas. 1E. 1. András

=

O.

655 1632
656 1631
658 1629
659 1628
11627
21626
1'4 1625

Filipp.!.

1813
1915
2029
2150
2314

1034
1139
1230
13 9
1337
1400
038 1419

3-11.

MI 7 51624 156
71622 315
~7
81621 435
~7
~ 710 16'20 556
~ 711 1619 715
~ 712 1618 835
Mr 713 .16 is 946

1436
1452
1512
1533
1600
1635
1719

Szentháromság u. 23. vas. Máté 22. 15-22' , Filipp 3, 17-2l.

E. 23. Kele.
Emma
Katalin
Milos
Virgil
Stefánia
([
Noé

48. bét.

Izraelita

E. 21. Acind.
Acepsz vt.
N. Joannic
Galakt. vt.
Pál p.
Hier. és t. vt.
Sz. Mihály f.

u 22. vas, Máté 18, 23-35;

E. 22. Oth.
E.23. Ödön
Hortense
Csod. Gerg.
Pét., Pál baz.
Ödön
Erzsébet
Erzséb. assz.
Jolán
Q Valois sz. Fél.
B.-A. hem. t
Olivér
Cecilia vt.
Cecilia

47. bét.

23
24
25
26
27
28
29

E. 22. Tivad.
Aven. Andr.
Márton pk.
Márton p. vt.
Koszt. Szan.
Jozafát vt. t
Gertrud sz.

p

1~ 16421[6 44115 61 1 2

u. 20. vas. Máté 22, 1-14;

E. 21. Victovt.
Halottak n.
Borom. Kár.
Imre herceg
Lénárd hv.
Engelbert
t
Gottfried pk,

Szentháromság

46. béL

16
17
18
19
20
21
22

1Kozmasz

Szentháromság u. 21. vas. Ján. 4. 47-54;

45. bét.

fo

1Mindszent

10 L. Lekha
12 Seni bőjt
17 S. Vaj ere
24 S. K:h. S c.
1 Ros Knod.
2 S. Toldoth
9 S Va feze
.

I

e1t. 714 1617 1046 1815

ea

716 1616 1133 1920

~
~
~
~

719
720
722
723

E1t 717 1615 12 82028
1614
1613
1613
1612

1234
1355
13 ll.
1326

2138
2246
2353
--

Róm. 13, 11-14.

1E. 1. And. ap. 1E. 25.:.,
András 1~ 172411612113401 059
A hold fényváltozásai.
Időjárás Herschel szerint.
Holdtölt~ ő-án 11 ó. 28 p.
6-ig változó,
6-13-ig szeles, hideg,
([ l,Jtolsó negyed 13-án 13 ó. 27 p.
13-20-il( eső, hó, 20-28-ig hideg.
ti Újhold 20·án 11 Ó, 21 p.
szeles idő, 28-tói sok vihar.
) Első negyed 28-án 7 ó. 18 p.
([ fóldközelberi 15-én 8 ó
Elsején a nap hossza 10 ó. 2 p.; a hó ([ földtávolban 28.án O Ó.
végéig 14 p. fogy.

®

,

'

Hogyha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék. (II: Thess. 3, 10.)
Egyháztörténeti
emlékeztető
no.vember h6ra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza Péter "Az evéngélíomokböl és az epistolákb61 való tanulságok" c. munkája 1. részének nyomását 157~. - 5. A konstanzi zsina! megnyitása 1414: Hans Sachs * 1494: Henckel János t 1539 (* 1481): Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi csata
1620. - 9_ Chemnitz Márion 1522: az artíkuláris helyekről sz616 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. Illésházy István nádorrá
választása 1608. - 21. Schleie rrnacher Frigyes * 1768. - 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott
1609: Alvinczi Péter t 1634 - 24. Knox János t 1572 (* 1505). - 26. A clermonti zsinaton ll. Orbán pápa- a keresztes
háború megindítására
lelkesit 1095': I. 'Rakócei György erdélyi fejedelemmé választása 1630. 28. Lang Mátyás
t 1682 (" 1643).
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Csak úgy lehel kormányozni az embereket, ha szolgálunk nekik. [Cousin.]

December
(31 nap)
Régente: Bak hava.

Télelőhó.
Nap

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

Protestáns

Elza
Aurélia
Olivia
Borbála
Vilma
Miklós

49. béL

7
8
9
10
11
12
13

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

50. bét.

14
15
16
17
18
19
20

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sze.

51. bét.

21
22
23
24
25
26
27

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Szo.

.

1

v,as.
Hétfő
Kedd
Szer.
Izraelita

=
=

I

Új görög

Eligiusz pk. 1Nahum pr.
Bibiana sz.
Habakuk,~
Xav. sz. F. hv, Szofoniasz
Borbála sz. vt. Borbála sz.
1Szabbas ap. t Szabbasz
® Miklós pk.
Miklós

Advent 2. vas. Maté 21, 25-36;

E.26. Amb.
Patáp
B.-Assz. f.
Menna
Dániel st.
Szpiridion
Eusztrát

E. 3. Szil.
Johanna
Albina
Lázár
Auguszta
Viola
Teofil

E. Tirzus vt.
Eleutér vt.
Aggeusz pr.
Dániel pr.
Sebestyén
Bonifác vt.
Ignác vt.

Advent 3. vas. Máté 11, 2-10;

•

E. 3. Nikáz pk.
Valer. pk. vt.
Etelka csász.
Lázár Kán. tt
Grácián pk.
Pelágia
tt
Tim. és M. tt

1 ([

I

~elt~la~Ugta
opopopop

1

kelt~I~~ugta

eg 1725 1612 1354 2 5
eg 726 1611 1410 311
~
~
~
~

727 1611
729 1610
730 1610
7311 16 10

1428
1452
1523
16 51

írn

732
733
"IE 735
~ 736
~ 737
Mi 737
~ 738

-se

1610 17 3 927
16 91815 1025
16 91937 11 9
16 921 21141
16 92225 12 5
16 92345 1225
12 :42
16 9--

Kor. 1. 4, 1-5.

Ih
Ih
~
~
~

739
740
741
741
742
!iir 743
~ 743

16 9
16 9
16 9
1610
1610
1610
1610

1 ,3 1259
221 1317
339 1336
458 14 1
616 1432
729 1512
834 '16 3

Advent 4. vas. Ján. 1. 19-28; Filipp. 4, 4-7. Kar. 1. n. Luk. 2, 1-14.
Tit 2 , 11-15 - Kar 2 n Luk 2, 15 - 20 és 5 Tit 3 , 4- 8'.\.

E. 4. Tam. ap.
E.4 .•Tamás
Zenó vt.
Zeno
Viktoria'
Viktória sz. vt.
Ádám és Éva ÁdámésÉ.tt
Nagykar.
Nagykarács.
István 1. vt. Sz. Istv. 1. vt.
János
János aps.
Luk. 2 33-40:

E. Kamilla
Délvid
Zoárd
Szilveszter
naptár.

Dec. 6
Kiszl. 16 S. Vajislakb
13
23 S. Vajesev
2Q""
30 S, Mik.R.Kb.
21 = Teb.
1 Ros Khodes
22 =
2 Khan: vége
27 =
7 S. Vajigas
30 =
10 Jer. ostroma

~
E. Julianna
Anasztázia
~
ff1
Krétai vt.
,Kar. el.~böjt. ff1
ff1
Nagykarács.
~
Istensz. M.
#
István

744
745
745
745
746
746
747

1611
1612
1612
1613
1613
1614
1615

és

926 17 5
10 51812
1034 1922
1058 2031
1115 2138
1131 2245
1144 2350

Gal. 4. 1--7.

) E. APrószent.1 E. T. ezer vt.
Tamás pk, vt. Aprószentek
Dávid
I Anizia
Szilv. p. hv. ' Melánia

wrI7471161511159-rg 7471616 1214
rgl747116171230
~ 74716181250'
1

A hold fényváltozásai.
Holdtölte 6-án 1 ó. 40 p,
([ Utolsó negyed 12-én 21 ó. 7 p.
• Ujhold 20-án 2 ó. 24 p.
]) Első negyed 28-án 4 Ó. 59 p.
Elsején a nap hossza 8 Ó. 47 p.] a hó
22-ig 20 p. fogy; azután 4 p.

®

426
542
659
817

Róm. 15, 4-13.

E. 2, Ambrus E. 2 Ambr.pk.
Mária
Szeplöt. fog.
Fourier Péter
Natália
Judit
Melkiadesz p.
Damáz p. hv.
Árpád
([ Ottilia sz.
Gabriella
Luca
Luca sz.
~

52. béL

28
29
30
31

Róm. kath.

055
2 5
317

Időjárás Herschel ~zerínl.
6-ig sok vihar, 6-28. kemény hideg. a hó végén
,
sok hó.
([ földközelben 10-én 3 Ó.
([ földtávolban 25-én 21 Ó.
Télhezdet 22-én 14

Ó.

42 p.

December.
Valaki az én beszédemet

megtartja, soha halált nem lát. [Jáu. 8•. 51.)

Egyházl6rléaeti
emlékezlel6
december h6ra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott
a wíttenbergí eg)letemre
1529. - 4. A lipcsei egy, tem alapitása 1409. A tridenti zsinat berekesztése
1563. - 5. Evang. egyházunk zsinatának
megnyitása 1891. - 8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520. - 13. A tridenti
zsinat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769. 16.' A jezsuiták kitiltása Erdélyböl a meggye si országgyűlésen
1588. Linzi békekötés 1645. 19. Kálmáncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf
1594 (új naptár szerint). 20. Luther Mártonn. szűl, Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István"
1612; Szemerei Matkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. 22. Czékus István * 1818. 23. Id. Ács Mihály t 1708. - 24. Thurió György t 1616;
Bahil Mátyás
1761. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István
1606. - 31. Wiclif János
1384; Níkolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.
-
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A gyöngeség veszedelmesebb ellensége az erénynek, mint a bűn.
A gazemberek uralmának a gyenge becsűletes emberek az okai. (Eötvös.)

28

(Névnapok.
Abel január 2.
Eduárd
marc. 18, máj. Ibolya aug. 7
Ludovlka szept. 3
Abrahám aug. 16
26, okt. 13
Ida ápr. 13
Lukács okt. 18
Achil nov. 2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, jul 31,
Lukrécía julius 9
Adalbert szept 27
Egyed szept. 1
okt. 23
Makár január.2
Adám szept. 9
Elek julius 17
Illés julius 20
Adám, Eva dec. 24
.Elernér febr. 28
lima ápr. 18
Magda május 27
Adél jan. 29
Eleonóra febr. 21
Ilona aug .. 18
~=K:l~~n~k~\22,
aug.
Adolár ápr. 21
Elia febr. 10, rnárc, 24 Imre nov. 5
Manó rnárc. 26
Adolf febr. 12
Előd okt. 22
Ince julius 28"
Marcell január 9
Adorján márc. 5
Elvira febr. 10
Ipoly aug. 13
Marcion ápr 26
I Agota január ll, febr. 5 Elza dec. 1
Irén okt.. 20
M.argit jun.
jul. 20
Agnes január 21
EmánueI(Manó)
márc. 26 Irm~ május 3
Mária aug. 15, szept. 8,
~goston aug. 28
Emil. m~jus 28
Istyan. aug. 3 és2O, dec.26
december 8
. kos febr. 27
Emm,m,aj.ullus 19
Ivan jun: 2~
Mária névnapja szepa
Aladár március 11
E _ apr.
19, nov. 24 Izabella julius 12
temberben, kisasszony
Alajos jun. 21
Emod aug. 9
IZld.or márc, 30, ápr. 4
utáni első vasárnap
Albert ápr, 23 .
E~gel?e~
nov. 7
Izso aug. 26
Mária.Magdolna
jul. 22
Albin március 1
Eors julius 14
Já . t . 113M
.
1
Alfonz okt.-30
Erneszlina aug. 29
cin JU us
anan."a nov..
Alfréd febr. 23
Erhardt április 9
Jakab máj. 1, juI. 25
Márk apr. 25, jun, 18,
Alice jun. 23
Erich máj. 18, sze t. 10 Janka május 24
októ~er 17
Almos február20
Erika aug. 31
p
János nov. 24, dec. 27 Márta julius 29
Amália jul. 10, okt 7
Ervin április 26
Jenő julius 13
Márton nov. 10 és 11
Ambrus ápr. 4, dec 7
Ernő január 12
Jeromos szept. 30
Mártonka január 30
Amos március 31
Erzsébet nov. 19
Joachim rnárc. 20
Máté szept. 21
Anasztaz 'aug, 17
Eszter május 24
Jób szept. 27
Mahl~ márc. 14
András (Bandi) febr. 4, Etelka okt 8 dec 16
Johanna dec. 15
Mát~as febru.ár 24
nov. 30
Eva dec.
Jolán nov. 20
MaXimus. máJUS 29
Angelika (Angyalka)
Ézsaiás julius 6
Jónás nov. 12
Medar? lUOluS 8
május 31
.Ezechiel á rills 10
Jonathán
május 11
MeláOla [anuár 10
p
József febr 4 márc 9 Menyhért aug. 22
Aj~l~u~e~~. 19, jun 2,
Fábián január 20
aug. 27, ~z;pt. 18'
M~tód julius 17
Antal jan. 17, jun 13,
Farkas szept. 1, aug' 23 Judit jul. 30, dec. 10
M!há!y szept. 29
julius 5
Faustinus febr. 15
Julia Juliána febr. 16
Mlklos dec. 6 .
Antonia jun. 13
Felix junius 9 '
május 22
'
Miksa okt. 12
Antonius május 10
Ferdinand
május 26
Julián január 9
M1I~s nov. 26
Apollinus julius 23
Ferenc jan. 29, jun. 16, Jusztin junius 16
Mónc ~ze~t. 2f6
Apollonia január 28
okt..4 és 10, dec. 3
Jusztína szept, 16
Mózes máJUS
Aranka február 8, dec. 2 Flóra jun, 19.• nov: 23 Kajetán
ápr.: 22
Nándor május 30
Arisztid ápr. 27
F óná." (Flóns) maj. 4 Kalliszt okt. 14
Napoleon május 7
Armin ápr.. 7, május 10 Franciska. (Fáni) márc.9 Kálmán okt. 13
. Nárcisz okt. 29
ájUS 6 t 20
Arnold JUOlUS 18
~n~a
Kamil, Kamilla dec. 28 Natália dec. 9
Aron ápr. 2
ti en ~ szep.
Kanut jan. 19
Nikáz dec. 14
Arpád márc.3l,
dec 11 ~~lF.yes j~'~S
26
Károly jan. 28, nov. 4 Nikefor rnárc. 13
Artur január. 22
u op
s,
Karoliti febr. 2
Nikodém szept. 15
Atala ápr. ~5
aug.
Katalin febr. 13, ápr. 30 Noé nov. 29 .
Atanáz május 2
Gábor márc. 24
nov. 25
Norbert junius 6
Ata."áz.la a~g. 14
Gabriella dec. 12
Kázmér márc. 4
Odó
18
Attila Januar 7
(Gál) Gallus okt. 16
Kelemen nov. 23
nov.
Auguszta dec. 18
Gáspár január 6
Keresztély
ápr, 3
Oktávián marc, 22
Aurél okt. 5
Gebhárd aug. 27
Klára aug. 12
OI1(a lullus 27
Aurélia dec. 2
Gedeon márc. 28, okt. IO Klernentína nov. 14
Ollv~r nov. 2l
Avell, András nov. IO
Gellért szept 24
Kleoíás szept. 25
Ol!vla febr. 20, dec.
Balázs február 3
Genoveva január 3
Klotild junius 3
Olimpia ~árc. 10
BálinUebruár
14
Gergely márc. 1'2, nov. Kocsárd ápr. 19
Orbán május 25
Barnabás máj 18 jun II
17 (Csod.), máj. 9
Kolozs okt. 30
Orsolya .okt. 21.
Beatrix julius·
Gertrud márc. 17
Kenrád febr. 18
Oszkár julius 31
Beata január 1
Gerzson február 22
Konsta,,;Unfebr.l,
máj. 21 OSÓv~~r~r,f~ ~3
• Béla április 23
Géza febr~~r 25
Kornél.luliu.s
3
8iimár nov 16
Bella junius 2
Gizella maju~ 8
Kornélia marc. 3
Ott ká . l' 2
4
Benedek március 21
Gott~árd május 5
Kr!st6f már~. 15
Ottftia rd~~' t:i nov.
.Benjamlnjan.3,
márc. 31 Gott'-":b márc. 6
Kr!szhán !'Iarc. 13
Odön nov' 16
Bernát május 20
Gottfried nov. 8
Krisztína julius 24
O
b
. 14
Berta aug. 6
Gráelán dec. 18
Kumgunda
marc, 3
zsé. aug.
Bertalan aug. 24
Guidó szept. 12
. Ku!'ó dec. IO
P~I január 25, marc. 7,
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv jan. 16, márc. 29, Kvífln márc. 30
jun 26, 29 és 30
Blanka okt. 25
aug. 2 .
Lajos aug. 19 és 25
Paskál m~j. 17
Bódog jan. 14, nov. 20 Gy~rfás jun. 19
Lampert szept. 17
Pátnk m~rc. 17 .
Boldizsár jan. 6
Gyongylke okt. 23
László jun. 27, aug. 8
Paul~ m~rc. 22, jun. 3
Bonifác máj. 14, jun. 5 György ápr. 24.
Lázár dec. 7
Paulina jU':'. 2.2
Borbála dec. 4
Gyula ápr. 12
Laura junius 1.7
Péter, Pál jumus 29
Brigita febr. 1, okt. II
Győző n.ov. 3
Leander febr. 28
Péter jan. 31, febr. 22,
Brúno okt. 6
Háromklfály,
(Gáspár,
Lehel aug. 2
ápr. 29, máj. 19, aug.
Cecilia nov. 22
Menyhért, Boldizsár)
Leó ápr. II
P 1, ok~/~
dec. 5
Ciril julius 7
január 6
Leokádia dec. 9
etra o,.
Coelestin á r 6
Hajnalka márc. 27
Leona, Leontine jan.
Petronella máJUS 31
"á
Pt' 26 d
9 Hedvig okt 17
Lénárd nov 6
Piroska Jan. 18
.C !P!' n szep.
,ec,
HI
kt' 3
L k á
'29'
1 23
Pius május 5 julius II
Cirjék aug 8
e ga o .
en e pr.
,lu.
P
'd'
kt 'll
C '11 f b . ~
ár 29 Helén okt. 14
. Lidia április 8
lac! la o .
yn
e r. .' m c.
Henriette márc, 16
Lílí julius II
Placidus ~kt. 5
Damaskus. dec. II
Henrik julius 15
Lipót nov. 15
Polykarp Január 26
Dániel julius 21
Heribert márc. 16
Llvia április 6
Polixena sz~pt. 24
Dávid dec. 29
Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus márc. 15
Pongrác. május 12
Dezső máj .. 23, dec. 15 Higin január II
Lóránt január 15
Rafael jun. 20, okt. 24
Dénes okt. 9
Hilárion okt. 21
Lothár január 27
Ráhel február '4
Domonkos aug. 4
Hilda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10
Rainer junius 17
Donát febr. I7, aug.
Huba aug. 19
Luca dec. liY,
Rajmundjamiár
7
Dorottya febr. 6
Hubert márc, 20
Lujza márc. 2
Rebeka szept. 2
Dömötör okt. 26
Hugö ápr, 1
Ludmilla szept. 17
Regina szept. 7

io,

24'

.7:
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Rezs5 (Rudolf) április 17
nov. 7
Rikárd április 3
Robert junius 7
Rókus aug. 16
Róland május 29
Roman febr. 29•. aug. 9
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Rufina julius 10
Salamon
okt. 24
Samu aug. 21
Sándor febr. 26, márc. IS
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén január 20
Simeon február 18
S'
.
5 kt 28
lmon. jan. ,o
.
Stefan la nov. 28
Szab!na okt. 27
Szan!szlö nov. 13
Szerena Jan. 28
Szerénke szept. 14
Szervác ~ájus. 13
Szevenn Januar.8
Szeven.an. lebruar 21
Sz!d.oma J~nlUs 1
seu ard ápr!lls 22
Sz!lvér junius 20
Sz ilveszter dec. 31
Szinér dec. 12
Szosztén ~~v. 28
Szótér április 22
Szörény január 8
Sylvia nov. 26
Tamás márc. 7, dec.
21 és 29
Tacián január 12
Tádé január 24
Terézia jul. 8, okt. lő ,
Tekla szept. 23
Teobald julius 1
Teodora szept. 11
Teofil dec. 20
Tibold julius 1
Tibor ápr. 14, aug. II
Timon április 19
Timotheus
aug. 22
Titusz jan. 4, szept. 18
Tivadar ápr. 20, nov. 9
Tóbiás junius 13
Tódor február 7

U

..

b~1 ~a.Jus 17
Ulnk julius 4
Valér dec. 15
Valéria ápr. 28
Valter julius 16
Vanda január 26
Vazul junius 14
Vendel okt. 20
Vencel szept, 28
Veronika julius 9
Vid junius 15
Vidor január 13
Viktor saept. 5
Viktória dec. 23
Vilhelmina szept. 19
Vilibald julius tVilmos jan. 10, jun. 25
Vilma dec. 5
Vince ápr, 5, julius 19
Viola dec. 19
Virgil nov. 27
Virgilia január 31
Xavér (Ferenc) dec. 3.
Z.akartás szept. 6
Zelma január 23
Zenó dec. 22
Zenó okt. 29 .
Zita április 27
Zoárd dec. 30
Zoltán márc. 8., jun. 23
Zsigmond május 2
Zsófia május 15
Zsolt április 10
Zsuzsánna február 19
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára,
1. Gazdasági

növényeink

termesztési

Vetömag kat. holdanként

Növény neve

Vetés
ideje

,'CD

.>:'"

8zórt.

1

soros

fés;kes

1

vetésnél
Őszi buza
Tavaszi buza
őszi rozs
őszi árpa
Tavaszi kétsor. árpa
TavaSZI négysoros
Zab.
Köles
Tengeri

szept.-okt.
márc.-ápr.
szept
allg.-szept.
márc.-ápr.
"
máj.-"-jún.
ápr.-máj.

110-170
90-120
120-170
110-150
100-150
80-125
100-1 SO 70-120
120-200
80-125
170-220
130-160
120-180
150-300
12-18
20-30
1 25-50

2. A takarmánynövények

I

I

Növény neve

Keszthelyi keverék.

"
"

11-15
11-15
II-IS
ll-IS
ll-IS
11'-13
11-15
12-201
~5-80

A vetés \ Az alás?rtátakarás
,., >- volaága
mélvs.
1::""
.Q) aOI.

'''''"

I szalma

szept.
, május
ápr.-jún.
márc.-ápr.
"
,
"
mareius
márc.-ápr.
aug.- szept.
auguszt.

100-115\
80-110
50 rozs
{IO repce

-

1 köbm.
súlya
kilogr.

::E:

holdanként

80-125
16-18
50-110
10-14
8-12
80-100
90-110

.>I~

kg

8-15
15-30
7-10
8-18
6-12
IS-30
9-10
12-20
10-15
7-14
7-14
6-10
6-12
12-25
6-12110-20
10-20
IS-25

10"':'14
8-12
SO-IOO
50-80
60-70
50-60

4. Súlyvesztesége

"
"
"

"

-

Termése kat, holdanként
zölden 1 széna .1

11-12\
10-12
ll-IS
II-IS
II-IS
11-15
12-30
12-30
12-30

4-5
1-1'5
4-6
1'5-2'5
1-2
1'5- 3
2'5-4
3-5
3-5

100kgr.
térfogata
köbméterekben

140-200\
.
200-300
120-150
100-120
60-90
120-ISO
ISO-200

rozs sz. 0'5-1
repce 10

--. kg

'
\
17-28
5-7
40-70
25-45
2-5
25-40
0'8-2'5
IS-25
2-5
6-10
15-3Q
6-12
6-10

íO-76
68.-72
72-85
76-SO
70-80
27-33
76-84
76-82
76-84

súlya és térfogata.
1 köbm.
súlya
kilogr.

és ,alomféle

Hüvelyes szalma.
Törek.
·. · . I · .
Polyva. ·. · . ·.
Répa .. ·. ·. · .
Burgonya.
·. ·.
Tarlórépa ._ .. · .
Olajpogácsa '.. · .
Korpa.
·. ·. ·.
Buza . . · . - · . ·.
Rozs .. ·. '.,' .
Árpa .. ·. ·.
Zab .. · . ·. · .
Repce.
·. ·. ·.

Amag
hektol.
' sulya

65

Takarmány-

a terményeknek

mag

métermázsa

és alomanyagok

Zöld fü . . · . , . · . ,11320-360 027-0'30
Zöld takarmány
..
310-400 0'25-0'35
VermeIt, zsombolyázott takarmány . · . 550-580 0'17-0'19
Répalevél . · . ·. ·. 360-400 0'25-0'30
. · . ·. 100--'-110 0'85-0'90.
Réti széna
Sásos széna .. · . · .
60-70
1'40-1'65
Sarju .. .. · . · . · .
90-100 0'90-1'00
Here, lucerna, baltacim, széna,.
80-95
1'10-1'25
·. ·.
~.abos bükköny, széna
90-100 1'00-1'10
Oszi gabona szalma.
60-75 111'20-1'40
Tav. gabona szalma.
45-60
1'40-1'80
,

"
"
"
"
"

72-84
72-78
68-75
56-66
58-74
56-70
36-52
62-75
72-84

viszonyai.

centiméter

kg
16-18

A mag
hektol.
súlya

métermázsa

4-5 ,
4-5
2'5-5
4-5
4-5
4-5
4-8
1-2
5-10

és azok termesztési

takar- 1 magnak
mánynak

3. Különféle iaharmánynemiieh
"Takarmányés alomféle

"
"

12-25,

mag

centiméter

,

kat.
Takarmányrozs
Mohar.
Csalamádé
Lucerna
Vöröslóhere .
Baltacim.
Tavaszi bükköny.
Tavaszi borsó.
őszi borsó

"
"
"
"

.,

Termése
kat. holdanként

A vetés \ Az alásortá.
takarás
volsága
mélys.

N'CD

kgr

Vetömagszükséglet

Vetés
ideje

",~
->," ~
~

viszonyai.

·.
·.
·.
·.

·.

·.

·.

·.
·.
·.

·.

·.
·.

az elraktározás

45-60
1 30-45
22-30
580-630
600-700
480-530
320-350
270-320
625-730
625-720
580-620
400-450
625-730

100kgr.
térfogata
köbrnéterekben

I

1'65-2'20
0'50-0'55
0'43-0'50
0'15-0'17
0'14-0'16
0'18-0'20
0'28-0'31
0'31-0'37
0'13-0'16
0'13-0'16
0'16- 0'17
0'22-0'25
0'13-0'16

ideje alatt.

Sulyabólveszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot,
az árpa és zab 2-3.0/0-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, a répa prizrnában
6-10 %-ot, a széna 8-10 °/o-ot, a repce 6-8 %-ot, a lófogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
közönséges magyar tengeri 7-11 %-ot, az apró keményszemű tengeri 5-7 %-ot j 100 kgr.
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr. szemet lehet morzsoltan kapni.

30

-

5. Vemhességi naptár.
Ha a vemhesség
kezdete
január

1
16
február
2
15
március
1
15
április
1
16
május
1
16
június
1
15
július
·1
15
augusztus
1
17
szeptember 1
16
október
1
10
"
21
november
1
15
december
3
15
,.
30

..

..
..

..
..

..
..

..
..

..

..
..

II
lovaknál

I

december

6
21
január
7
20
3
február
19
március
6
21
április
5
20
május
6
20
június
5
19
."
július
6
22
augusztus
6
21
szeprember 5
14
25 ,
október
6
20
november
7
19
december
4

..

..
..

..
..

..

..
..
..

..

..

I

akkor annak

teheneknél
12
27
november 13
26
december 10
26
január
10
25
február
9
24
március
12
26
11
április
25
"
május
12
28
12
június
27
12 \
július
21
1
augusztus
12
26
szeptember 3
25
október
10

október

..

..

..

..

..

..

..

..
..

..
..

I
I

vége:

juhoknál és kecskéknél

I

április
május
[unius

június

3
18
5
18
augusztus
1
17
szeptember 1
16
október
1
16
november
1
15
december
1
15
január
1
17
február
1
16
március
3
12
24
április
3
17
"
május
5
17
június
1

disznóknál

..
július
..

.

..

..
..

..

július
augusztus

..
..

..

szepternb.

..
..

október

..

november

..

dece~ber

..

..

január

..
..

február

..

..

..

március
április

I

..
..

30
15
1
14
28
14
29
13
28
12
28
12
28
11
28
14
29
13
28
6
18
28
14
1
13
28

A vemhesség tartama a szélsőségek szerint lónál 330-430 nap (11 hó), szamárnél ;335-365 nap (12 hó), tehénnél
240-330 nap (9 hól, juhnál 145-160 nap (5 hól, kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap (4 hól, házi
nyulnál 28-32 nap (1 hól, -kulyáná/ 58-65 nap (2 hó], macskánál
44-54 nap (1'/2 hól. - A kollás tart a lyuk oknál
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykákná/:
26-29 napig; a ludaknál:
28-33 napig; a récéknél
(kacsáknál)
28-32 napig és a galamboknál
17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama.
Ló és szamárcsikók
Bárányok
Malacok
Borjuk .
Kecskegidák

7. Az állat~k betegségére

való szavatosság

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

3-6
hónap
3-4
2-21/2
21/2-31/2
2-21/2

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
A f. év !ézus Krlsztus születésé óta Dionysíus
szennt az
....
. . . . • . • . .
Jézus Krísztus halála óta az • . • . . • . •
Az első keresztyén római császárnak, Nagy Konstantinusnak megtérésé óta az. . . . •.
A keresztyének üldözésének
első betiltása óta az
A pápaság megalapítása
óta az.
. • . . • .
A honfoglalás óta az.
. . . . . . . . . .
Géza fejedelem megkereszteltetése óta az. . .
1. István megkoronáztatása óta a . . • • ; •
Magyarorszá;:nak 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 puskapor 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 óta.
A reformáció kezdete óta a
A rnohácsi vész óta a
. • . . .
Luther Márton halála óta a . . . . /"
A Gergely-féle naptár behozatala óta
.

A. burgonya behozatal í' óta Európába a
.
1930-ik Károli biblia-fordításának megjelenése óta .
1897-ik A bécsi békekötés óta a . . . . . . .
A nikolsburgi békekötés óta . . . . . .
·r618-ik A linci békekötés óta a . . . . . . . . . .
1619-ik A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
1328-ik A nápolyi gályákra hurcolt protestáns lelkészek
to34-ik
és tanitók kiszabadulása óta a
936-ik A gőzgép feltalálása óta a. . . . . . •
929-ik 1. ~ákóczi Ferenc szabadságharca óta a
Az amerikai köztársaság
megalapitás óta a .
930-ik II. József türelmi rendelete óta a . . . . .
876-ik Az 1791-ik 26-ik törvénycikk megalkotása óta a
749-ik A pesti evang. zsinat óta a
689-ik A védhimlő felfedezése óta a . . . . .
588-ik Kossuth Lajos születése óta a . . . . .
490-ik A távíró feltalálása óta a . . . . . . •
472-ik Az 1848-ik törvénycikk megalkotása óta a • .
447-ik Az 1859 szeptember l-i pátens visszavonása óta a
446-ik Az 1891-ik magyarországi evang. zsinat összehivása óta . . . . • • . . . . . • .
437-lk
421-ik A világháború kitörése óta a. . . . • . . .
413-ik A proletárdiktatura esztendeje óta a
404-lk Horthy Miklósnak Magyarország kormányzójává
384-lk
választása óta a • . • . . . . . • . •
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Budapesti tájékoztató,
Miniszteriumok.
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1. Vár Szentgyőrgy-tér
1. Vár Országház-u.
min. V, Országház-tér

1.
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51.
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51.
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Szent István Akadémia könyvkiadó
társulat
vm, Szentkirályi-u. 30.
Kir. magy. egyetemi nyomda VIlI. Muzeumkörut 6.
Franklin Társulat kiadó intézet [Lampel] IV.
Egyetem-u. 4:
Athenaeum kiadó int. VII. Erzsébet-körut
7.
Kókai Lajos IV. Kamermayer Károly-u. 3.
Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut
19/2l.
Hornyánszky Viktor VI. Aradi-u. 14.

Kórházak, klinikák.
Fehérkereszt gyermekkórház
IX. Tüzoltó-u.
7-9.
Belgyógyászati klinika VIlI. Szentkirályi-u. 46.
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Fogászati klinika VIlI. Mária-utca 52.
Pasteur (ebdüh) kórház IX. Rákos-u. 7.
J{ókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31.
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VllL UlIői-ut 72.
Uj Szent János kórház Hieronymi-ut
1.
Bábaképző vm. Rökk Szilárd-u. 33.
Szemkérház
vm. Mária-utca 39.

Muzeumok, szinházak, fürdők.

Nemzeti és jMéti társadalmi egyesületek.
Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége VIlI.
Mária-utca 7.
Move VII .. Podmaniczky-utca
45.
Országos Allatvédő Egyesület IX. Ernő-u. 11.
Gyermekvédö iLiga'[Vll. Wesselényi-u. 6.
Országos anya- és csecsemővédő-egyesület
. 1. Villányi-ut 25.
..
Allami Gyermekmenhely
X. Ullői-ut 86.

Gyógypaedagógiai intézetek.
Siketnémák m. kir. intézete VIlI. F estetich-u.3.
Beszédhibák javítására szolgáló
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.
Vakok intézete VII. István-ut 95.
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nevelő int. 1. AIkotmány-u. 53.

Iskolák, internátusok.
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1V.
Vörös Pálné-ntea
36.
Ág. hitv. ev. középisk. fiuinternátus
VII,
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28/b.
Felsőbb ipariskola VIlI. Népszínház-u,
8.
Tudomány Egyetem Muzeum-körut.
Müegyetem 1. Budafoki-ut.
Paedagogium.
polgári iskolai tanárképző 1.
Györi-u. 9.
Ev, Iögímnáaíum
VII. Városlígeti
fasor.
Eötvös-kollegium
1. Ménesi-ut.
Tanítók Háza VIlI. Szentkirályi-u.
47.
Luther Otthon VIlI. Ullői-ut 24.
Állami tanítónöképzöintézet
(Erzsébet nőisk.]
István-ut 93.
Borászatí tanfolyam II. Debröi-ut 15.
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V. Falk
Miksa-utca 9.
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Rendőrlőkapitányság
V. Ferenc József-tér.
Ipari föfelügyelöség II. Szilágyi Dezső-tér 1.
Ürsz.
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Aki még híveink, közül nem járatja

a

Harangszót,
, ne mulassza el azt, hogy arr-a előfizessen. Előfizetési ára negyedévre : 1'28 P. Csoportos
kűldéssel
100/0 engedmény. Az előfizetési díjak
a

-

Vegyes.

Iparművészeti Muzeum IX, Üllői-ut 33.
Magyar Nemzeti Muzeum vm, Muzeum-körut.
Népegészségügyi Muzeum 'Eötvös-utca.
Szépmüvészeti Muzeum Városliget.
Mezögazdasági
Muzeum Városliget.
Néprajzi Muzeum X. Tisztviselőtelep.
,

Nemzeti Szin ház vm. Rákóczi-ut 37.
M. kir. Operaház VI. Andrássy-ut
22.
Vigszinház V. Lipót-kőrut
14
Császárfürdő Ill. Zsigmond-u. 31.
Szent Gellért fűrdö'T, Gellért-tér 1.
Lukács fürdő Ill. Zsígmond-u: 25.
Széchenyi fürdő Városliget.

"Harangszó" kiadóbivatalának· Szentgottbárdra (Vas m.) kűldendök.

Evangéliumi építő iratok
a Betbel Ev. Diakonisszaintézetben K1otidfalván, u. p, Piliscsaba
megrendelhetők
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JéZUSi a szabadító.

Az "Úr/~ondot visel-

Írta:

Geduly Henrik,

Szelid holdvilágos éjjelen az ősz
pátriárka, Abrahám,
legelteti, nyáját
a filiszteusok tartományabeli
Beerseba hegyein, völgyein. Elgondqlkozik
a közelmúlt nagy eseményei felett,
amikor 'késő aggkorában Isten gyermekkel áldotta meg és öreg korának
egyébként sívár napjait ezzel a gyermekáldással oly boldogokká tette. EIgondolkozik a jövendő felöl; gyérmeke
javáért, gondtalan jövőjéért hogy gyarapítsa vagyonát, hogy növelje gazdagságfo.t.
Almodozásában egyszerre szokatlan
hang szakítja félbe. Isteni szózatot hall,
amelyről azt mondja az Irás, hogy ezzel
Isten megkisérté Ábrahámot.
Ez az
isteni szózat nem kevesebbet
kiván
tőle, mint hogy elmenve a háromnapi
járatra fekvő Moriah hegyére, azt az
ő egyetlen egyszülöttjét,
azt a serdülni kezdő ártatlan kisdedet, az
ö

I forrón

püspök. "Annak okáért nevezé Ábrahám azt
a helyet ily névvel: Az Úr gondQt
vísek" 1. Móz. 22, 14.

szeretett
gyermekét
áldozza
meg Istennek égő áldozatul.
Oh, hát' igy kelL őregkora minden
reménységének, boldogságának összeomlania! Igy kell megsemmisülnie a
nagy ígéretnek, amelyet háromszor is
kij elen tett előtte az isteni szózat, sőt
amelyre nézve még külön szővetséget
.is kötött velé Isten, hogy t. i, Isten
sók népnek atyjává" teszi őt, megáldja őt ivadékaiban.
hogy sok nép
származzék tőle, királyok is származzanak tőle!...
Irtózatos harcra kél
benne az Isten iránti engedelmesség
a gyermeke, egyetlen gyermeke
iránt "~rzett szülői szeretettel.
Am végre mégis az Isten akaratával szemben megalázkodó
gyermeki
hit és engedelmesség
nyeri el a pálmát. Az Ur parancsa nem tür további
habozást. S ki tudja, az lelki üdvének, nyugalmának
és boldog~ágának
ő
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micsoda új útjait nyítja meg Isten, ha fürkészhetetlen
útjai, kivánságai
és
ő bár a legnagyobb fájdalommal céljai sokszor emberileg alig felfogszívében - engedelmes lesz akara- ható, alig megérthető
mértékben kitának ... Egy keserű sóhaj! ... Fáj- vánnak tőlünk áldozatokat, - de reá
dalmas könnyek! . . . Azután az Isten mutat arra is, hogy e rendkivüli mérelőtt megalázkodó engedelmesség tűzé- tékű engedelmesség
m,egkivánásával,
ben megtisztulva, fönséges nyugalom: megkövetelésével
az Ur gondviselémai adja ki szolgáinak
a parancsot:
sének rendkívül
bölcs, kegyelmes és
elmegyünk,
égő áldozatot bemutatni boldogító célzatai vannak összekötve.
az Úrnak. Induljunk a Moriah hegyére. Mert, hogy az Abrahámnak tett nagyÚtközben a gyermek elpalástolhatatszerű isteni igéret valóságga válhasson,
lan kiváncsisággal
kérdi: "A tűz és a amint e történetből látjuk, az Abrahám
fa kézben vannak, - de hol van az szokatlan mériéhű
hitétől és engedeláldozatra való állat?"
Fájdalmát el- mességétől volt függővé téve. Azért
fojtva válaszol az ősz atya: "Az Isten mondja később Pál apostol, a galátziai
gondot visel az égő 'áldozatra, édes levél Ill. R. 6. és 7. és 9. verseiben :
fiam 1"
'
"Miképpen Ábrahám hitt az Istennek
Már felérnek a hegyre. Már lebogni és az tulajdoníttatott néki az ő igazsákezd a megjakott máglya lángja. Már gáTa, értitek azért; h9gy akik a hitösszekötözve, a máglya {elett készített ből vannak, azok az Abrahám fiai és
oltárra veti gyermekét Abrahám s ki- azért, akik hitből valók, azok áldatrántja fegyverét,
hogy a kegyetlen nak meg a hív Ábrahámmal."
isteni parancsot véges-végig teljesítve,
A Moriah-hegyi áldozati oltár mágmegölje, feláldozza őt.
,
lyatűzének a lángja ködbevesző messze
Ebben a megrázó pílIanatban megint I évezredek
homályából
bevilágít
az
egy isteni hang szakítja meg őt, óh, ~j testamentom derüs világába is. Az
de mennyire boldogabb hatással, mint Ur gondviselése engedelmességre.ihívó
ott, Beersebában!
"Ne nyújtsd ki a szavának követésére, szívünk kincseikezedet a gyermekre!
Most látom, nek feláldozására
int, hogy örökkémennyire féled Istent. Nem kedvezél való kincsek osztályosaivá lehessünk.
még. a te egyetlenegyednek
sem én A legnagyobb
engedelmességet,
az
érettem."
S amikor a legkeserűbb isteni hivó szó legbuzgóbb követését,
engedelmesség-teljesítésről
felemeli a a múló kincsek legkészségesebb
fellángra, irányzott
tekintetét,
akkor áldozását pedig a földi lét múló eszlátja Abrahám, hogy az Ur gondot tendei
során épen az kővetelheti
viselt arról, hogy Izsák helyett legy~h tőlünk, aki mindnyájunk
üdvéért és
valami más feláldozható, mert a háta váltságára
Onmagát
adta érettünk
mögöttí bokorszövevényben
egy kos áldozatúl.
Mert ŐBenne
e mulandó
akadt meg szarvánál fogva, - s akkor világon át fel) egész az Örökkévalóaztán, hogy áldozatát mégis bemutassa ságig megdicsőül az igazság, hogy:
az Urnak, előhozá a kost és azt áldozá "Az Úr gondot visel."
'
meg élőál~~zatul az,
fia h~lyett . . .
Ennek az igazságnak a boldog tu"Anna~okag:t neveze ~braham ~zt
data kisérjen mindannyiunkat
e muló
helyet zly nevvel : Az Ur gondot uisel. esztendőben is I
. . . . Sok ezredéves, régi, kedves,
.
mindnyájunk
előtt ismert megható tör- -------.-•.•.••
-----A testnek legyen ereje, hogy a léténet.
Megkapó bizonysága
annak,
hogy a letünt évezredek elhomályo- leknek engedelmeskedni tudjon. Minél
sodó emlékei közül a néphagyomány
gyengébb a test, annál többet paranéppen azokat őrizte meg teljes frisse- csol, - s minél erősebb, annál enségükben, amelyek az Úr gondvise- gedelmesebb.
Rousseau.
lésének egy-egy kiváló,
megragadó
*
Csak két igazi hatalom van a földön:
esetét tárják fel a hívő szív előtt.
Történet, amely nemcsak arra mutat a kard és a gondolat. De idővel a gon,
reá, hogy az Ur gondviselésének
ki- dolat mindig legyőzi a kardot. Napoleon,
ö

?
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Az ágostai hitvallás és a történelem.
-

Irta : Hamvas

Az élet rendje az Isten rendje .• Az
embert megteremtése óta egyenes úton
vezeti a Gondviselés: Az Úr a teremtéskor azt rnondta, hogy az embernek
adja a földet és azóta az Isten mindig jobban odaadja a földet, a földön
mindent: a mezőket, erdőket, bányákat, tengereket és a levegőt.
Az Isten nagy rendjében az állatok
se maradnak gondozatlanul.
Nekik is
kijut a táplálék, a védelem. Megkapják az élet szükségleteit,
De ezek a
szűkségletek
csak testüket táplálják.
Az állat csak lakója a földnek, de
nem ura. Az \ember azért uralkodik,
azért tudja hatalmát
mindig jobban
kiterieszteni
az egész világra, mert
isteni eredetü lelke mindig jobban az
anyag fölé emeli, Az ember azért lesa
mindig nagyobb és hatalmasabb, mert
lelkének ereje mindig jobban kibontakozik és a testi emberből mindig
inkább lelki ember lesz. A nyers ere
helyébe az értelem lép, a támadás
helyébe ,a védelem, a gyűlölet helyébe
a szeretet.,
.
Azért az emberiség története tulajdonképen nem egyéb, mint folytonos
felszabadulás.
A lelki embernek felszabadulása a testi ember rabsága
alól. A lélek győzelme az anyag fölött.
Amikor, ősrégi időkben, az, ember
feltalálta a kőbaltát,
ezzel erejét sokszorozta meg. Azóta is, értelme segítségével,mindig
jobban megsokszorozza izmainak erejét. Ha ezt a megsokszorozott
erőt rosszra használja
föl, ha árt vele, a helyett, hogy használna, akkor visszaesik a fejlődésben
Ilyenkor érzi az anyagnak nyomorúságát, a test rabságába kerül ,az ember és keserves lesz az élete. Igy van
ez napjainkban, mikor a nagy háború
bűneiért bűnhődűnk.
De az ilyen visszaeséseket
csak
tanulságúl
adja az Ur. Az ember felszabadulása rnindig teljesebb lesz. Es
amint vannak idők, mint a mi időnk,
mikor úgy látszik, rriintha megállna
haladásában a kifáradt emberiség, úgy
vannak viszont más korszakok, amik

József.

-

úgy ragyognak, w,int a tavasz. Leolvasztják a bilincseket, virágot fakasztan ak a lelkekben és megindítják a
termelő esztendőt,
.
Ilyen tavasz volt a reformáció kora.
Hosszú téli álomban feküdt a világ
a középkor alatt. A lelkek fázva huzódtak meg és nem merte senki hallatni a szavát. Két nagy hatalom vissza
fojtotta a lélek beszédét. Csak két úr
volt: az egyház és az' állam, a pápa
és a császár.
Az olasz, francia s spanyol nemzetek kora volt a középkor.
Ezek a
népek akkor erősek, ha valami hat almas úr fogja őket össze és ez a hatalmas úr az kedvükért megsarcolja
a világot.
Velük szemben anémet
és vele
rokon népek az egyes ember szabadságát akarják megvédeni. Azért, amig
a középkor,
me ly hatalmas intézméményeket teremtett és az egyes / embert minden testi és lelki szabadsáIgátóI megfosztotta, a latin népeknek:
az olasznak. franciának és spanyolnak
kora volt, az újkor. mely az egyes
ember szabadságát akarja mindig jobban biztosítani, a német népnek és a
vele rokon népek' kora, Anémet
és
latin népek lelkének harca az újkor
története
és a történelem anémet
népek győz elme : az egyes ember
szabadsága felé vezet.
Ebben a nagy világkűzdelemben
a
hajnal pírja: a wíttenbergi vitatételek
kíszegezése
1517-ben és a kelő nap,
első sugara:
az ágostai
hitvallás
1530-ban.
Németország fölött a latin szellem
uralkodott. Császára
spanyol ember
volt és az egyházat Rómából vezették, Ezek a hatalmak nem értették
és nem érthették, mi történik Németországban.
Nem tudták, hogy mit jelent az,
hogy Luther
megtalálta a bibliában
az ember megváltását.
Megtalálta azt
az igazságot,
hogy semmiféle kűlsőség, semmiféle
földi hatalom
nem
segíthet az ember lelkén. Mindenki
ő

I

3"
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I

csak a saját hite által igazulhat meg.
Nagy felfedezés volt a Luther felfedezése. Nagyobb, mint ' a Kolumbusé, aki ebben az időben Amerikát
fedezte föl. A Luther által felfedezett bibliai igazságot 'épp úgy ködök
takarták az ernberek szeme elől, mint
az ismeretlen világrészeket. Csakhogy
Amerika föld volt és a földi gazdagodást segítette elő. Luther felfedezése lélek és a lelket gazdagította.
Amerikára nem volt mindenkinek szűksége, de arra, amit Luther tanított,
ig,en.
Luther a jézusi tanítást megtisztí-

hogy az Isten kegyelméből -megint
egyszer győzött a test fölött a lélek.
A test: a hatalmas világ, a császárság 'és a pápaság.
Oe Luther érzi a
lélek erejét a test fölött és a wormsi
birodalmi gyülésen helyt áll a testtel
szemben a lélek védelmében.
Ésa győzelmesen
megjelent lélek,
mint a kelő nap, mindig melegebben
hinti szét sugarait.
Mindig többen
üdvözlik az emelkedő világosságot.
Mindig többen nyítják ki az ablakok
fafábláit, hogy bejöhessen hozzájuk a
világosság. Mindig többen tárják ki a
szívüket, hogy beragyoghasson
hozzá-

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

------~~--

.

Coburg vára, ahol Luther 1530-ban, az augsburgi gyülés ideje alatt tarlózkodott.

,

totta évszázadok r~rakodott
porá tál.
Ujra eredeti
fényével
csillogott az
evangéliom.
Az emberek . látták a
világosságot és dicsőítették a mennyei
Atyát.
Luther tanítása úgy terjedt, ahogy
az igazság szokott terjedni. Minden
igazság megdöbbenti
az embereket,
mikor megjelenik.
Mindig meg kell
mondani ilyenkor, amit a husvéti
reggel fényében az ifjú mondott : Ne
féljetek! A test nem győzÖtt a lélek
Iölött I Ne féljetek!
Luther hitvallása is azt hírdette,

,

juk az evangéliom.
, F-ejedelmek
és városok;
kicsiny
faluk és magányos telepek .megtérnek
az' evangéliomhoz.
Oe -rnegértik a,
lélek szavát a kolostorokban, sőt a
fényes püspöki palotákban is. Akiknek van fülük a hallásra, hallják és
a forrás, mely a bátor szerzetes lelkéből elindúlt, hatalmas folyóvá dagadt, mely hömpölyög'(e
folyt és
emberi erővel nem lehetett többé útját elállni,
Oe akik nem tudták, -rni történik
itt, azok azt se tudták, hogy a ~ilág
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megváltozott. Nem tudták azt az igazságot, hogy mikor eljön a tavasz,
akkor a friss füvet nem lehet visszaverni a földbe.
A. speyeri birodalmi gyülésen még
azt hitték, hogy az egész rnozgalmat
meg lehet szűntetni
azzal, ha a római
egyház képviselőitől körül véve F erdinánd kijelenti, hogy a császár haragszik. Mind,en vallásos
újítást" be
kell szüntetni. Az evangelikus egyházakat a katholikus püspökök alá
rendelik és minden változtatás a régi
renden büntetendő cselekmény.
~
Azonban a tavaszt nem lehet visszaff

Luther szobája Coburgban.

I?edíg a lelki' erőszak kora lejárt.
A reformáció felszabadította a lelkiismeretet ésazt újra bilincsbe verni.
nem lehetett.
Az; evangélikus rendek becsületes,
alkotmányos nyiltsággal a császár elé
akarták terjeszteni hitvallásukat. Előbb
csak védekező iratról volt szó, de a
viszonyok azt mutatták, hogy olyan
hitvallásra van szűkség, mely teljesen
tisztázza az evangéliom
igazságát az
~gyházi visszaélésekkel szemben.
Az ágostai hitvallás a lelki ernber
nagy győzelme a testi ember felett.
Megint egyszer nagy diadalt ült a

Innét irta 1530-ban

buzdít.? leveleit

augsburg.i híveihez.

lélek az anyaggal szemben.
Új korszak kezdődött vele. A lefolyt négyszáz esztendő alatt vala-'
hányszor az ember az ágostai hitvallás által megindított emelkedést
folytatta, mindig boldogabbá tette
sorsát. Valahányszor a lelki embert
szabadabbá tudta tenni a testi emberrel szemben, mindig javult az
A következő évben, az ágostai gyű- emberiség sorsa. De ahányszor a testi
lésre, megjött már maga a császár. ösztönök pusztító viharja zúdult a
Még mindig azt hitték, hogy a csá- világra, mindig könny, nyomorúság
szári hatalom mindenhatósága
el tudja és szenvedés követte.
fojtani az új korszakot.

parancsolni még a császárnak sem.
A császári önkény, a spanyol szellemű
önkényeskedés ellen a német nemzet sz abadságszeretete tiltakozott. Az
evangeliomtól
nem lehetett elijeszteni
~ német fejedelmeket' és városokat.
Igy lettek ezek protestánsok,
akik
tiltakoztak a lelkiismeret elnyomása
ellen.

38
/

Szemelvények Luther irataiból.
-

Ha

Fordított~:

Vitéz M~gassy Sándorné, Kapi Vilma. -

Istent

munkáiban
vizsgáljuk,
hogy O nem más, mint
a legtisztább,
kimondhatatlan
nagy
szeretet. Sajnos, a világ ezt nem látja
be s hálátlan Iránta, holott naponta
számtalan
jótettét tapasztalja. Megérdemelné büntetésül, hogy egy percig
se süssön rá a nap és még Iű se zőldűljőn tőbbévde Isten egy pillana tra sem
szűnik meg minket szeretni és velünk
jót tenni. Nem találok méltó szavakat
szellemi
ajándékai
magasztalására.
Ezekben nem napot és holdat vagy
eget és földet ad nekünk, hanem saját szívét, szeretett Fiát, akit a legszégyenteljesebb
halálra küld értünk,
nyomorúlt, hálátlan, istentelen teremtésekért.
Hogyan mondhatnánk
hát
Róla egyebet, mint hogy Isten a: végtelen, . márhetetlen szeretet.
megtanúljuk,

*

a kimondhatatlan
szeretet, mert Neki
örömet szerez, hogy ad és áld. Mit
ad? Nem csupán királyságokat,
nem
arannyal, ezüsttel teli világot., nem
csak eget és földet, hanem a~ Ö Fiát,
aki ép oly fenséges, mint O/maga,
vagvis örökkévaló és megfoghatatlan.
Ez az ajándék éppen olyan végtelen,
mint az ajándékozó:
minden kegyelem forrása, Isten minden kincsének
és gazdagságának
összessége.

*

A legjobb szó, amelyen Istent szólíthatiuk, az atya neve. Kedves, bensőséges, .megható név, már természeténél fogva tele van édes vígasztalással.
Ezáltal elismeriűk,
hogy Isten gyermekei vagyunk, e név által a legbensőségesebben
érintkezhetünk
Vele,
mert az atya számára nincs kedvesebb
hang, mint gyermekének szava.

Isten szeretete az atyai ~zív bőségéből szórja ajándékait:
Ö minden
jó ősforrása. A szeretet teszi az ajándékot igazán értékessé. Mi, emberek
is mondjuk néha kisértékű
ajándékról:
"Szerető szívből jött" s \a szívet nézzük, nem [pedig az ajándék
értékét.

*

Istenilát téged szegénységedben
és
nyomorúságodban.
Tudja, hogy nem
tudsz fizetni, ezért megbocsát neked
ingyen és mindent neked ajándékoz.

*

hogy Isten kegyelmes lesz-e hozzánk?"
Ellenkezőleg,
így kell beszélnünk:
"Hiszek Krisztusban
s azért azt is
tudom, hogy Isten az én kegyelmes
Atyám ,"

*

*

Az evangéliuru megmutatja nekünk
Krisztust,
Isten Fiát, aki az Atya
akaratából feláldozta magát értünk és
meghalt a mi bűneinkért, .nem kételkedhetik tovább a mi szívünk Isten
jpságában, nem fél és nem menekül
.
*
Ö előle, hanem minden reménységét
Aki hiszi azt, hogy Isten az Ö egy- az Ö jóságába és irgalmasságába veti.
szülött Fiát adta értünk, szegény bű*
nösökért, az többé nem kételkedik,
Az apostolok állandóan arra figyelhanem szilárd meggyőződése az, hogy meztetnek, hogy maradjunk meg Isten
Isten kibékült velünk és kegyelmes szeretetében.
Ez azt jelenti, hogy
hozzánk.
mindenki legyen meggyőződve Isten
szeretetéről s tartsa szem előtt, hogy
*
Isten nem kérlelhetetlen,
mint mi Ö még egyetlen Fiát sem kímélte,
vagyunk azokkal szemben, akik meg- hanem odaadta; hogya
világ az Ö
bántottak minket. Mi elvonjuk segítő halála által örök életet nyerhessen.
kezünket és bezárjuk erszényünket,
*
de Ö barátságos
és jóságos még a
Elviselhetetlen, ha keresztyén
emhálátlanok és gonoszok iránt is.
berek azt mondják:
"Nem tudjuk,

Miért ad Isten nekünk olyan sokat?
Isten megmentett
bennünket,
cseMi készteti erre? Semmi más, mint lekedjünk tehát olyan dolgokat, melyek

.
Isten előtt kedvesek. Ga~dag vagy?
Segíts a szegényeken
a pénzeddel.
Szegény vagy? Szolgálj a gazdagoknak munkáddal. Ha szorgalm ad csak
magadnak használ, ne hidd, hogy Istent szolgálod vele.

,
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háborgó lelkiismeretet, felemel a bűnből és úgy ad üdvösséget.

*

A mi Urunk, a Jézus Krisztus így
szólt: Békesség néktek. Nézzétek az
én kezeimet. Mintha azt Ínondtavolna :
Ó ember, én egyedül szenvedtem
a
*
és most béke szállt a
Az ördög, ez a szornorű, gonosz szel- te bűneidért
szívedbe.
lem, szeretne mindenkit boldo~talanná
tenni.
*
A pásztor a legbarátságosabban
csalogatja a báráriyokat, hogy mindig a
közelében maradjanak s ha eltévednek,'~utánuk mcgy, megkeresi,
ölébe
veszi és hazaviszi őket. A rni egész
bőlcseségűnk
abból áll, hogy rnindig
a jó pásztor mellett maradunk és szavára hallgatunk.
Szabadság

*

a hit lényege.

*

Nézd a napot. Kétféle ajándéka van
számunkra:
a' fény és a meleg. A
fény egyenesen súgárzik alá. Még egy
királynak sincs annyi hatalma, hogy
ezekriek az' átható, egyenes, gyors
súgarak'nak
útjába álljon. a meleg
pedig minden oldalról áramlik felénk.
Igy a hitnek is egyenesnek és tántoríthatatlannak
kell lennie, mint a fény,
a Szeretet pedig áradjon szét mindenfelé - és alkalmazkodjék
az emberek
szűkségleteihez,
mint a meleg,

*

Isten' kemény próbára
tett. Tűrelmétléh voltam, de Isten jobban tudja
nálam, mi használ
nekem. A mi
Atyánk olyan, mint a nyomdász, fordítva .illeszti be a betüket a .gépbe,
úgy hogy nem tudjuk elolvasni. De
ha a tűlvilágori'<nyomtatva
látjuk életünket, mi is megértünk és tisztán
látunk mindent.

*,

Luther szobra a speyeri ernléktemplomban.

I

,

Az emberi szív olyan, mint a maAz ördög menekűl a zene, különö- lomkő. Ha a malomkő alá búzát tesen az egyházi zene elől, mert szo- szűnk, lisztté őrli" ha üresen jár, őnmorú lélek és nem tudja elviselni az magát koptatja, Eppen úgy van az
örömöt és ví1gságot.
emberi szív is; Ha semmi sincs, ami
, *.
foglalkoztassa, beleköltözik
az ördög
Az ördög mennyországot
igér az és egész csomó rossz; gondolatot, kiembernek mielőtt vétkezik de ha vét- .sértést és bűnt visz magával, melyek
kezett, kétségbeesésbe
ke;geti. Jézus I a szívet megrontják.
.'
máskép cselekszik:
Megnyugtatja
a,
~
I

,

"
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M,egtart még minket a mi Istenünk 1)
Hajónk hánykodik, csapkodja az orkán,
S dacós ökölbe szorul a kezünk;
Majd meg imánk szeli, eget ostromalván:
Uram, tarts meg minket, mert elveszünk!
Lennénk-e a balsors hajótörött je ?
Elnyelnének-e a habok örökre?
lsten, lsten! végóránk ütne már?
Nem, nem ily'en, a nagyszerű halál!

Még ZÚK a tenger. messze még a reopart,
Még zajló habra zajló hab tolul.
A gond es kétség éjszakája még tart,
De halld: onnét felülről szól az Ur.
. S biztat: mit féltek oh kicsinyhitűek?
Legyetek Hozzám s magatokhoz hivek I
En vezetlek új ezredeken at,
. Csak szeressetek híven a hazát t .
Minden embert tud a magyar szeretni,
Az ellennek is sziubűt. megbocsát;
De gazságat meg fogja emlegetni
Mindaz, ki bántja (isi szeni.fogát.
Mienk ez a föld. Arpád karja óvja,
Mienk a hármas bérce s négy fotvoja,
Vagyunk csonkán is egész magyarok.
Szent koronánk az égben is ragyor",.

Nézz nemzetem nagy multad tükörébe,
S meríts belőle hitet és erőt!
Fényben tündöklik ott az ősök képe,
Borulj le a dicső ősök elöttI
F-elhőoszlopok .ok a napsugárban,
Tüzoszlopok a sötét éjszakában;
Vezérletük alatt nyomukba lép
A dolgozó, hü lstenadta nép..

-.

I

Jön az Igazság I Mennydörgő szaueoal
Megaorgálja a tengert és vihart.
S lesz nagy csendesség s győző zászlajával
Halad hajónk. nincs messze már a part.
Tegyük kezűnket; imádságra össze.
Derűs arcunkat örömkönny fürössze.
Mi gyáva félelmet nem ismerünk
Megtart még minket a mi lstenűnk I
Sántha Károly.

Az igaz út.
A "Luther-Naptár"
-

pályázatán dicséretet nyert elbeszélés.
Irta: Mesarthym. -

'Cseri Márton nagyot nyújtódzott,
ahogy a börtönajtó becsapódott mögötte.
- Hát még mi lesz? gondolta
magában, mielőtt útjára engedik. .
- Tudjátok mi lesz, szólt egyik
társa a háta mögőtt, mintha csak az
gondolatára akart volna felelni. Most
jönnek még azok a károgó hollók a
szent egylettől, akik mindig a bűneinkről és a bűnhődésról
károgtak.
mióta még~a szegény rabokra is rászabadítottak
őket, csak azután engedJiek el.
'
Cseri Márton arca még mogorvább
lett.
'
-. De hiszen, mondotta, most már
nem vagyok rab, nem kell végig hallgatni a létániájukat.
- Te csak hallgass Márton, csuíolódott egy őszhajú öreg rab, mert ha
az a jámborképű,
fehérhajú asszony
beszél, arra Te is szájtátva hallgatsz,
pedig az nem nagyon szaporítja '.t szót.

.ő

- Nem" morrnogta 'inkább, mint
mondta Márton, csak ne .volna olyan
bánatos az orcája, -rnint az édes szűlémnek, majd elbántarn volna vele is,
mint a többivel.
Az irodában, ahol jelentkezni kellett
a kiszabadult'raboknak,.
ott volt a
jótékony egylet részéről egy szelidarcú,
szomorú szemű asszony, akin
látszott, hogy a maga sok szenvedése
tette olyan megértövé
a mások baja
iránt.
A rabok pátronusának nevezték,
mert mindíg kieszközölt a számukra
útiköltséget, mikor kiszabadultak, Most,
mikor azt átadta, mindegyiknek egy
kis bibliát nyújtott át ezekkel a szavakk~:
.
-' Ezt vigyék magukkal, ez megmutatja mindegyikűknek az igazi útat,
A pénznek mindannyian megörültek.
Egyik-másik a bibliát is meghatva fogadta és megköszönte.

,"*) Az elhunyt szerzőnek a "Luther· Naptár"

irattárában

maradt költeménye.

. \
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Cseri Márton lesütött szemekkel
vette át a hibliát attól az asszonytól,
aki az édes szülejére emlékeztette és
haragos mozdulattal :csúsztatta a tarisznvájába, Nem mert annak az
asszonynak a szemébe nézni, félt, leolvassa átható fekintetével a gondolatát.
'
- Mihelyt nem látják, kidobom! ~
ezt gondolta J,llagában. De a lesütött
szem nem használt, mert az asszony
mégis / olvasott a lelkében. Utána
szólt :
-

Cseri Márfon

ne Feledje el abibliát.

rnint il' részegek. Egyik sem fordult
be a város felé, mind siettek ki a
vasuthoz, hogy minél előbb 'a hátuk
mőgőtt. legyen minden,
'
Avasuthoz
kiérve egy szakaszba
szálltak valamennyien, egy ideit egy'
volt .az űtjuk. Az egyik rab egy üveg
pálinkát 'vett -a vasutí vendéglőben a
kiszabadulás örömére. 's most sorba
kinálta vele' társait. Jól esett ez\ a '
.kernény hidegben.' Csak CseriMárton
utasította vissza.
'
- Tudjátok, hogy nem iszom.
I - Tudjuk, tudjuk, - mondta csu-

,,,Cseri Márto,n. ne fele.dje el abibliát,!"
-

A "Luther Naptár"

számára

rajzolta

Balázsfy

Rezső.

-

MagánA van arra a' Iegtöbbszükfondaresan Sis a Pista, a vén betyár.
sége.
- Tudjuk, hogy akkor is ittas voltál,
. Csakhogy végre kint voltak, a magas mikor agyonszúrtad a csillagos bicskádfalial körülkerített udvarból. A Jóska dal a -pajtásodat,
Kőnnvű az italra
gyerek, így nevezték" mert ő volt a kenni, de 'nem becsületes zsivány az,'
legfiatalabbik közöttük, aki valami sza- ilyen. En nem mondom, hogy ittas'.
lonna lopásért lakott bent egy évig, a voltam, mikor a Sággy házalót megkapunál visszafordult és kiköpőtt az szabadítottam -a pénzétől. meg mikor
udvarra.
, _a nagylöczierdőben ... , de jobb erről
-- Dejszen, inkább nem eszem soh~ hallgatni, mert ha megtudnák odaát,
. többet szalonnát, - mondta őszinte
öklével a város' felé, mutatott, szívvel, - csak ide ne kerülj ek több~. még bekasztlizának egy pár- esztendőre.
Az utcán szinte futólépésben menCseri Márton a sarokba húzódott
-tek, Szédelegtek a hideg téli levegőn! I·és n~m vegyült bele a többiek be_1
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szedjébe.
is, amikor a kocsmában
táncoltak a
A pálinkás
üveg tartalma gyorsan szín alatt. De a János is részeg volt,
fogyott, mire a végére [ántak, tele a régi katonapajtása. Az is igaz, hogy
torokkal énekelték a hires betyámőtát:
ősszevesztek az Anikó miatt, ki legyen.
Rászállott a kánya vármegye házára,
a párja. Ö elkapta a Jánostól, az meg j
Sok szegény legénynek szomorúságára.
visszavette.
Az Anikó is meg volt
A téli alkonyat gyorsan leszállt, a bolondul va, mert csak a Jánossal
vonat füttyentetett egy hosszút, aztán akart táncolni, pedig annakelőtte minmegállt.
dig hozzáhúzott.
-".Dengeleg
- kiáltotta a vonat-Az is igaz, hogy megfenyegette
a
vezető.
Jánost:'
Cseri Márton csak erre ijedt fel.
- Majd megbánod még ezt! Ez
Hamar összeszedte
a kis cók-móklát
mind igaz, csak az nem, hogy ő ölte
s az' utolsó pillanatban
leugrott az meg Jánost.
induló vonatról.'
Dacból a híres Bándy Julist kezdte
Sötét téli este volt már, vastag köd táncoltatni. Forgatta, mártogatta, majd
ereszkedett le, a levegő csípett, mart. megszakadt
a nagy táncba, rikoltoCseri Márton körülnézett. Az állo- zásba. Egyszer úgy érezte forgás kőzmás lámpája elveszett a ködben, alig ben, mintha valaki a csizmájához nyult
világított ki az útra. Amott megven volna, ahol a: kése volt. Lehajolt, odaaz országút, mely az ő faluján ke- kapott és a kés már nem volt ott.
resztül visz, csakhogy az kerülő. KöAbban a percben nagy kavarodás
zelebb az erdőn a hegyeken át, erre támadt, a fehérnép sikoltozni kezdett,
hamarabb hazatér. Ismer itt minden János megtántorodott és végig zuhant
fát, minden bokrot. Neki indult hát az a földön. Az oldalában még akkor is
erdei csapásnak,
átment az ország- ott volt a csillagokkal kivert bicska,
úton, be az erdőbe. Szaporán lépdelt, amit mindenki ismert a faluban, mert
hogy az erdőn hamarosan
keresztül- nem volt olyan senki másnak, mint
jusson. Jó darabot ment már, a nagy Cseri Mártonnak,
még az édes apja
sietésben a tarisznya odaverődött a I hozta valamikor Boszniaból.
hátához és valami egyre ütögette.
Ennek a késnek hitt mindenki és
Ej a biblia! Már el is feledkezett nem neki, nem Cseri Mártonnak, aki
róla. Haragosan vette ki:-a könyvet ci. ha garázda,
duhaj legény volt is, de
tarisznyából és elhajította.
becsületes, nem hazudott soha és nem
Igy ni, gondolta megkönnyebbülve,
volt gyilkos.
megállt, pipára gyújtott. Olyan sötét
A Julis is azt vallotta, hogy észre
volt, hogy alig látott két lépésnyire. vette, amikor egyszer tánc közben leNéha nagyot szippantott a pipájából, hajolt és a késéhez nyult.
s a .íellobbanó
láng mellett kémlelte
_- Igaz, bizonyította ő is, odanyult,
az erdei útat. Aztán megint nekiiri- mert úgy látszott neki, hogy- valaki
dult. Nagyon sietett. A levegő csípett kirántotta akését.
s egyre hidegebb lett, de azért csak
- Gyenge mentség fiam - mondta a
ment sebesen előre, mint aki valami biró szánakozó arccal. - Valld meg inelől szalad. Pedig az a valami nem kább az igazat, hogy részeg voltál és
hagyta el. -Utána ment, nyakába ka- csak félig tudtad, hogy mit csinálsz,
paszkodott, a mellére ült, íojtogatta, ezt majd az itéletnél is tekintetbe
nem ~hagyta el semmiképen.
Ahogy vesszük.
nem_hagyta el azalatt a négy év alatt
- Nem öltem meg senkit biró ur,
sem, amig a börtönben volt,
hát nem vallhatok meg olyat, amit nem
Hányszor, de hányszor végig gon- tettem.
dolta az egészet.
Elitélték.
Csak négy esztendőre,
Igaz,~hogy~ő duhaj, garázda legény mert részeg fővel tette.
volt. Szeretett a kocsmába járni, szeCsak négy esztendőre.
Cseri Márret~tt veszekedni.
Az is igaz, hogy ton még most is a fogait csikorgatta
italos volt azon a vasárnap
délután dühében,
ha erre a négy esztendőre
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gondolt."
ha ideérnek az ordasok, azok végezKomisz zsiványok, betyárok,
tol- nek velem,
vajok közé csukták be, megbélyegezHideg verejték futott rajta végig.
ték egészt életére.
Hol van hát az Csúf halál mind a kettő. Itt kell eligazság?
Négy évig bezárva "lenni pusztulni nyomorúltan.
ártatlanul I
Most segíts Isten I sóhajtott fel
Hát van Isten az égben, hogy -ezt 'keservesen
ha vagy és törődsz
megengedte. Es még higgyen az Isten- ilyen féreggel, mint én vagyok.
ben, olvasson bibliát,
imádkozzék
Eddig nem sokat gondolt az élettel,
hozzá, aki megengedte, hogy mindez de most, mikor a halál hirtelen elébe
rázuduJjon.
topp ant, megijedt, mégis csak jó, mégis
Megállt, mert megbotlott egy fa csak drága az élet. Hiszen még fiatal,
gyökerében. Körülnézett; már jó darab még sok esztendő
lehetne előtte. A
ideje, hogy megy, már ki kellett volna' halál az az örökös börtön, ahonnan
érnie az erdőből.
A pipája kialudt. nem szabadúl ki soha.
;
Meggyujott egy gyufát, hogy megAz üvöltés erősebb lett -és mindig
nézze az erdei csapást, deaz úgy el- közelebbről hallatszott. Cseri Márton
tünt, mintha a fölct3nyelte volna eL futni kezdett, menekült, futott az üvölMindenütt csak fába, gyökérbe bot- tés, a borzasztó halál elől, -Meg-meglott Fa fa mellett sürün mintha vala- botlott a gyökerekbe!l, el is esett, meg
me~nyi' útját akarná áll~i.
felkelt, le~ázta magáról a havat és
'd'
tt
'b
'It'
bb
.
tovább,
T apoga t o zo ,pro a JO ra menru, ment
L'I k
1'11
f'
'1
' dé
próbált balra menni
de mindenütt
e e zete e a t a utasto, a ter et
csak fába ütközött'·
is belevágta egy fa törzsébe. Megállt egy
Csak nem tévedt át a szomszédos I percre, hogy levegőhöz jusson. Körülbükki nagyerdőbe ? gondolta ijedten, n~zett~ hog~, merre já~.,Fá~ é~ f,ehérott aztán bolyonghat onnan sohasem seg mmdenutt.
Nem Jut o ki -mnen
talál vissza.'
soha. Mintha egyedül lett volna a vi' . h lit'
lágon. Nem várhat segítséget senkitől.
G yen ge sze'1 k ez dt e razru
a a ga o E
'd"l
Ih
tit'
d
állt
Iák
ácait
kőd
k
d
tt
'th
ll'
ve a
a ágait, a o
ez esze
u am, Ott gye u, e agya
d "b va, e eve
énvt 1 "1
'Il tt
lát Ol h t tt
ki o,
tt 1
a nagy er o en, remenye enu
e 1sza
o sam
e de e 'f hé
a ivíragzo
't e a magas ,sza'If'a k a,t a CSi'll'ogó
nt
TIlt
o
nez
er d o o e e vo mm en e er zuzrnara- h
Iv mindenű
f
'
, 'gg 1 A
'
o kiti t ilt
' avat, ame y mm enutt egy orma es
vJ~a a,
z, eg IS J ISZ U , aran,v nem tudta merre menjen, merre forcS~,llagfoltoktol lett "tarka. A, hold !s duljon hol találja meg az útat.
elobukkant
.E'
'll ant meg
f'
t
. t az't erdo felett
.. tő esdö feher
gyszerre va lami
ami fe k ete CSi
eny szor sze az ezus os er ore.
a fehér havon a hold sugara végig
M?st ~ár jobban kör~ílné:z;he'~ett fénylet rajta. '
Csen Mar~ono De nem lat~.tt mást, ' Nagyot
dobbant
a szíve,
mikor
csak egy idegen nagyerdot,
vagy utánakapott
az elhajított
bibliának,
hogy négy év alatt igy megnőttek a mert az feküdt ott csendesen a havon.
fák? Felnéz~tt a~. égre, ?e a' ~sillagok Felvette, megtáriilgette.
sem "vo~!ak lsmer,osek,. alt~ talalt~ meg
Igen itt állt, innen vette ki a tarisza ~oncol:szekeret,
maskent fek~.dt az, nyából abibliát
és így dobta el.
az o faluja felett. Messze van o on- Ebből az irányból [őtt tehát erre kell
nan, messze, messze idegenbe tévedt. mennie. A biblia megmutatta az utat.
A nagy téli csendességet nem zaMegindult és egy jó félórai út után
varta semmi, csak a távolból hallat- ritkulni kezdtek a fák és nemsokára
szott valami vontatott hosszú üvöltés, ott csillogott előtte hófehéren a széles
A bükki farkasok éhesek.
Cseri országút
barna kilométer
köveivel,
Mártonon
végigborzongott,
a hideg amely visszavezeti Cseri Mártont az
is mindig erősebb lett, vékony gunyá- életbe.
iában majd megfagyott.
A farkas üvöltés gyengült, azután
Lehet válogatni, gondolta magában, egészen el is maradt és ő gyors lépvagy itt fagyok meg az erdőben, vagy tekkel rótta az utat, csak úgy futottak
I
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!
mellette a jelző kövek. A hi~eget sem
érezte úgy, arnint sietett lvissza az
életbe.
Még az a né gy esztendő is mintha
elmaradt volna mögötte minden szenvedésével együtt. Mintha valami megvilágított volna körülötte minderit,
Szilaj, garázda legény volt, az italt
is szerette.
ha így folytatja,
ahogy
kezdte, hova vitte volna az, ha. az a
négy esztendö az útját nem állja, mint
egy kemény fal.·
I
Melegséget
érzett a szíve körül és

"Fe 'vette,
-

A "Luther,Naptár

U

ezentúl ez a kőnyv
fogja vezetni és
ezt, fogja kővetni,
Es mire a hegyről meglátta az. első
csillogó világot, kis falujának
ablakából, a szeme
tele lett könnyel és a
szive egy új élet reménységével.
A falu szélén bekopogtatott
egy kis
ház aWakán és benézett a függöny
hasadékán.
Ott ült egy öreg asszony és font.
Arca barázdái között annyi szomorúság, annyi bánat. A tarka macska ott
dorombolt a lábainál.

megtörülgette ."

számara

rajzolta

Balázsfy Rezsó. I

olvadni kezdett
lelkében' a harag, a
méltatlankodás,
minden úgy volt jó,
ahogyan
történt,
bevonult a lelkébe
a béke és a megadás.
Igaza van annak a fehér asszonynak, hogy ez a kis könyv
mutatja
meg az igaz utat nem csak ki az
erdőből,
de be az életbe lS. Haragjában nem akarta befogadni,
eldobta,
de újra
rátalált
és többé
el nem
ere.szti soha. Erős fogadást tett, hogy

~ Ki az? - kiáltott az'öreg
aszszony és már kint is volt' a kis kapunál.
,
- Te vagy fiam Márton ? - és
már' húzta is az átfázott,
átfagyott
embert be a meleg szobába .. - Hogy
jösz ilyen késő éjszaka?
Soká tévelyegtem
édes szülém,
mondja Márton,
de Isten segedelmével óagy küzködés
után megtaláltam
az igaz utat.
•
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Mit üzen Kosuth Lajos 1
-

Ö~szeállította:

Németh

Sámuel. -

A magyar nemzetet
a jó Isten sok ifjú szivének vérét adta érte, a másik
nagy emberrel
áldotta
meg. hosszú életének szomorú számkivetettNagy költők, nagy politikusok
fényes
ségét ...
A szónak és tettnek,
a hirszellemei
lebegtek
rnindig a nemzet
detett eszmének
és a nemesen
megelőtt, buzdítottak,
ha csüggedett,
in- harcolt életnek
ritka egybehangzását
tették, ha rossz útra tért, korbács 01- látjuk
Kossuth
müködésében,
s ez
ták, ha méltatlanul viselkedett. Bocskay.
avatja őt szinte profetikus magasságba.
Bethlen,
Zrinyi, Rákóczi, .Széchenyi,
S az ilyen profetikus
egyének
nemKossuth,
Berzsenyi,
Petőfi,
Vöröscsak koruknak
élnek!
Példájuk
hamarty, Arany. .. előttünk lobogó láng- talma, szellemük fénye éltető erő, lűkoszlopok! . .. E nagyok
kőzűl is ki- tető' hatalom, üdítő oazis lesz a nemmagaslik Kossuth,
e fényes szellemek
zet életében
mindörökre.
S mintha az
sorából
is a magyar nép Kossuthot
isteni gondviselés
e nemzeti próféták
zárta kűlőnős mértékben
szivébe, amit szájába örök időkre szóló igék.e,t adott
eléggé, mutat a "Koss.uth-nóta",
~eg volna, amelyekhez
ujra meg ujra vissza.
a "Kossuth-apánk"
. . ..
kell térnünk,
s belőlük'
tanuságot.
Tüneményes
lángszellem
volt, aki szívnunk
a ielenjkűzdelmei
számára!
nemcsak itt' a kis magyar földön 1l10Z- Néha szinte megrázó
ezeknek
a nagy·
ditotta előre a töténelem
óramutatószellemnek 'a jelenbe be kiáltó jósigéje.
iát, hanem
beirta
nevét
az európai
Nem döbbenetes
erővel
hat-c ránk,
'történelembe
is sőt Amerika
szabad
amikor
Zrinyi háromszáz
év távóláföldje is hódolattal
tisztettel
fogadta
ból így kiált lelkiismeretünkbe:
"Mi
s amikor megisme~te,
bámulattal,
ra~ vagy~nk-e
magyarok ? mi .magyarok?
jongással
tekintett
fel korának
leg- De bar aZ,oknak n.e mondjuk
mag~nnagyobb
szabadsághősére.
"Szabad- t kat, ,ha Varad?~ ..vl~,~za nem vesszük,
ság" volt Kossuth politikájának,
egész Erd~lyt elveszítjük .
"
életének vezérlő csillaga. Lelkesedett,
..Kl!obbant ?agy szellemek
all~ndo~n
harcolt a szabadságért,
selszánt
hit- ~uldlk ~ozzaD~
az ae!her ,s~arnyam
tel küzdött
a szabadság
ellenségei
uzenet~lkeL
~ar~ennYlre
h:Uas dol~g
ellen Nem találok a világtörténelemvolna IS beszélni Kossuthról,
csodas
ben ~lyan nemzetet, s olyan korszakot,
életé~ek
s~ívQemar~o,ló, ford~la.tairól,
amely egy időben, egy célra, két olyan zengo sza~anak .hata~arol" ezt ~l11,m~.st
saját fényében
ragyogó,
olyan őrizet- ~em tesszük, ?an~m l~en IS .fehdezzuk
len, olyan tiszta lelkű szabadsághőst
ot, ~~gmutat!uk
ne~~ .~e~emke~! feladott volna a világnak,
mint amilyen
emeljuk ~ozza, megkot,o~,ott ke~u?ket,
Petőfi és Kóssuth.
Bár kőzelebbről
a [iarag es szegyen
pirjában
ego arnem
ismerték
egymást,
s ragyogó
cU';lkat, s m~gkérdezzü~,
tő!e :, Kossu~h
pályájuk nem folyt egybe, ugyanaz
a L~J~s, re ki nemzete~ert
eltel,. haltal,
tűz lobog Petőfi vérforraló költernényeimit rzensz e?nnek, .az ela~vult, elhagy:ott
ben s Kossuthnak
nemzetet
felrázó magyarnak.
Igeldet hittel hallgatjuk
szónoklataiban.
Kossuth
emberi sza- ha szólsz, s szívünk mélyébe zárjuk,
badságot- kővetel
az állati
sorsban
m.~rt.. tudjuk, hogya Te szíved mélyétengődő jobbágynak;
- nemzeti sza- ből Jon.' . .
.
..,
badságot az Ausztria szekeréhez
lán... Es Kos.suth ..LaJ.~s e.ze~et uzern :
colt magyarnak
- egyetemes szabad. L Kossuth LaJOS kulonos mertekbe.n hang-

kiváló,

,

ságot a

bili

1 mcs

b'

,sulyozza.
hogy a magyar nemzetnek Joga van
teljesen önálló állami életre. ezt a jogát
nyujtja neki az erkölcsi világrend, a m'agyarság életereje, Magyarország földrajzi helyzete.

e vert, megcenzurázott
gondolatnak.
S a szabadságnak
ez a
két nagy höse nem csak szóval hirdette eszméit, hanem életével
meg 'is
pecsételte azt, amit tanított.
Az egyik

"A magyar nemzetnek
joga van egész
kormányzati
rendszerében
önálló, füg-
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getlen, semmi más népnek, nemzetnek
le nem kötött államnak lenni."
· . . "Mindenekelőtt
az emberiség
veleszületett örökös jogának, a népszabadságnak
nevében
tiltakoznom
kell azon káromlás ellen, hogy csak
az úgynevezett nagyhatalmaknak van
létjoga ebben a XrK században. Ez
ellenkezik az erkölcsi világrend törvényével." ...
· . ~ "Egy ezredéo történelme a mi
kezességiinh mind arra nézve, hogy
jogunk van nemzetnek lenni, mind arra
nézve, hogy önkormányzati
tehetségünk van . .. Egy ezredév hosszú

"Ideje felfrissíteni a közérdeklődést
nemzetem iránt, Ielvilágosítva
ügyének valódi jellcmét, európai fontosságát s kilátásait" ...
"Fenn kell tartani a magyar kérdést
a világtörténelem azon kérdései kőzött,
amelyek annak elmészetétől megoldást
követelnek, az erkölcsi világrelldet
kormányzó örök törvények örök igazságai szerint." ...
"Nemzetem nem halhat meg a szenoedéseh alatt, amelyek reá méretteh,
A magyar kérdésnek történelmi alapja
is van, jogi alapja is van, földleírati,
népességi, politikai,' számtani alapja is

..

A budapesti Kossuth-szobor .

folyama látta a magyar nemzetet előbb
Európa s a keresztyén polgárisodús
paizsának ; .. , látta elhagyatva, megcsalatva, elárultatva,
de megtörve.
meghódítva
nem látta soha" . . .
· .. "Nincs földterület az egész
európai kontinensen, melyet a teremtő
oly jelzete sen kűlőn állammá határolt
volna, mint a magyar korona területe
határolva va~.".: '. '..
. '.
,'.
,II. ~agy~rorszag onallo all~ml,let~lre v~l~ J~gat saltalaban
a magyar kerdes jelentőségét
Európában folyton hangoztatni kell és erről
meg kell győzni az emberiséget.

van,· s e kérdés Eur6pa szabadságanak, Európa hatalmi súlvegyenének
érdekévei kapcsolatos. Ilyen kérdések
bele kiáltanak a világtörténelem logikájába. A kiáltást ideig-óráig az erőszak elfojthatja. de a kérdést ki nem
törölheti az események számlakönyvéből, hova azt a történelem beírta.
E kérdés helyet fog magának követelni Európa függő kérdései között mind
addig míg vagy jog és igazság szerint
].
.'
.
meg nem oldatih, vagy a nemzet maga
le nem mond." ...
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Ill. A nemzet ügyét azonban nem bizhatjuk
tisztán a történelmi erőkre, magának a nemzetnek hinni. kitartóan akarni, harcolni, önzetlenül áldozni, szenvedni.keIl a szent ügyért."

· .. "Hirdetni kell a hitet nemzetünk független jövendőjében, miszerint
a világ is higyjen benne s mert hiszen,
a magyar nemzetet számba is vegye."
"Az, akadályok elsimulnak, még a
fátum is meghajlik az oly nemzet előtt,
mely csak azt akarja, amihez joga
van, de azt megtörheletlen állhatatossággal akarja." . , .
· .. "Megőszűltem a tapasztalások-

A tállyai evangélikus templom, amelyben
Kossuth Lajost k~resztelték.

ban gazdag szenvedések iskolájában
az évek súlya s a bú s a bánat
alatt , , , De. keblemben fiatal eréllyel
él s fog élni halálornig
a kötelesség
érzete hazám iránt" . . .
· .. "A fellobbanó lelkesedés hat almas csillogó vonásokat véshet a történelem gránitla,pjára, de maradandó
sikerre csak az ernyedni nemtudó
kitartás vezet" . ..
.
. .. "A Haza szent szerelme ép
azért kútforrása az önfeláldozásnak,

mert "nem számít elismerésre, midőn
kőtelességet teliesít." ...
"Az igazság győzelme szenvedések
nélkül ki nem vívható. Mentül régibb
a megtámadott igazságtalanság, annál
hatalmasabb
érdekek
csatolódnak
hozzá, ezek pedig küzdöttek és kűzdeni fognak életre-halálra.
Szenvedésnek tehát lenni kell s erre mindnyájan egyenlő elszántsággal készek
vagyunk. Nem tudom, mi jogon lehetne
nekem vagy akik velem együtt szenvedtek, kivánni, hogy másokat s ne
minket érjen a szenvedés.
A polgári pályán csak kőtelességről
tudok, a kötelesség ösvényén nem
ismerem e szót: szenvedés, nem ismerem e szót: áldozat. Azért, ha
terhesek voltak is a fogság kínjai,
miket eltűrni heroismus sem kell, mert
az önérzetes türelem a férfikebel termászetéhez
tartozik, ha a sors nagy
csapásainál
még bántóbbak
voltak a
tömérdek
darázsszurások,
szunyogésipések, mikben az erőre kapott
dongósereg gyáván gyönyörködik; 'ha
terhes volt is három évet' és ép e
korban elveszíteni és mondhatatlanul
terhes a vesztett szabadság és eltapodott jogok érzete, nincs és nem vala
vigasztalásra szűkségem
. . .
- Én Uram Istenem, hálát adok
te néked, hogy meleg szíver adtál
szeretni,. gyermeki szeretettel szeretni
e hont, mi szerint nyomorú szük
körömb.öl is tehettern annyit ügyében,
hogy üldözésre érdemesnek tartsanak."
"Vessenek számot nemzeti létök
feltételeivel ; s ha e létnek gyökere
van a történelemben, mely egyedül
teremt nemzeteket, (a természet csak
nemzetiségeket állít elő, - s akeUő
nem egy) az idő meghozza a valósítást; hacsak a nemzet maga magáról
le nem mond. Nemzetnek csak a lemondás halál." ...
"Mivé lennének a nagy elvek, ha
martyrjai nem akadnának?"
...
"Nem, uraim, mi magyar nemzet a
béke kedvéért nem öljük meg magunkat,
Tudunk okosabbat, a küzdést az életért." .. ,
"A tulajdonképeni Magyarország és
I Erdély természetileg körülírt területéből
soha sem adunk fel semmit." ...
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IV. A nemzetnek a nagy döntő [elerítöségü
percekben egységesnek kell lenni, hogy eredményt érhessen el.

hessünk a gondolatból, miszerint ama
törvények végrehajtásánál,
melyck az
emberiség rendeltetését
korrnányoz...
"Okulva a multak hibáin s a zák, a történelem folyama néha irgajelen szolgaság kőzősségén
én, hiszem
lom nélkül végigsöpör egy nemzedéken,
Istent, hogy legközelebb, ha eljövend hogy szertetört romjainak pora a talajt
a perc; amint dacára
mindennek, maradandó
eredményekre
előkészíteljövend, újra végig küzdeni a magas hesse." ...
ég láttára a szabadságnak
harcát, az
A mult idők távolából is így tanít
újjászületés
nagy perce
egyesülve bennünket
Kossuthnak
nagy lelke.
találand érzelemben úgy, mint érte- Olvassuk
műveit, zárjuk szivünkbe
lemben, egyesülve találand ugy aka- üzeneteit! 1
ratban, mini cselekvésben 'a közös
jogért, a közös szabadságért."
. . .
V. Az egyesülés
polgárnak minden
legyen.

feltételezi,
tekintetben

A hős.

hogy minden
egyenlő joga
-

Irta : Kulas Kálmán.

-

. . . . "Én mint ember azt tartom, Ne mondd: az Ms. ki célhoz jutva =: él,
Krisztus vallásának a követője vagyok, Kinek babér van harcos homlokán,
aki arra tanított, hogy szeressük fele- S győztesként lépdel megvitt vár fokán.
barátainkat,
mint önönmagunkat
és Amig alant vértől gőzölg a tér.
én, amennyire ez az emberi gyárló- Te, diadalmas! Halld. a holt beszél:
ságtól
telik, az egész emberi nemet •Győztél, - am útad haldoklók során
szeretném a szfvemre szorítani. Mint Vitt, hekatombák btíszillt gyásztarán.
polgár az egyenlőségnek a híve- vagyok, Nem. hős, - szerenesés az, ki célhoz ér.
, aki nem kérdem és nem keresem azt A hős alant van. Vértől szallagos,
e honban, hogy ki, melyik templomban A teste roncs, - szethullt, mint harcszeker.
imádja istenét, hanem. azt akarom, Melyen győzött a' sors kegyelt fia,
hogya honnak minden polgára közö- A holt a hős: 6 volt a' csillagos
sen élvezze úgy a jogot, mint a' szabad- Magasba lépcső - másnak. A babér
ságot." .
Ové. A hősnek meg kell halnia.'
VI. A keresztyén vallásnak, így különösen
a reformációnak
nagy jelentősége
van az
embel szellem fejlődésében,
a nevelés, a tanügy terén. S végül is Istennek világkorrnányzó
bölcseségében kell megnyugodnunk.
í

.

...
"A vallásnak szent i&azságai
egész méltóságokban
állanak s állani
is ,fognak mindörőkké"
. ..
r
... "Nagyo!l ellene volnék annak a
gondolatnak,
hogy akár a protestánsoknak iskoláik körüli autonomiája
korlátoltassék,
akár általában a vallásfelekezetek tanodá'ik birtokában háborgattassanak." ...
"Hálával tartozunk a reformációnak,
mely első szólt a néphez saját élő
nyelvén." ...
"Gyarló .halandók,
aminő vagyunk,
mi néha zúgolódunk
annak a láthatatlan valaminek látogatásai
alatt,
amit a keresztyén gondviselésnek ne-'
vez! Nem mindennápi önmegtagadásra
van szűkségűnk,
hogy vigaszt merít1

Az idézeteket

_Szenvedés.
A harkály végig kopogtatja a fát és
csak ott kezdi hántani a kérgét,
ahol
férget érez. Pedig kűlsöleg semmi sem
mutatja, hogy a fának ott valami baja
van, A fa talán nem is tudja, hogy hol
emésztik férgek, de a harkály megérzi
a kopogtatás hangjából. A fának bizonyára fájdalmat jelent, mikor az éles
madárcsőr felhasít ja és mcgtisz títja, de
utána egészséges lesz és még jóbban
megerősödik.
Mi sokszor nem is tudjuk, hogy életünkben hol vannak .hibák és bajok, s
zúgolódunk, ha egy-egy csapás vagy
szenvedés belehasít a lelkünkben. Pedig
.Isten sokszor így tisztít meg minket
olyan bűnöktől, amik titkon rágják lelkűnket s veszélyeztetik örök életűnket.
vitéz Magassy

Sándor.

.Irataim a~ emigráció ból" és "Kossuth Lajos válogatott munkái"-bólvettük.

A kisgazda hivatása a magyar társadalomban.
Irta:

Dr. Kamondy Zoltán.

A világháború előtt
Magyarország
lakosságának 64%-a a földművelő volt. CsonkaMagyarországon
a
földműve lők arányszáma/5'6 OJo-ra csökkent.
Összehasonlításkép megemlítem, hogy Angliában
csak 9 0J0, Belgiumban 22 0J0, Németországban 28 0J0, viszont Oroszországban 74 % a föld mive lők arányszáma,
Mivel nálunk a földműves osztály
alkotja a nemzet gerincét, ettől az
osztály tól vár hazánk legtöbbet az
újjáépítés terén," A földmíves közvetíti
az Isten áldását minden társadalmi
osztály számára s itt van a legfőbb
hivatása: a termelés fokozása és ezáltal a nemzeti vagyon gyarapítása.
S ezen a téren hazánkban igen nagy
eredményeket . lehetne elérni, mert
termésátlagunk csak félannyi, mint a
nyugati országok terrnésátlagai, pedig
földjük és éghajlatuk semmivel sem
kedvezőbb a mienknél.
Hogy mennyivel jobb ott a termésátlag, kitünik az alábbi kimutatásból,
amelyben a terméseredmény
többé vi
átlagra vonatkozik s egy hektár (majdnem 2 kat. hold) termését
métermázsákban mutatja.
Országok
1. Belgium.
2. Hollandia
3. Nemetország
4. Svédország
5. Magyarország

Zab

I g~~~'a

Búza

Rozs

Árpa

25
23

22
19

28
25

22
19

187
179

21

18/

23

22

136

21

15

16

17

96

12

11

13

11

78
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Ime Belgium egy hektáron kétszer
annyit termel mint Magyarország. Mi'
ennek az oka? Elsősorban az, hogy
Belgiumban a tudomány legujabb útmutatása
szerint müvelik a földet,
nálunk pedig az egész gazdasági tudomány ebből az egy mondatból áll:
"Igy csinálta az apám, így csinálom
én is." Pedig ezzel a mondással
szemben Ford Henrik szavait kellene
megszívlelni, aki azt mondja, hogy a
mezőgazdaság
akkor jövedelmező, ha
a gazda lépést tart a korral és a
tudomány
legujabb vivmányait
felhasználja..
•
Ne elégedjék meg a földmives
azzal a tudással, amit apjától örökölt,
hanem folyton képezze magát. Olvasson szakkönyveket
és szaklapokat s
ha más a véleménye, mint a cikkírónak, ne intézze el a dolgot egy kézlegyintéssel, hogy nem ért hozzá, hanem fogjon tollat és tessék megcáfolni,
hadd legyen vita és eszmesurlódás,
mert a vitából és az eszrnesurlódásból szűletik meg Széchenyi szerint az
igazság. Nagyobb és modernebb gazdák külföldre mennek gazdasági tanulmányútra,
a kis gazdák, akik ezt
nem tehetik, legalább a körn yékükön
levő mintagazdaságokat
keressék fel
tapasztalás céljából.
A nemzet jövője szempontjaból mérhetetlenül
fontos, hogya gazdák ne
elégedjenek
meg azzal, hogy fiaik a
hat elemit kijárják, hanem küldjék
őket felsőbb gazdasági iskolába. Meg
kell szivlelni , a magyar gazdának is
Széchenyi szavait,
aki azt mondja,
hogy valamely nemzet hatalma nem
attól-függ, hogy hány emberből áll,
hanem attól, hogy mennyi tagjai kő4
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zött a művelt ember.
a különféle felekezetek, mert itt az
Küldje a kisgazda a fiát földmíves emberek nem a vallási dogmák szeiskolába, mezögazdasági
kőzépisko- rint itélik meg égymást, hanem csalába, hogy fiából képzett, értelmes ládi és társadalmi életük feddhetetlenszakgazda lehessen. Széchenyi sze- sége szerint.
rint 'mindig csak azon kőtelességekről
Hazafiságát a magyar földmíves nem
szólunk, melyekkel a gyermek tarto- _hangoztatja. Az
hazafisága nem
zik szűlöi iránt, ellenben azokról soha szavakban nyilvánul. Tapasztalhattuk
vagy ritkán, melyekkel a szűlők tar- ezt a világháború alatt. Amidőn be
toznak gyermekeik iránt, holott ezek kellett vonulni, övéikért érzett aggoa kőtelességek még szentebbek. Az adalommal
és fájdalommal hagyták el
szűlő, akinek megvan az anyagi tehet- az édes otthont, de midőn kint voltak
sége és mégsem iskoláztat ja fiát, az a harctéren. vitézségűkkel
és halálvét önmaga és gyermeke jövője ellen. megvetésűkkel -az egész világ előtt
Csak a müvelt és képzett gazda veszi becsületet szereztek a magyar névészre, hogy a régi termelési ágak mel- nek. Ezt a vitézséget, katonai erényelett új termelési ágakat is fel kell ka- ket fenn kell tartani a magyar népben
rolni. Gabonánknak
nincs ára, az és ápolni! A magyarságet a külföldön
amerikai gabona lenyom ta ' árainkat. katonai erényeiért tisztelik és félik.
Allatkivítelünk
is a nagy verseny Epen ezért lehet büszke minden mamiatt szinte leküzdhetetlen nehézség- gyar magyar voltára s ezért érezzük,
gel küzd. Ezért olyan dolgokat kell a hogy a trianoni "béke" csak ideigjövőben a gazdának termelni, amit óráig tartható fenn. Tudatára
kell
külföldön állandóan
jól és könnyen jönni a' magyar földmívesnek, hogy
lehet értékesíteni. Igy pl. jól és köny- Csonka-Magyarországon ' a földmíves
nyen lehet értékesíteni külföldön a osztály sorsa lassú pusztulás' és örö-'
tojást bármilyen nagy mennyiségben kös nyomorgás. A körülöttünk lakó
is. Keresett cikk a magyar gyümölcs államok, amelyek a széttördelt Magyaris! Amint pl. Kecskemét barack-góc- országból alakultak, leláncolt rabként
ponttá fejlődött, ugyanúgy lehet más1 akarják a magyart tartani. aki az
kőzségek körül egyes kiválasztott kű- kegyelműkre
szorul. Ezért akarnak
lön gyümölcsfajokat termelni. Az ango- elzárni bennünket a világpiactól,
ezért
lok pl. tavaly Zalamegyében jártak akarják a mi termékeinket olcsó áron
almáért. Csak tömeg kellene nekik, megszerezni, vagy a piacról teljesen
nem egy-két vagónnal. hanem ezerrel. kiszoritani .. Ezért kell minden erejéLétesítsűk
tehát gyűmölcsösöket! A vel szóval-tettel s ha kell, vérével is
gyümölcsfák alatt pedig futkossanak a szolgálni az irredentizmust. Meg kell
baromfiak százai!
hallani minden magyar földmívesnek
A kisgazda osztálynak.azonban nem- annak a három és félmillió magyarnak
csak anyagi téren vannak feladatai, - a jajszavát, akik az ellenség rabigajáhivatása, hogy megujitó forrása legyen a ban nyögve kiáltanak felénk: "Manemzet erkölcsi erejének vallásossága gyarok, az Isten irgalmára kérlek, seés hazafisága által, mert ha ezek az eré- gítsetek rajtunk, mert elveszűnk !"
nyek kivesznek a földmíves lakosságból,
Hogy Nagymagyarország visszaszera nemzet törzséből, akkor vége Magyar- zésének eszméje hatványozott mérországnak. A magyar földmíves e te- tékben átszálljon az utódokra, erre
kintetben nem ad okot aggodalomra. kell minden földmíves szülőnek töreVallásos ágát nem a ceremóniák gépies, kedni. Sajnos, itt a háború utáni
_pontos megtartása jellemzi, hanem a erkölcsi sülyedés után sok a tennibelső becsületesség, amely a magyar való. Ha a mostani falusi fiatalságot
földmíves romlatlan és őszinte termé- nézem, bizony sokszor tölti el lelkeszetének egyenes következménye. S met fájdalom. Mert amint a gyermek
míg a tanult körökben néha-néha fel- 12 esztendős korában az iskolából
lobban a vallási surlódás tüze, addig kimarad, cigarettát dug a szájába,
falun a legnagyobb békességben élnek könyvet nem vesz többé a kezébe,
ő

ő
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osztja meg. Ezért minden falusi gazda~
társadalomnaK
arra kell törekedni,
hogy legyen egy helyiség, ahol vasárnaponként,
téli esténként
az ifjuság
összejöjjön, ott szakkönyveket,
szaklapokat, szépirodalmi
müveket olvasgasson. Teremtsen
a földmívestársadalom hajlékot fiainak, hogy azok ne
legyenek kénytelenek az utcán csatangolni, vagy az istállókban haszontalan beszéddel eltölteni az 'értékes
időt.
.
Az ország jövője a falusi ifjúság lel-

az irást-olvasást annyira elfelejti, hogy
pár év mulva alig sillabizálja a szőveget s egy közőnséges
levelet is alig
tud megfogalmazni
és megirni. Ha
összejönnek esténkét, vasárnaponként,
miről beszélgetnek? Trágát;~ágról,,, bolondságról, csinytevésről már hallottam
őket beszélni, de csak egyszer kapta
volna el fülemet, hogy szegény magyar
hazánk sorsáról beszéltek volna, a
leigázott magyarok
szenvedéseiről!
Nem, erről sohasem hallottam őket
beszélni. Bizony, szomorú jelenség ez.

Nyilassy: Vetésnézök.

(A művész engedélyéveL)

A levente oktatók nak igen szép munkatere nyilik a falusi Hjuság körében,
amidőn mindezekrőlleszoktatják
az
ifju nemzedéket. Csak arra kell vigyázni, hogyaleventeoktatás
ne
csak a test kultuszát szolgálja, hanem
a lélek kultuszát, müvelését is. Mert
Magyarország sorsa azon fordul meg,
hogy tudunk-e egy minden szép és
nemes eszméért lelkesedni tudó áldozatkész, hazafias falusi ifjuságot ne.velni, amely szabadidejét a testgyakorlás és a szellemi önművelés
kőzt

kűletétöl

függ. Hogy eddig nem sok
dicséretet lehetett rá mondani, annak
oka az, hogy senkisem törődött vele,
senkisem vette kezébe nevelését. Archimedes görög tudós azt mondta:
"Adjatok egy szilárd pontot és akkor
kiemelem sarkaiból a földet." A falú
vezető emberei, elsősorban tanítói és
leventeoktatói
szintén elmondhatják:
"Adjátok kezünkbe az iíjűságot és a
hitnek, lelkesedésnek,
tettvágynak
s'
a hazaszeretetnek
szunnyadó szikrája
olyan lángot vet, amelynek
fénye
4*
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jelenti Nagy-Magyarorsz.ág
megvalónincs nagyobb élvezet, mint hallgatni,
sulását."
/
amint vasárnap este a legények és
Vezetőkre,
apostolokra
van szűk- leányok együtt éneklik a régi szép
sége a falunak (persze olyan veze- magyar nótákat.
, tökre gondolok elsősorban, akik falun
,A régi magyar népművészet
már
élnek,' akik maguk is érzik és át- a" szebaberendezésben
sem nyilvánul
szenvedik
a földmíves élet minden meg. - Nincsenek már tulipános ládák
baját !), akik megértetik a néppel, hogy és almáriumok l -Ma már "uri" butor
a jövőt a-jelenben való munkálkodással
kell falura is! Persze" hogy milyen
kell megalapozni. De 'meg kell értetni hitvány és lzléstelen 'az az "uri" butor,
azt is a falusi .néppel, hogy véres- arról jobb nem beszélni.
verejtékes
munkájának : gyümölcsét
Sőt már il nyelvét is szégyenli a
okos takarékoskodással
használja fel, falusi nép. Ma a fiatalság már, a
Gazdasága fejlesztésére, gyermekeinek
beszédjével
is majmolja a várost s
iskoláztatására
nem szabad sajnálni ezért tekergeti és cikornyázza a szaa pénzt.
Ellenben
nem feltétlenül vakat, hogy majdnem a nyelve fica-,
szűkséges,
hogy mihelyt van pár modik ki bele.pengője, , egyszerre . selyemharisnyát
Aki azonban nem szégyenli falusi
vásároljon
leányának. Nagy kár, hogy mivoltát, az nem kapkod üres városi
a magyar falusi nép - úgy a férfiak szokásokon, az nem törődik a divatmínt a nők 2 kezdik elhagyni az ősi őrülettel,
az .megmarad józan, egynépviseletet, amely a' magyar nép fej- szerű, tisztességes, becsületes ga,zdálett izléséről tehet tanubizonyságot és nak. Es én ennek a kérges kezű gazmost hitvány, de azért méregdrága dának, mint Nagymagyarország
útvásári"gyári rongyértdobják
ki pénzü- egyengető bajnokának, ércből készült
ket. Altalános a panaszkodás,
hogy szebrot szeretnék
állítani példaadó
rossz világ van, hogy nem léhet meg- jelkép gyanánt, ,annak a selyembe
élni, de azért az öltözködés terén buckelt falusinak pedig szeretnék odasoha ilyen eszeveszett
tobzódás és kiáltani : "Testvérem!
Nem illik egy
lukszus nem volt sem vár~son" sem I szerencsétlen, ezer sebtől vérző ors:?ág
falun, mint napjainkban. ,Ma már a fiaihoz-leányaihoz 'a kérkedés. Várjuk
legszegényebb
falusi' ember .ís úgy meg, mig visszajön Nagymagyarörszág
öltözteti
gyermekét
már csecsemő sakkor
nem bánom, öltözzék sallankorától kezdve, mintha grófi gyermek gós .díszruhába'
:- ha kedve tartja lenne s ezáltal a legtöbb szűlő maga még az utolsó krumplicsősz is!"
rontja el gyermekét, mert lelkébe oltja
Befejezésül
még csak eg; bajra
az oktalan cifrálkodási vágya], Bezzeg akarok rámutatni.' A világháború
alatt
nagyapáink
és nagyanyáink
'sokkal a vá~osiak tódultak a íalvakba élelmiönérzetesebbek
és .büszkébbek
voltak szerekért
most a falusiak keresik fel
falusi voltukra, semhogy a városiak városi ismerőseiket. rokonaikat
és
.majmolásával nevettették volna ki ma- most ők kőnyőrőgnek,
hogy juttassák
gukat.
be őket valahová munkásnak,
irodaA régi,egyszerű, tisztességes ruház- szolgának
stb. Most minden falusi
kodás megszűntével veszendőbe men- városba, elsősorban Pestre akar menni.
nek a régi jónépszokások
is. A Ha van földje, á'zt· kiadja bérbe s,
mulatságokon
már a városi etikett megy. Pestre.
(Amerikába'
is nagy
kezdi kiszorítani a régi falusi kedélyes- népvándorlás
indulna meg, csak leséget. A "modern" táncok bacillusá- hetne!) -Szóval
a földet senkisem
val is megfertőzte valaki- a tisztességes akarja rnűvelni, senkisem akar a gazfalusi fiatalságot. Sajnos, hogy a falusi dálkodásnak nekiterűlni, hanem inkább
ifjúság' már a régi szebbnél-szebb
összehuzódik.
A faluról városra való
magyar nótákat is elfelejti. Ma már' tódulás kétségtelenül nem egészséges
csak tíízfapoetáktól
írt és országos társadalmi
folyamat.
Mi ennek az
.vásárokon árusított nétás könyvekből .oka ? S hogy lehet ezt megakadá-'
tanul dalolni a magyar ifjú. Pedig lyozni ? Mindezek
olyan súlyos és
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égető problémák, amelyeknek gonslolkodóba kell ejteni ,ma:gukat az .intelligensebb gazdákat is, akik bizonyára legjobban ismerik a bajok okait, amelyeknek egyike kétségkívül az, hogy népünk konzervatív ott, ahol nem volna
szabad konzervativnek lenni (gazdálkodási módszer 1) és viszont sokszőr
felrugia a konzervativizrnust , akkor,
midőn az hivatva volna a magyarság
nemzeti sajáfqsságait
és jellegát fenntartani.
.
Minden
társadalmi'
osztálynak
megvan a maga saj~tos ..hivatása
azon a téren, abban a kornyezetben, amelyben működik.
I
A magyar földmíves osztály hivatása
'mives
I, Az élelmicikkek
termelésévei
a nemzet részére
a megélhetést
biztosítani,
sőt többtermelés
útján
a kivitellel a nemzeti vagyont gyarapítani;
2. mint a természetben
élő, legegészségesebb foglalkozást ŰZŐ osz-

tálynak feladata: állandóan felfrissiteni a nemzet testét tiszta vérrel,
őserővel ;'
,
'
3. feladata
azonban
nemcsak
anya,gi téren van, --=. amint az
anyagiakban
műkődése
.alapja a
a' nemzet anyagi boldogulásának.
úgy a kísgazda ragaszkodésa
vallásához, ősi bagyományaíhoz, népszokásaihoz, a régi magyar katonai
erényekhez,
alapja a magyar nemze] erkölcs ének,
amely "minden
ország támasza, talpköve."
A magyar földmives jóléte, boldogsága, . megelégedettsége . és faiához
való ragaszkodása az egész nemzet.nek közös érdeke. A magyar földosztály sorsa most van fotdulóban. Vajha jobbra fordulna ennek az
annyiszor megtépett.
derék magyar
népnek a sorsa, amelyről a kőltö is
azt énekli: •
"Megbünhődte 'már e nép
A. multat s jövendőt 1"

Milyen legyen a szeretetmunka ?
Bár«

Raduánszky

Albert

egyetemes felügyelő, megnyitó beszédéből.

'

Ha a szeretetmunka .rugója nem' a .szeretet, nincs és n~m
is lehet azon áldás. Az odavetett pengő kevesebbet, segít, mint
a jó szívvel adott fillér. Abból, amit az egyház tesz, vagy amit
az egyház nevében tesz bárki, fokozott mértékben kell kisugároznia a szerétetnek. Ebből kővetkezik, hogy a szociális segítség
lehetősége ott is megvan, ahol a kéz ugyan űres, de telve' a
szív együttérző szerétettel. Nagy megsegítő hatalom a szeretetben
összedobbanó szivek szolidaritása,
Ebben a tekintetben
mi,
magyar evangélikusok,
előljárunk ebben, a hazában. A.z összetartás .olyan mértékben jut kőrűnkben kifejezésre, hogy példakép
emlegetik mások.: Ebben látom én a legfőbb garanciáját annak,
hogy egyházunk szeretetmunkája
még nagy eredményeket .tartogat. Ezt az értékünket féltve. őrizzükés mentsük át a közönynek
és egymást eltiporni, egy~áson keresztül érvényesülni akarásnak
ezen a. világán. Ez az együttérzés nemcsak az által juthat kiíejezésre, hogy egymást, anyagilag segítjük, nem is csupán az által,
hogy ig'yekszünk egymás jogos törekvéseinek
a sikerét biztosítani. Sokszor egy jó tanács, egy bátorító szó, egy megértő
tekintet, egy meleg kézszorítás mindennél többetérő, hathatósabb

segítség.

'

"

/
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Mozaikképek ideiglenes megszállás alá került
iskolavárosaink életéből.
IV. Selmecbánya.
Selmecbánya
rosi egyéniség.

ben emelkedett a város fölé.
Romantikus Selmecen az is, ami a
föld alatt van. Sőt - ha szabad ilyen
alacsonyról vett hasonlattal élni - ez
a kedvesen furcsa város olyan. mint
a burgonya. Ami benne legértékesebb,
az elbujik a na p elől. Több száz kilométernyi aknahálózat
tőmkelege nyulik
el a város alatt. Sokszor volt ez a
selmeciek menedéke, mint a római
üldözött keresztényeknek a katakom-

igazi romantikus váAnnyira eltér a mindennapiságtól,
hogy érdeklődésünket
leköti, szívünket meghódítja és képzeletünknek szárnyakat ád.
Romantikus a város vidéke. Szinte
elhisszük a mesét, hogy a jó Isten
először rónaságnak teremtette hazánkat. Azután elküldte angyalát, hogy
fölötte végig röpül ve tervszerűleg ide
is, oda is hullasson egy-egy hegyet.
A mai selmeci táj fölött kiszakadt a
zsákja és minden maradékhegye egyszerre lezuhant. Ezért olyan labirintus
ez a hegyvidék. Kiemelkedik belőle
a Szitnya. Tiszta időben ellátszik ez
a mai megcsonkított haza területére.
Mintha az édes anyaorszég
után vágyakozó iö selmeciek nevében integetne zöld, vagy fehér kendőjével.
Nem is csoda, ha a selmeciek nagy
turisták. Csalogatja kifelé a tündérszép
hegyvidék. A turístaságban
is, mint I
minden más nemes rnozgalomban a
tanárok voltak a selmeciek vezérei:
köztük a főturista. a "Szitnyaimádó"
Király Ernő, a liceumi igazgató.
Romantikus a város fekvése is. Ha
a biblia Jeruzsálemet
hegyen épült
városnak nevezi, akkor Selmecet hegyen-völgyön, össze-vissza épült városnak nevezhetjük. Hátha még Mikszáth
Kálmán lelkének kedvesen
torzító
tükörében -nézzűk. "Az eladó birtok"
cimü novelláiának
hőse pénzre akar
házasodni. Majdnem visszafordul, mikor a felső utcában meglátja jövendőLeányvár Selmecbányán.
belijének viskóját,
amin t a tetejével
szinte szégyenkezve a föld alá buiik.
Legujabbarr is, a kommunisták
Csak akkor jön meg újra a házasodó bák.
kedves
rokonunk,
kedve, mikor az alsó utcában feltűnik elől menekűlő,
Kachelmann
Károly
vihnyei
otthonából
előtte ugyanez a ház, mint háromemeletes barokkstílü palota. Nekünk lemerülve a rejtelmes aknavilágba,
után selmeci házáis furcsa volt, mikor ott a Rózsa- félnapi bolyongás
nak
pádlásán
látta
meg újra a naputcában kedves rokonunk, a selmeci
tót lutheránusok magyarszivű
papja, világot.
Ezeknek az aknáknak arany és
Hrencsik Károly az emeleten és a
padláson át vezetett fél bennünket ezüst erei közel ezer év alatt jócskán
szép kertjébe, mely három lépcsőzet- kimerültek. Selmec ma szegény város.
I
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Mint valami alvó hófehérke álmadozik
szebb multiáról,
Romantikus a város története is. A
selmeciek a cserkész-jelszót
irhatták
volna zászlajukra: "Légy résen 1" Ez
a kis német nyelvsziget csakúgy kerülhette el a tót tengerbe való+elmerűlését, hogy például anémet
mcsterembernek csak német inast volt szabad
fogadnia és leányát német legényhez
kellett férjhez adnia.
,
A kiváltságok
védőbástyáinak
ledöltével a selmecí három népelem a német, a magyar és a tót - a
magyar haza szerétének
szent tüzében
olvadt eggyé. Aldott békesség uralkodott ebben a kedves városban. A
legtöbb ember mínd a három nyelvet
beszélte, és pedig sokszor nem is
egymásután, hanem egyszerre, magyar
alany hoz tót állítmányt és német jelzőt
ragasztva.
Résen kellett lenniök a selmecieknek a kincseikre sóvárgó idegen támadók ellen is. A Leányvár
és az
Óvár és a vár dűledék-bástyái
némaságukban is sok romantikus történetről beszélnek
a tatár-török-kuruc
korszak zivataros századaiból.
A selmeci gyönyörükalvária jelképe
lehet annak a rengeteg szenvedésnek,
aminek kalváriaútját ez a derék nép
olyan sokszor végigjárta.
Erdekes Selmec, mint lutheránus
Sion is. A selmeci német bányászok
lelkes hívei lettek a mörai bányász
fiának, Luthernek. Annyira, hogy csak
három család maradt meg katholikusnak. De a bányavárosokban a kincstár
szinte mindenható úr volt. Nem csuda,
ha az ellenreformáció erőszakoskodásai és üldözései folytán a várcs' lakosságának csak egy ötödrésze . maradt
evangelikus. De ez általában véve a
felső kétezer volt: a tulajdonképeni
polgári elem. A megfogvott. de meg
nem tört kis sereg annál inkább összetartott: igazi polgári társadalom volt,
demokrata a szó legteljesebb értelmében. Híven követte vezéreit, a
papokat és .a liceumi tanárokat.
Érdekes Selmec, mint iskolaváros
is, a reformáció előtt is volt itt alsóbbfoku iskola. Ezt a lutheránus egyház,
mint tanítóegyház középiskolával kap-

csonka egyet"mmé, később
liceumnak nevezett föiskolává fejlesztette. Végzett növendékeit akárhányszor pappá szentelték, ha német egyetemet nem látogattak is.
A selmecí líceum rendszeres történetét ilyen kis értekezés keretében
nem irhatom meg. Hadd rakjam össze
moziakképpé azokat a jelenségeket,
amik ,legjobban megragadták a lelkemet. Érdekes a német iskolákkal, különösen Wittenbergával
való szoros
kapcsolat és Luthernek,
különösen
pedig Melanchtonnak a selmecí líceumra való nagy hatása. Luther kátéit,
Melanchton iskolai könyveit századok
mulva is tanították. A wittenbergi
diákok önkormányzati
élete itt is
megvalósult.
A diákság egy kis kőztársaság volt a tanárok ellenőrzése,
magaválasztotta
rex juventutisának
(az ifjuság királyának) és tizenkét diákszenátornak kormányzása alatt.
A liceumi diákság híven megőrzött
sok régi kedves szokást. Sokat pedig
átvett az erdész- és bányászakadémikus
ifjuságtól,
melynek jórésze anémet és
latin tanítási nyelv korában német
volt. A liceisták irigykedve nézték az
akadémistákat, amint zajosan élvezték
ősi szabadságaikat a "bányalámpás"hoz címzett vendéglőben. Utánozták
is, amennyire lehetett.
Nem egy diákszokás,
például a Selmectől véglegesen elbúcsuzó véndiákoknak a városban való bohókás körmenete, ugynevezett "ballagása", innen
terjedt el az országban. A "Ballag
már a véndiák"
hires diáknótát lutheránus poéta, Csengey Gusztáv fordította magyarra. Ösi liceista diákszokás volt az is, hogy az érettségiré
menendő diákok al. utolsó tavaszon
zöldszalaget viseltek kabát juk gomblynkában. A reménység zöld galyát
bizony nem egyszer lefagyasztotta azután az, érettségi kormányképviselő
úr zordon tekintete.
F eltünik a selmecí líceum életében
a megszokottnál is nagyobb "protestáns szegénység". Egyetlen, aránylag
nem nagy gyülekezetnek és nem.valami gazdag társadalmának
kellett
századokon át fenntartania az iskolát.
Csak a XIX. század második felében
csólatos
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vette ezt a bányai'egyházkerűlet'védőszárnyai alá.
.
Epen ez a protestáns szegénység
fejlesztette ki a selmeciekben az életrevalóságot.
"Segíts magadon és az
Isten is megsegít". fEz volt. a selmeciek jelszava.
.
,
Lássunk erre egy pár jellemző példát.
Szeberényi János lelkész, a későbbi
püspök - akit hazafiságáért
1849-ben
állásától felfüggeszteUek' - elemi iskolát alapított száz pengővel. Egy üres
terembe néhány padot állítotf' be , két
nyolcadosztályos diákot berendelt ta-

Breznyik János.

nítónak és megvolt az iskola. Utóbb
évenként tombolát és bált : rendeztek,
jövedelméből fenntartották az iskolát.
Máskor üres volt a pénztár, nem
tudták a tanárokat fizetni. Egy tombola és bál 733 forintnyi tiszta jövedelmét. elosztották a két tanár között.
Ha már olyan szegényes a tanárok
fizetése, legalább lakást adjunk nekik.
A tiszteletreméltó Kachelmann-család
háromemeletes
házat ajándékozott tanárlakásnak.
Liceumi épületet kell emelni. Belekerül hatvanezer
forintba. Pénz alig

van valami. Mire való a jótékonyság
kifogyhatatlan
olajoskersója
? Vé.gigkeldulják a félorszáact.
Akinek pénze
nincs, gabonát ád.F elépül az iskola.
De hol vegyék a belső berendezést?
Szeberényi
lelkész úr gyönyörü leányainak csak egy szavukba kerül és
a lelkesedő akadémikus
ifjuság bált
rendez. Jövedelme kerek ezer forint.
Máskor, a legvégsőbb szükségben
az áldott
Gusztáv
Adolí-egvesülef
menti meg az iskolát tizezerforintos
segélyével. Nem marad et a Magyarhoni Gyámintézet
sem, melyet Székács József alapított, a líceum nagy
jóakarója.
A selmeci kis társadalomban mindig erős volt az egy célra
műkődő
közszellem. Aki tud, áldozik
pénzzel. Mások, mint a két Szeberényi
lelkész, apa és fiu, majd kiváló
utódaik: Handel -Vilrnos a magyarok és
németek. Hrencsik Károly a tótok lelkésze, áldoznak munkáiukkal,
tanítanak iingyen, . vagy nevetséges
csekély
I tiszteletdi~ért. , .
,.'
.
I A szegeny Iskola a tandíjat senkinek sem engedheti el. Ha valaki nem
tud fizetni, Breznyik .János direktor
úr beírja a nevét az adósok könyvébe ..
A legtöbb diák természetesen
örökre
adós marad. Mások a többiek helyett
-is fizetnek, önmaguknak uzsorakamatot számítva.
Az önzetlenség
tündöklő példái a
tanárok is. Akit Isten némi vagyonnal megáldott, mecenása az iskolának,
mint Király József Pál, Csemez István,
Rombauer
Emil és mindenekelőtt
Breznyik János. Ez a kiváló
ember
közel félszáz esztendeig éltető geniu sza
volt a liceumnak. Ugy betöltötte nemes lelkének melegítő és világító tüzével, azt a kis selmeci társadalmat,
mint valaha Bél Mátyás Pozsonyt,
vagy Eperjes "Breznyikje",
Vandrák
a maga kis világát.
Lelkes. magyarságával
egész kőrnyezetét magával ragadta.
A vitéz
negyvennyolcas
nemzetőr,
majd a
hazájában hontalan ul bujdosó hazafi,
rnintcgy a megtestülése Selmec tüzes
magyar lelkének.
Bár másforma
tehetséggekkel,
de
buzgóságuknál,
Ielkiisrneretességűknél
fogva mégis méltó utódai voltak Brez-

nyiknek az igazgatóságban : Jezsovics
Károly, ez a fizikailag és lelkileg egyaránt erős egyéniség és Király Ernö,
egyelőre az utolsó direktora az ősi
magyar liceumnak.
A Breznyik elötti kerból meg kell
említenünk dezséri Boleman Istvánt.'
Már csak azért is, mert Petőfi nagyon
szerette' és azt irta Selmecről egy
aszódi barátjának, ho~Y' nagy csapás
fenyegeti őket, a jó Boleman készül
elhagyni Selmecet, "Pozsonyba távozandó". Petőfi neve természetesen vezet át bennünket a felnőtt társadalomból a diáksághoz.
A selmeci diákokra
is elmondhatta volna Petőfi: "Tiszteljé-
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akkor minden tárgyat latinul tanítottak. Csak 1842-ben változott meg
a helyzet, mikor a lelkes fiatal tanár
Breznyik, magyar beköszöntő beszéddel foglalta el hivatalát és azonnal
minden targyát magyarul kezdte tanítani. .
.
Ez a derék ifjúsági egyesület 1882ben kiváló és lelkes tanárelnökének,
Masznyik
Endrének
buzdítására
a
"Petőfi kör" nevét vette föl. És 'pedíg
méltán, mert Petőfi az 18'38-~9-iki
iskolai évben (1838 atig.-1839
febr.)
rendes tagja volt a társaságnak. Többszőr szavalt, birált, dolgozatot olvasottfel.
Mikor elhagyni készült Sel-

I még

Evangelikus líceum Selmecbányán

tek a közkatonákat,
nagyobbak
ök,
mint a hadvezérek".
Ez a derék. fiatalság 1826-ban, a
nemzeti újjáébredés gyönyörü hajnalán
megalkotta
a pozsonyi és soproni
testvér-egyesületek
mintájára
a selmeci liceumi ,,-Nemes Magyar Társaság"-ot. Ebben az ifjak egy-egy tanár
elnöklés é mellett, de saját diákelnökjük alatt szavaltak. dolgozatokat
olvastak, biráltak, vitatkoztak. A nagyobb
diákok a kisebbeket
magyar nyelvtanra és stilisztikára tanították.
Igy
munkatársai lettek a tanároknak, illetőleg kiegészítették munkájukat,
mert

mecet, a kör tagjai szinte rajongó lelkesedéssel búcsúztak
el tőle jegyzőkönyvükben. Ezzel őnbizalmatj'adtak
a szilaj, de csüggedésre mégis hajló
gyermekífjúnak,
aki elindulóban volt
arra az utra, melyen majd "bolygó
lába száz tövisre hágott", Annál na
gyobb dolog volt ez, mert az iskola'
maga éppen nem koszorúzta babérral. A történetből elégtelent, a vallásból és a magyar, nyelvtanból - amit
szintén latinul tanítottak - alig kielégí(őt, vagvis félszekundát kapott.
Magában
rejlett
ennek a főoka.
Nyűgnek érezte az iskola fegyelmet.

I

?8
Valami jobbra, szebbre vágyott. Maga
sem tudta mire, A túlságosan szigorú
tanár, aki egyforma bókezüséggel
osztogatta a szekundát
magyarnak,
tótnak, németnek, vele se tett kivételt.
A Magyar Társaság későbbi bűszsége Mikszáth Kálmán volt, aki humoros dolgozataival az egész kört felvidámította. Később is sok derék tagja
volt az egyesületnek. A selmeci líceum,
ez a Gracchusok anyja, szegénységében, mint drága kincsekkel nagy tanítványaival büszkélkedhetik.
Köztük van Petőfi barátja, Szeberényi Lajos, Domanovszky Endre, a
későbbi nagy filozófus, Török Pál, a
reformátusok
nagy püspöke, aki a
mi Székácsurikat
annyira szerette és
~gyházunknak olyan hű barátja volt.
Ezt a lelkületet a selmeci líceum ébresztette benne lángolásra.
A későbbi
időkből a liceumi büszkesége
Sajó
Sándor,
a költő, a mélységes hazafias
bánat lantosa.
Méltó felemIítenünk, hogy tót testvéreink legnagyobb költője, Sladkovics
Endre is selmeci diák volt.
. Drága kincsünk ideiglenes elvesztését siratjuk, ha Selmecre gondolunk,
A cseh uralom megszűntette
a liceumot és lerombolta a négyévszázados
Luther-oltárt.
Tavaly nyáron Budapestről Dobogókőre rándultam ki. Egy
turista-társam
átnyujtotta
távcsövét,
hogy keressen fel a tiszta égboltozat
aljában a Szitnya-csűcsát.
De nem
tudtam benne gyönyörködni. Eszembe
jutott, milyen nagy nemzeti és egyházi
kincsűnk
van eltemetve a Szitnyaaljában - és magyar bánatom harmatcseppjei fátyoltvontak a szemem elé.

Feltámadás után.
(Legenda)
Irla: Boldis

István,

... És harmad napon
A hozsannás, istenarcú hajnal
Szellők szárnyán harsány diadallal
Zengte világgá: "Feltámadt az Ur 1"
... A sziklasirbul,
Hol {gazság, lldvOzitő eszme
Zord halálra-szántan el volt vesztve:
Megistenülve, dicsőn kiszállott
És "Meggyőzte" a hitetlen ,,világot I:'
Derűlt mosollyal ébredt hegy-halom;
Feledve lön: szenoedes. fájdalom.
Szent mámorban
újong Galitea :
"Feltámadt az Elet s Halál Ura;"
Krisztus r Halleluja. , .! Halleluja ... I
Oenezáreth partján, hol a. táj lelke
A mester áldott emléket lehelte;
Hol minden füszál és parányi gOrOngy
A hívő szívnek megszentett igazgyOngy:
Arván, setéten halász-kunyhó állott,
Mintha gyülőlné az egész világot.
FOdele rozzant, ajtaja ásít;
Sárueretü fala bomladoz, vásik;
Gornyedt kerítés szint'e sorsban osztoz ,
Kerüti mindenki, mint a bélpoklost
Kőzel, a nádasbál kél zúgás-búgás,
Habok lágy zsongása .. , Itt lakott Júdás,
A tájék sőtét még, de kelet pírja
A kék ormokra lángbetűkkel írja
Bibor hajnalnak tűnder-ébredését.

Bent a hajlékban az Ozvegy s két gyermek
Hajnali álom lágy oten pihennek ;
Hervatag arcukon kél mosoly, játszi,
Apjukat látják álmukban. úgylátszik.
A kétes homályban e pillanatba'
Feltűnik Jézus szeniséges alakja.
Szeméből jóság és szelidség árad,
Gláriás homlokán borong a bánat.
Szétnéz, nem talál egy kisujjnyi halat;
Nincsen a háznál egy betevő falat.
lvJegemelinti az olajos-korsot :
Üres. Felélték cseppiet. az utolsót.
KOnyörre' lágyítja szivét a nyomor,
Mely türt vendégként a családba' honol,
T.eremtő kezének elég egy intés:
Es nyomban megszünik a koldus-inség,
Támad csudaképpen kenyér. hal bőven,
Szigethy Lajos. Bizonv, elég lesz egész esztendőben,
Majd áldást hintve karjait kitárja,
Alakja elvész az éji homályba.

A munka három rossztól őriz meg:
az unalomtól, a bűntől és a nélkűlőléstől,

Geneeáretb partján, Ozvegyi házba'
Gyermek-kacagás
csilingel a gyászba,

*

Örom és bánat: - mosoly kOnnyek kőzottKét ádáz ellen seooetseget kOtött.

*

Aidott légy Irgalom: jóságos Mester II

A munkával megrővidíthetjűk
nap- Izesbb a munka, az élet sem járom,
jainkat és meghosszabbíthatjuk
éle- Úgy tunik a dolog, mint csodaálom.
tünket.
Diderot. -1z anyai ·szivből hála-fohász zeng fel:
Isten sohasem teszi meg helyettünk
Jók lesznek
azt, amit magunk is meg tudunk
tenni.
Otterbein. jó példájától.

a gyermekek

szülőik

Aristoteles.
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Gábor hazajön meghalni-

Irta: Farkas

Zoltán. -

A Luther Naptár pályázatán

,t.

jutalmat nyert.

I.
'r,
I rázta m~~ s kötényét a ~z:me elé
Bordás Gábor hazajött.
Krisztus kapva ktta~olygo,tt a szo?~bol..
lt
Urunk szenvedéses halálanapján.
~ szekreny
tatott szájjal bamu
Orzse asszony éppen az ebédutáni utana.
IL
mosogató vizet lódította ki az udvaron.
Majd hogy kupán nem öntötte. Aztán
A faluban' száz lábbal szaladt szét
csak ledobja a mosogató edényt s egy a hír.
"Jesszus Máriám, Gábor't-ral nyakába
A komoly fejek megcsóválódtak
s
esik annak a rongyos, poros, sápadt egy-egy mélyről fakadt, testvéri vagy
vándornak, aki körül a Miska kutya huncutul somolvgó" mondatban vették
veszett farkcsóválással járta a kánkánt,
tudomásul.
'
Gábor csak immel-ámmal csókolta
Hát ez is sokat abaigott. Hál'
meg az asszonyt és az istálló felől Isten, hogy megjött a józan fertálja!
előrohanó Gabi gyereket. Nem látó" Na Orzsénél is vége a muszáj-őzvegynem halló érzéketlenséggel
ment a ségnek, kezdődik a lakodalom.
tiszta szoba felé. Bent is csak annyit
De mikor jött az új hír, hogy Bordás
mondott csendesen:
Gábor meg akar halni, megint komolyan
- Vesd meg az ágyat! - s már csóválódtak a koponyák: '
Iejtette le magáról rongyait.
- Ez a Gábor ...
Orzse megrettenve gyors kézzel kapBordás Gábor tragédiája ott kezdőkodta szét a tornyos ágyat s közben dött, hogy szerette Petőfit. De olvasreszketősen nyőszőrögte :
gatott egyet-mást magából a 'nyitott
- Jaj Gáborom. jaj, mi left belőled sebű életből is. A sok fájdalom, ami
Gáborom !
'
onnét kiáltott feléje, mint felgyűlt
Az ember komoran veszkődőtt
a benne ~gy zuhatagos jobbat akarássá,'
bakancs-romok kifűzésével.
,Aztán
jött a háború., Verekedett
.
Gabi az ajtó mellett csalódottan négy harctéren.
kapta a medáliákat
méricsgélte
ezt a sápadt, csapzott, rakásra, folyatta a vérét sok idegen
rongvos embert. Ez volna az az lIides~ földön. Mikor már be1eúnt, jött az
apád",
aki at anyja szerint cukor- összeomlás.
Bordás Gáborban a sok
fütvűlöt,
búgócsigát meg ostort hoz magába érzett embernyomorúság mind
neki?
felvérzett és zengő kútja lett a szabad- Jaj, nü van veled Gáborom ! - ságnak. Az okos-kufár
forradalmárok
siránkozta Orzse s pillanatok alatt le- kőrűlszaglászták
sebeit s megtették
bontva az ágyat a szekrényajtót roha- cégérüknek. Föbizalminak vagy mi a
mozta meg.
,{
fittyfenének,
hogy az
széles háta
- Semmi, - horkant fel az ember - megett nyugodtan rabolhassanak.
meghalok.
..
Gábor rögtön látta fényes álmai
Meg se várta mig Orzse előráncicsődjét. Látta, hogy csúfolják meg
gálja a tiszta fehérneműt, hanem úgy jobbra-balra az ő drága szentjét: az
mindenestül
belevetette
magát az Igazságot.
Kemény szóval, kemény
ágyba s eltünt a rengeteg
csíkos ököllel csapott közbe s mentette, ami
dunyha duzzadó hullámaiban. Többet menthető volt. A vörös zsidók már
nem... is szólt.
készültek karóba húzni , mint ellenOrzse keze megállt az űmőgtoronv
forradalm árt, mikor megbukott
az
tetején. Hátrarántotta
a nyakát s me- egész cécó és a saját bőrükkel kellett
redten bámulta a párnavölgy mélyére iszkolni Bécs felé.
lankadt sovány fejet, csüggedten lógó
Bordás Gábor itt maradt bűnbakbajuszt. Most még viharzóbb zokogás nak. Szigorú, nemetes urak elitélték
ő
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a keresztyén szeret~t és irga~om nevében négy esztendőre. Testvérei, akikéért majdnem karóba hűzták, ~gy ujjukat
sem emelték fel védelmére. Csúf napok
.voltak azok, az emberszíveket elrángatta egymástól a sok nyomorúság,
a sok sarokból leskelődő veszedelem.
Bordás Gábor ment sőtéten, nehéz
fájdalmakkal, nagy-nagy undorral letölteni a négy esztendőt. Többet nem
is jött haza.
"
Három év mulva megkegyelmeztek
neki, de
nem menf haza, hanem
nyakába vette 'a világot, hogy megkeresse az' igazságot. Járt mindenfelé
---"de bizony mindenűtt csak a hamisság volt a trónon. Az elvtársai kűlföldön mind 'meghíztak a mártírságukból. Bankárok" gyárosok lettek - Gabor mindennap soványabb, rongyesabb.
Azok vigan pezsgőztek _ Gábor lelke
iszákja mindennap nehezebb lett eg;y
ő

szornorúsággal.

S most hazajött
-

_

meghalni.

in.

A <házra nyomasztó csend, hehezedett. Odakűnt szűrke, didergős volt
a világ, az eg eljátszotta a golgothai
tragédiát.
Idebent két életkeresztre
feszített emberi lélek gyötrődé!tt. A
. szobában Gábor, a konyhában Orzse.
Estefelé csöndes "Adjon Isten"-ek,
"Békességes' jó estét't-ek: zökkentek
be az ajtón. Jöttek a komák, sógorok,
cimborák, szomszéd- .és ángyomaszszonyok. Gábor azonban. aludt. Makacsul, és mindig aludt, ha bementek
a szebába megnézni. Igy hát csak a
konyhában hányták-vetették
meg csöndesen a disznók, bornyúk kőzűgyeit
s az időjárás alkalmatossága it. Gáborról nem esett szó. Csak öreg este a
búcsuzkodásnál
vetette oda Molnár
sógor:
\
'
,
- Ne ríjj Örzs~! Majd alszik egyet
Gábor és elfelejti ezt az egész ronda
őt esztendőt.
,
. \ Gábor is meghallotta odabent.
-' Ebbe az íletbe nem! - morogta.
dühös elszántan. '
Később Örzse behozta a lámpát..
- Gáborom, egyél egy kis vacsorát!
Gábor meg se mozdult.

..

" Örzse főléje hajolt, gyöngéden megrázintotta.
- Gábor! ... Nagysokára egy közönyös:
I,No!"
.. Nagy kérlelésre
tápászkodott
fel.
'Orzse hirtelen megélénkült. Terítette
adunyhára
az asztalkendőt,
hozta a
párolgó kistálat, nyomta
kezébe a
kanalat. Dédelgető kedvességgel, mint
egy öreg édesanya kérdezett
ezerfélét, amire azonban nem jött felelet,
de nem is várt. Beszélt
bo áradással, kétségbeesett
nekirugaszkodással
mindenről, mintha máris a halálból
kellene 'visszabeszélnie
Gábort.
Gábor mohón kapott-bele az evésbe.
De aztán" valami lVr!ele~ visszará~t~.tta.~ attol ~ogva ptszkalgatva,,, kőz~mbose?
csa.mcsogott. A ~eszedre
.mintha !tgyelt IS v~~na",olyan ~rtelm~s
~rc,?t vagott s a !al v~sszaada~a után
IS ,ulve maradt
.p~r masod~erctg. Orzsenek a,zonba.? ep most ta~adt az a
szerencsétlen otlete, hogy kérdezzen.
~ Mit gondolsz, nem kellene eladni?
Gábornak erre hirtelen elmerevedett
az arca ..Maj?nem ~or~m?án vágt~ oda:
- ~tt b~nom en mar! Hagy! enI gem bekesse~be!.
,
. ~any~tt, va~t~ ~agat, b~. ~ falnak.
..Orzs~ a ~asl~ ..agyban tőrőlgette a
könnyeit ~gesz éjjel.

a

ő

IV.
. A következő nap ugyanilyen álmos
feszültségben
vánszorgott .eL' Gábor
aludt; aludt. Nem akart senkit látni,
senkiről sem hallani. Meg akart halni.
Orzse asszony már valami csöndes
beletörődés sei szipákolt, sírdogált egész
nap. Szerencséjéré
a baromfival, disznóval, marhával, és az öreg Iliász bácsival, meg 'a gazdasággal
elég mérgelődni valója akadt. Tetejébe még a
háztájat is rendbe kellett szedni, mert
holpap húsvét vasárnapja.
Igy csak
néha-néha tudott a bánata felbukkanni
gondjai tengeréből. Ekkor aztán el-el
eredt, meg-megállt. a pityergése, mint
az őszi eső.
Gábor az ételt is csak turkálta nagy
kölIetlenüL Ezen a turkáláson
csak
Örzse nem vette észre, milyen akarva
csinált. Mindent megevett ilyen turkáló fitymálással,
amit 'csak elébe

rakott. S Örzse kétségbe .volt esve:
Jaj, már az étel sem kell neki!
Vasárnap Gábor hajnalban ébredt.
Rövid, zavaros álom után hirtelen kinyílt a szeme s többet, be sem akart
csukódni. Nem volt benne ,egy' szikrányi álom sem,
Jóleső nyújtózkodással
fúródott bele
a szűrkeségbe.
Gondolatai
fürge lábbal kezdtek
ugrándozni
az agyában s pár perc
mulva már egy vidám emlékcsapat
táncolt kőrűlőtte.
Az egyik emlék a másik után ríio-
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Egész gondtalan, mt>soly~ó élele feltorlódott abban a nyújtózkodásban.
Lassan kezdett a szobáról
lehámlani a szürke takaró és friss reggeli
didergéssei néztek rá a bútotok ..
Odakint is megdobbant ,a falu alvó
szive.
Egy-egy
távoli - kakaskukorékolás
halvány mintáia tarkázta meg a hajnali csend-takarót
Ezek a minták
Imind sűrübbek, mind éberebbek lettek.
Egyszerre kőzvetlen kőzelről hasított
bele a csendbe
Orzse nagy fehér
Gyuri-kakasa.

I

\

;

"Jaj Gábórom,

jaj, mi lett belőled Gáborom 1"
\

selvgott reá és csodálatosképen
mindegyik azt visszhangozta benne:' Gábor,
az élet ió, az élet öröm!
.
Ízek, szagok, színek mentek keresztül rajta. Jó napsütéseslibaőrzések
a
patakparton, fürdések,
játszások, pariUyázások és ostorpattogtatások, Hirtelen érezte egy lekvároskenyér
étvágyes ízét, az iskola roppant tudományos komolyságát, amint szavalta
egy vizsgán: Edes .hazánk fővárosa
Budapest . ~. Kamaszos hetykeségek,
vidám felsűlések, legénykori virtuskodás, ka tonaévek "cibil kúss" -önérzete ...
I

\

Erre a varázsszóra odakűnt tüstént
megcsendült
az élet és szimíóniája
ezerszer hallott, egyszerű akkordjai!
hívó
cirógatással
hullatta
Gábor
szivébe

, . .

'

Egy kútgém
nyikorog...
egy láb
dobog el a ház előtt ... valahol kocsiiörgés indul ... emberhangok is szakadoznak be innét-onnét, csöndes .Ió
reggel-ek, Adjon lsten-ek.
Az udvaron" Miska kutya ásít egy
beharapott
"auíi"-t s szalad a kapuhoz, hogy egy egészséges reggeli ugatásban szellőztesse ki magát.
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Az ég szelid-kék
s a nap ragyogó
arany lepedőket
tereget
a földre.
A falu szive mind élénkebben
dobog s egy óra múlva
nyugodt.: erős
tempóval
él a falu a langyos
napsütésben.
Örzse, m~.g a Gabi gyerek is.Ielkászelódnak.
Orzse az állatok után néz.
Az udvaron
egymásután
pattognak
a
baromfi-,
malac-,
bornyú-,
tehénvezényszavak
s egy-egy
,inem méssz
Miska! If Orzse visszatér utána a konyhába s egy nyaláb rőzsét reccsent le
a tűzhely
elé. Tűz pattog,
edények
zörögnek,
vizeskanna
nyikorog, locsogás, egy csomó víz kilódítása
a~ udvarra.
A fejősajtár
hurog
s Orzse
újra ki suhog a konyhából.
.
Gabi fényesre mosdott, pirosra dörzsölt képpel
tér vissza
a szobába,
mert máma az ünnepi lajbit veszi fel.
Homloka
kőrűl
víztől
csomósodott
hajtüskék
merednek
a világ
összevísszaságai
felé:
Cipőhuzás
és a lajbi felrántása
kőzben úgy néz az apja ágya felé, mint
akiből igen kikivánkozik
valami, csak
nincs hozzá kurázsi.
Egy pillanatig áll
is arra fordulva,
lassan
mégis csak
megfordul
és kimegy.
Gábor tovább szőtte a gondolatait.
Minél világosabb
lett a szobában,
azok
annál sötétebbek
lettek.
Petőfi ...
a
háború ... a forradalom
... és utána.
Mint marcangoló
őtét rémek kaptak
szívébe ezek a gondolntok.
Lelke felmosolygó
mezejét
hirtelen
elöntötték
a keserűség
fekete hullámai.
Azok a
fekete
hullámok,
amelyek
évek óta
ott háborognak,
tajtékzanak benne s
vetették
űzött életét
egyik szirtről a
másikra.
Arca
elkeményült,
kőrmei
aesarkodva haraptak
bele
a dunyha
ruha
husába.
Egyszerre
kiesett
belőle az
élet ize. Nagy sötét halálköd
telepedett szívére.
A künt kacarászó
napsugár
azonban nem vette tudomásul
ezt a halálködöt.
Elkapaszkodott
az ablakig és
bedugta rajta szökeíűrtős fejét. Gábor
halálakarásos
arcán
olyat
kacagott,
hogy a porszemek
a hasukat
fogták
nevettükben.
Az egész szoba kacagásba kezdett.
Még a vén hasas al-

martum is előreszelt
egy öreg mosolygást szűrágta
derekából.
A szobáról
egyszerre
lekopott
a halálmáz
és
nyujtózkodó
tavaszi élettel
telt meg.
Még a kakukkos
óra is vidámabban
rángatta
.öreg lőtyögöjét.
. Gábor
kinézett
a halálködböl
s
valami ióíéle sornolygás
kezdett
terjengeni benne.
Mintha még se volna
olyan rossz az élet. - Dehogy nem!
- böffent
torkára
egyszerre
a száz
keserűség.
Hitvány az egész és gyalázat! Nem akarok élni!
Örrzse!!
ordított
k~.a konyhába
Efgy olyat, hogy szegény Orzse rögtön
elejtette
a kávédaralót.
Maga is megdöbbent
a hangjától,
mert
olyan egy
derék
kurjantás
volt az, ami sehogy
se illett be egy haldokló
nyőszőrgésének.
.
Akaszd
be ezt az ablakot!
szólt
rá valamivel
csendesebben
az előijedt

asszonyra.
Orzse
nem szólt.
Beakasztotta
a
maga vállkendőjével.
A szebára megint
álmos homály
feküdt.
Gábor
a fal
felé fordult.

V.
Gabi gyerek reggeli után ténfergett
egy jóideig a kazal tájékán.
Akkor
kanyarodott
be az udvarra
egy sze
kéren Ijjász bácsi, aki még a háború
óta Bordásék
földjein
dolgozott
s a
szomszédban
lakott.
Egy kis csalarnádét vágott
hirtelen
a tehénnek
s
az istálló előtt kezdte
őreges rogyadozással
s mégis pattogós
lendítésekkel levillázni
a szekérről.
Gabi megállt
az orrukkal
egymást
piszkáló
lovak előtt s tekintete
megakadt
az
ostoron.
A kis
sajtkukac
megint
matatni
kezdett
az agyában.
Egy kis habozás
után a ház felé indult.
Az anyja nem volt a konyhában.
Lassan
kinyitotta
aszobaajtót
s bedugta rajta a fejét. A homályban
hirtelen nem látott semmit s meghökkent,
de ezt
azért
összeegyeztethetőnek
találta terveivel,
mert belépett.
Az ágyon nem mozdult semmi. Az
apja, mint mindig, most is csökönyösen a fal felé fordulva
feküdt.
Ez
már nem volt kedvező helyzet.
Azért

nem tágitott.
Imbolygó léptekkel az
ablak előtt álló ládához ment, leűlt
rája és fűrkészte apját.
Az nem mozdult. Sokáig nem mozdult. Gabi szeme már megszekta
a
homályt, de. szívére valami félelmet
hidegített
a csend. Anyás gyerek volt
Gabi, aki mindent kikotyogott tartózkodás nélkül, ami a begyében vólt.
De most itt ebben a nagy csendben ...
és neki kellett megszólítani
ezt az
egészen idegen embert.
Egy kicsit
nehéz volt.
Azért felkelt és az ágyig somfordáIt. Jó sokáig nézte az apja hátát,
mire meg mert szólalni.
- Idesapám ...
Hosszú csend támadt ezután a félénken kireszketett hang után. Gabi
már azt gondolta 'alszik, mikor végre
egy kissé akart - mogorván kiszorult
, az apjából.
- No.
- Idesapám - élénkült
neki Gabi.
De itt megakadt. Nem akart mindjárt
azzal kipakolni, ami az oldalát fúrta.
Valami okosat akart mondani bevezetésnek. Egy kis gonClolkodással kivágta:
- Idesapám, igaz, hogy idesapám
meghal?
Na ennek meg is volt a hatása.
- Ezt meg ki kötötte az orrodra?
fordult meg az apja hirtelen dűhvel.
- Hászen
idesapám
mondta ...
Igaz?
- Igaz, - harapta oda kurtán.
A bevezetés
már megvolt.
Gabi
rátérhetett a tárgyra.
- Oszt hoz nekem ostort meg cukoríügyülöt,
ha meghal ?
A meghalast bizonyára olyasfélének
képzelte, mintha valaki vásárba megy
a városba. Erre a Iúra logikára mit
volt mit tenni Gábornak - elmosolyodott.
Örzse meghallotta
a konyhában
Gabi hangját. Benézett.
- Gabi, mit zavargatod idesapádat!
Gábor még míndig mcselvgott s a
régi-régi szelid hangján ejtette ki.
- Hagyd csak!
A léghuzamtól
meglebbent most a
kendő s egy fény'sugár hasította keresztül a szobát. Örzsében; rnintha ez
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a sugár az
szivébe
villant volna
bele, egyszerre boldog reménység
nyesedett
fel. Visszalépett
a konyhába s az a kis sóhajtás, mely talán
tudta nélkül futott ki belőle, a léleknek az a mélységes
imádsága volt,
melyből már a meghallgatás
tiszta
öröme sugárzik.
Gabi pedig egész komolyan kezdte
haitatni, hogy mi is van hát azzal a
bizonyos "majd ha az id esapád hazajön" ostorral meg fűtyűlővel, amely
mindig ott szerepeit
az édesanyja
szavai között, ha Gabit valami nemszeretem dologra kellett rá venni vagy
jó viseletét j1utalmazni.
_ Az apjából mókás feleleteket csiholtak furcsa kérdései, mire Gabi szívből kacagott.
Öt perc alatt pajtások
lettek
.
Gabi elmesélte édesapjának
apró
élete minden kis \örömét a cserebogaraktói kezd ve a jövő őszi iskolába
menésig. Mikor az övé kifogyott, sorra
kerűltek a szomszéd gyerekek. A Kardos' Laci meg .Iuliska, akikkel néha
együtt szokott játszani. Akik azonban
nélküle is szépen eljátszogatnak.
Egyszerre csak kérdezi apját:
~- Idesapám, ne vegyem le az ablakról a kendőt?
Az ernber ránévetett.
- Csak vedd ...
Gabi hirtelen' ugrással termett fent
a láda tetején. Lerángatta
a kendőt,
mire a fényfolyó teleömlötte az egész
szobát. '
Gábor egyszerre újjászületett.
Nem
volt maradhatnékja
az ágyban. Egy
kicsit még. önmaga előtt is szégyelte,
,hogy az életet ilyen jóizűnek találja.
- Az ember megunja . az ágyban.
Egy kicsit üldögélek.
mormogta,
- Híjd be csak idesanyád!
- szólt
rá Gabira ..
- Idesanyám.
idesanyám, - lelkendezett kifelé Gabi,
Örzse ~ózsálló arccal, csillogó szem- .
mel, mosolyogva állt meg a kűszöbőn.
Kezében egy barna főzökanál
gőzölő

íé-

gőtt, ..
- Orzse, adj nekem ruhát! Felkelek.
- Gáborom ! . . . vetett lobot Orzsében az öröm s egy ugrással nekikoppant a szekrénynek.
.

-\
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- Na ne bomolj ! Lefekszem megint
- ..szólt rá-iaz ember Iéltrélásan,
Orzsét mintha villanydróton rán-,
gattak volna, szempillantások
alatt
teremtette oda a lavór vizet, rozmaringszagú, ropogós fehérnemüt s a kék
posztóruhát.
Rángatta ki a sámíákat
a napsugarakat hasraejtő csizmákból.
Már tartotta· is a törülközőt, de
Gábor végighúzta az állán a kezét,
melyből egy sok napos szakáll lándzsa
erdeje meredezett.
Várj, még borotválkozni is kell!

I lázadást

újra beíordult,
Gábor már
kirnosdva, megfésülve, bajuszkötősen
gomboigatta amellényét.
Gabi a tollpiheket
csipkedte
apja nadrágjáról,
Orzse szeme szerelmes mosolygással nyelte be Gábor kihúzott alakját.
Elkezdte helyre cibálni a szétdúlt
szobát, kihúzott almáriomfiókokat,
tárthasu szekrény kilógó fehérnemü-beleit,
sőt az ágyat is sietett bevetni, nehogy
Gábor még meggondolja a dolgot.
S valóban, mikor a kabátot begombolta, habozva állt meg Gábor. Az

·,.,Most megesziek, most megeszlék Itt

Örzse a tűkrőt, borotvaszereket is
elöszemfényvesztősködte
s mig "Gábor
nekigyűrközött,
kilibbent a konyhába,
ahol a magukra
maradt fazekak éktelen sustorgos forradalomba kezdtek.
~ "Apjának Gabi segített. Hozott neki
egy darab papirost, akibe letőrőlhette
a lesercegtetett szappan- és szakállpépet. Előszedte a fésüt s mindjárt
meggereblyezte a maga Iélkopaszságát is. I\~zhez adta a ruhadarabokat.
Mire Orzse lecsillapítva a .tüzhely-

előbbi lelkes vidámság leüllepedett
benne s most üres céltalanság maradt
utána. Nem tudta hirtelen, mit esináljon. Leüljön egy székre? És? ...
Örzse aggodó szeretete ösztö~ösen
megérezte azt· a hidegséget,
amely
kicsapott Gáborból.
Hirtelen hátra
fordult.
/
Nem nézed meg a Borcsát?
Olyan csoda nagy, oszt még csak
három hetes sincs. ~ .
'
Gabi zajos tetszéssel fogadta ci terI

I
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vet. M;egfogta apja kabátját és húzta.
- Ugy döfköd, idesapám, gyüjjön,
úgy döfköd ...
Gábor kipillantott a levegő zuhogó
aranyzáporaba s már kergette is Gabit.
- Rád lépek, humm, rád lépek ...

VI.

életét, legörömösebb örömeit bontotta
ki eléje. Gabi öntudatlanul önérzetes
büszkeséggel
mutogatott
minden kis
ápró-csepröséget,
de Gábor
most
mindenben az élet egy mosolyát látta
felvillanni.
A nyugodtan kapargató tyúkok között olyan mesterséges
gőgösen forgolódott Gyuri.
A szérü rózsakerítése
mőgött már
a szántóföldek hasaltak neki a horizontnak keskenyebb-szélesebb
csíkokban. A horizont szélét a fák sötét
sziluettjei keretezték.
Gábor lelke megnyilt a hullámzó
végtelenség előtt. Mohón itta a serkedő élet kisugárzó erejét s míg tetekintete lassan úszott felfelé az ég
fodortalan szelid-kék tengerében, lelkéből mint egy felgyülemlett
örömenergia villamos kisülése, mint 'egy
halk' édes anyacsók pattant ki: Isten!
Ebben a pillanatban mint egy dübörgő diadalszekér
gurult végig a
levegőben ,a megkondult' harangszó.
Gábor erre riadt föl elmeredésébőL
- Gabi, templomba! szÓlt rá szeliden a gyerekre,
aki egy szalmaszállal piszkált
egy rémülten iszkoló
bogarat.
Gabinak
a bogárról eszébe jutott,
hogy Ö is tud ám futni. Boros Lacit
mindig elhagyja.,
- Idesapám, fussunk versenyt! kiáltotta s már szedte is pró lábait
Apja dörrnögve eredt a nyomába.
- Mindjárt elhagy lak, mindjárt elhagylak topogott s Gabi sikoltó
kacagással gyoisította az iramot.
Orzse ép a selyemkendőjét
kötötte
meg az álla alatt, mikor viharos kacagással berebogtak.
Gabi az anyja szoknyájába temette
magát. Az apja nagyokat dőbőgőtt
körülötte.
::- Most megeszl ek, most megeszlek.
Orzse kérő szelídséggel emelte szemét .az emberre.
Gábor leíogta a
tekintetet s kacagtak tisztán, vidáman,
sokáig. . .
.

'

Az udvar ~s aháztája
kisöpört,
.
ünnepi ruhás mosolygás sal fogadta, a
vén eperfa szélesre. húzta a száját, a
langyos, tavaszszájú levegő a Jüdejét
szorította, a napsugarak harsány kacagással csókdosrák
körül.
/
Gábor könnyes illetődéssel telt meg
ennyi szeretet láttára. Majdnem sírósan veregette
meg az odarohanó
Miska gubancos fekete nyakát.
- Miskhám .•. Mis-hi-khém ...
Miska egy-két bolond örömugrás
után virgonc túláradással
száguldott
Gabi után az istálló felé.
Gabi már csiklandós nyiharászással
nyomkodta Borcsa ~busa homlokát.
Borcsa konok elszánással adta a reak'
ciót az akcióhoz, de a megfeszült
láncon megtört minden előnyomulási
akarata.
Gáborban felébredt a szakértő, a
gazda.
Baromnevelő
ősei minden
összezsúfolt szeretetével
gusztálta a
széles csipejü tarka -borjút. Megelégedetten markolászta végig a lábát.
A csöndes kérődzés, jószágropogtatás, a lovak egy-egy dobbantása, a
fejrázintásnál csörgö láncok, az egész
séges trágyaszaggal sürüs levegő olyan
'
nyugodt megelégedést
ágyaztak lelkébe, mintha nem is dúlta volna föl
soha semmi. Sokáig maradt az istállóban. Minden szög, minden sarok, még
a fecskefészek is régi' és ólyan ismerősen néztek rája, mintha tegnap járt
volna itt utóljára. Minden tekintésre
egy terv, egy szándék, egy kőzel elvégzendő feladat fakadt fel benne.
Ezek az "ezt is meg kell majd csinálni"
gondolatok olyan mindennapos, olyan
valóságos élettel tőmték ki a lelkét,
hogy a halálábrándok valahol messze
vacogó csontokkal szaladtak tőle.
VII.
Mint az élet komoly erős fia lépett
.
ki az istállóból.
Pedig a falu most I Ez a boldog kacagás
mint egy
ölelte még csak igaz~,n .a kebl~re. A kicsiny gy~mántcsengő
csendült meg
tavasz legszebb
szineit, legeletebb _a mennyeI csarnokban.
A mennyei
5
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- Felségednek
alázatosan jelentem,
seregek
elhallgattak
zsolozsmájukkal
Bordás
Gábor,
Nagyhidáról,
s a hirtelen támadt csendben
~.&ykis hogy
meghalni, de feltámadott.
futárangyal
ugrott a trón elé. Ossze- hazament
Hallelúja ! ... zúgta rá a kar.
csapta
a bokáját
és éneklő hangon
jelentette.
'

Schnepíenthal.
A mai nemzedék
már ~lig tud erről vel vannak teleaggatva,
akik többnyire
a ma-holnap
150 éves németországi
az intézet
piros frakkjával,
kihajló
ev. nevelőintézetről,
pedig
mintegy szabad ingnyakkal
vannak ábrázolva.
100-120 esztendővel ezelőUaszerény,
Ez a piros frakk máig is megmaradt
csendes, félreeső Schnepfenthal
a híres és ünnepélyes alkalmakkor pl. a va sárSalzmann Ch. G. (1749-1822) veze- napi istentiszteletre
veszik föl a tanulók
tése alatt valóságos pedagógiai búcsú- és ez még ma is ott folyik le, ahol Salzjáróhelye volt az ev. lelkész és tanár- mann tartotta:
az imateremben,
melyjelölteknek. Alig volt volt a jenai, göttin- nek az orgonán kívűl egyetlen dísze:
gai . vagy hallei egyetemen
tanulmáegy feszület.
nyait folytató magyar ev. hallgató, aki
Igazán kedves
látvány
el sok üde
ne kereste
volna fel Schnepfenthalt,
fiúcska (9-17 évig) ebben a meleghol mindig szereteUel
fogadták, meg- színü frakkban,
amint ott forgolódnak
vendégeltek,
sőt sokszor több napig a fehérre
lakkozott
padokon,
a sok
is ott tartották.
öreg fa alatt [köztűk gyönyörü jegeAz intézet épületcsoport ja még ma nyék) melyek nagyrészét
szintén az
is a régi. A gyönyörü,
üde, szépen intézet
volt növendékei
ültették
a
gondozott türingiai erdő alján, ott ahol maguk emlékezetére.
a reichardsbrünni
völgy kezdődik,.
a
A többi szobában
érdekesen
ölelháttérben
az Inselberg végső nyulváke zik a múlt a jelennel, öreg butorok,
nyaival emelkedik egy sürün beültetett
régi mctszetek mellett egy-egy modern
magaslaton
Schnepfenthal.
A kétemebutordarab
és modern fényképek.
De
letes óratoronnyal
összekötött
főépület azért, bár 1848 óta az intézet az Auskét bejárata
fölött két szimbólikus
feld család vezetése alatt áll, alig van
köralakú
kép látható
az egyiken. ali szoba, melyben ne emlékeztetne
valami
lemenő nap a földbe mélyített
ásóra "Salzmann
apára" , ahogy tanítványai
veti
sugarait,
fölötte
e 3, betű nevezték.
.
(D. D. H.) (Denken
= gondolkodni,
A főépületen
kívűl van 2 mellékDulden = tűrni, HandeIn = tenni j a épület, amelyben
az intézet
tanárai
másikon 3 betű E. A. E: Nagy Kon- laknak,
a főépület mögött gazdasági
stantin
jelmondata:
ebben (a jelben) épületek,
hiszen az intézethez
kb. 80
gyözni fogsz. E két kép jelképezi az holdnyi birtok tartozik. Közel a tanári
intézet alapítójának
szándékát:
gon- lakásokhoz
van egy hosszú
épület,
dolkozó,
munkás,
béketűrő"
kitartó
mely eredetileg lovagló iskola volt, de
embereket
akart nevelni.
ma tárnacsarnoknak
használják, ámbár
Elfogódottság
vesz erőt az emberen,
legtöbbet
a szabadban
tornásznak
a
ha abban az épületben jár, ahol a derék schnepfenthali
diákok. Hiszen itt műSalzmann
27 és fél éven át élt és ködött a híres Guthmuths, aki Jahn
működött.
Hiszen oly kevés -változott
mellett anémet
tornászat
igazi megbenne!
"A helyiségek,
kicsiny tanteralapítója volt, még ma is megvan az
mek, hálóterem,
ebédlő, imaterem ma intézettől
5 percnyire a ré.gi tornászóis ugyanazok.
Legérdekesebb
a Frem- hely, egy kis tisztás a tölgyerdőben
denzimmer,
(a vendégszoba)
egy két Guthmuths
emléktáblájával.
ablakos világos szoba.: melynek falai
Közel hozzá van a temető, a Salzaz intézet volt növendékeinek
a képei- . mann és Ausfeld
család
tagjainak,
I
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valamint az intézet tanárainak a sír-jpedagogus.
Első felhivásában
külö-'
jaival. Mindegyiken egyszerű síremlék, nösen három pontban emelte ki intécsak Salzmann sírján nincsen, mert zete hivatását. 1. Tervszerű testi 'gyautolsó, a szerénységét jellemző kiván- korlat és kézimunka (tehát a tornán
sága szerint csak bodzafát ültettek a kívűl úszás és kerti munka, továbbá
sírjára, mely azonban az elég sűrű kartonmunka, esztergályozás). 2. Bizoerdőben már nem virít.
nyos mellékteendők
bevezetése
által
A temető egyébként már Rödichen alkalmat ad a növendékeknek,
hogy
faluhoz tartozik, mert Schnepfenthalt
pénzt keressenek.
3. Nagy szerepet
csupán az említett épülettömb alkotja, játszottak
az utazások,
melyek a
a völgyben már Rödichen terül el. tanulók testi edzésén kívűl a természet
Eleinte itt lent volt az intézet, melyet és környezet ismeretére vezette őket.
Salzmann 1784 március 7.-én alapított. Igen leleményes ,volt :.abban, :hogyan
Ezt a napot maig megűnnepelik.
lehet a falusi élet egyhangúságát. enySalzmann oly.intézetet akart életbe-I híteni házi ünnepélyek rendezésével j
hívni, mely általában Rousseau n~ve- ilyenek voltak a burgonyaszűret,
cse-

Schnepfen thali nevelőintézet.

lési Zelveit ülteti át a gyakorlatba;
távol ;a várostól neveli, a gondjaira
bizott gyermekeket,
dea nevelésnek
benső, családias siinezetet
ad. Sok
ilyen filantropikum léte sült, de csak
Salzmanné maradt fönn a mai napig.
Salzmann kitünően meg tudta a munkatársait választani. Akitünő Guthmuths
mellett, aki nemcsak a tornatanításnak,
hanem a földrajznak is mcstere volt,
ott volt Blasche a kézimunka tanítója,
Lenz, aki nyelveket tanított, és Salzmann fiai, leányai, vejei és egyéb
rokonai, de a legelső Salzmann maga
volt, igazán Isten kegyelméből való

I resznyeszedés,

vásárok
látogatása,
táborozások
a mai cserkészet
módjára.
A téli estéken zenei és sziríi
előadások
szórakoztatták
az intézet
lakóit, amint a zenére és énekre. mindig
nag;, súlyt helyezett. Az a jó szellem,
melyet Salzmann behozott, megmaradt
a mai napig, úgy hogy az, intézet ma
az Ú. n. Landeserziehungsheim-okra
(falusi nevelőintézetek)
emlékeztet,
csakhogy ez utóbbiakban
a növendékek
nem egy épületben laknak,
hanem több. épületben egy-egy tanár
felügyelete alattAgy alkotván egy-egy
családi
kőzösséget.
Bár Salzmann
sőt
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sokat írt és 2-3 művét maig is olvassák, mégis mint gyakorlati pedagógusnak van igazi jelentősége. Mindig
kísérletez ett, tanult
és javított az
intézetben
kővetett
médszeren.
Igy
Pestalozzi eszméit.is felkarolta, mindig
azt tartotta, hogy a gyermektől lehet
legjobban . tanulni, hogyan kell őket
kezelni. Es minden, amit tett, vagy
gondolt, át volt hatva az Isten. örök
szeretetének a tudatától, ez tette igazi
nevelővé.
Reggel 4-től este tO-ig
állándóan talpon volt. Megható, hogyan

és Schnepfenthal jelentős hatással volt.
Az intézetet sűrűn látogatták.a magyar
evangélikusok az első 50 év alatt kb.
400-an. Az ott szerzett bényomások
alatt létesűltek nálunk az első nevelőintézetek, egy-egy gimnázium mellett,
vagy tőle elkűlőnítve.
Volt 'az intézetnek 3 magyarországi származású tanára
(Glatz 1. Skolka A. és Oberth 1.) és
1845 -1884 kőzt 30 magyar nővendéke.' A XVIII. sz. vége és XIX. sz.
eleji pedagógusok majd mind ismerték
Salzmannt,
műveire , sokszor akadt
magyar előfizető j többet lefordítottak
\
magyarra.
'
Híres kortársa, Pestalozzi munkáiban
talán több a zsenialitás, ditirambikus
lendület, míg Salzmann józanabb, kőltőitlen, de világosabb is. Azoriban mint
gyakorlati pedagógust őt illeti meg az
elsőség. Nem kergetett
elérhetetlen
ábrándokat,
de amit jónak talált; azt'
szerencsés kézzel, megvalősította.
Bizony megérdemli
Schnepfenthal
megalapítója. ez a jeles nevelő, melegszívű emberbarát, mélyen vallásos lélek,
hogy áldott emlékének-a Luther-naptár
olvasói is áldozzának egy röpke percet !
Szelényi

Ödön.\

Tanyán.
E drága föld: a csönd világa itt.
A némaságba rút zaj nem siutt Itt nincs sietség. nincsen vágta tás.
Csak hallga tás, csak lassu ballagás ...

Salzrnann Keresztély.

fogad be csókkal ,egy-egy új növendéket családi kőzősségébe,
vagy hogyan
"búcsuztat
el egy ,örökre eltávozót.
Egy vörheny járvány idején saját szobája mellett 'helyezi el a betegeket,
hogy .állandóan
szemmel tarthassa.
Pestalozzi laza fegyelmezésével szemben szeretett
bizonyos katonás' fegyelmet, de maga sem vonta ki magát
alóla és mikor egyetlenegyszer
egy
órát elmulasztott,
megbirságolta
ön-.I
magát.
'
/ A magyar ev. nevelésügyre Salzrnann

A város bomlott, lázas üteme
Nem ér 'ide még megszűrádoe se' , , ,
Az élet: tiszta, istenes, fehér,
Ugy cammog, mint a két ökrös szekér. '.

S: a hallgatás

- nem meddő hallgatás:
A/cás igyekvés, erjesdő varázs A nyugalom - nem meddő pihenés ;
Virul, nő minden, zsendül a .vetés , ..

Idők letűnnek ... trónak omlanak A pór .földet túr, szánt-vet és arat ...
S ha életmaggá 'érnek könnyei:
fehér cipóját szótlan felszeli , , .
E drága föld :-a csönd' világa Út, -:Meszelt viskókban az Isten lakik ...
7 üzhely világa hív, biztat, ragyog:
Az Ur arcát itt jobban láthatod!
Vályi-Nagy. Géza

•
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Barcza bácsi elcsapatása..
(Humoreszk.)
Irta:

Szalay Mihály.

Barcza bácsit
mindenki
ismerte
Pápán, akár 'Gyurátz püspököt, csakhogy a két népszerűség között akkora
volt a kűlönbség,
mint Barcza bácsi
meg a nagy püspök között.
Barcza bácsival az olcsóbb fajta
népszerűségben legfeljebb három ember vetekedhetett.
Lidi néni, meg a
két Fodor úro
Lidi néni "a diákok kofája" cimet
viselte és termetes alakjával mindig
ott virított a kollégium előtt. Az egyik
Fodor úr rendőrbiztos volt és a virzsiniaszivar csutakja mindig ott okvetIenkedett az orra alatt, a másik
Fodor úr pedig szegénv,
utcai alakként tengett-Iengett, mig a fácán vagy
kakastoll mindig ott büszkélkedett
a
kalapja mellett,
ilyen
agyficarnító
mondatokkal mulattatta
a kis diákokat: "a görögös kerevet, az alkonyatos
délihabok lakomájának hajnalhasadása,
az alkalom szülte nélkülözésnek
elmellőzése és a nyugalmas kényelem
diszítik a helyzetet".
De Barcza Bácsi abban már párját
ritkította, hogy mindenkit
ismert a
városban s ezzel diszes tisztében
szinte nélkülözhetetlenné
vált.
Egyetlen gyöngéje volt, mert hiba
nélkül úgy látszik, még a pápai luteránus egyházfi és püspöki szolga sem
születhetik. A [ó Barcza bácsi néha
napján föl-föltette fejére az Orbán
süveget. Nem ugyan szó szerint, mint
hajdani kollegája, Dóczi Orbán egri
püspök inasa, aki Dobzse László koronázásakor részegségeben a püspöki
süveget uráé helyett a maga érdemes
fejére tette, mert az egyszerű luteránus püspöknek sűvege sincs: de az
itallal való nagy barátkozás
ha jól
esett is Barcza bácsinak, nem. illett
magas hivatalához.
Emiatt egy párszor feleségével is kemény összeütközése támadt; amelynek
nyoma kék folt alakjában rejtőzködött
a dolmánya alatt, egyszer meg látható
is lett a homlokán, Barcza bácsi,
persze az ártatlan tehenet okozta:

- Már megint olyan bogaras volt,
a nyomorult pára! Csak egy hajszál
mentette, hogya
szememet ki nem
ütötte!
A káplán meg nem állhatta, hogy
jó akarattal meg ne Ienyegesse :
- Dejszen, Barcza bácsi, sodróíából van annak a tehénnek a szarva.
Vigyázzon, mert ha így folytatja s a
püspök úr észrevesz
valamit, rossz
vége lesz a mulatságnak,
Az éles szemű püspök észre is
vette már Barcza
bácsi kirugásaít,
példálózgatott
is előtte:
_ Te Barcza, a felesleges ítalt inkább a zsebedbe öntsd, akkor nem
taszigál meg!
Máskor, míkor a jó somlaiból csak
szabadkozva kortyintott, igy biztatta:
_ Előttem bátran ihatsz, de hátam
mőgött tartsd meg a mértékletesség
szabályait! '
Ezzel meg is bocsátotta hibáját és
várta javulását.
Régi ember, meghitt
cseléd volt, akire az apjáról maradt
aharangkötél
s olyan bűnbánó képpel járt-kelt, hogy az embernek a szíve
megesett rajta. Gyurátz püspök különben sem tudott az asszony és a
sodrófa szerepéről,
mert akkor kérlelhetetlenül
rendet teremtett volna.
Barcza bácsi egy darabig jól is
viselte magát;
az asszonnyal
sem
került összeütközésbe,
mert kitapasztalta, hogy az csak akkor csap fel
büntető birónak, ha az ura egyedül
dülöngél haza, de szent az egyetértés, ha kíruccanásaíra
őt is magával viszi.
Nem is lett volna nagyobb baj, ha
a politika közbe nem szól. De jött a
képviselőválasztás.
Kormánypárti jelöltül fellépett Hegedüs
Lóránt és
Gyurátz püspök a pártjára állt. Apja;
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszter és református Iögondnok,
jó barátja, a gyomorbajban szenvedő társa
I volt, Lóránt fiát is derék, okos embernek ismerte, s tudta, hogy meg-

I
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választásával
Pápa is, a haza is csak
Talán a nyáj ne hagyja el a
nyerhet.
.pásztorát I Szép volna, ha a pásztor
De nem így vélekedett a hívek jó akarna minden kerge birka után igarésze. Egyszerre elfelejtették minden zodni! Meggondolta ő, mért támogatja
munkáját,
páratlan
jóságát,
nemes a korrnánvpártot és bizonyosan jónak
nagyságát és tüntettek ellene templom- látta, de jónak is kell lenni, higyje el
kerűléssel, utcai.lármával, sőt az ellen- akárki!
zéki zászlóval még ablakát is bebőkték.
,- Meglehet, hogy mondasz valamit,
A nagy püspök megértette és meg- de ,azért a negyvennyolcból
nem en-:
bocsátotta ezt is, mert a politika any-. gedünk j igyál te is Kossuth apánk
nyira elvakítjaés megvadítja a magyart, egészségére.
hogyalegéretlenebb
is a maga esze
- Mért ne? Kossuth ugyan 'régen
szerint akarja megmenteni a hazát, s m~ghalt, deazért
éljen! .
.
legjobb barátját,
testvérét
.és legIgy ragadt Barcza bácsi az ellennagyobb jóltevőjét-is,
azonnal haza- zék tanyáján reggelig-o Pedig az a
árulónak tartja és kiirtaná, ha más- reggel vasárnapra
virradt,
Barcza
ként mer a hazáért .élni, vagy ni'eg- bácsi 'agyáról meg nem .akart az éjjeli
halni, mint ő.',
,köd
felszakadni.
.:
Zú~va tárgyalfák a kertestanyán
a
Kőnyőrgött
neki a püspöki titkár,
püspök" hazaárulását
s talán, a leg- a káplán:
menjen haza, alupja ki
hangosabb ellensége a derék Vasvári magát, ne lássa így a püspök úr, de
János, a püspök régi fuvarosa volt. Barcza bácsi nem fogadott szót, Arra
- Csak most vihetném valamelyik mégis vigyázott, hogy a püspök szeme
filiába, tudom, bele fordítanám
az elé. ne kerüljön, mert ködös fejjel is
árokba!
Nem tudtam eddig, kit hor- érezte, hogy abból baj lenne. Az első
dozok a kocsirnon !
harangszó után el is veszett j nem
- Nem ám, - vág közbe az oda csetlett-b?tIot!
a templom k?ri~l ~
furakodó
Barcza bácsi én sem harangozást. es orgonanyomast
elvetudtam eddig. hogy ilye~/hálátlan vak I ~ezték ~z, alumn~.s ~!~rekek, akik az
emberek is lehetnek. Hát jobban ér- elelmezesert
a pűspőki u?varban setenek maguk az ország dolgához, mint gítettek.
a ini [ó főtisztelendő
űrunk ?
Maga a püspök prédikált s épen
- Már bizony jobban, mert pecso- erről az intésről:
"A vén emberek
vicsok sósem voltunk, nem is leszünk. józanok legyenek, tisztességesek,
mérMit értesz, te ehhez? Neked a bag- tékletesek ... "
lyokkal kell huhogatni, a verebekkel
Barcza bácsi semmit sem hallott,
csiripelni, mert szolga vagy, de nekünk hanern az alatt retteneteset álmodott :
senki sem' parancsol! Hogyan kerűltél Takácsiba
indult a püspök Vasvári
te ide? Neked itt semmi kereseted ! kocsiján. Barcza föltette az utitáskáját.
De van, mert meghallottam, aztán valami belső érzés ellenállhatatmennyire bántják szegény jó főtisz- lanulhajtotta,
hogy kapaszkodjék tittelendő urat, akinek adósa jóságáért kon az induló hintó után. .Balsejtelrne
az egész város, hát gondoltam, ha beteljesedett.
Amint kiértek a városmindenki szidia is, vagy agyonütnek ból s közeledtek avasuti sorompóhoz,
is, pártjára
állok, nem azért, mert Vasvári, nagyot kurjantva, a gyeplőt
szolgálom, hanem én tudom legjobban, a lovak kőzé dobta és eszeveszetten
mennyi jót tesz és mennyit dolgozik, korbácsolta
őket. A lovak hanyattaztán még ilyen embert mer valaki homlok rohantak
a sorompó felé,
megbántani és káromló szájjal haza- amelyet épen Ie akartak ereszteni..
árulónak mondani!
mert a vonat robogva száguldott Győr
- Hát 'iszen jól van, na, én is felől.
.
mindíg mondtam, mondom ,ís, hogy
Barcza bácsi a rémületfől mozdulni
ilyen ember nincs a világon, csak az sem tudott j de az utolsó pílIanatban
átkos kormányhoz
ne pártolt volna. ember feletti erővel keresztül vetette
A pásztor ne hagyja el a nyáját!
magát a hintón, lovakon, a sorompót
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Meg is sinylette mind a két Iél. Barcza bácsi nem evett, nem dolgozott,
nem törődött semmivel, csak könyökölt és tompán nézett maga elé. A
püspöki udvarban pedig mindenki sajnálta a változást, mert Barcsa bácsit
mindenki 'megszokta
és szerette. az
'új egyházfi meg sehogy sem tudta
pótolni.
Maga a jó püspök is kedvetlenül
járt az irodában, udvarban és sokszor
elvétette a szót: Mondjátok meg a
Barczának! . . • Híjjátok be a Barczát! ...

hirtelen lerántotta
s kezét feltartva,
torkaszakadtából
kiáltotta:
- \ Hó,
hahó! - és nagy zuhanással leesett
a toronylépcsőjéről.
Mert ott aludt el
az orgona mőgőtt a toronyban, ahol
harangozni szoktak.
A templomban mindenki megijedt
s a hang irányába fordult: a kántor
pedig hamar Barcza bácsinál termett
és csitította, mert az' félig alva, félig
ébren nyőszőrögte
:
- Jaj, hol vagyok? Mi történt velern?
A püspök is meghallotta, s a presbitériummal azonnal elcsapatta a magáról megfeledkezett egyházfit.,
. Azelőtt, ha valami
elkeveredett,
Barcza bácsit félholtan kisérték haza. vagy valakiről szó volt és a püspöki
Kábult fejjel is megértette. hogy igen iroda megakadt, behivták az egyházfit,
nagy szégyen és szerencsétlenség érte. a püspök azt mondta, Barcza neked
Napoleont sem verhette le jobban a tudnod kell! vagy: Barcza te bizobukás és száműzetés.
Mi volt ehhez nyosan ismered! Amire Barcza bácsi
képest Napoleon bukása? Ő csak is- azt felelte: igen is, kérem ássan és
meretlen senki volt valamikor s a rendesen tudta is, kiről, vagy miről
szerencse kedvéből- jutott a császár- van szó.
ságra : Barcza bácsi 'ellenben trónMikor aztán egyik takácsi utjukon
örökösként nevelkedett és harangezott
Vasvári János kőnyörgött
Barczáért
apja mellett s annak halálával senki a püspöknek és elmondta, milyen bússem mert bitorló kézzel nyulni a ha-komorságba
esett, elüzent érte, viszrangkötél után,
szafogadtatta
a presbitériummal
és
Nélküle már el sem lehetett kép- hogy ujabb szerencsétlenség
ne törzelni a templom udvarát. Csoda, hogy ténjék,
a legtermetesebb
presbitert, a
számüzetésével össze nem dőlt rnin- kövér Dezső Lajost rendelték melléje
den, meg Barcza bácsi is kibírta régi vigyázóul,
aki egyébként .is sógorsághivatala nélkül.
ban állt Barczával.

A műtrágyázás
Irta : Fabricíus

h",s~na_,

Endre, m. kir. gazd. Iötanácsos.

A gazda termésátlagait
nemcsak jó
talaj rnunká val és vetőmaggal fokozhatja, hanem azáltal is, hogy iparkodik
szántóföldi terményei részére a szükséges tápanyagokat biztosítani. Ezen
célból szűkséges ezen növényeket megfelelő trágyázásban
részesíteni.
Az
istálló trágya a legkiválóbb tápanyagpótló és egyszersmind humuszszaporitó
segédanyag, mely magában foglalja
a növények részére szűkséges
valamennyi tápanyagot.
Csupán az a baj.
hogya gazda nem rendelkezik annyi
istéllótrágyával,
hogy földjeit gyakrabban lássa el ezen kitünő teljes-trágvá-

val, másrészt pedig az a baj, hogy az
istálló-trágya
főként nitrogent tartalmaz, amely a növények
bujaságát
segíti elő, úgy, hogy pl. gabonaféléknél
megdülést, késői érést eredményez,
viszont kevesebb foszfort tartalmaz,
amely éppen a magképzés egyik fontos
tápanyaga.
Ezen a bajon gazdáink úgy segíthetnek, hogy oly mesterséges trágyaszert vesznek igénybe, amely a cél
elérésében segítségükre van. A magtermés, de általában a termések fokozásának egyik leghathatósabb
me sterséges
trágyasz ere a szuperfoszfáf,
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amelyet a nagy uradalmak és gazdaságok már évtizedek óta használnak,
míg kisebb gazdáink csak mostanában
kezdenek erre súlyt helyezni, látva,
hogy a mai nagy gazdasági versenyben csak az a gazda boldogul, aki a
haladás minden fegyverével felkészülten veszi fel a kűzdelmet.
Úgy az Országos Magyar Gatdasági Egyesület, mint a Mezögazdaság!
Kamarák, sőt a földművelésűgyi
kormány is az utóbbi években széleskörű propagandát
folytatnak
abban
az irányban, hogyakisgazdák
körében a szuperfoszfát műtrágya
haszná-

Ezen kisérletek eredményeiből összefoglalólag az alábbi tájékoztató szolgáljon.
Búzaműtrágyázási
kisérletet végeztetett az egyik Mezőgazdasági Kamara
42 kisgazdával,
akik átlag egy kat.
holdra 150 kg szuperfoszfátot
alkalmaztak. A kisérlet úgy folyt le, hogy
a parcella egyik fele műtrágyázott
volt,
másik fele műtrágyát
nem kapott.
Termett a műtrágyázatlanon
1082 kg
szem, a műtrágyázotton
1272 kg, vagvis
átlag 190 kg volt a 42 kísérletező
szemtermés-többlete
a műtrágyázott
javára. A szalmatermést
átlag 320 kg-al

I

Kisgazda

jobboldalt

kisérlete. Baloldalt 150 kg szuperfoszfáttal beszórt.
nélküli búzavetés. A műtrágyázott
területen 350 kg-al volt
nagyobb a szemtermés.

búzaműtrágyázásí

szuperfoszfát

,

lata elterjedjen,
mert egyrészt ezzel
a kisgazda boldogulása is biztosítva
lesz, másrészt az ország is nyer vele,
ha egy kat. holdon nagyobb lesz az
átlagtermés. Ezen célból nevezett intézmények bizonyos mennyiségű
szuperfoszfát műtrágyát ingyen osztottak szét
kiszemelt,
törekvő kisgazdák
közt,
hogy kisérletef végezzenek a szuperfoszfáttal és kézzelfoghatólag győződjenek meg úgy maguk," mint gazdatársaik a műtrágyahasználat
előnyéről.

fokozta a műtrágyahasználat,
Jövedelmezőség szempontjaból
úgy áll a helyzet, hogy 1 q szuperfoszfát árát 13 Pvel számítva, a leöltség kitett 19'50 P-t,
a szemtermés-többlet
1 q buzát
23 P-vel számítva - kitett 43 P 70 f-t,
igy tehát
tiszta
többlet jövedelem
24 P 20 f kat holdankint, a szalma-'
többlet értékét nem számítva.
Rozsműtrágyázás
eredményire nézve
átlagban a terméstöbblet
300 kg volt
kat. holdankint. amidőn a jövedelme-
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I

sőségi számítást előbbi alapon végezve,
kitünt, hogyaszalmatermés
figyelembevétele nélkül a szuperfoszfát használat kat. holdankint 29 P tiszta jövedelerntöbbletet eredményezett.
1avaszi árpánál és zabnál a hatás
ugyanúgy mutatkozott, ahol a szalmaterméstöbblet
még takarmányozási
szempontból is külön figyelmet érdemel.
A kukorica műlrágyázása
meglepö
eredményeket hozott; kat. holdankint
adott egy esetben műtrágyázé.s nélkül
1000 kg szemet, 150 kg szuperfoszfát
elszórása után a másik parcella 1433 kg

szemet, a trágyázatlannal
szemben
tehát a többlet volt 433 kg. A műtrágyázás kőltsége volt a műtrágya
árának és munkának értékében 65 kg
szem, maradt tisztán 368 kg szem,
amit q-ként 26 P-vel számítva, pénzben kitesz 96 pengő tisztatöbbletet
egy kat. holdon.
Ezekből a példákból látható, hogy
szántóföldi növényeit a gazdának feltétlenül műtrágyázásban
kell részesiteni, csakis igy hozhatja ki azokat az
eredményeket, amelyek gazdálkodását
jövedelmezővé
teszik.
I

Karácsonyi
Irta: vitéz Magassy

öröm.
Sándor.
Lukács JI. 10-11.

Ez a karácsonyi izenet egy örömtelen, remegő világnak szY>lottelőször.
S azóta minden évben elhangzik, még
most sincs a világnak igazi karácsonyi
öröme.
_
Sokan átrobotolják az egész esztendöt anélkül, hogy az örömnek csak
egy parányi sugárkáját is látták volria.
Vagy idejük nem volt rá, vagy nem
tulajdonítottak neki nagyobb jelentőséget. De mikor rájuk köszönt a karácsonyest, szigorú komolysággal jelentik ki önmaguknak, hogy maj ha törikszakad, de örülni akarnak. Lezárják
az ajtót; gondosan rakják a kályhát
s egy könyv vagy egy ujság mellett
"csinálnak"
maguknak
mesterséges
karácsonyi hangulatot s azt állítják
magukról, hogy ök most karácsonyi
örömünnepet ülnek. De néha-néha.
mégha aszú
pereeg is, idegesen
tekintenek az ajtóra, mert attól félnek,
hogy valaki ajtót nyíl rájuk, s megzavarja karácsonyi magányukban.
Ime egy fajtája annak a karácsonyi
ünneplésnek, .ahol az öröm viszonylagos.·
Sok családban
már hónapokkal
előbb kezdik ősszekuporgatni
a fílléreket, hogy tudjanak egymásnak örömet szerezni.
Es karácsony
napján
mégis az derül ki sokszor, hogy azért
nem teljes az öröm, mert az ajándék

silány s azért silány az ajándék, mert
kevés volt rá a pénz. Hány kenyérkeresőt önt 'el ilyenkor a fájó keserűI ség! Ha nem kellett volna attól félni,
hogy az utolsó ,havi .kereset nem
futja majd a megélhetésre,
hogy néhány éhes gyermekszáj
hiába kér
egy falattal többet, mert ünnep van,
akkor az erszényt is jobban ki lehetett volna nyitani.
Itt meg az anyagi szűkségtöl
való
félelem lopja meg az áldott karácsonyi
örömet.
Lankadó erejű, öregedő emberekre
is rákőszönt
minden évben a karácsony. Egész esztendőn át dolgoztak,
írtak szónokoltak
és tanítottak .s a
világ megkoszorúzta
őket a hála, csodálat és az elismerés babérjával. Karácsony ünnepén minden babérlevelükre hull egy-~gy mosolya az örömnek. De olykor-olykor. mintha megmerevednék
a nézésük,...
mintha
lelkük
valami. végzetesen
komoly
dologra figyelne, ... mintha azok alatt
a babérok alatt egy fekete árny bujkálna, amit el kell onnan hessegetni.
Pedig késő már. A lankadó erejű
embereket rendesen az a kérlelhetetlen, kínos tudat szekta mindjobban
kísérteni, hogy az ő idejük is nemsokára lejár : félre kell állniok, mert
egy új nemzedék tör előre, annak kell
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átengedni a helyet j új emberek jönnek
új eszrnékke],
új lelkesedéssel és új
tetterővel. Es fájni kezd az idő, a
fokozatos, de biztos lemaradás j fájni
kezd az elismerés, a felcsattanó csodálat, mert mindegyikben van valami
már a kényszerűségből, vagy már az
eljövendő kegyeletből. Hány ilyen karácsonyi lélekbe vonul be ilyenkor
az a félelem, hogy a nemrég még
fényes babérekról le fognak hullani a
csodálat levelei!
És akinek mégis sikerűl karácsonykor félretenni minden §lggodalmat és
titkos rettegést?",
Es akik mégis

Pataky

vid volt, hogya
következő
nap
már mindent elfelejtenek, hogy mi is
volt 24 órával ezelőtt. Ezek azok az
alkalmi keresztyének, akik karácsonykor sokszor azért
szégyenkeznek,
mert máskor nem ismerik a bethlehemi
jászolból sugárzó örömet, máskor meg
azért bosszankodnak, mert egy esztendőben
csak egyszer tudnak örülni.
Es az Isten minden évben megüzeni
ennek a világnak: "Ne féljetek, mert
nagy örömet hirdetek néktek, mert
született a Megtartó. " Istennek sok
oka van erre, mert a világ karácsonyi
öröme legtöbbször sem nem kará

László : "És bépólálák

igaz szívvel áldják az Istent, hogy van
karácsony és van a szerétetnek
örömünnepe? .. , A látszat után hány embert lehetne ezen az alapon hőssé
avatni! Mert hősök lehetnének. Csakhogy ez a hősiesség is legtöbbször
addig tart, amig az ünnep. Utána
rendesen minden a régi lesz: a házsártos ismét perlekedik, a mogorva
újra felölti a régi fanyar arcot, a
nyereségvadász
megint 'idegeskedik j
a hiú tovább keresi az alkalmat, hogy
ünnepeljék. Karácsonykor
Jézusnál
jártak ugyan, de látogatásuk oly rő-

I csonyi,

sr.. ,"

sem nem nem öröm. A karácsonyi örömet nem lehet emberi módon ••megcsinálni", vagy "megrendezni." Hiába zárkózunk el az emberektől ezen a napon, hiába mosolygunk megelégedetten saját sikereinkre,
- ez még nem karácsonyi öröm. Az
ilyen ünneplések kűlsőleg
lehetnek
nagyon tetszetősek,
de a hibájuk az,
hogy itt tulajdonképpen csak az ember hirdet önmagának örömet, holott
az első karácsonykor maga a szerit
Isten hirdette. ezt, még pedig az egész
világnak. Csak az lehet minden nép-
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nek az öröme, amí! a világ az Istentől vesz.
Az igazi karácsonyi örömnek nem
a magány a forrása, mint ahogy azt
az elzárkózott ember képzeli, hanem az angyalok seregéfől körülvett
Jézus. Hiszen a pásztorok is otthagyták kínos mezei magányúkat
s
egymás kezét keresve és fogva mentek Bethlehembe. Nem az a forrása,
hogy mennyi és milyen az ajándék a'
karácsonyfa alatt, hanem hogy milyen
viszonyban vagyunk Jézussal.
Sem
Mária, sem József nem ajándékoz-'
gattak és az
örömük volt a legteljesebb, mert ők testestül-lelkestül
odaadták magukat a bethlehemi Istengyermeknek. Még a tehetségek' árulgatása és elismertetése, még az embertársak bámulata sem ad igazi örömet;
hanem az, h9gy a tehetség mennyiben
szolgálja az Ur dicsőségét. Jézus sem
hiú tudósokat választott maga mellé,
hanern egyszerü. halászokat és vámszedőket.
akiknek ugyancsak. nem
volt csodálatos intelligenciájuk, Es ha
voltak a világon örömteljes,. derüs
lelkek. akkor ők azok voltak. Es még
az sem jelent igazi karácsonyi örömet,
amikor valaki különösebb alkalommal,
mint például karácsonykor is, buzgón
elrebegi a Miatyánkot, vagy a kapcsos
imakönyv karácsonyi fohászait, amikor
valaki csak alkalmilag válik igazi
hívővé, amikor valaki csak hébe-hóba
látogat el az
lelke MegváItójához.
ö

ö

Ezek csak amolyan udvariassági látogatások Jézusnál, melyek után ép oly
gyorsan elfeledjük, hogy kinél is voltunk, mint egy udavariassági látogatás
után. A napkeleti bölcsek is igy cselekedtek: ott voltak ugyan Jézusnál,
hódoltak is neki, ajándékokat is tettek
elébe. Es mégis sehol sem olvassuk
az evangéliornokban, hogy volt-e örömük és ezt az örömöt vitték-e tovább.
Ha tovább maradtak volna Jézusnál,
talán róluk is többet mondana a
Szeritírás.
Nincs igazi karácsonyi öröme annak,
aki akár az erejével, akár a pénzével,
akár a tehetségével és dicsőségével
köti össze ezt a drága ünnepet. Nincs
igazi öröme, mert ezek közül egyben
sincs megtartó erő. Innen van az is,
hogy a legtöbb ember karácsonyi
örömét leggyakrabban az' aggodalom, \
a félelem, a töprengés megzavarja.
Csak az ,igazi öröm zárja ki teljesen
a félelmet, mert az igazi öröm a
mennyország
és a Menny~i Atya
öröme, - a Jézus Krisztus. Ö jelenti
az öröm megtartását.
És Ö jelenti
minden öröm ősforrását.
"Született
néktek a Megtartó !"
Néktek is kedves Olvasók. Született
egy parányi zsidó városkában, szerető
szívek kőrnyezetében.
.
I
Ma is ott születik meg, ahol a szívek
össszedobbanak és szeretik egymást.
Ne féljetek! ... Megszületett a Megtartó!

Menekülők.
-

Iria : Vályi Nagy

Zimankós, könnyes, őszi reggel,
Az út: merő sár, rút csutak, Csapás, szitálá, hűs esőben
Lassú ökörszekér ha/ad ...
A kasban halvány zsellérasszony,
S négy - ócska rongyokba takart,
Diderg6 gyermek összebujva
Gubbaszt - Négy álmos angya/arc ...
Szekér előtt a zsellér ballag Kemény, nagy, földszagú magyar: ..
Alig-alig szól - néha tör csak
Szivéből fel - egy tompa jaj.:
Ott hagytam ősi házam, váram:
Meleg tüzhelyü fészkemet Garázda jött-ment, gyáva horda
Elüz6tt, mint egy rossz ebet! ....

Géza -

Ott hagytam' azt a drága földet,
Ahol játszottam gondtalan,
Ahol bOlcsőmnek fája ringott.
S apámnak süppedt sírja van .. t
. Ahol eperfánk Lombja zöldült, Madárka zengett altaton
. S féltő anyámnak égő csókja
Izzott - mosolygo ajkamon, , , .

.

Ejh ! szívtelen a jött-ment fajta;
Nem hatja meg se' kin, se' könny Hetykén betámit más portára,
Arcán: vigyorgó káröröm. , .
Ejh! becstelen az ú] bitorló ;'
Fájó sebet tört lelkemen:
Még azt sem engedé a beste,
Hogy kis porontyunk eltegyem 1" ..
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Agyig merül a küll6 sárba,
Vizzei freccsen a kas tele.
És megcsillan az esthomályba'
Egy kis koporsó fedele , ..
FtJltJlte; pár fonnyadt
virágszál,
MtJgtJtte: cók-mók, lim-lomok:
Paszék, falóca, asztal és ágy,
Díszük: régesreg megkopott.
, .

StJtétedik . . . csipős, kegyetlen
Szél támad s csapta az esőt S az tJkrtJk hirtelen megállnak
Egy tornyos, tiszta ház el6tt ...
A halvány asszony hosszan jajdul:
Az Ur nem hagyhat el soha,
Hisz ez a ház; az Isten háza,
És mindnyájunknak
hajloka! ...

És falvakon át ... kátyukon
át
DtJctJg a bujdosó szekér -A csüggedt párák uánszorognak,
Hab omlik róluk: tejfehér ...
S mennek ... mennek - Cél ktJdbe omlikÉs nem tudják: meddig, hová!?
Szegény, szegény ftJldtJnfutó had,
Uttalan út zarándoka ...

II zsellér nagy, hatalmas

keblét
Égnek feszíti szilajon :
Ne féljetek - fészket
rakunk még
Hisz van acélos, két karom!
S mig bizó hittől, jó reménytől
Csillámlanak
meg szemei,
A kis koporsót - halk fohásszal
Leemeli ...

A tündér ajándéka.
Irta: Beliczáné
A "Luther-Naptár"

Zsongó .tűndér magához intette legkedvesebb szolgálóját,
Villámgyorsat
:
"Hallod-e Villámgyors ; az én szépséges keresztlányomnak,
a Délibláti
király feleségének kis leánya született.
Te viszed el tőlem neki a tündérajándékot. Gyere be a kis kamrába, majd
kiválasztunk
valami szépet. "Ez
se jó, az se jó" válogatott
a
gerendáról lelógó zacskók között. "Szépséget küldjek neki? Az nagyon
hamar elmulik. Gazdagságot? Az semmit sem ér jóság meg okosság nélkül. Háromfélét megint csak nem kűldhetek egyszerre. Okosságot ? Az 'sem
teszi egyedül boldoggá. No megvan" - örvendezett a legutolsó zacskókát tapogatva. "Megelégedést
adok neki ajándékba.
Azzal elővett
egy kékbabos keszkenőt, belekötötte
a tarisznyácska
tartaimát
s kezébe
nyomta Villámgyorsnak :.
Most azután repülj vele hegyenvölgyön, hogy helyben légy, mire az
éjszaka leszáll. Ott azután köd előtted, köd utánad, változzál párává,
surranj be a kulcslyukon, tedd a gyermek bölcsőjébe az ajándékot, azzal
iszkiri, nyargal] hazafelé. De nehogy
valami ostobaságot
csinálj, te hires
. szele verdi '"
Történt épen akkor, hogy felrendelték a faluból Julis asszonyt dajkának
a kis királylány mellé. Neki is volt
II

Okolícsányí Éva.

'pályázatán

jutalmat nyert.

egy pár hetes csecsemője, hát engedelemre azt is felhozta a palotába
tulipántos bölcsőjévei együtt. Sötétség
borult a földre, aludt az egész palota,
mikor megérkezett Villámgyors.
Köd
előtte, köd utána: pára képében sziszegott befelé a kulcslyukon.
"Hü, 'de sürü sötétség van itt" morgolödott
magában, - ugyan hol
lehet az a kis gyerek?
Bárcsak elnyikkantaná
magát, hogy hamarosan
rátalálnek.
Alig mondta ki a kivánságot,
gyereksirást hajlott az egyik zugból. Oda
tapogatódzott
a vaksötétben,
meg.találta a bölcsőt, a babos keszkenőt
berejtette a párnák közé s azzal, mint
aki a dolgát jól végezte, sustörgött
kifelé.
Hej, pedig megint elhirtelenkedte
munkáját a szélházi tündér, mert az
a bölcső nem a királykisasszonyé
volt, hanem a kis .Iuliskáé, aki nem
is tudta micsoda szerencse érte. Julis
asszony megtalálta ugyan reggel a
kékbabos keszkenőt,
de nem tudta,
mícsodá és hogy került oda. De mivel,
hogy ott volt, eltette a ládafiába.
hátha szerencsét hoz a kisdednek.
Telt-mulf az idő, a leánykák szépen
növekedtek, ide s tova eladókká cseperedtek.
Egy napon Zsongó tündér elővette
a kalamárist, beleütötte a tollahegyét

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

__ ~7,----

s levelet irt ilyenformán:
,a
"Szerelmetes
Keresztlányom ! En
már öreg. vagyok, nem szivesen mozdulok ki a házamból,
de szeretném
tudni, hogyan fejlődött a lánykád,
aki, ha nem csalódom, mostanság
söltötte be a tizenhatodik évét. hd
meg, hogy örömöd
telik-e
benne,
olyan-e, amilyennek ,egy anya szeretné a gyermekét1
En akarom fé jhez adni és olyan szerencséssé teszem,
, amint megérdemli."
.
Nemsokára megjött a válasz:
"Jóságos Keresztanyám ! A leánykám felnőtt, nincs nála virulóbb hajadon a kerek világon. Oelibbnél delibb
királvfiak tapossák a földet körülötte,
de tudja a jó Isten, valami baj mégis
van vele. Minek is. tagadnám. Keresztanyám úgyis rájönne, nem egészen,
úgy fejlődött,
ahogyan . szeretném.'
Más az ő korában vidám, nevetős,
ezt örülni soha senki sem látta. Mindent elkövetünk, hogya
kedvét leljük, de mindig kelletlen, soha semmivel sincs, megelégedve,
Félek nem
szűletett a boldogságra, 'vagy valami
gonosz betegség van rajta. Most segítsen rajtam, kedves Keresztanyám,
hogya jQ Isten megáldja."
"Hát, ez meg már micsoda" - hűledezett az öreg Zsongó a pápaszemét
tőrűlgetve. - "Jóllátok-e
vagy nem 1
Micsoda ördöngösség van a dologban 1
Gyere be Villám gyors ! Emlékszel-e
még, mikor ajándékot vittél a keresztlányom gyermekének 1 A királylány
bölcsőjébe tetted-e vagy nem 1"
"Bölcsőnek bölcső volt" felelt
Villámgyors. - ",de hogy épen a királylányé volt-é, azt. egész bizonyossággal nem tudnám megmondani, mert
.szuroksőtétség
volt."
"Oh, te. te, te, szeleverdi, hebehurgya, oktondi!"
.- Minden szónál
rá-ráhúzott
a mankójával. "Bizonyosan összecserélted a bölcsőt. Most
azután mehetek magam rendbehozni
a galibát, amit csináltál."
Azzal elkezdte rakosgatni a holmiját
kis kosárba, nagy kosárba: ajándékot,
medicinát, herbateát, drágálatos kenőcsöket. Kis batyut, nagy batyut, 12
kosarat felrakatott egy· öblös batárba,
maga i~ beletelepedett
és útnak indult
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király országa felé.
A király és királyné nagy tisztességgel fogadták, a helyét is alig találták,
"Oe szép aranyhajad
van leánykám" - dicsérte a tündér a királylányt.
"Mit érek' vele 1 - felelt az panaszosan - a szomszéd királylányának
éjfekete haja van, az sokkal szebb,
mint az enyém."
"Nehm
igy tetszel gyermekem.
Máris szívből szeretlek és meg akarnálak lep ni valamivel.
Mondd mit
adjak neked 1"
"Talán valami szép ruhát szeretnék" - mondta kelletlenül a leányka.
"Ime" -- tette elébe a tündér, amit
kivánt. - "Hajnalpírból szőtték a szolgálóim, Ilyen nincs senki másnak."
"Köszönöm, nagyon szép, de mégi1>
- én valami' másminőt gondoltam. Talán, ha ezüstből lenne, mégjobban
gyönyörködnék
benne."
"Kivánságod
telje sűl, itt az ezüst
ruha."
"Kár, hogy nem aranyból kértem,
az még fényesebb,
még ragyogóbb
lenne."
."Megkaphatod még azt is:"
,;Óh, jaj, miért vagyok olyan ostoba,
hogy mindig ruhákat
kérek, pedig
egy szép kis várat szeretnék, amin
hét torony legyen és ahol én magam'
lakhatern a szolgáló leányaimmal "
"Edes' leányom, én azért vagyok
itt, hogy boldoggá tegyelek és így ezt
'a kivénságodat
is teljesítem. Reggel,
ha kinéz el az ablakon, a szemközti
hegyormon már ott lesz a héttornyú
vár."
Miker azonban beköltözött a királylány új hajlékába,
már az sem tetszett
neki.
"Ilyen vára akárkinek is lehet" mondta.' "Ezüstből kellett volna
kérnem."
Azt is megkapta. Akkor már
egyenesen sírva fakadt.
"A mesében aranyból vannak a
várak" - zokogta. "Miért nem
lehe] az enyém is 01ya0'1"
"Edes leánykám"
.
vigasztalta
Zsongó - "ne sírj hát! .Még ezt is
megtehetem a kedvedért, de ki áll érte
Delibláti
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jót, hogy akkor meg leszkl elégedve 1" I'utána, bárhol van is és visszaveszem
"Hiszen én is attól félek, hogy tőle. Hol lakik az a Julis asszony?"
megint nem az lesz az igazi. De hát.
"Odaát azon a magas hegyen egy
mit tehetek róla, hogy semmi sem deszkavityillóban.
Rögtön befogatok
szerez igazán örömet."
négy fehér lovat, ha oda akar jutni
"Te beteg vagy gyermekem, de nem keresztanyárn".
nyugszom, amíg nyitját nem találom
"Majd csak gyalog megyek át, úgy
a bajodnak."
többet lát, tapasztal az ember. Azzal
M,ent egyenesen a királynéhoz.
felbicegett nagy nehézkesen a hegyre.
"Edes keresztlányom : A te gyer"Jó napot, Julis asszony" - köszönt
meked életéből hiányzik valami. Tudom be a his Iaházba, .hogy megy a
is, hogy mi: a megelégedés. Pedig én soruk idefent?"

.JÓ napot Julís asszony, - köszönt be a kis ,faházba -

épen azt küldtem neki ajándékb~, mikor
megszületett. Félek, hogy szeles, szolgálóm nem oda tette, ahová rendeltem.
Gondolj csak vissza, nem aludt-e egy
másik kis gyerek abban a szobában,
ahol az újszülött bölcsője állott."
A királyné gondolkozva
ráncolta
össze a homlokát.
.
"Ha jól tudom dajkájának,
Julis
asszonynak
a gyermeke is ott volt
egy-két éjjel".
"No, akkor alkalmasint
az kapta
meg az ajándékomat, hanem elmegyek

hogy megy a soruk idefent?"

"KöszÖnöm kérdését" .- felelt. a
vidám tekintetű menyecske "jól,
hála Istennek".
"Hányan laknak ebben a kunyhócskában?"
, ,Elég sokan kérem alásan, mert~ogy hét gyermekkel áldott meg az
Ur Isten".
"És hová férnek maguk ebben a
szűkségben
ennyien?"
"Hát nappal ki itt, ki ott munkán
Ivan, aki már bír dolgozni. Ejtszakára
szalmát terttek le nekik, azután egy
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szöke, egy barna, kicsi is, nagy is, gondolta:
,jSzabad~e
visszavennem
úgy alszanak sorban. De már nem tőlük azt, amit a jó sors nekik juttasoká leszünk így. Ez a telek már a tott. Ha elveszem tőlük a megelegemienk. Köház lesz itt egy-két esz- dést, akkor koldusszegények
lesznek."
teridő múlva".
Fennhangon
meg így folytatta:
"Kinek a nótázása hallik ide?"
- "Mikor a Juliska egészen kicsi
"Az bizony .Iuliska. a legidősebb volt, nem találtak-e a párnájában egy
jányom. Ruhát mos, oszt ammellé kék babos keszkenőt ?"
danolgat",
"Dehogyis nem" ..., mondta az asz"Derék leány lehet, ha ilyen vidáman szony. "Most is itt őrzőrn a láda
dolgozik".
~
"fiában. De hogy, hogyan került oda,
"Megszokhatta a munkát. Mert hogy, azt nem birtam kitalálni."
ö volt az első, a többit mind ő nevelte
"No csak őrizze továbbra is nagy
fel. En az emberrel napszámba.jártam,
gonddal" -:- folytatta a vendég hát mosdatta, fésülte az apróságokat.
"azt a jó tündérek hozták és abban
Mosott, főzött rájuk. Az ebédet ki- van a lánya boldogsága, hanem egy
hozták utánunk. Egyik kis gyerek a kérésem
volna magához. Felküldök
hátán, másik a karján, olyan is volt, én ide egy leánykát.
Valahányszor
aki a szoknyába kapaszkodott.
A na- feljön ide, adják kezébe azt a keszgyobbak hozták az ételt, kenyeret. kenőt. Talán meghálálom
egyszer a
Egyszer az egyik fiucska le is hem- szívességűket."
- Azzal már bűcsuperedett a lejtőn az ételhordó szilkék- zott is és sántikált gyorsan lefelé.
kel.' A leves kifolyt, aznap nem ehet"Édes keresztlányom"
mondta
tünk föttet". . . .
a királynénak - nem hoztam vissza
Zsongó tündér elgondolkozva üldö- a keszkenőt,
mert nem volt lelkem
gélt a láda szélén. A gyerekek egy- hozzá." A királyné sirva fakadt:
másután kukucskáltak
be az ajtón,
"Akkor az én lányom örökre boldog hogy a vendéget lássák. Egyik piros- talan marad."
"
képübb, 'egészségesebb
kis betyár
"Ne félj semmit, sikerül talán az
volt, mint a másik. V égűl a Juliska szívébe is belopni a megelégedést. is.. előker~lt. Piros. kendővel
hátra Gyere ide leánykám.
Megtalá!tam
kotve .a feje, ragyogo a szem~.
betegséged orvosságát, hanem az egy
"JaJ, nem tudtam, hogy vendég van" magas hegy tetején van, ahová ma- mentegetődzőtt
"nem jöttem gadnak kell felmenni minden áldott
volna elő ilyen lucs.kosan". .'.
reggel. Ott a régi dajkád kezedbe ad
"Hallom, hogy milyen nehez eletet egy összecsomózott
zsebkendőt,
azt
élsz", mondta neki a tündér - forgasd meg jobbra-balra, azután add
"hogy mennyit
dolgozol
regg~ltől vissza. De ezt minden nap meg kell
esti~."
tenned jó hosszú ideig, ha igazán meg
"A, nincs nekem semmi bajom" - akarsz gyógyulni."
nevetett a leány vidáman.
"Az a
A királylánykának
nem sok kedve
kis dolog még nem a világ. Mit is volt a dologhoz, de azért csak útnak
tennék, ha dolgom nem vóna ?"
indult másnap reggel.
,.Meg vagy hát a sorsoddal
elé"Jaj, de magas eza hegy", - pagedve ?"
'
naszolta ~ "hogy birtok ti itt élni
"De meg ám! Mindenünk meg van, dajkám?"
,
ami kell. Már ~ házhoz hordjuk a'
"Fiatalok,
egészségesek
vagyunk.
követ. A gyerekek is nőnek, mar kisasszonykám"
mondotta .Iulis
nincs sok baj velük. - Meg azután" asszony - "könnyű lábbal, könnyű
- tette hozzá szégyenlősen
-, "a szívvel járunk hegyre fel, hegyről le "
Bálint .Iani jár fel minden szombat
"No, én tudom, nem jövök ide
este a faluból. Új borra, alighanem a tőbbet."
mag~m asszonya leszek."
"Dehogy
is nem kisasszonykám,
"Aldás van ezen a házon"
téged is meg fog erősíteni ez a jó
mondta a vendég. Magában meg azt hegyi levegö.", '
i

ő

ő
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"Szépnek szép ez a hely" - mondta
a királylány a keszkenőt Iorgatva "nem is gondoltam, hogy ilyen szépen
laktok". - Másnap észrevette, hogy
mennyi virág nyílik odafönt és milyen
illatosak.
Hamadik
nap eléje vetődött
az
aranyhaju
pásztor, aki ott legeltette
juhait a virágos hegyoldalban.
"Hová oly sietve szép hugom?" kérdezle a leánykát.'
"Megyek a dajkámhoz.
aki odafönt

az aranyhajú pásztor.
Ettőlfogva a királylány alig várta
a reggelt, hogy mehessen a Julis aszszony háza felé. Az aranyhajú pásztor már várta a ti'linkóval meg a fehér juhocskákkal.
A leányka csakhamar. eltanulta a szép nótákat, csak
úgy visszhangzott a vidék vidám dalosától.
"Édes hugom" - mondta egy nap
a pásgtor - "de kár, hogy nem lehetsz mindig idefönt, mindíg sietned

"Hová oly sietve, szép hugom?"

lakik a tetőn."
,;Kár, hogy olyan nagyon szaladsz,
elfujnék neked egy-két szép nótát a
tilinkómon. "
S .azzal már bele is kezdett egy
szép bús nótába,
sírni is, nevetni is
lehetett rajta egyszerre, de olyan gyönyörü volt, hogy meg kellett várni a
végét. Jött utána a másik, harmadik,
negyedik ....
"Szent Isten, este lesz" - ijedt föl
a leányka.
"Jőjj el holnap is"
kiáltott utána

-

kérdezte a leánykát.

kell haza és nekünk el kell válo
nunk. Megkérnélek
feleségül, csakhogy nekem olyan asszony kell, aki
szőni-Ionni, kenyeret sütni is tud. De,
te úgy hiszem kisasszonynak születtél,
hát ezt aligha tennéd
meg a kedvemért."
"Ha a Julis ért minden dologhoz,
akkor én is meg tudom tanulni és meg
is teszem
a kedvedért,
aranyhajú
pásztor."
Ö is piros kendőt kötött és ott
szorgoskodott a Julis mellett. Űgyes
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volt, meg nem is akart hátra maradni,
hát csak csodálták, milyen jól áll a
munka a kezében.
Mikor megszegte
az első magasütötte
kenyeret, olyan
boldog volt, mint még soha.
"Holnap megkérlek az apádtól"
búcsuzott a pásztor.
"Jaj, de mit szólnak mindehhez a
szűleim" ijedezett a leányka.
"Edes keresztanyám"
mondta
ugyanaznap' a királyné "én nem
ismerek a leányomra.
Olyan; mintha
kicserélték volna. Csak úgy ragyog
róla az életvidámság, egészség."·
.
Zsongó tündér elmosolyodott:
"En
is észrevettem s most már ideje is,
hogy férjhez adjuk. Az ;én választottam
az aranyhajú király. Epen most kaptam hírt felőle, hogy szeretné holnap
megkérni a lányodat, ha nincs ellene

kifogástok. "

.

"Hozza a jó Isten! En megnyugszom
keresztanyám választásán."
De bezzeg megijedt a királyleány,
mikor meghallotta, hogy kérő iön a
házhoz és a szűlei már félig-meddig
oda is igérték.
"Nekem nem kell az aranyhajú
király" - zokogta, "van mát; nekem
mátkám odafent a hegyen. En csak
az aranyhajú pásztor felesége leszek,"
"Hogy gondolod, hogy pásztorhoz
adunk királylány létedre" - szörnyüközött az anyja.
Zsongó tündér békitőleg szólott közbe: "Ne félj semmit, nem adunk férjhez
a kedved ellenére. Ha nem tetszik a
kérőd, utilaput a talpára".
Nagy volt a készűlődés,
sütés-főzés

a vendég tiszteletére. Zászlókkal. virággal, mozsárpukkanással
fogadták az
aranyhajú királyt. Csak a királyleány
volt bánatos. Rá nem nézett volna
egy világért sem a kérőjére. De amikor
az elébe lépett és megkérdezte:
"Akarsz-e szíved szerint a feleségem
lenni?" csak ősszecsapta a két
kezét és csodálkozva felkiáltott:
"De hiszen ez az aranyhajú" pásztor!"
Nyomban el is jegye zték egymást
és volt nagy öröm, boldogság,
"De mért kellett nekem annyi mindenfelét megtanulnom, ha király lesz
a férjem" - kérdezte a menyasszony.
"Azt akarom, hogy dolgozni is tudjon
a feleségem" .- mondta a vőlegénye
"hogy nyugodtan rábizhassam az
országom népét".
"De leszünk-e mi ezentúl is olyan
boldogok, mint ott fenn a hegyen voltunk" - aggságoskod6tt a királyleány
- "ótt olyan jól meglettünk volna egy .
kis kunyhócskában".
'
"Bohó vagy leánykám"
szólott
közbe Zsongó tündér "a megelégedés nem a kunyhóban lakik, se nem
a palotában, hanem a szívben, A tietekben pedig benne lakik".
Ezekben a bölcs igékben megnyugodott mindenki.
"Tartottak
azután
olyan hét országra szóló lakodalmat,
hogy párját kellett keresni. Még Villámgyorsnak is megbocsátott örömében
az asszonya.
Julis aznap esküdött meg a maga
választottjával
és azután
boldogan
éltek mai napig, ha ugyan meg nem
haltak azóta.

Táltos ének.
-

Irla: ·szen/an/allai

Nagy Lajos. -

örüljetek az új arany kornak,
Bár porban nyög elesett hazánk,
Tapsoljatok, többet nem soroznak
örök békét diktáltak
reánk,
Szép jövendő vár az ifjúságra,
Gondtalanul tölthet éjt-napot,
Töltsetek bort az öblös kupába,
Magyarok, csak kocintgassalok!

Nagy-Magyarországról
ne beszéljünk,
Elég nékünk, ami megmaradt,
Megigérték, hogyha nem remélünk,
Jut számunkra kegyelemfalat,
Megadással hajtsátok igába
Szabadsághoz szokott nyakatok,
Töltsetek bort az öblös kupába,
Magyarok, csak kocintgassatok!

N~ fájjon, ltogy a kis székely gyermek
Oláhul olvasgat, ír, beszél,
Nem baj, hogy a Bácska rácnak termett,
Kassa feldl sóhajt hoz a szél,
Elpusztult véreink pusztulása
Ne zavarja meg nyugalmatok,
Töltsetek bort az öblös ktipába,
Magyarok, csak kocintgassalok.

Hangoztatják
hatalmas barátok
Nemietünknek
örök igazát,
Hadd hirdessék, ti ne ingassátok
Trianonnak rozsdás ércjalát,
Magyar sorsot eldönt{) vitába
Világért se auatkozzatok,
Töltsetek bort az öblös kupába,
Magyarok, csak kocintgassatok!
6
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Mi a szekta?
Korunkban sokat hallunk és beszé- Krisztus igazán hívő tanítványai, akik
lünk szektákról.
anélkül, hogy sokan szivvel, szájjal és életükkel vallják:
tisztában
volnának
azzal, hogy mi "Nincsen másban üdvösség: mert nem
tulajdonképpen a szekta. Sokan kisebb, is adatott emberek között az ég alatt
valamely egyháztól külön vált keresz- más név, mely által kellene nékünk
tyén egyháztöredéket
értenek alatta, IJ)egtartatnunk."
(Ap. csel. 4. 12.).
amely az elhagyott egyháztól bizo- Ürömmel vallják az apostoli hitvallással
nyos tanításokban és szokásokban el- a tengernyi hitetlenség dacára is : "hitér. Mások az állam által törvényesen
szek egy kőzőnséges keresztyén anyael nem ismert vallásos társulatot ér- szentegyházban,
szeriteknek egyessétenek a szekta alatt. Pedig egészen gét ...
Ok nem esnek kétségbe
más az, ami a szektát jellemzi. Annak s nem kedvetlenednek
el az egyház
megértése céljából, hogy tulajdonképállapotán, hanem megemlékezvén Mespen mi a szekta, iriduljunk ki Jézus terük tanításáról fájdalommal bár, de
tanításából.
/
türelmesen elh6rdozzák a hitetleneket.
Jézus Urunk a konkolyról és hálóról
De vannak türelmetlen szolgák, akik
szóló példázataiban
(Máté 13. fej) azt nem ismerik .ezt· a türelmet.
Tiszta
tanítja, hogy' az ő országa
addig, egyházat, szeretnének látni, az ig_azán
arníg az -egyház alakjábari e földön hivők tiszta közősségét
szeretnék
. fejlődik és e világban munkálkodik, megalkotni.
Elfelejtik, hogy Krisztus
hogy háló módjára gyűjtse az embe- Urunk tanítása szerint ez lehetetlen.
reket Isten országába, hasonló lesz a Elfelejtik
a türelmetlen túlbuzgó pol/
konkolyos búzaföldhöz vagy a tengerbe gárnak adott utasítását
az Urnak:
vetett hálóhoz. Lesz az Ö egyházában
"Engedjétek együtt növekedni mindaa tiszta búza mellett konkoly, a jó I kettőt az aratásnak napjáig." Elfelejhalak mellett rothadtak, vagvis a jók tik, hogy a konkoly és buza, a hivők
mellett gonoszok,
a hívők között I ishítetlenek
elkülönítése csak a világ
hitetlenek, az igazán hívő keresztyévégezetekor és utolsó megitéltetésekor
nek mellett csak névleges keresztyének fog bekövetkezni.
Elfelejtik, hogy ezt
is. - Ezt tanította maga Jézus az Ö a -szétválasztó
munkát Jézus nem
egyházáról.
rövidlátó
emberek, hanem angyalok
Hogy Jézus jövendőlése beváIt, bi- számára tartolta fenn. Angyalok felzonyítja a ker. egyház története. Alig adata lesz, hogy az utolsó ítéletkor
választott
magának
Jézus
tizenkét elkülönítsék
a gonoszokat
a jóktól s
tanítványt, akik a keresztyén egyház a jókat a mennyei csürökbe gyüjtsék,
magvát alkották akadt mát közöttük míg a gonoszok örök kárhozatra vet'./
k
egy Sátán-fi : Judás, az áruló. - Alig tetne .
indult a Szentlélek áldott hatása alatt
E türelmetlen szolgák már most, a
első virágzásnak a keresztyén ~gyház, Krisztus országának
földön való fejszintén akadt körében egy Ana~ias lődésének kerszakában szeretnék szétés Sapphiva [Apost, cselek. 5. fej.) választani a buzát és a konkolyt s a
akik beszennyezték a hivők kőzősségétiszta buzát az Isten csüreibe, mocsoknek tisztaságát. Tehát mindjárt a kez- tal an, tiszta és hitetlenektől
ment
detén a ker. egyház történetének
ott egyházba gyüjteni.
Mint a példázattaláljuk a búza között a konkolyt, a beli türelmetlen túlbuzgó szelgak nem
jó halak között a rothadtat.
Igy tudják
elviselni, hogy konkoly ,is
maradt ez mind a mai napig. S habár legyen a buza között, hitetlenek
a
ma nagyon elszaporodott
a konkoly hivők között. Túlbuzgóságtói s a maguk
és a rothadt hal, habár ma tengernyi sokszor csak képzelt tökéletességük
a hitetlen és névleges keresztyének
felett való lelki gőgjüktől elvakítva
száma a Krisztus egyházában, mégsem nem tudják a Krisztus szántóföldjén,
vesztek ki még a világosság fiai, a a történeti
egyházban,
ahogyan az
II
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Isten gondvilielése' alapján _(az Isten mlndazt elfelejtik.
gondviselése alapján) az idők folyamán
Mit mond Jézus, ehhez?
Ö azt
kialakult, meglátni a konkoly között mondja: "Ti vagytok' a világ világosa hívőket, az Isten igaz gyermekeit. sága. Nem rejtethetik el a hegyen épíNem tudják: többé örömmel __vallani tett város". Gyertyát sem azért gyujaz egyházzal 'szemben
az apostoli tanak, hogy véka alá, hanem hogy
hitvalllással:
,"o .•. hiszek egy kőzön- gyertyatartóba
tegyék
és fényljék
séges keresztyén anyaszentegyházban
mindazoknak, akik a házban vannak"
szenteknek .egyességét
" Amit (Máté 5, 14-15). Ugyancsak:
"Ti
Jézus Urunka világ végezetére igért: vagytok a földnek sava" (Máté 5, 13).
országának abotránkozástól
való meg- Mindezzel Jézus nem azt akarja montisztítását,
azt ők már most akarják dani, hogy ami keresztyén
űdvisme-:
megvalósítani: a hitetlenektöl mentes reteinkkel, igaz keresztyén' életünkkel
tiszta 'Isten-országát, a Krisztus tőké- - ha Isten kegyelméből ilyenre elletesen szenf egyházát.
Elkedvetle- jutottunk - menekűljűnk
kolostorba
nedve az egyház .Iézus által előre vagy vonuljunk félre valamilyen kis
megjövendölt állapotán, elhagyják az keresztyén
társaságba, ahol állítólag
egyházat s kisebb-nagyobb társulatokmár nincs sötétség," hanem csupa
ban egyesülnek, kijelentik magukról, megvilágosodott
szentek,haném
azt
hogy ők a tiszta egyház, az Isten teszi az O igazi tanítványainak
feligaz országa, a szent és mocsoktalanadatává,
hogy e hitetlenségfől
és
lelki Izrael!
Mindenkire,
aki nem bűntől sötét világban fényljék a' mi
hozzájuk tartozik, megvetéssei
vagy hitünk és életünk, hogy példánk által
legalább is lekicsinyléssel vagy szána- másokat i~ a jobb útra vezessünk.
kozással tekintenek
le. Lelki édesA só sem arra való, hogy külön
anyjukat, eg'yh1Í;zukat, amely nevelte tartsuk az ételtöl., hanem hogy abba
őket, akinek köszönhetik,
hogy ke- belekeveredjék.
Igy teszi azt izessé
resztyén ismeretekkel egyáltalán ren- vagy menti meg a romlástól. Ha félredelkeznek, lenézik és megvetik. mivel vonulok igaz keresztyénségemmel
az
orcája ráncos lett az idők folyamán. egyházamtől, mivel abban hitetlenek
Az egyházat, a bünös Bábelnek mond- is vannak, nem teljesítelll többé keják, amelyben megterni és üdvözülni resztény
hivatásomat,
.melyet Jézus
nem lehet szerintük.
abban jelöl meg, hogy segítsek keMindazok, akik igy cselekesznek,
resztyén lelkűletemmel, életemmel és
sektariusok, nevezzék őket bár "hi-törekvéseimmel
e világot a romlástól
vők"-nek, nazarenusoknak,
baptistálcmegmenteni .s azt kovászmódjára
átnak, szombatosoknak, methodistáknak
hatni. Ez Jézus szerint a keresztyén
vagy bármilyen
más néven. Mind- ember- hivatása és feladata. Ha Jézus
nyájának jellemző
sajátsága,
hogy is úgy tett volna mint a sektariusok,
magukat tartják a Krisztus igazi, tiszta nagyon kevesen jutottak volna üdvösés szent egyházának
s egyedül a ségre.
maguk tagjairól ismerik el, hogy valóJézus tanítása
ellen cselekszik a
ban megtértek.
míg mindenki más, sektárius akkor is, amikor megvetve
aki nem hozzájuk tartozik, meg nem az egyházat, mivel abban' hitetlenek
tért hit,etten a~z ő szemükben.
Hogy is vannak. azt olybbá tekinti, mintha
Jézus Urunk az övéi megvigasztalására
abban többé már nem munkálkodnék
előre megjövendölte, hogy ilyen egy- az lsten szent Lelke. Jézus azt mondja:
ház e földön lehetetlen, hogy tulaj- "Ha ketten vagy hárman összegyüledonképen a Krisztus egyháza ellen keznek az én nevemben, ott vagyok
dühöngenek, amikor először egyhá- közöttük." Nem mondja, ha nazarezuktól el - s azután ellene fordulnak,
nusok vsv baptisták stb. között, hahogy ök sem alkotnak tiszta, szent nem ha ;,az én nevemben" gyülekeznek
közösséget
s högy sokszor nagyon össze. Ha ketten, vagy hárman egy;esülv,e
durva bünökkel szennyezik be szent- a Jézusban való hit által az O tiszta
nek minősített társaságuk tisztaságát,
evangeliumának
hallgatására,
szent6*

84 ..c

ségeinek rendelése
szerint való élvezésére, az Ö Atyjához és a Hozzá
való imádságra összegyülekeznek, gyülekezzenek bár, össze tengernyi pogány között, O ott van közöttük az
Ő szent Lelkével és annak minden
ajándékával s ott jelen van az Ö egyháza, a szentek közössége.
,
Mindez, Istennek legyen érte hála,
megvan a te evangélikus egyházadban.
Istennek igéjétés Krisztus evangeliumát
tisztán hirdeti, a szentségeket Jézus
rendelése szerint szolgáltatja ki, Istenhez és a Krisztushoz imádkozik énekeiben és imádságaiban. S' míg ez így

Karaván-mísszíő

van a te evang. egyházadban, addig bűnt
követnél el Jézus tanítása és egyháza
ellen, ha elfordulnál a te lelki édesanyádtól, ha otthagynád a te egyházadt
és ellene fordulnál. Azért ne hallgass
azokra, akik azt mondogatják : "Itt a
Krisztus, ott a Krisztus." on a Krisztus,
ahol az ő nevében az ő tisztán értélmezett igéje é~ szentségei köré csoportosulnak a hivő lelkek. Ott munkálkodik a hivők üdvösségére
az Ö szerit
Lelke. Ott van az igazi egyház. Ott
juthatsz új életre s örök üdvösségre.
Schmidt János, lelkész,

angol Iőldőn,

Kép az angol belmisszió köréböl.
Irta: Földvári Béla.
\

Az 1927-ik év júliusában a Manchesteri Városi Misszió 2. számú karaván
kocsija .azt a parancsot \kapta, hogy
munkálja meg Manchestertől délre eső
területet.
Mi az a karavánkocsi?
Ez a szó:
"karaván" vándorlók egy csapatját jelenti. Mi magyarole csak cigány-karavánt láttunk, bár némelyek közűlűnk
olvastak sivatagon átvonuló karavánról is; A praktikus angol elme azonban
megalkotta a "karaván" vagvis vándormissziót a Jézus Krisztus eoángéliumának propagálására.
Képzeljünk el egy nagy fedett kocsit,
amilyenben vándor komédiásaink tanyáznak. E kocsi két ember számára
szolgál lakosztályul, akik benn alusznak és étkeznek. A kocsi elején van
a szószék, oldalain pedig az Isten
Igéjének egy-egy jellegzetes mondása
olvasható, mint pl.: "Jézus Krisztus
azért jött e világra, hogy megtartsa a
bűnösöket" (1. Tim. 1, 15.) vagy "Nem
szégyenlem a Krisztus evangéliumát,
mertIstennek hatalma az" [Róma 1, 16.)
A karavánkocsi tehát egy valóságos
kis mozgóternplom, mely a bentlakó
misszionárusoknak
és másoknak
is
imádkozó kamrácskául
szolgál, Lelki
áldásek özöne árad a karaván misszió
nyomában, ha a küldöttek a Jézus
J(risztus hivatott "és hűséges tanít-

ványai, E mis szó célja: támogatn! az
egyházakat
hitépítő
és hitmélyítő
munkáiokban. A misszionárusok szelid
szolgálattevői mindenkinek, felekezeti
kűlőnbség nélkül. Az anglikán "Egyházi Hadsereg" [Church Armee) munkásai régóta használják
a missziós
kocsikat és pedig igen nagy áldással.
Amikor megkezdték
e munkát, sok
gúnyban és meg nem értésben volt
részjik még saját egyházuk részéről
is. Ok azonban tudták, mit tesznek és
folytatták a munkát s ma oda juttattak
az angol közvéleményt, hogya szabadég
alatti istentiszteleteket
s a szertejáró
karavánkocsikat
örömmel
üdvözlik
mindenfelé. Nem egy előkelő angol
Lord vagy Lady építtet karaván kocsit
és ajándékozza azt egy-egy testületnek
vagy egyénnek, 'akitől áldást remél. A
Martchesteri
Városi Missziónak egy
southparti angol hölgy egy kész karavánkocsit ajándékozott teljes felszereléssel. Nevezett
misszió ehhez még
másik két kocsit szerzett s mindhármat
munkába állította a város területén és
a környező helységekben.
Nem váltott ki különösebb kiváncsiságot, amikor a M. V. M. 3. sz. batárja
végiggördült S. H. angolfalucska aszfaltozott országútján s megállapodott a
falun túl, az iskolával szemben, a gyermekjátéktérnek
szolgáló \ zöld gyepen.
I

!
I

Csak a gyermekek sompolyogták körül kiváncsian a különös vendégeket.
Miután fennhangon elolvasták a kocsi
oldalára írt bibliai mondásokat, a szószékre (kocsi bakjára) is felmerészkedtek. Ekkor azonban kinyílott az
ajtó s egy nyájas arc ú misszionárus
lépett ki rajta, kezében ~gy harmónikaszerű hangszerrel. amelynek kellemes
hangján tüstént rázendített egy rendkívűl fülbemászó kis énekre, amit a
gyermekek kétszeri hallás után megtanultak s a zene ütemére vidáman
énekeltek :

f
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mely szerint magánház kűszőbét
átlépni csak házbelieknek szabad. Idegen
csak a házbeliek engedelmévelléphet
be angol házba s a hívást az utcán
állva kell megvárnia. Misszionáriusain'kat azonban sem a fagyos közöny,
sem egyéb akadályok
vissza nem
riaszthatták. Mint Jézus Krisztus küldöttei mentek ajtóról-ajtóra,
nyájas
szeretettel
hívogatván az esti összejövetelre.
Boldogok, voltak, ha ott
hagyhattak egy-egy iratkát s citálhattak egy-e.gy Igét a Bibliából.

Nincs ott éj! Nincs ott éj!
Halleluja! Nincs ott éj!
Mert Jézus a világ! Agyönyörüség városában l
Halleluja I Nincs ot~ éj!!
Ezzel a kis énekkel a misszionárus
egyszerre meghódította
a falu gyermekeinek szivét. Mikor "az ének ment,
akkor így 'szólt hozzájok: Gyermekeim!
Most menjetek haza és mondiátok
meg otthon, hogya misszionárus bácsik
megérkeztek és mindenkit szeretettel
várnak agyülésekre.
5 órakor gyermekistentisztelet lesz itt a kocsi előtt,
7 órakor pedig felnőtteknek prédikálunk benn a faluban.
Ez volt a kezdete annak ci két hétig
tartó missziói vállalkozásnak
S. H.
angol falucskában, melynek végső eredménye az lett, hogy ernbereknek egész
sora talált békességet az Ur Jézusban
s lett a Szent-Lélek munkája folytán
úi teremtménnyé.,
I
A két missszionárus látogatást tett
a falu lelkészénél és tanítójánál meginvitálván őket is a naponta tartandó
szabadégalatti
istentiszteletekre.
Majd
bejárták a falut, meghívókat és építő,
. vallásostartalmú
iratkákat osztogattak.
Az első fogadtatás nem volt kedvező.
Az angol rendkivül zárkózott természetű s idegenek. iránt nehezen me-'
legszik fel. Ezzel a fagyos magatartással misszionárusainknak
is találkozniok kellett. Hozzájárult ehhez még az
is, hogy egyikök idegen országnak a
fia volt, amit beszéde és viselkedése
csakhamar elárult. Megnel:1ezítette továbbá a néppel való érintkezést az a
különben igen bölcs angol szokás,

,
A misszió karavánkocsija a misszionáriusokkal
elindul.

Első nap ebéd után az angol miszszionárus így ~zólt külföldi testvéréhez: H. úr! On ma a felnőttekhez
fog beszélni. én pedig agyerekeket
vállalom. A falú lelki üdvéért imádkozva készültek az első gyűlésre. A
gyermek istentisztelet
népes volt, de
a felnőttek kevesen jöttek. Azok , is
távol állottak, vagy csak az ajtón, ablakon dugfák ki fejüket. Pedig a falu
kellős közepén hangzott az ének és
szólt 'a kis harmónium. A misszionárusok kissé leverten tértek haza, de
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letérdeltek
kis kamrácskáiokban
és
így könyörögtek:
Úr Jézus! Mozdítsd
meg ennek a falunak a szívét!
Második nap ugyanaz volt a beosztás: H. a felnőtt, M. misszionárus
a gyermekgyülés szónoka volt. De fáj.dalom még kevesebben voltak, mint tegnap. Misszionárusaink csüggedni kezdtek. Úgy látszik - jegyzé meg egyikök - itt üres házfalakra hullat juk az
ige magvát. Mintha kőböl lettek volna
a szívek s az imádság nem tudná átjárni őket. M. azonban így szólt: Az

I gatták,

énekelték
a szebbnél szebb
missziói dalocskákat.
Szállt az ének
szájról-szájra.
Kezdtek lángra gyul ni
a szívek. Isten Lelkének hódító ereje
nyilvánvaló
jelekben
mutatkozott.
Amint a l!yÜlés . ídeje ott volt s az
ének felhangzott az utcán, jött a nép.
Tisztelettéljes
félkört alkotott és oly
közel jött, hogy a szónokok megérinthettek volna őket. A szemek elárulták, hogy nem puszta kiváncsiság
hozza őket, hanem érdekli őket, amit
hallanak. Igy ment ez az 5-ik és 6-ik

Szabad ég alatt tartott ist~ntísztelet

angol szív egy darabig hideg j de ha
egyszer lángra gyult, tüze nem alszik
ki egyhamar.
E szavak
igazságát
csakhamar tapasztalniok kellett. Szokássá tették, hogy a gyermekgyülés
végeztével ének- és harmonika szó
mellett vonultak végig a falun a kőzépen levő kis térségig.
Az ének és
zene· hangja
ellenállhatatlan
erővel
kezdte vonzani a .népet. A negyedik
napon fordulat állott be. MegleJ)ő
sokan jöttek az 'összejövetelre s mikor
ennek vége volt, még sokáig tanul-

I napon.

a karavánkocsi

előtt.
I

Misszionárusok és nép kezdtek mindjobban összebarátkozni.
MegI nyiltak a házak eddig elzárt ajtajai s
misszionárusaink
külön családi istentisztelete ket tarthattak. Megkezdődtek
a vendégtil hívások és ajándékozasok.
Egyik süteményt, másik gyümölcsöt,
harmadik egész ebédet küldött. Illatos
virágcsokrokkal
lett teli a missziós
kocsi. S mindez annyira szívböl jött,
hogy nem lehetett
visszautasítani.
(Keressétek
először Istennek Országát ...
és ezek mind megadatnak
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néktek' " Mt. 6. 33). Az angol nehezen I?elegszik fel, de akit egyszer
kegyeIbe vett. azt nem bocsájtja el
megajándékozatlanul.

Volt a faluban egy áldott női lélek,
néhai Spencer tanítónak
a kedves
leánya. Neki tulajdonítható. hogy a
misszió anyagiakban is gyümölcshozó
volt. Spencer kisasszony
kezdettől
fogva hűséges látogatóia
volt a gyüléseknek A misszió 5-ik napján meglepő kéréssel fordult misszionárusainkhoz. "Adjanak nekem valami szerepet,
hogy a misszió ügyének szelgálatot
tehessek l
A misszionárusok
azt
felelték erre;
A legjobb amit tehet.
ha hűségesen
imádkozik a misszió
sikeréért.
A buzgó leány azonban
nem elégedett meg ennyivel. Gyüjtést
indított a Manchesteri Városi Misszió
céljaira és rövid idő .alatt valami
5 fontot (kb. 135 pengőt] hozott össze
pedig a falú népe szegénysorsú mun-,
kásnép volt.
.
Ezek az áldozatkész
megmozdulasok mind megannyi
külső jelei .a
szívekben végbement nagy változásnak
A 2-ik héten' már nem volt
család, melynek ajtaja meg rie nyilt
volna misszionárusaink előtt, nem volt
gyermek, aki ne dudolta, fütyölte, énekelte volna a tőlük tanult kedvesebbnél-kedvesebb vallásos énekecskéket.
Elterjedt szokás az angol misszióknál, hog y a "megtért" lelkek irásbeli
nyilatkozataikban
is megerősítik azt a
tényt, hogya mai naptól fogva Jézus
Krisztus tulajdonának tudják magukat.
Számosan irtak alá ilyen elhatározási
nyilatkozatokat
S. H. lakói közül is.
Elmult a két hét s itt volt a válás
napja. A missziói kocsi elindulását
reggeli 9 órára tüztük ki, de 7 órakor
már csoportos tul zarándokolt a nép a
missziói kocsihoz, hogy még egy istenhozzádot mondjon a misszionárusoknak Saját fényképező
készülékeiken
felvételeket készítettek
a misszionárusokról, s ez a kép ma S. H. minden családjának féltve őrzött ereklyéje.
-A karavánkocsi .egy hatalmas ló által
húzva még egyszer végigvonult a falun-o
Szem nem maradt szárazon amikor
utoljára .rázendűlt
a kis harmonium
és együtt énekelték;
U

ff

U

Isten velünk viszontlátásra'
Hogyha itt - tán nem is ,
Ott az égi honban fenn
Jézusunk kebelén.
Isten velünk viszontlátásra
l!
Asszonyok és gyermekek egész csapata kisérte a karaván
kocsit mérföldnyi távolságra. A gyermekek folyton é~ekelt~k és elől-hátul csüggtek
a kOCSlO.Altg akartak tágítani. Mikor
azután nem jöhetett már tovább a
nép, megállt az erdő szélen s mindaddig bámult szomorú
szemmel
a
missziós kocsi után, amíg az el nem
tünt az egyik utkanyarulatnáI.
A
misszionárusok pedig ezt a hangtalan
sóvárgast
olvasták le epedő arcukról ;
"Miért nem maradtatok mindig velünk
ti, kik a legdrágábbat,
Jézust hoztátok
nekünk" ,U
'

Bizalom az a talizmán, amely nélkül
nagy és boldog senki sem lehet a
világon.
Mindenekelőtt
bizzunk önmagunkban,
mert a legkedvezőbb
körülmények között sem érte el senki
azt, amire önmagát képt-elennek tartja.
Eötvös,

*
A társaság mindenkinek szűkséges ...
nélküle elveszítjük.
a, mértéket
.
' ,s mely
szerint ~agunkat megitélhetjűk
vagy
félí~tennek tartjuk magunkat vagyamt még rosszabb - elveszítjük bizalmunkat önmagunkban.
Eötvös.
*.

Unalom a rosszra
hajló embert
rosszá, a jóra hajtót boldogtalanná
teszi, s valóban szánalomra méltó az
akinek az életben semmi dolga nincs:
Széchenyi.

Az valódi nagy, ,ki fel nem indul,
ha nagyoka
nincs i de szalmaszálért
is kűzd nagyszerűen,
midőn becsület,
ami fennforog.
Shakespeare.

*
Jézus sohasem mondotta : sírjatok,
aggódjatok, gyötrődjetek, hanem mindig egyet ismételgetett;
ne féljetek,
bizzatok, örüljetek.
Ravasz Lászlá.
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"

Az egyházhoz való hűségről.
Dr, Mesterházy

Ernő, dunántúli egyházkerületi felügyelő, egyházkerületi
megnyíló beszédéből.

gyülést

"Lássuk be, hogy ma mindannyiunktól nagyobb egyházhűséget kíván az anyaszentegyház, mint a béke boldog éveiben,
Ma nem elégséges azt mondani, hogy evangélikus vagyok és
ezzel befejezettnek tudni az egyházhoz való tartozás kivánta
kőtelességeket.
Ma nem lehetűnk csak névleges evangélikusok,
ma mindenki pozitiv- és aktiv-munkájára van szűkség. Kell, hogy
minden magát evangélikusnak valIó hittestvérünk
érdeklődjék
egyháza viszonyai iránt, közeledjék szeretettel az eddig elhanyagolt munkatérhez. Körülményei és helyzete szerint kérjen
részt az egyházépítés munkájában. Legyen meggyőződve, bármi
kis részt vállal, már erőtényezöjévé
vált egyháza fejlődésének.
. . . Keljünk nemes versenyre _az egyházépítés munkájában,
kűzdjűnk hitűnk igazságáért. Legyünk önérzetes evangélikusok,
akik az élet minden viszonyai között bátran teszünk tanubizonyságot hitünkhöz való ragaszkodásunkról. "

Az ágostai hitvallás keletkezésének
...
története,
,\

Előzmények.
A pápa is kivánja a I Krisztus igaz követői, hagyjuk el a
reformációt. Az eretnekeket el akar- világi hatalmat, a pompázást, a sokféle
ják pusztítani.
'
visszaélést, erkölcstelenséget.
hanem
ehelyett neki támadtak az "eretnekek"Luther Márton fellépéseidején maguk nek, különösen Luthernek. Az 1529-iki
a pápák, IS a főpapok kőzűl is nagyon speyeri országgyülésen Luther hívei,
sokan belátták, hogy az akkori keresz- - akik itt kapták a "protestáns" nevet,
tyén egyház mennyire elfajzott attól - határozottan, férfiasan visszautasía régi apostoli egyháztól, amelyben tottak a birodalmi gyűlésnek azt a
Jézus szelleme élt. VI. Hadrianus pápa határozatát, amely végeredményben az
követje útján az 1522-iki birodalmi evangelium tanítását, a szabad vallásgyülésen kinyilatkoztatta
a kővet- gyakorlatot beszüntette volna. Erre a
kezőket : "A pápa .nagyon jór tudja, protestációra Eck, Luther legelszánhögy péter apostol székében már tabb ellensége s az ő társai mást nem
hosszú évek óta sok szörnyű dolog tudtak tenni, mint halált sürgettek az
történt, s nem is csoda, ha ez a nya- eretnekek fejére. Eck állította, hogy
valya a fejről a tagokra is átterjedt...
az eretnekeket joggal agyon lehet ütni
Látjuk, hogy az egész világ' óhajtja a és megégetni, s az ellenük való kegyetreforrnációt."
Kell-e nagyobb bizonyíték lenséget aszentírás is igazolía. Ugyana reformáció mellétt, mint magának a csak 1529-ben írja Nausea, mainzi theorómai pápának nyilatkozata? Ebből a logiai tanár V. Károlynak: "Az eretmegállapításból azonban a főpapok nekeket úgy emberi, mint isteni, jog
mégsem arra a következtetésre jutot- alapján meg kell égetni. Akik pedig
tak, mint Luther, hogy térjűnk tehát megtérnek,' azokat örökös börtönnel
vissza az evangéliumhoz,
legyünk büntessék."
I
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delmek a fenyegető veszedelmek ellen
Meghívó a birodalmi gyülésre.
Az evangélikusok jogos aggodalmai. szövetkezésre gondoltak. Luther azonIlyen ellenséges,
mondhatni
vérszomjas hangulatban
voltak a katholikus egyházi vezető férfiak abban az
időben, amikor V. Károly újabb országgyülést hivott össze Augsburgba
1530. április 8-ra. Az országgyűlést
összehivó császári levél jó indulatúnak látszott:
"Tanácskoznunk
kell
arról, hogy a keresztyén vallásban és
a szent hitben keletkezett szakadás
ügyében hogyan határozzunk ... " s
azt óhajtotta. "hogy mindenkinek véleményét, nézetét szeretettel s jó indulattal meghallgassuk s így vezessük

ban mindíg ellene volt a fegyveres,
erőszakos fellépésnek, úgy, hogy még
a pápai történetíró, Maimburg jezsuita
is azt írja róla: "Ez alkalommal Luther becsületes, békés embernek mutatkozott. Azt írta ugyanis a választófejedelemnek,
hogy a valIás ügyét
nem fegyverrel, hanem érvekkel. keresztyéni türelemmel és főleg Istenbe
vetett bizalommal kell megvédelmezni. "

János, szász választófejedelem
buzgőlkodásac.A protestáns hit.
tudósok készülődése.

A protestáns
fejedelmek
között
ebben az időben l~gbuzgóbb s leg. tekintélyesebb volt Allhatatos
János,
szász választófejedelem,
aki 15?5-ben
követte Bölcs Frigyest a trónon. Mihelyt János fejedelem megkapta az
augsburgi gyülésre a meghívólevelet.
azonnal felszólította hittudósait, hogy
a császár kivánságához
képest is, a
protestánsoknak
tanait foglalják egy
hitvallásban pontosan össze. Luther,
Meianchton, Justus Jónás és Bugerrhagen azonnal hozzá is fogtak, s
/ alapul vették Luthernek
egy évvel
ezelőtt készített, 17 cikkből álló hitvallását, az úgynevezett
schwabachi
cikkeket. Ezt megfelelően kibővítve
János
fejedelemnek
Torganban
átnyújtották.
A fejedelem hittudósaival
s kíséretével
1530 április 3-án indult
el a gyülésre. Közben már megtudták.
Bölcs Frigyes (balról), Állhatatos János
hogy az április 8.-ára hirdetett ország(jobbról). Cranach rézmetszete.
gyűlés 1í megnyitása
elhuzódik,
mert
V. Károly lassan utazott Olaszországegységes keresztyén igazságra". - E ból, az április 8.-ára összehivott gyűlés
szép szavak mögött azonban az evan- csak június 20-án nyílhatott meg.
gélikus rendek, Luther hívei látták az
Luther Koburgban,
igazi szándékot. Hiszen V. Károly azt
a küldöttséget,
amely Itáliába vitte
Éppen -ezért a választófejedelem
is
neki a speyeri birodalmi gyülés után megállapodott egy időre határvárosáaz evangélikusok
előterjesztését.
- ban, Koburgban, - s csak május 2-án
- még így is
elfogatta. Barcellonában
a pápával érkezett Augsburgba,
szerződést ,kötött, amelyben az állott, hat hétig várhatott hittudósaival együtt
hogy V. Károly és F erdinánd vezes- a császár megjelenésére. Luther azonsék vissza a lutheránusokat az előbbi ban Coburgban maradt. Miért? Hogyan
hogya döntőielentővallásra és ha ezek nem akarnának magyarázhatjuk,
visszatérni, akkor fegyverrel kénysze- ségűgyűlésre
nem ment el? A felelet
rítsék őket. Valóban nem lehet cso- igen egyszerű j Luther még mindig
dálkoznunk, ha az evangélikus
feje- birodalmi átok alatt állott, s János
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fejedelem ezért' nem. engedte el. Koburgban biztonságban
volt, mert ez
a város még Szászországhoz tartozott,
Augsburgrran
azonban már a szász
választófejedelem
nem tudta volna
megvédelmezni V. Károly s a katholikus főpapok
dühe elől., S talán
hozzájárult
az a körülmény is, hogy
a szelid Melanchton tapintatosabban
képviselhette a protestánsok
hitvallását, mint a szókimondó,
alkudozást
nem ismerő Luther. Erre enged kővetkeztetni Luthernek egyik augsburgi
barátjához
irt levé'le: "Négy eleven
levelet küldök hozzád: 'Melanchtont,

áradnak leveleiből Augsburg felé, ahol
Melanchton és társai egy egész ellenséges világ közepette készülnek a hitvallás berryuitásához,
Egyik levelében
írja: "Bármilyen nagy is a mi ügyünk,
nagy az is, aki megkezdette és folytatja ... Ő szól, vessed az Urra a te
gondodat,
az Ur közel van mindazokhoz, akik őt hívják. Vajjon a
szeleknek mondja-eezt,
vagy az állatoknak?
.. Eiiel-nappal ezzel foglalatoskodom, magamban ezt hányomvetem', tőprengek,
vitázok önmagammal, tanulmányozom
az Irást s mind
erősebben
megbizonyosodom
tanításunk teljes igazságáról."
Pedig nagy
lelki fájdalom is érte: édesapja ez
időben halt meg, Gondjait, fájdalmát
az Úrhoz vitte, buzgón imádkozott.
Naponta átlag három órát fordított
sok teendői mellett is az imádkozásra.
Az imának nagy hatásáról
két évvel
később mondja: "En magam is megpróbáltam
s velem együtt
sokan,
különös en abban az időben, amikor
az augsburgi birodalmi gyülés idején
az ördög fel akart falni bennünket s
minden nagyon gonoszul állott j az
egész világ azt gondolta, hogy végünk
lesz, íenyegetőztek,
fenték ránk a
kést. .. de Isten a mi imáink útján
megsegített
bennünket s az ellenünk
lármázók
az
handa-bandázásukkal
szégyenben maradtak." S mikor sokszor társai már-már csüggedtek,
kifáradtak, Luther szilárd hittel írta fel
Koburg várában szobája falára: "nem
halok meg, hanem élek és hirdetem
az Urnak dolgait."
ő

,Luther

1530-ban.

(~ustus) Jónást, Spalatint és Agricolát.
Otödiknek örömest elmentem volna
magam is, de egy valaki azt mondotta
nékem: hallgass, neked rossz hangod
van." Luther azonban nem pihent
Koburg várában,
Alighogy megérkezett, megírta "Intelem az augsburgi
gyülésre egybejött lelkészekhez" címü
iratát, - folytatja a biblia fordítását hirnökök útján állandóan összeköUetésben van .Melanchtonnal
és a többi
hittudóssal, vagy 70 levelet ír ez időben. •Luther lelki nagysága
éppen
ezekben a nehéz napokban tünt ki:
a vigasztalásnak, a reményrekeltésnek,
biztatásnak, tanácsnak új meg új szavai

A hitvallás elkészítése és felolvasása június 25.-en.
Az evangélikus
hittudósok
attól
kezdve, hogy Augsburgba
érkeztek,
folyton tárgyalták,
írták, javították azt
a hitvallást, amelyet a birodalmi gyülés
elé óhajtottak terjeszteni. Alapja volt
az a 17. cikkből álló irat, amelyet már
a gyülésre való indulás előtt Torganban János választófejedelemnek
átnyújtottak.
Május '2-ikától
kezdve,
amikor János Augsburgba
érkezett,
Melanchton,
Justus Jónás,
Spalatín
Agricola, de főleg Melanchton újra meg
újra átdolgozta a cikkeket s május ll-én

elküldtek Luthernek Koburgba, hogy
vizsgálja felül. Luther válaszában
ezt
irta : " ... nem tudok raj tél; javítani,
se változtatni, nem is illenék, rnert én
olyan szeliden és halkan lépdelni nem
tudok. Krisztus Urunk segitsen, hogy
megteremje mind azt a jót, amit tőle
várunk''és remélünk" ... Eleinte "Apologiá"-nak, "védelem".-nek
nevezték
ezt az iratot, de Melanchton már a
május 11-iki levelében írja, hogy inkább
"cönfessio", "hitvallás'( ez s csakugyan
"ágostai hitvallás" lett a neve. Röviden
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h9gy a gyűlés előtt szóval tehessenek
vallomást hitükről, mert hiszen őket
is nyilvánosan
támadták
meg. Igy
azután sok huzavona után a császár
megengedte, hogy június 25-én vasárnap délután a püspöki palota kápolnatermében a hitvallást felolvassák. A
terem szük volt, csak 200-an fértek
be úgy, hogy az ajtónál, ablakoknál
ha 19atóztak azok, akik kiszorultak.
Bayer szász kancellár olvasta fel a
hitvallás német szővegét
olyan hangosan, hogy a kívül állók is meghall-

A püspökv-ár Augsburgban, ahol 1530-ban az országgyülést tartották. A torony mellett
jobbról van a kiemelkedő tetejű kápolna, ahol a hitvallást felolvasták.

és szabat~san kifejezi ez a hitvallás Ihatták.
_
mindazt, ami az ev. egyház Iőtanítását I A hitvallást hét fejedelem, illetőleg
teszi, s amit az egyházból kiküszöböl, főúr és két város tanácsa írta alá..
- mert a szentírással ellenkezik. A Luther- Azt a lelkesedést, elszántságot, amelytól jóváhagyott hitvallást tehát most. lyel a protestáns fejedelmek a hitmár á birodalmi gyülés elé lehetett vallás mellé álltak, szépen mutatja az
terjeszteni. A császár nagy pompával anhalti fejedelem mondása, aki a hitjúnius 15-én tartotta bevonulását, jún. vallás aláírásakor
így szólott: "Sok
20-án megnyilt az országgyűlés.
Az bátor lépést tettem már mások érdeevangélikusok hitvallását a császár csak kében, miért ne nyergelném fel 10írásban akarta bekérni azzal az igé- vamat ha szűkséges
Uram és Megrettel, hogy majd elolvassa. Az evan- váltóm: a Jézus Krisztus dicsőségére,
gélikusok azonban ragaszkodtak ahhoz, s miért ne tenném kockára testem és
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életem a mennyei élet hervadhatlan I többség a protestánsok
ellen szigorú
koronájáért ?" János szász választó- rendszabályokat kivánt. Egyenlőre abfejedelem 'pedig a következőket
mon- ban állapodfak meg, hogya katholidotta : "Fejedelmi kalpagom és her- kusok cáfolatot írnak a hitvallásra. A
melinem nem ér nekem annyit, mint cáfolatot Író katholikus hittudósok kőKrisztus keresztje, mert azok csak e iött ott volt Eck, Cochleius, Luthernek
világra szólanak,
ez pedig elkísér a halálos ellenségei. A cáfolatot aug.
mennyei hazába." A hitvallás az or- 3-án ugyanott olvasták fel, ahol a hitszággyülésnek még katholikus tagjaira vallást: a pűspöki palota kápolna teris nagy hatást gyakorolt. Az aU$s- mében. A cáfolat nem ártott a protesburgi római kath. püspök a felolvasás tánsok ügyének, sőt alkalmat adott

Bayer. szász kancellár felolyassa a hitvallást V. Károly és az országgyűlési
a püspöki kápolnában.

rend ek elött

után így kiáltott fel: "Amit felolvas- Melanchtonnak, hogy feleletül megírja
tak, az mind való, tiszta igazság, azt az "Apologia" című védőiratát. A csánem tagadhatjuk."
szár ennek a felolvasását nem engedte
meg. Az "Apologiá"-ban Melanchtcn
A katholikusok "cáfolata" - Me- még részletesabben
kifejtette ,azokat
lanchton "védelme". Az ország- a tételeket, amelyeket az "Agostai
gyülés befejezése.
hitvallásv-ban röviden felsorolt .. , A
De hiába valók voltak a jobbérze- hosszú birodalmi gyűlést szeptember
süeknek ilyenforma nyilatkozatai, a 22-éri zárták be. A záró beszédben

kőzölték a protestánsokkal,
hogy egy
évig, illetőleg 1531 április lS-ig megmaradhatnak
tan aik mellett, akkor
azonban nyilatkozniok kell, hogy hajlandők-e a róm. kath. egyházba visszatérni, vagy nem. Igy folyt les így

Hogya

93
I végződött az a nevezetes augsburgi
birodalmi gyűlés, amelyegyházunknak
két fontos hitvallási iratát adta: "az
ágostai hitvallást" és az "apologiát" .
Németh Sámuel.

kis angyalnak igaza lehessen.
Irta:
-

A "Luther-Naptár"

Hering János.
pályázatán dicséretet nyert. -

Fényes csillag futott le az égrőL
Senki se vette észre, amint a domb
tetején, ott, ahol a gyalogút kanyarodik
lefelé, földre ért. A domb aljában egy
mocsár volt. Abból meg, ugyanabban
a pillanatban fellibbent egy kék lidércláng. Végig Imbolygott azon a gyalogúton, amelyik a mocsár szélén fehérlett.
Nem sokkal később, épen ahol a
két gyalogút rátorkollott
az országútra, két pöttömnyi alak jött szembe
egymással. Ha valaki az emberek kőzűl
meglátta volna őket, bizonyosan azt
gondolta volna, hogy mit keres ez a
két kis gyerek "ilyen későn ezen, a
helyen? Hát még hogyan csodálkozott
volna, ha látta volna, hogy az egyik
egy kis fényesszárnyú angyal, a másik
meg ~gy kis figurás ördögcsemete !
De hát nem látta őket senki. Nekem
is csak a Meseember beszélt róluk,
de az is lehet, hogy csak álmomban
láttam őket.
Hanem a két 'his különos jószág
észrevette egymást. Mindketten nagyot
néztek. Egyik a másikat csodálkozó
arccal mércgetté.
- Ki vagy _té? - szólt az egyik.
- Csak egy kís angyal vagyok mondta a másik.
- Mit csinálsz itt?
- Lejőttern egy kicsit játszani. Hát
te ki yagy?
- En ördögfióka
vagyok és én is
játszani jöttem.
- Nagyszerű - mondta a kis angyal
- hát akkor játsszunk együtt! Mert
a maga ártatlanságában
nem tudta,
hogy .a kis angyaloknak
nem illik a
rosszcsont ördőgfiókákkal
játszani.
- Gyere állt rá az ördögfióka
- majd én megmutatom, hogy merre

menjűnk, ez úgyis az én területem!
- Dehogy -- felelt az angyal
ez az én területem!
- De nem!
- De igen!
- Bizonyítsd be - kötekedett mindjárt az ördögfi - hogy a te terűleted !
- - Be is' bizonyítom !
- Ijogyan?
- Ugy, hogy Gábriel főangyal, aki
nem olyan kicsi mint én, hanem nagy
és okos, azt mondta nekem, hogy ahol
jó emberek laknak, ott az angyalok
otthon vánnak. És éntudom,
hogy a
földön mindenfelé jó emberek laknak!
- Ilyen ártatlan és gyanutlan jószág
volt ez a kicsi angyal.
- Hahaha ! - nevetett az ördögfióka, mint aki már sokkal többet tud
és nem olyan 'tapasztalatlan
(na, mert
a rosszaknak rendszerint több tapasztalatuk van a világi dolgokban, mint
a jóknak) én meg tudom, mert
magam láttam, hogy csupa rossz ember
él a világon!
- Az nem lehet! - remüldözött
az angyal.
- Na gyere, nézzük meg!
- Nézzük 'Nem .sokkal később két rongyes
ruháju koldusgyerek
kotorászott egy
kűlvárosi házikó ajtaján. Kék szemű,
szőke az egyik, a másik fekete szernű,'
barna. Belülről durván fölrántották
az, ajtót és egy goromba férfihang
hallatszott !
- Ki az? Mit akartok?
- Eltévedtünk,
fáradtak vagyunk
nyőszörgött
elkényszeredett
hangon a fekete haju gyerek - talán ...
ha volna szíves ...
'"- Az ördög hozott benneteket!
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Ott kinn tágasabb!
-- volt a szív-I
telen válasz.
- Talán egy kis kenyérkét ...
- Nincs! Semmi sincs! Menjetek
a pokolba! - és az ajtó kegyetlenül
becsapódott a két -gyerek orra előtt.
A szőke haju gyerek szeme kerekre
nyillott
a megdöbbenéstől,
még a
könnye is kicsorduIt.
A fekete haju
kajánul vigyorgott:
- Na, kinek volt igaza?
- Ez csak egy!
- Persze, hogy egy. De leSZ több
is! Majd meglátod!

Mit adnánk?
Nincs nekünk
pénzünk!
- Hát akkor csak szakadjatok meg
alatta! Mi közöm hozzátok? - röhögött a suhanc és otthagyta őket.
A szőke gyerek szótlanul hajolt a
zsák után, a fekete egyet' vágott a
szemével a suhanc felé és jelentősen
mutatta két ujját a" 'társának:
k~ttő!
Egy fényesen
kivilágított
díszes
kapuhoz
értek. Cifra ruhás szolga
állott a kapuban. V alami bál lehetett
ott, vagy talán szinház. Éppen egy
csodanagy
autó suhant a kapu elé

Mentek odább. Az utcasarkon tul
már' egy bolond nagy zsákot cipelt a
két gyerek, csak ugy görnyedeztek
alatta. Egy vállas suhanc ácsergott
a járda szélén. Olyan, akire azt .szokták mondani, hogy "csirkefogó". Éppen
előtte dobták le a zsákot a földre,
látszott, hogy nem birják tovább.
- Bácsi "- szólt most is a fekete
hajú ezt a zsák krumplit.
... ha
segítene
csak ott átellenben a házig
kellene
.
-:- Mit adtok, ha segítekj?

és egy elegáns ur szállt ki belőle.
Nem ment be, hanem megállt és körűlnézett. Valakit várt. A két gyerek
odasomfordált
mellé.
Mielőtt szóra nyithatták
volna a
szájukat, az ur észrevette
őket, elfutotta a méregés
rákiáltott a cifra
ruhás szolgára :
- Mégis csak hallatlan, hogy ezek
a rongyes utcakölykek itt sem hagyják
békén "az embert! Rögtön kergesse
el őket!
.
A két gyerek befordult a mellék-

,

utcába. A fekete vigan, ugrabugrálva,
a szőke lehajtott fejjel. Ott még nyitva
volt a fűszeres boltja. Oda bementek.
- Na, rongyosok, mit akartok? mordult rájuk a boltos,
- -Kérern
szépen, szólalt meg,
félénken a fekete haju azt izeni
édesanyám, hogy tessék még várni
egy darabig, most nincs pénze, nem
tudja kifizetni az adósságot, kellett
a pénz fára és ezen a héten apánk
se keresett semmit ...
A boltos mérgében elvörösödött:
- Ahá, ti vagytok azok! Hát csak
mondjátok
meg otthon,
hogy már
eleget vártam. Ha holnap itt nem lesz
a pénz, ellicitáItatom
a' vánko st a
fejetek alul! Azt gondoljátok, hogy a
levegőből élek? Kifelé! Zárunk!
'Kilódította
a két gyereket.
Azok
aztán Yégigjárták a várost. Igaz, hogy
nem keliett nekik hozzá sok idő, még
annyi se, amennyi ideig ezt az egész
történetet itt elmondom, mert hiszen
tudjátok, hogy igaziban nem voltak
ök "két gyerek",
hanern
egy kis
angyal és egy kis ördögfióka, Voltak
talán hetvenhét helyen is, vagy még
többön, de mindenhol
csupa rossz
embereket találtak. Es minél tovább
mentek, annál vidámabb lett az ördögfióka és annál szomorubb a kis angyal.
Legutoljára a börtön elé értek. Az
aztán igazán tele volt rossz emberekkel.
- Na, talán ide is bemenjűnk jó
embereket
ketesni ? -- gúnyolódott
az ördögfióka,'
Az angyalka lehajtott fejjel csak
állt, csak állt, két kis gödrös kezecskéjét a szemeire nyomta, ujjacskái
között csak úgy folytak a könnyei,
kis angyaltestét csak úgy rázta a zokogás,
- Nem, ez nem lehet! Nem hihetem! - kiáltotta.
- Mi nem lehet? Mit nem hihetsz ?
Azt, hogy az emberek olyan
rosszak. Hogy mind olyan rosszak!
- Na hallod, ez igazán nevetséges!
Még a világos igazságot is letagadnád.
csakhogy azt mondhasd, hogy a föld
a te területed !
- Nem, én nem iagadok le soha
semmit L - tiltakozott az angyalhiszen ha Ietagadnám,
akkor nem

/
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volnék angyal! Én csak nem akarom
elhinni, hogy az emberek rosszak!
- De te' cs ac si - mondta az ördögfióka mérgesen hiszen. velem
együtt hallottad, láttad őket. Csak
emlékszel 'tán, hogy milyen rossz volt
mindegyik ? !
"
- Igen, igen, hallottam is, láttam
is, de én még sem híhetem ! Nem
kellett volna olyan gyorsan otthagynunk őket. Jobban bele kellett volna
néznünk

-

a szívűkbe

l

Epen eleget ,belenéztünk !
En nem! En most vissza

megyek,

külön-kűlőn

is

mindegyikhez.

Gyere velem, próbáljuk meg mégegyszer!
- Hát csak próbáljuk -' nevetett
az ördögcsemete.
mint aki, biztos a
dolgában - én ráérek! \.
Most az angyal volt a vezető. Mindjárt a börtönön kezdték. Besurrantak,
de persze nem az ajtón, hanem csak
úgy a falon keresztül, láthatatlanul.
Megkeresték
a legnagyobb gonosztévöt.
Ez a gonosztévő tudja Isten
hány émbert meg nem ölt, aztán ki
is rabolta őket, Kezén-lábán rajta volt
a bilincs. Ki volt rá mondva a halálos
itélet is. Ott ült az ágya szélén és
csak nézett a levegőbe nagy mogorván. Nem szeretnék ilyen gonosz nézésü emberrel valahol kint az erdőben találkozni.
A két kis látogató
megállt előtte láthatatlanul. Az ördög-'
Hóka, vigyorogva és megelégedetten
nézte, a kis angya'! pedig hosszasan
figyelte és azon gondolkodott,
hogy
most mit is kellene tenni. Egyszerre
eszébe jutott valami: megérintette a
rablógyilkosnak
a szemét. Ettől az
érintéstől feltárult a rablógyilkos előtt
a régi élete. Látta magát, mint kis
gyermeket az édes szűlő any ja ölében
és látta az édes anyjának
szelid,
szeretettől meleg szemeit. Egyszeribe
ellágyult az arca és két könnycsepp
gördült le a torzonborz
bajuszára.
Igaz, hog'y aztán megint megkeményitette magát, de , az angyal észrevette
a könnycseppeket.
Lelkendezve sűgta
az ördögcsemetének:
- Van a szívében jó is! Van a
szívében jó is!
- Eh, ez csak olyan véletlen! -
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kedvetlenűl
a csúf kis ördög a dicséret.
A hölgy talán még mongyerünk I
I
dani akart valamit a gyerekeknek
is,
Ugyanazon az úton mentek vissza, de azok már túl az utcasarkon, ott
amelyiken jöttek. Ujra visszamentek
jártak, ahol az imént a vállas suhancugyanarra
a hetvenhét ,helyre, vagy cai találkoztak.
talán még többre is. Hogy mi mindent
A suhan~ közben térült-fordult
s
láttak, mi mindent tapasztaltak,
azt egyszerre csak észrevette, hogy a két
sok lenne elmondani, de annyi bizo- gyerek még mindig ott huzakodik a
nyos, hogy mire visszaértek abba az zsákkal. Elnevette magát:
utcába, amelyikben a mérges fűszeres- Na, bikficek, hát mi lesz azzal
nek a boltja volt, a kis angyalnak a zsákkal?
Talán bizony itt akartok
mcsolygott az ajka, vidám volt a lépése, megvirradni ? Ide vele I
az ördögfióka meg csak úgy kedvetFelkapta
a zsákot és egykettőre
lenül lődőngőtt
mellette.
.
odaát volt vele a tulsó soron. Letette
- Eh, én már elfáradtam - szólt a kapuba:
,
oda mérgesen az angyalnak - én már
- Itt va~ I Ügy-e, mégis csak jó
unom ezt a játékot I Haza akarok mennil az öreg háznál? - mondta tréfásan
-!... De' hát várj
egy kicsit, míg a és egy barackot, nyomott a fekete
végére érünk - kérte az angyal - gyerek fejebubiára.
De be is kapta
ugye, én sem hagytalak ott téged I
ám rögtön' az öklét a szájába.
.
A boltos épen nagy zörögve-dörögve
- Tyhü, a ragyogóját,' míből van
zárta a kűlsö boltajtót, mikor észre- a koponyád,
hogy ilyen kemény?
vette a kis angyalt, meg az ördőgíiókát,
Vagy mi van a kalapod alatt?
(Ha
akarom mondani, a két rongyes gyere- tudta volna, hogy biz ott két hegyes
ket. Az egyik, a szőke haju, épen felé- kis ördögszarv merede zik 1)
tekintett a nagy kék szemével. Nem
Az ördögfióka kárörvendően
vihotudom én, mi juthatott 'eszébe a boltos- gott. Rátámadt a suhanc:
nak, elég az hozzá, ~hogy utánuk szólt i ] - De hiszen, ne gondold ám, vi- Hej, gyerekekl Hát csak mond- 'gyori, hQgy a te kedvedért
cipekedjátok meg édes anyátoknak, hogy várok tem I Ezen a másikon akartam segíteni
am, azzal a kis pénzzel I
mert úgy tud nézni a két szemével.
- Köszöniűk a jóságát I - rebegte mint ,egy kis kutya. Most aztán csak
a szőke hajú. A fekete meg titokban hívjatok ki segíteni valakit, mert én
kiöltötte rá a nyelvét. '
beljebb ugyan nem viszem L Jó éj. A fényesen 'kivilágított kapu előtt szakat I/
még mindig ott állt az elegáns úro
Ugy látszott, hogy a két kis gyáMár nem volt egyedül, egy szép úr- moltalan
befordul a 'kapun,
de a
hölggyel beszélgetett, aki épen akkor következő pillanatban
már ott ültek
lépett ki egy másik autóból. Látszott ősszebújva
a külvárosi ház előtt, az
az uron, hogy jó kedve van. Amint utcaszélen.
észrevette, hogy a két gyerek megint
Nyílik az ajtó, kijön az ember, hogy
ott ácsorog, belenyúlt a mellényzsebébe
éjszakára bezárja a kaput, látja ám a
s titokban, hogy a szép hölgy észre két kis rongyest.
ne vegye, pénzt adott a cifra ruhás
- No né! Hát még mindig itt
szolgának,
nem szólt semmit.. csak a vagytok?
Hát csak gyertek befelé!
szemével intett a gyerekek felé. De . Ottbenn aztán az asszony kezükbe
a szép hölgy mégis észrevette, amint nyomott
egy - egy karéj kenyeret s
a szolga a gyerekek kezébe nyomta közben elmesélte, hogy sehol se találják
a pénzt. Elmosolyodott és azt mondta a harminc pengőjűket, amit az ember
az elegáns úrnak:
..'
keserves
favágás sal keresett.
Vagy
-'- Lássa, ez szép magától. ,Orülök, elveszett az ember zsebéből, vagy elhogy ilyen jó szíve van. Ezt meg- lopták. Nem csoda; ha az előbb nagy
'jegyzem magamnak!
bosszúságában
elkergette a gyerekeket
Az elegáns úr elrőstelte. magát, de
. - Most aztán gy~rtek fiaim a konyazért látszott rajta, hogy jól esik neki hába, a tűzhely mellett megálhattok.
mormogta

-

Holnap aztán az uram majd hazakísér
benneteket.
Amint az asszony elköszönt tőlük
és egyedül maradtak
a konyhában,
egy darabig szótlanul néztek egymásra. Akkor azt mondja az angyal:
- Furcsa! Ugy~látszik, az emberek
rosszak is, meg jók is. Egyszer roszszak, egyszer jók!
- Ugy látszik - felelte az ördögfióka és nagy mérgében
úgy csapott
le egy cserépfazekat a padkáról,
hogy
ezer darabra törött. Az angyal hir-

.Ottbenn
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Megvan a pénz, mind. a 'harminc
pengő! Hogy került ez ebbe a fazékba?
Igazán különős !

*

Kint a sötét országuton,
ott, ahol
a két gyalogut betorkollik,
szémkőzt
áll egymással a kis angyal és az őrdögcsemete.
Látod, mégse a te területed !
Csak -ugy tüzel a kis ördög szeme:
- De a tied se! Es ha megnövők,
akkor erős és okos leszek és ugy
belebuvok minden 'ember szivébe, de

aztán az asszony kezükbe nyomott egy-egy karéj kenyeret ... "

telen lehajolt' és odanyult a cserepek kőzé.
A nagy csőrőmpőlésre
bedugta az
ember, a fejét az ajtón:
Mi :az?
Mit törtetek
össze
gyerekek? "Még ti is kárt csináltok?
Csodálkozva nézett körül:
- De hát hol vagytok? Nézd csak
asszony, ~. két lurkó megszőkőtt az
ablakon! Osszetörték a fazekadat !
Bejön az asszony is, bosszusan nézi
a cserepeket, egyszerre meglepetten
fölkiált :

ugy. .. aztán ugyelrontok
minden
embert, de ugy. .. hogy tudom, többet egy szóval se mered mondani,
hogy ~z nem az énIterülEHem!
- Es én, ha megnővők,
még erősebb és okosabb' Teszek, mint te és
minden embernek megsugom,rhogy ki
ne nyissák előtted a szivüket és segítek nekik, hogy jók lehessenek,
akkor aztán az egész föld az én területem lesz!
Majd 'meglátjuk
- hencegett az
ördögfióka, Hátat fordított és durcá-
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san bt! hagyta az angyalt.
- O, te illetlen, elmégysz és még
csak nem is köszönsz? Nem is játszom
ám többet veled! Legalább mondd,
hogy Isten megáldjon!
Isten nevének hallatára az ördögfióka megrázkódott és a következő
pillanatban csak egy kis kék lidércláng
imbolygott sietve a mocsár felé.
Enyhe szellő kerekedett. Az angyal

felszállt a szellő szárnyára, onnan egy
felhő vállára, onnan a holdsugárra,
onnan meg a mennyországba.

*
Mit gondoltok, emberek, nem volna-e
jó nekünk is tenni valamit és keményen
bezárni a szivünket az ördög előtt,
hogy akis
angyalnak, ha megnő,
igaza lehessen ... ?

Bethlen Gábor.
(1580-1629.)
j

Emlékezés halálának háromszázados évfordulóján. -

A magyar nemzet történetének szo- resztyén magyarnak a törökkel szőmorú fordulatai sokszor állították az vetkezni?
Mind olyan kérdések, a
államférfiakat bonyolult, nehezen meg- melyekre nehéz a felelet; sok magyar
oldható feladatok elé. Ilyen sulyos elme magában emésztődik e kérdévolta nemzet állapota a XVII. század seken, mit Zrinyi Miklós, 'másnak a
elején is. Eletbevágó kérdések ostro- feje vérpadra kerül, mint Nádasdvé.
molták a hazájukért aggódó magya- Kinek ne jutna "eszébe Arany költerok szivét, eszét. A török benn volt ménye:
az országban s szinte állandó beren"Kél ellenség a Duna-két-parton:
dezkedésn,ek látszott, már ít~.e~i e~- I . Kev~s annak. ~z én egy
kardom.
helyezkedese ; de azert a torok ki- Egyiket a jnásikkal - _hlaba !
-űzésének
gondolata nemcsak Zrínyit
Ahogy lehet" - gondolja magában.
nem hagtta nyugodni, minden magyar
Ennek a zürzavaros időnek nagy
lelkében ott volt a vágy Nagymagyar- egyénisége Bethlen Gábor. Nemcsak
ország után. A Habsburgok alatt ma- a protestáns 'egyháznak,
az egész
radt Magyarország csak egy kis rész, magyarságnak kiemelkedő nagy hőse,
a "fogyó fé!hold" név rája illett ebben aki a maga korában világtörténeti viaz időben, s a Habsburgok ide ~'- szenylatban is számottevő szerepet
nyelve, idegen szelleme, a magyar- Játszott.
ságot,
mint nemzetet
meg nem
A történelemben két Bethlen' család
értő lelke visszatetszést váltott ki sok szerepel. Az iktári Bethlenek - s a
magyar lélekből. A protenstantizmus bethleni Bethlenek. A fejedelmi iktári
és a katholicizmus küzdelme kezd Bethlen család 1866-ban kihalt, - a
mind magasabb hullámokat vetni. Az bethleni Bethlen család ma is virágerdélyi rész nem tartozhatik a Habs- zik. Ugylátszik, nem közös az ereburgok kormányozta Magyarország- detűk, az iktári Bethlen család
hoz, mert távolesik tőle, közben van nem erdélyi Magyarország déli
a török, de még nem is olyan erős, .vidékén volt birtoka, Iktár Temes.hogy teljesen önálló lehe sen, félig- megyében van. Amikor a török dúlás
meddig a török vazallusa. Mi itt a elől a család Erdélybe menekült, teendő? Hogyan lehet itt a nemzet itt sikerült Bethlen Gábor atyjánakigazi érdekét
szolgálni ? A Habs- a. szép marosillyei uradalmat
megburgokhoz csatlakozzanak- e, akiktől szerezni.
Itt Marosillyén született
a török kiűzését
várhatják, vagy az Bethlen ,Gábor 1850-ben. Csak 13
erdélyi -fejedelmet emeljék nemzeti éves volt, amikor atyja meghal', királlyá, aki 11 magyarságuknak biztos s a zsarnok Báthorv Zsigmond eltámasza?
Katholikusok legyenek-e vette tőle birtokát.
Bocskay . vette
vagy protestánsok?
Szabad-e a ke- pártfogása alá, mintha megérezte volna,

!~

hogy az ő élete .művét tovább fejleszfeni ez a gyermek fogja. Bethlen
mondja: "Bocskay nekünk atyánkfia
volt, minket ő nevelt és "igen hitt
nekünk".
A Básta-korszak
zűr-

\,
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meg közelröl a törököt, s"-ez. ismerete
alapján tudta f.elhasználni török őszszeköttetéseit politikai céljai elérésére.
Amikor Báthorv Gábort saját hajdui
levágták, Bethlen Gábornak
úgy .a
"

Bethlen Gábor lovas arcképe.

zavaros. idejében, Báthory Gábor vé- török előtt, :mint Erdélyben
olyan.
rengző uralkodása
alatt több főur hires neve volt, hogy 1613-ban őt vá-'
menekült
török területre,
közöttük lasztották erdélyi fejedelemmé. Ettől
volt ..Bethlen Gábor is, aki így ismerte kezdve halá.14i~, 1629-ig, 17 évig vi7*
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~-elt~ fejedelmi méltőságát
olyan'[íeiemagyarország egyesítése magyar nemdelmi kőtelességérzettel,
munkabirás- zeti fejedelem alatt; 2. a protestáns
sal, körültekintéssel, hogy kevés hozzá vallás megvédelmezése; 3.
magyarhasonló koronás fő akadt akkor Euró- ság müvelése jó iskolák útján, a tupában. Míg nagy ellenfele, II. F erdi- dományok terjesztése révén.
nánd úgyszólván csak' a vallásos gyaEzek az eszmék foglalkoztatták
korlatai és a szarvasvadászat
iránt e,gész- életében. Az első kettő a nemérdeklődött, Bethlen minden idejét az zeti Nagymagyarország
eszméje, s a
államiigyeknek szenielte. Hisz csak le- protestantizmus védelme állította élevelezése naponta legalább 2-3 órát sen szembe az akkori magyar királyelvehetett töle, ha gyönyörü magyar-Ilyal:
II. Ferdinánddal s azokkal a
sággal, sajátkezűleg
megirt leveleinek magyarokkal, akik egy más politikai

a

Bethlen Gábor zászlaja.
\

/

százaira gondolunk. Ö maga volt Erdély kűlűgyrninisztere, maga volt a
hadvezér, a pénzügyek vezetője,. is.kolák, tudományok pártfogója, vallás. ügyek intézője. Maga mellett inkább
csak szintelenebb vegyéniségeket
szeretett ~ akik az ő eszméinek feltétlen
hívei voltak. S ezek az eszmék magasan szárnyaltak! Ha az ő rendkivül
szövevényes, diplomáciai leveleit 01vassuk s tetteit számbavesszük, három
nagy' gondolatkört találunk, amelyeknek megvalósítására
tört: 1. - Nagy-

elgondolás hivei voltak, mint p. o.
Pázrnány és Esterházy Miklós. Viszont
ez az állásfoglalása kapcsolta bele
az akkori európai habsburgellenes
irányzatba.
Követei, levelei járnak
mindenűtt, ahol céljainak megfelelő
szövetkezésről
szÓ' lehet, Velence,
Anglia, Svédország, a csehek mind
tényezők az ö terveiben, mindegyikhez tervekkel, tanácsokkal, kérésekkel
fordul, s mert kardja és elméje élét
többször megmutatta, tisztelettel
fogadják. A magyar külpolitika soha
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ilyen tevékeny nem volt. Pedig hely- lélek. Huszonhatszor
olvasta át a
zetét rendkívül nehézzé tette a török bibliát, e~ész életét, fejedelmi elhivaA török ellenére tennie nem lehetett, tását úgy tekintette, mint. isteni meghisz ott volt a hátában
s a török bizatást. Buzgó vallásosságaból
fakadt
sereg Európának
még mindig legha- az iskolaügy iránt való nagy érdektalmasabb serege volt. S ebben a lődése.
E téren valóban .Iejedelmi
nehéz diplomáciai helyzetben Bethlen látókötre
és fejedelmi akaratra valló
Gábor szinte fölényes könnyedséggel nagyalkotásokkal
gazdagitotta a proküzdi meg diplomáciai harcait. Bár testáns kulturát.
Gyulafejérvári
rehányt-vetett ifjúsága miatt, rendszeres iskolájában 40 tanuló kapott ingyen
iskoláztatásban alig részesült s latinul lakást és ellátást, s élete utolsó évésem tudott
jól, szellemi felsősége ben 5 falut, Tokajban szőllőt, 20.000
mindig bizton vezette. Kora reggeltől forint készpénzt s még több járadékot
késő estig tárgyalt, küldötteket
foga- biztositott a föiskolának. Korát megdott, az európai kultura legmagasabb haladó igazi protestáns demokratikus
fokán álló követek, mint p. o. a pfalzl felfogással a tanulók felvételénél csak
tanácsosok ismerték el éles látását, a tehetséget kötötte ki 'feltételül, a
bölcseségét.
Meglepő,
sőt sokszor nem nemesek 'éppen úgy tanulhattak,
tragikus fordulatú pályáján legtöbbször mint a nemesek. E mellett az erdélyi
helyesen itélte meg a helyzetet, vagy ifjakat külföldi protestáns egyetemekre
ha tévedett, gyorsan tudta levonni a küldi, 1618-ban p. o. már hat alumhelyes következtetést,
s új tervvel,. új nusa tanul külföldön, köztük Geleji
lendülettel tört .előre, Nagysága kűlő- Katona István az erdélyi kalvinizmus
nösen megnyilvánult
akkor, amidőn jövendő oszlopa. Szenczi Molnár AInem koronáztatta
meg magát magyar bert, aki maga is élvezte Bethlen
királynak, bár kezében volt a korona. Gábor bőkezűségét,
nem hiába dicsérte
Jól tudta, hogy ez olyan döntő lépés az Istent, hogy éppen Bethlen Gábort
lenne. amelyre .. nem látta elérkezettemelte a fejedelmi székbe
akkor,
nek az időt. Onmérséklet,
öníegyel- amikor a protestáns egyházak Luther
mezés, ritka erények e kor férfiai ban ! fellépésének százados évfordulóját űnHárom hadjáratot
v.ezetett céljainak nepelték. Milyen kár, hogy ez a nagy
elérésére, különösen
első hadjárata férfiú oly rövid ideig élt! Férfi kora
1619-ben volt valóságos diadalmenet teljében, 49 éves korában 1629 nov.
Kassától Pozsony ig. E hadjáratában
15-én Nagyenyeden halt meg.' Halála
nemcsak hadvezető hépességét, hanem előtt egy órával, amikor már beszélni
személyes vitézséget is megmutatta. ne~ tudott, tollat és papirost kért s
Maga is résztvett a harcokban s élet- ezt írta rá: "Ha-Isten velünk, kicsoda
veszedelemben
forgott, s a csaták ellenűnk ? Senki nincsen, bizonyára
tüzében Dávid zsoltáraival lelkesítette nincsen!"
Németh Sámuel.
és vigasztalta katonáit,
Adoenihor.
Első nagy célját: Nagymagyarország
lrla: Boldis István.
egyesítését
nemzeti király alatt nem
Szivem
temploma
tárva, nyitva,
érte el, de Erdélyt naggyá tette, ....::
Oltárán hitnek szetit lángja lobog;
második célját: a protestánsok ügyé- Tudva Nálad sejtelme, titka:
nek megvédelmezését
már sikereseb- Jövel, Uram, Jézus, végy szállást ott!
ben hajtotta végre, az 1621. dec. 31-én Odvnek mámorát gerjeszd fel bennem)
Ki Zakeusként látni eped,
megkötött nikolsburgi majd az 1624. Zsoltáros
ajkkal ihletve zengjem
második bécsi, az 1626-iki pozsonyi Hódoló himnuszban a Te neved!
békekötésekben, amelyek a bécsi béké- Ha könnyelmíín
szívsebet ejték,
ben biztosított vallásszabadságot
újra Bíínbán6 köny em legyen rá balzsam;
megerősítették.
Egyházának
hű fia Sajgó sérelmim: -húnyó
emlék, fia volt nemcsak annyiban, hogy egy-- Testvéri csókra kész szívem, ajkam.
Neked ajánlom Uram fel keblem,
háza ügyeit éber-figyelemmel kisérte, fr!
ely Zakeusként
érted 'eped,
a protestánsok jogai felett féltékenyen
Zsoltáros ajkkal ihletve zengem
őrködött, hanem úgyis, mint . hivő Hódolat himnuszát: - a Te neved!
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,A lutheri szellem kíncses házábólDr. Gödör József szendi esperes.
Akinek Goethe szállitot! nagyhercegi

tanácsosságot

és f~eséget.

Gödörházi
Gödör György vadosfai
esperes és a két papfía, József és
Lajos, régi ismerősünk.
József életrajzához az adatokat még Hering Lajos
esperes küldte be Szendről Szinnyeynek s már ő is jelezte a Goethével
való összeköttetést.
Legutóbb pedig
dr. Thienemann
pécsi egyet. tanár
közölt igen érdekes leveleket, melyek
Gödörnek
a nagy Goethéhez
való
viszonyát még jobban megvilágítják.
[Heimatsblatter
1929. 1. sz.]
Az apa Szentgyörgyvőlgyön
(Zalame gye) született 1767 és nemesi előnevét a siomszédos
Gödörháza kőzségtől
vette. Nemescsén
és Iharos. berényben a rokonoknál tanult, majd'
pedig a ,pozsonyi líceumból
is kikerülve 1788. Csabdin, mint licentiatus
kezdte meg a nyilvános pályát. 1791,ben Jenába is kíment. 1793. pedig
Szakonyba
avatták
fel 'lelkésznek.
Majd átment Uraiújfaluba, innen pedig
1813. az artikuláris Vadosfára hívták.
Kis János püspök jött le Sopronból,
hogy jó barátját Vadosfán beiktassa.
Gödör György itt nagy áldással működött.
Paplakot, iskolát építtetett,
templomot renovált, tőkét gyűjtött és
szigorű fegyelmet tartott gyülekezetében. A Perlaky, Kisfaludy, Vécsey
és Káldy családtagok
felett mondott
halotti beszédei nyomtatásban
is megjelentek. A jenai egyetem 1817. a
reformáció jubileumára a theol. licentiátusi fokozattal tisztelte meg.
Gödör György még Szakonyban
vette feleségül Rétalapi Németh Zsuzsannát. Alábbi hírneves fiukon kívűl
Uraíüiíaluban
1800. Lajos nevű fiuk
is szűletett, Ez is jeles tehetség volt.
Pozsonyban verseket írt Stanislaides,
Bilnicza és más tanárok tiszteletére
s a Szépliteraturai
Ajándékban
is
korán jelentek meg versei. A theológiát 1821. Bécsben hallgatta. Itten
barátja, Turcsányi
Gábor albumába
tréfás verset írt liA visszhang" cimen:
"Mi kell, szólj, beszéld el, jó barátom
Gábor? Visszhang:
Bor! Bajod

van, igaz-c, azt beszélik
mások?
Sok!" És így tovább. Ez a Lajos fiú
azonban mint vadosfai káplán már
1822. meghalt. Névtelen
barátja költeményt
írt és adott ki halálára.
[Györ 1822.) Atyja is 1826. sírva
ment fia után a koporsóba. A szűlők
és Lajos fiuk közös sírban ma is látható szép emlékkő alatt pihenn ek a
vadosfai sírkertben.
A másik fiú, Gödör József, fényesebb pályát futott. Ez még Szakenvban született 1795. Ifjú éveit Uraiúifaluban és Vad os fán töltötte. Iskoláit
Pozsonyban
és Sopronban
végezte.
Mint 19 éves ifjú költeményt írt Csáfordi Török Mihály és Mankóbüki
Horváth
Zsuzsanna
egybekelésére.
(Sopron 1814). 1817-ben máj.' 3-án a
jenai egyetemre iratkozott he sekkor
itt magyar tanulók (Haubner, Wimmer,
-Turcsányi, F arnek, Kapcsándi, Hetyésy
stb.] oly nagy számmal voltak, hogy
a reformáció háromszázados
jubileumára az egyetemi templomban külön
magyar istentiszteletet
tartottak.
A
szónok Gödör volt, aki Péld. 16, 7. v.
alapján ezt a tételt fejtegette : Mire
kötelez a nagy .emberek
emléke? 1.
Példájokat híven kövessük, 2. Hasznos cselekedeteiketa késő maradék
számára is fenntartsuk. 3. Becsületüket az ellenkezők vádiaitól
oltalmazzuk. Az ügyes és rnozgékony Gödörnek is' része lehetett abban, hogy a
jenai egyetem ez alkalommal Kis .Iános soproni püspök-lelkészt
a theologia doktorává,
Gödör atyját pedig
licentiátussá avatta.
Gödör komolyan fogott a munkához. 1818. nov. 26. az egyetemen
bölcsészetdoktori
diplomát szerzett s
nyilvános próbaelődas
után arra is
engedélyt kapott, hogy mint rendkívüli tanár
[doctorlegens] . az egyetemen előadásokat is tarthasson. Ezeket még a' téli félévben megkezdte s
két latin értekezést
is adott ki a
galáciai levél Ill. 20. versének ujabb
magyarázatáról
és bevezetést
irt a
perikopák történetéhez.
(Jena 1818.
és 1819.)
.
Tanulmányai
mellett
azonban
a

magyar diákok szokása szerint Gödör
sem zárkózott el a _ jenai társadalmi
élettől. Maga Goethe ismerte el, hogy
a magyar diákok .Ienában megszerezték minden jó ember tiszteletét
és
jó emléket hagytak magok után. Payr
Sámuel balfi lelkész albumából kitűnik, hogya magyarok .Ienában 1814
-16. dr. AszalI György nagyhercegségi ügyvéd házában szoktak kedélyes estéket tölteni. Leánya,
Aszall
Johanna
az orthodoxiát
csipkedő
elmés verset irt az albumba. AszalI
Zsófiánál
pedig magyar diákok is voltak szálláson.
Gyakori
vendége
volt
Jenának
Goethe is, kire a magyar diákok nagy
tisztelettel tekintettek. De hát a nagy

Gödör József szendei csperes.

,

urhoz, a titkos'[tanácsoshcz és miniszterhez, aki sok - előkelőséget [Bcethovent, Fesslert] sem fogadott, ki mert
volna közeledni. 'Gődörnek
sem volt
vele személyes ismeretsége, csak létásból ismerte.
De volt egy közős
ió ismerősük Jenában,
a nagyherceg
hű emberének,
Eckhardt János adótisztnek az özvegye, Aulhorn Friderika, akinek Emilia leányát Goethe
már mint gyermeket ismerte és kedvelte. Ezek házába Gödör is eliárt.
mert Eckhardt Emilia iránt mélyebb
vonzalm at érzett s ezt Jenából való
távozása után is megőrizte.
A fiatal tudós theologust
1819.\
Győrbe hívták meg a kisgimnáziumba
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Kis János ,és Petz
Lipót voltak itt az elődei. Es a 25éves Gödörnek mint kezdő tanárnak
valami szokatlan korai ambiciója támadt. Györböl
1920. ápr. 10. szép
német levelet irt Goethenek,
mint
szász-weimari miniszternek,
melyben
arra kéri,· hogy eszközölje ki számára
anagyhercegi
tanácso si cimet. Hivatkozik arra, hogy Károly Agoston
nagyherceg
szereti
a magyarokat,
Jenában
is atyailag
gondoskodott
rólok. A tanácsosi cimre pedig azért
van szűksége,
mivel Győrött az apátok, kanonokok, prépostok és profeszszorok majd mind tanácsosai
a királynak, tehát, hogy őt, a protestáns
tanárt kevesebbre ne becsüljék, ő is
a nagy hercegi tanácsosi cimet szeretné
kinyomatni
a
leckekatalógusokra.
Goethe talán mcsolygott a fiatal tanár
hiúságán,
de a fényes cimet és diplomát megszerezte ~és megküldte Gödörnek.
A nagy kőltö és míniszter
1820. jún. 21. szép levelet is irt az
ifjúnak és szerencsét
kiván további
munkásságához,
melyben most már
kűlső előny is járul a belső értékhez!
En azt hiszem Gödör
ezt a korai
nagy kitüntetést inkább a jenai Eckhardt családnak,
mint önmagának
köszönhette.
Aug. 3-án GödÖr a leghálásabb érzelmektől áradozó levélben mondott
Goethének köszönetet s majdnem egyidőben
Eckhardt
Emílíát
feleségűl
ké~le leVélben az édesanyjától.
Nem
is kapott kosarat, sőt siettették
az
egybekelést. Hamarosan ismét Goethe
eszközölte ki többszörös levélváltás sal,
hogy Emilia anyjának nyugdíjat Magyarországba
átutalták.
S midön az
anya és leánya a hosszu, szinte kalandos utra, Magyarországba
elindultak, ismét Goethe irt számukra szép
ajánló utlevelet Grünner rendörtanacsosnak Eger cseh határvárosba, mert
a hölgyek különös en a Habsburgok
országaiba
való
átlépéstől
féltek.
Goethe különben váratlan szerencsenek mondja a házasságot a jó lányra
nézve, "akit ő gyermekkorától
fogva
mindig jónak ismert".
Gödörről is
tudakozódott és jó hireket hallott róla.
Goethe a mennyasszonynak
egy rekáplántanárnak.
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mekművű ezüst pecsétnyomót
adott
Emilia nevének kezdőbetűivel.
Igy tehát Goethe útlevelével és az
nagy nevének oltalma alatt indult
el Eckhardt Emilia és édesanyja a
nagy útra. Gödör Bécsbe ment eléjök.
Itt volt a boldog találkozás. Esküvőjük okt. 19. Győrött volt, Gödör anyja
már, nem volt életben.
Násznagyoknak két győri nemes embert, F erenczi
József és Németh János kereskedŐket
ké~ték fel. A menyasszony
20, a
vőlegény 25 éves volt. Gödör 1820.
nov. 5., már mint fiatal férj és Ifa
világ legboldogabb embere" ír Győrböl ismét Goethének hálatelt levelet.
Emiliája érzi ugyan még a honvágyat.
de a győri barátnők
majd pótolni
fogják az otthoniakat. ' Az idő meggyógyítja a sebeket. Kéri, hogy időnként ezután is irhasson Goethének
magyarországi hireket. Gödörnek ezt
a levelét említi Goethe is a naplójában. De levelezésüknek
több emléke
nem maradt fenn. Csak azt tudjuk,
hogy Gödör továbbra is tagja maradt
a je nai nagyhercegi
mineralogiai tár-

pihenni. Bizonyára a Péczeli és Perlaki komáromi lelkészek által szerkesztett
egykori Mindenes
Gyüitemény
mintájára
Gödör
is 1824.
Komáromban
Laura cimü "Oktatva
Mulattató
Ujságot
a pallérozottabb
Magyar F amiliák számára" adott ki.
S ezt
maga így okoita meg: Azzal
búvalt
nemrégiben
egyik barátom,
hogy én csak hiában élek a világon,
se könyvet nem irok, sem a Tudományos
Gyüjteményt
munkáimmal
nem gyarapítom: ilyenek-e úgymond,
minden feleséges emberek?
Elszégyenlettem magamat s feltettem, hogy
akár díszlik, akár nem, megszégyenttem barátomat s amennyire a fonál
engedi, én is produkálok."
Ez a biztató barát Edvi Illés Pál lehetett,
mert a megjelent két füzetben
ettől
van legtöbb vers és cikk: A csejtevári gyermekek,
A késő házasság,
A paradicsomi
élőfa, Gödör
"Az
ujságokról"
írt benne.
Munkatársai
voltak még:
Kiss József,
.Iánosa
Dávid,
Holéczy Dániel,
Szakonyi
Mátyás sat. Merész vállalkozás volt
ez, a 2-ik füzettel meg is szünt. Vörösmarty
Mihály a maga mértékét
álkalmazta
Laura iróira és Gödör
Józsefre három Epigrarnmot írt: Az
eg~ik ez:
Elve halál vagy már gödrök szőrnyebbike, József.
Két Laurát nyeltél s most fuladozva

ő

ö

saságnak.

Gödör Győrött mint rektor és "első
professzor" írta alá leveleit. Az anyakőnyv
is igazgató-tanárnak
mondja.
Goethe pedig győri főiskolán ak tnondja
a kisgimnáziumot,
melynek Turchányi
János volt a másik tanára. Az egyszerű Fábri Pál és Sikos István győri.
lelkészek bizonyára megmosolyogták,
hogy a )fiatal Gödör a doktorátus
mellé még anagyhercegi tanácsosi ci rI) et
is megszerezte és kinyomatta az Ertesítőkbe. A szerény káplán-tanári
állásban a fiatal pár nem valami jól
érezhette
magát. Gödör 1821. .haza
ment atyja mellé káplánnak s 'a szendiek még ez évben Vadosfáról hívták
meg rendes lelkészüknek.
Itt a kicsiny komáromrnegyei
faluban szűletett 18?1. nov. 18. egyetlen Matild
-leánykájok, ki már 1824. őszén meghalt. Több gyermekük azután nem is
lett.'
A fiatal papot az csperesség
azonnal megválasztotta
jegyzőnek.
Az
es~eres Farnek, D~;id, -~ ~zomszédos
Szakon lakott es JO baratjuk volt. A
tettvágyó Gödör Szenden s'em tudott,

hőrőgsz.

Gödört 1829 elején Alhóra, vasmegvei német kőzségbe
választották
meg. De itt _sem ére zték jól magukat
és 1833. már Szentgyörgyvőlgyre
vonultak vissza, ahol még valami nagy"apai birtokuk
lehetett.
Majd 1838.
ismét Szendre választották
meg Gödört, ahol még husz esztendeig lelkészkedett
és tagja volt a kerületi
törvényszéknek
is. A -kortársak (Karsay püspök) úgy ismerték, mint aki
Abraham a Sancta Clara médjára
figyelemkeltés
eéljából
nagyon pórias
közmondás okat is szőtt a beszédeibe.
A három kegyes nőről szóló husvéti
evangéliumot
példáúl
eszavakkal
kez~te magyarázni.: ,~~árom asszony
együtt van, Mindjárt
retye-rutya
van." A Péter apostol esetéről szóló

I

ponas kifejezések azonban ("kötötte
az ebet a karóhoz, megrágta a szijat"
stb.] nem tőle, hanem Tompos Balázs
gergelyi lelkésztől valók.
Gödör Szendről ezután is levelezett Erdélyi Jánossal és más Irókkal.
1848-ban
"Urunk
Jézus
végórái"
címen bőjti elmélkedéseket
adott ki.
(Kecskemét,
Szilády
K.) Ezekben
azonban nincs semmi póriasság. Halotti beszédei pedig a Papi Dolgozatok V. füzetében
[Kecskemét
1855.)
jelentek meg. Az 1853. évi Névtárban
panaszkodik Gödör, hogy Szend hanyatlásnak indul, mert 1851. földicinek
nagyobb részét elveszítette. l858-ban
pedig tüzvész puszitotta el az egész
kőzséget. Gödör nagy búzgósággal vezette az ujjáépítés rnunkáját sennek
lett az áldozata.
1858. márc. 30-án
halt meg 63 éves korában. Kevéssel
halála előtt a fehér-komáromi egyházmegye esperesének is megválasztották.
Gyermekük halála után családi életük nem volt boldog. A nagyon is
magyaros férj és a németországi feleség nem értették meg egymást. Az
alhói születésü
Grossbauer
Cecíliát
fogadták örökbe, akit Gödörné is igen
szeretett és Cser János szendi tanítóhoz adott feleségül. Az özvegy papné
1866. okt. 19. halt meg. Sirjokat
Szenden egyszerü kőemlék jelöli. ,
Összeköttetésük
Goethével nagyon
korán megszakadt. . csak a tőle való
ezüst pecsétnyomó van még ma is az
unoka, Czink Ferencné Cser Julianna
birtokában. Az érdeklődök és gyűjtők
figyelmát itt is felhivjuk a nagybecsű
műkincsre.
A fényes tehetségekkel,
nagy reményekkel
elindult ifjú itt a kicsiny
Szenden talált végleges munkamezőt
és siri ~pihenőt. Erényei mellett megvoltak hibái. De így is egyik kiváló
munkás esperese
volt Dunántúlnak.
Kár, hogy kihalt vele
Gödör papok
ároni háza. Nem mindennapi dicsősége, hogy Goethével levelezett, a
nagy embe/ jóindulatát
megszerezte.
Neve belekerült
Goethe naplóiba s
ezáltal az irodalomba,
a Goethével
érintkezett magyárok
sorába. Thienemann professor érdeme, hogy Gödör
és Goethe leveleit külföldi források-

a

'105
ból közölte s ezekkel egyháztörténeti
adatainkat kiegészítette. Az
szivességéből közölhetjük Gödör, Józsefnek
régi pasztellfestményről
készült arc-o
képét is.
Paijr Sándor,
ő

Karcsay Lajos.
Karcsay
Lajos nevének
említése.
minden művészetkedvelő
magyar ember szivét méltó büszkeséggel töltheti
el i nemcsak azért, h()gy kiváló festő,
hanem mert minden izében magyar.
Dunántúli régi magyar nemesi családból származik i Vasrnegyében,
Körmend mellett, Kiskölkeden szűletett,

I

Karcsay Lajos.

Művészi kiképzését
mint annyi más
kiváló magyar festő (Benczur, Meyer,
Wagner stb.] Münchenben nyeri el i
a XIX. századnak
Párisból kiinduló
új művészi áramlatai reá is nagy hatással vannak i de ő ezekben mindig
megtalálja azt, ami az ő lelkével rokon, azt sajátítja csak el, azért marad meg emberi és művészi egyéniségében mindig eredetinek,
magyarnak. Mint ősi birtokos család sarja
már az anyatejjel beszívja a szabad
természet és magyar föld szeretetét,
ISmeri és szereti a népet is, mely ezt
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a földet műveli j de nem azzal a romantikus rajongással, a XIX. század
első felének érzelgős divatja szerint,
. hanem öszintén,
szívböl," jól ismerve
hibáit és gyengéit. F estészetében nem
idealizálja a népet, a bécsi Waldműller-iskola receptje szerint, hanem
olyannak' festi, amilyennek látja és
ismeri. Népéletképei mentesek ezen
irány hamis pathosától és mentesek
a francia naturalista iskola nyerseségétől : természetesek,
közvetlenek,
magyarosok j erős jellemzőképesség
és jóízű humor nyilvánul meg bennük.
Nemcsak tárgyválasztásban,
hanem
művészi felfogásában, stílusának ki"alakulásában is mutatkozik az új áramlatok hatása, anélkül, hogy eredetiségének kárára válnék. A plein air
festészet határozza meg rnűvészi irányzatának továbbfejlődését j de ezt a hajlamát bizonnyal kifejlesztették benne
gyermek- és ifjúkorának benyomásai,
mikor a szabad természetet járta.,
Egyik legkiválóbb és legismertebb
képe, . a "Duzzogás" mutatja az ő
szeretetreméltó művészi tulajdonságait.
Hetyke katonagyerek
ül a parasztszoba közepén és csökönyös megátalkodottsággal,
látszólag közőnyősen néz fölfelé j mőgötte a terített
asztalon üveg: nyilván szivesen látott vendég. Világért sem nézne maga"
mőgé,
a hl mellett a padon ülő kis
Ieányra, aki parasztos tüntetéssel a
kendőjébe sír. A szebába beáradó
napfény meleg derüt áraszt erre a
jelenetre, melynek humora nyilvánvaló. A dacos legény és síró kis lány
közt minden békésen meg fog oldódni
és nagyon valószínű,
hogy a két dacos fél közül nem a büszke katona
lesz a győztes, hanem a bánatos hajadon.
Erős jellemzőképessége
és egészséges humora többi képein is érvényesül, melyek közül legismertebbek
az "Almaszüret" , a "Meszelő Asszonyok", "Boszorkánykonyha",
"Zsugori" stb.
Külső elismerésben is bőven van
része ji~a~Lkiállításokon nagy sikerei
vannak j "Zsugori" c. képét a király
vásárolta meg. Mégis egy idő műlva,
a müvészetkedvelők nagy sajnálatára

és a magyar művészet kárára, elmarad a tárlatokról. Tehetségének teljében vonul vissza. Idegenkedik a nyilvános szerepléstől.
Mint egyházának
hű fia családi tradicióinál fogva itt
is hivatva volna ezen a téren vezető
helyet betölteni, de ettől is visszavonult.
Most Nagygeresden családi birtokán
él és gazdálkodik. Ott járja a természetet, melynek szépségei bizonnyal most
is meg ihletik.; de ezekből a benyomásokból csak az ő lelke gazdagodik,
nekünk nem juttat belőle. Igazi előkelő
lélek nyilvánul meg hallgatásában j
szerény, tartózkodó, önérzetes. Ez a
büszkeség is magyaros vonás: lelke
mélyébe nem enged tekinteni. Mi se
kutassuk tehát.
Láng Margit.

Karlovszky Bertalan.

Munkácsy Mihály' szűlövárosában
Munkácson született 1858-ban. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után
a müncheni akadémián tanult, hol
többek között Gyárfás és Strobenz
társai voltak. A magyar festők ebben
az időben mind külföldön C""tanultak,
itthon sem rendes iskola, sem pedig
műpártoló
kőzönség
nem igen volt,
Az akadémia elvégzése után ő is,
mint sok más kiváló mesterünk, kűlföldön él, Párisban telepszik le. Hisz
ott volt a nagy magyar. pártfogó,
Munkácsy Mihály, kinek ekkor már
főuri műterme volt. Karlovszky is
dolgozik nála és festi az. ott divatos
genre képeket.
Majd hazajön Budapestre. Both Menyhérttel festőiskolát
nyit, melynek ő a lelke. Sok jeles
festőnk került ki iskolájéből.
Ujból
visszamegy Párisba s csak a kilencvenes években telepszik meg végleg
Budapesten. Sokat szerepelt, úgy hazai,
mint külföldi tárlatokon. "XIII. Lajos
korabeli alak" cimü képével 1897-ben
a műcsarnokban Kárelvi-díjat kapott.
1890-ben "A pipázó katona" c. festményére társulati dijat s 1908- ban a
"Magyar parasztasszony"
c, képére
állami nagyaranyérmet
nyert. 1912ben e"gy arcképére megkapja a jubileumi díjat,
Karlovszky Bertalan sokat illusztrált
szebbnél-szebb
genregépeket, tanul-
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mápyfejeket, csendéleteket,
s aktokattetést.
Élettelen tárgyak megelevenedfestett. Európai hirü nagy mestere az nek képein.
Nagy vásznai
mellett
arcképfestésnek.
Óriási rajzkészsége,
miniatűrőket
is festett. Képeinek legszinte predestinálja
erre. De nem apróbb részlete is él, sehol egy holt
elégszik meg modellieinek fénykép- felület. A legapróbb részlet is szerves
szerü utánzásával.
Arcképein nagy- része egy nagy egységnek.
Ez csak
szerüen nyilatkozik
meg a mester az
nagy- rajztudása mellett lehetművészi egyénisége. Arcképeit klasszi- séges. Karlovszky Bertalan müvészi
kusan komponálja
meg. Tudatosan ~egyénisége a rajzban éli ki ,magát s
kerül minden folt a maga helyére. A hogy könnyebben fejezhesse ki monrendelkezésére
álló felületet
ritrni- danivalóit,
kísérő
zenéül
szineket
kusan tagolja. Képei szinben, formá- használ.
A már 71 éves mesterűnk
ban; megvilágítási
erőben
kiegyen- ujabban a képzőmüvészeti
főiskola
súlyozottak.
Alakjait
a legapróbb tanára.
Több arcképe dísze a Széprészletekig mintázza meg. Sok apró művészeti Múzeumnak.
részlet összehangolásából
hoz ki egyGömöri M. és Ujházy János.
ő

Rudnay Gyula .

Karlovszky Bertalan.

r"~'~--'"~'~
~

(Önarckép.)

.

séges nagy hatást. Legnagyobb hatású
legujabb képe Rakovszky Iván nagy
arcképe.
Jellemzi festményeit a teljes anyagszerűség,
szővetszerűség.
Mesterien
festi meg a selymet, a bársonyt, a
szővetet,
Figyeljűle meg képein, miként feszül meg, a bőr a test csontosabb részein, a koponyán, a járomcsonton, érezni alatta a csont keménységét s miként válik puhává az izmok
fölött s ernyed el a lágy részeken.
Olykor a bőrt csaknem átlátszóvá
testi s szinte érezni alatta a vér lük-

.' Külföldön is ismert nagy mestereink
e'gyike. Szűletett 1878-ban Pelsőcön,
Gömör vármegyeben. Elemi és. középiskolai tanulmányait Bején, Miskolcon
és Sajógömörön
végezte. Tehetsége
már kora ifjúságában megnyilatkozik.
Először a budapesti MintarajztanodáSzékely / Bertalan
növendéke,
I ban
majd Münchenben Hollósy Simon tatanítványa, kírtek -ískoláiából Rudnayval együtt annyi kiváló •.mesterűnk
került ki. Műnchenben 5 évig tanul.
A nyarat
mesterével
és társaival
Nagybánván
tölti. Egy éven át a párizsi s egy évig a római akadémia
növendéke. Hazajőn és Magyarország
különböző
városaiban
él, mint sok
más- kiváló. mester, nem a legjobb
anyagi viszonyok között, de er,ős hitében egy percig sem ingott meg. Az
akkor divatos pikturának
nem hódol
be. Művészi hitvallását föl nem adva,
bezárkózik a maga-lelkébe _ és szívja
magába a természet
által nyujtott
formák gazdag változatait j figyelte az
életet, hogy azután mindez művészí
énjén
átszűrten
kerüljön vásznára.
Egy-egy vásznával
szerepel a Műcsarnok kiállításain.
1918-ban rendezi
az első gyűjteményes kiállítását Budapesten az Ernst-müzeumban,
ezzel
egyszerre .legiobb .mestereink sorába
kerül. Ezután csaknem kétévenként
rendezi gyűjteményes
kiállításait az
Ernst-múzeumban
s a meIIőzött festőből kőzismert nagymester
lesz. Az
Orsz. M. Kir. Képzőművészeti
Főiskola
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tanárává
nevezik ki, hol lelkes buzgalommal neveli az ifjú festönemzedéket.
.
1923-ban résztvesz
az éfmsterdami
és hágai, 1924-ben a velencei nemzetközi
kiállításon.
Mindenütt nagy
erkölcsi sikert arat. Egyik müvét az
olasz király veszi meg. ~gy-egy. művet vásárol 'tőle a velencei és római
galéria. Külön gyüjteményes kiállításra
hivják meg Milanóba, majd Zürichbe.
.1924-ben a bécsi nemzetközi kiállításon a nagy aranyéremmel tűntetik ki.
A brüsszeli Modern Képtár megvásá'rolja" tőle "Nemes lány és szolgája"

szin- és formavilágába vezet bennünket. Nemes egyszerűséggel
érzésíti
formába. Ez müvészetének titka. Mesterkézzel megfestett egyalakos genre
képei, mint a "Kötőnő", "Vízhordólány" , "Anya és gyermeke", "Kozákfej ", "A hege dús " mellett látunk tőle
mozgalmas, sok alakos kompoziciókat:
"Táncoló cigányokat", "Kozákroham ",
"Lovas
csata", "Menekülők".
Majd
ünnepélyes
jeleneteket,
mint "Attila
lakomája".
Majd a bíbliába mélyed
el s megjelenik előtte a legendás' műlt,
felhangzanak
az evangéliumi igék s
felébred lelkében a béke utáni sóvárgás. Ilyen tárgyú művei: "Mária fogadtatása
a kanaáni
menyegzőn",
"Angyali üdvözlet",
"A három királyok imádsága",
"Az úrvacsora"
"A
pásztorok
hírkapása" stb. Az állam
megrendeli nála az országház részére
"A pusztaszeri
országgyűlés"
c. gobelin kartonjáts
a debreceni egyetem
részére két nagyméretű vásznat: "Csakonai apotheozisa" és "Tob~rzó". Koma formák nincsenek részleI pozicióin
tező gonddal végigelemezve,
szinben
és formában
nemes egyszerűséggel
csak a lényeget adja. Csodálatos belvilágát festi. Rudnay művészete
belülről hatol kifelé, mely a hozzáértő
szemiélőre
úgy hat, mint a magyar
cigányzene.

Tájképeit is csodás egyszerűséggel
festi meg. Több képének hátterében
fel-fel tűnnek szűkebb hazájának. Gömör vármegyének
bércei, falvainak
tornyai.
A nyarat rendszerint NagybátonyRudnay Gyula.
ban tölti, ame~ynek evang. egyházközsége tavaly felügyelőnek is megcimű művét. 1926-ban a [londoni ki- választotta s a nógrádi egyházmegye
állításon
vesz részt i a következő esperese
nagy
ünnepségek
között
években Stockholmban, Kopenhágában,
iktatta be. Gömöri M. és Ujházy János.
l;Ielszinkiben s néhány
társával
az
Eszakamerikai
E. A. nagyobb városaiban arat sikereket.
Londonban a
A magyar civilizált emberi lények
festők, szobrászok és grafikusok nemzetközi egyesületének tagjáva válasz- millióit adták át mint birkákat vagy
tották meg. 1929-ben az olasz király állatokat, anélkül, hogy megengedték
volna nekik, hogy véleményüket nyilaz olasz koronarenddel
tünteti ki.
Newton.
Rudnay művészetének
igen gazdag vánítsák.
skálája van. Látunk tőle a legapróbb
*
részletekig megrajzolt tanulmányokat,
Hol a szemérem eltünt, ott az élet
majd művészi lelkűletével
csodálatos minden bájának vége.
Széchenyi.
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Az' én daJkám ...
il magyar
-

Irta : Miklós

bánat.

vitéz. -

Az én dajkám nagyon-nagyon
és régen szolgálja a házat.
Elringatta
és elkisérie
a temetőbe is apámat
és ő vitte a kereszt viz alá
a legkisebb fiamat is.

öreg már

Es ha virágzó májusfákról
a fürtöt tépem, - mellém társul
s megszólit, ha dalolva innék
a telt kupábul :
«Te még mulatni tudsz?! ... »
S ha őszi alkony száll a :pusztán,
mellém ül csön'tlben, mint a köd;
mesél-mesél,
amig az ártujék:
mindent beföd.
.
É.n még ma is a gydmek
vagyok,
j,
lobogó f,!riü, .,szl{j:la fékl~l~n
s az első csorg l l ő a sIng
az ő játéka van velem. .
O tanított a pásztortilinkóra
s kardot adott a duklai szorosnál ;
s tu~om,' eg~ ~ürtöt tartogat még nékem,
ha ut az óra.....
Vállára hajtom sokszor a fejem
és, hogy megrikat a meséioel,
nem res te/em . . .
senki olyan szomorúan, szépen
nem tud...
Aranycsattos
könyvek lapjai felzizegnek
lovagok, várak, otiások,
bárá nyf elhők,
éqioillanások,
.
az én dajkámnak
tenyerén pihegnek ..
És könnyek, rozsák, iulipánok,
szi kráz6, csillagos világa
borul a dermedt ködvilágra.
,S a végén minden szertejoszlik: ...
Üres a táj,...
szállnak az évek
s a déroert
úton tépett kobzos
halad az éjnek ...
ilf ert

mcsélni

Bti; éti vagyok a tépett kobzos,
zsong6, csodás dalok kisérnek;
sa· házunk:
öreg cselédiénel
halkan;
didergőn indulok a télnek.
Téli val6ság, - téli álom!
En. már pihenek forr6
párnán,
de a dajkám itt sem hagy árván;
kis fiamat veszi ölbe
s álom ~ őrl áll ki, mese-oártáii ...
szeretem,
Az

mint

én dajkám

az éde~ jó
-

Anyámat!...

a magyal'

bánat!...

A temető rendezése.
Irta:

Görög Ernő.

A temetőt, mint elhalt kedveseinek
nyúgvóhelyét,
a legtöbb nép tiszteletben tartja, gondozza. A külföldön
gyöngyörüen elredezeU, művészi síremlékekkel díszített temetőket látunk,
amilyen p. o. a genuai temető. Ujabban Hamburgban a tájképi temetőt
valósítottálc meg, ahol a temető tulajdonképpen egy nagy park, tavakkal,
erdőcsoportokkal -. s így ilyen szép
természeti környezetbe viszik ki halottaikat pihenni. A nagyobb városokban már minálunk is űgyelnek a temető elrendezésére, de sajnos, a legtöbb falusi gyűlekezetnek még mindig
elhanyagolt mostoha gyermeke. Pedig
az a hely, amelyet annyi könny áztatott, ahol kedveseink pihennek s ahol
..
ih
. f g k
1h t g
rm IS pl, enni o un,' ~.em, ~ e e y
begyepesedett, gaztol, tusketol felvert
terűlet. Itt az ideje, hogy minden gyüIlekezetünk ~egmozduljon és rendezze.
temetőjét. Uj temető berendezése, felmér~se, ~.eültet~se könnyű dolog, ~e
legtöbbször
arrol van szo, hogy a Jelen legi, nem helyesen kezelt temetőt
alakítsuk át úgy, amint azt a kegyelet
megköveteli. Ez alkalommal a temetőrendezés . gyakorlati kivihetőségének
módját akarom megismertetni s rá
akarok mutatni arra, hogy nem is
valami nagy anyagi áldozatot igénylő
dologról van szó.
A legelső lépés az, hogy minden
gyülekezet gyűlést tart (a gyiilekezet
nő-tagjainak
jelenlétében) s azon megbeszéli a rendezés módozatait.
Ki
kell mondania a közgyűlésnek, hogy
a temetkezés nem tetszés szerint öszsze vissza, hanem csak sorban történhetik. Aki előre külön sirhelyet akar'
lefoglalni, az pl. 25 pengót fizet a
gyülekezeti pénztárba. Ezek a pénzek
a temető rendezésére
Iordítandók.
Haláleset alkalmával a bejelentő a
lelkésztől, illetve a tanítótói egyenesen
a temető gondnokhoz rnegy, aki a
sírhelyet a rendes sorban kijelöli (a
parcellák 'egyenes vonalára
mindig
vigyá-zni kell !).
.'
A rendezésnél elég naponként 2025 ember j- nagyobb tömeggel nem
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lehet egyszerre
dolgozni. Első teen-I
dője a temető beosztása.
Egy főutat
kell csinálni mindenekelőtt 21h méter
szélességben, lehetőleg a temető hosszirányában végig. Ez a főút lehetőleg
derékszögben álljon a temető kerítéséveL A íő-útból ágazhatnak
jobbrabalra mellé kutak s itt lesznek kiielölve az egyes parcellák, külön a felfelnőtteknek (kb. 2 méter hosszú, 90 cm
széles sirok, egymástól minden irányNyír
O

Japánbits
O
3 m

ban 60 cm távolságban).
A gyermekek sírjának hosszusága 130 cm. A
Iö-utat zsinórral egész végig pontosan
kimérjük és kicövekeljük, aztán nekiállunk és végig tisztán lesaraboljuk.
Természetesen
minden kőzbe eső fát,
bokrot gyökerestül kivágunk.
A fő-út mellé jobbról, balról díszfákat, díszcserjéket
ültetünk (ne nagyon magas növésüeket) körülbelül a
rajz szerinti beosztással;

Díszgalagonya
O

3-m

Thuja
O

Hibiscus
O
3 m

Juhar
O
3 m

3

t

t

s
....,

w
3

t
O

Nyír

T

3 m .

3 m

O
Forsythia

2

3m

O
Diszgalagonya

Sorfának
alkalmas a fehér nyirfa
(a rajzon Ny.], a tarka levelű juhar
(ac er negundo var. argentea], a díszgalagonya [crataegus]. A dísz-cseriék
kőzűl igen szép a Thuja (a tiszafa is
igen szép. de drága), a prunus triloba
(dísz-cseresznye) májusban, júniusban
nyiló rózsaszin virágaival (zöld dugványról szaporítható oltható szilvára,
kökényre) j a hibiscus sokáig virágzó
mályva-virággal
[dugványról
szaporít-I
haló), a forsythia igen kora tavassza1\
virító sárga virágokkal
(dugványról

O
Hibiscus

O
Juhar

japáni
birs [cydonia]
szép piros virágokkal [dugványozható].
Az orgona (szelence) nem alkalmas
a temetőbe,
mert idővel igen nagy
területeket
benő. A kiültetett
fákat
karózni kell (a temető akácfáiből
ha'sogatva], Először a karót tesszük le,
azután ültetünk.
Ott, ahol az elesett hősök emléke
még nincs megörökítve,
hősi sírt is
emelhetünk
s egy kis parkirozással
igen széppé tehetjük a temetőt. Nálunk
pl. ilyen a hősök sírja;
szaporítható],

-

"'---'--\

= I~~I
A sír magasabban van felhalmozva,
mint a körülötte levő négy ágy. A
négy külső sarokra Thujákat
ültethetünk, a négy ágyat puspánggal
[mindig törpére nyesve), a hősi sírt és a

2m

O
Thuja

'+'

-----;

:--.

többi üres rés-zeket nefelejtssei, esetleg évelő növényekkel ültethetjük be.
Legszebb, ha az egész egyszínű virággal (pl. csak fehérrel) van beültetve.
Az általános rendezés után követ-

-

/

kezik az egyes sírok rendbehozása,
amit a hozzátartozók
végeznek.
Hogy azonban
minden munkánk
kárba ne vess zék, be is kell a temetöt keríteni, kapuval ellátni és azt befesteni j ha egyszerre nincsen fedezet,
évenként lehet egy darabot keríteni.
A ducok kikerülnek a temető akácíáiból, a kerítést pedig pl. a nöegylet
csináltat ja. Legalkalmasabb
a 2 mm
vastag, 125 cm magas, 5 cm lyukbőség!i Hungaria
sodrony-fonat,
felüli
még két sor tüskés-dróttal.
A fonat
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tagjai is adtak össze). Legújabban
azonban a leventeegyesületek
révén
legkönnyebben
beszerezhetők
a sorfák. Minden leventeegyesület
annyiszor 3 drb. fát kap ingyen, ahány
tagja van. A fákat az illetékes járási
testnevelési
vezető útján kell kérni.
Az idén kapható fák kőzűl alkalmas
a juhar és a sophora [japánakác],
A rendezés után a temető szépen
gondozott kertté válik s maguk a
gyülekezet
tagjai csudálkoznak
ésörülnek, hogy még ilyen is lehet. Ne

A világ egyik legszebb temetöjének: a genuai temetőnek egyik folyosóia,
A sírokon szebbnél-szebb szobrok láthatók.
-

mellé 1 méter távolságra
egymástól
örökzöld
mahónia-bokrokat
: ültethetünk; minden két bokor kőzé pedig
pl. fehér chrysanthemumot.
A mahónia
hamarosan elbokrosodik
és koszorúk
kötéséhez
nagyon jól felhasználható.
De hát miből szerezzük be a sok
ültetendő fát? Megy az is. Mi pl. a
nyirfákat az egyik uradalomtói kaptuk, a Thujákat
a másiktól; a diszcserjéket
és virágokat.
pedig egy
emberbarát önkéntes adományaból
és
a sirhely árakból (virágot a nöegylet

hogy
azonban
szivtelen
emberek,
illetve gyermekek kárt tegyenek szép
munkákban, a rendezés után mi kidoboltattuk, hogy aki 'bármilyen kárt
tesz a temetőben, azt szígorúan megbüntetjük j 1 szál virág leszakításáért
1 pengő, egy fa megcsonkításáért
is 1
pengőbüntetést
kell fizetni; a szűlők
felelősek a gyermekéikért.
A temető
őrzését
az úgynevezett
utcabiróra
biztuk, aki ezért házanként
10-20
fillért kap.
Igazad van, Testvér:
annak a ha-

.,'
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Skolk~ András

lettnak mindegy már, hogy hol pihen.
I
De neked nem mindegy, A könnyed,
-a szived arról beszél ott a sir felett,
(1778-1816.)
hogy akit annyira szeréttél
s aki - A "Luther-Naptár"
egyik feladatául
annyira szeretett, az megérdemel tö- tékinti, hogy a mult oly érdemes egyled egy szál virágot . . .
házi és tanférfiainak
az emlékét is
felújitja, akinek nevét már a feIedés
pora kezdi ellepni. .
közé tartozik Skolka András
Fenyőfák legendája 1929-ben. is, Ezek
aki mindössze 38 évet élt, de ez
Írta z Miklós vitéz.
idő alatt többet dolgozott és alkotott.
mint több ember együttvéve.
ValóKél kis fenyőfa
tartott
rokonsáqot:
szinűleg Líptószentmiklóson
született,
Az egyik a treacséni
uárrotnoti
iskoláit Pozsonyban
és Debrecenben
É's a gyímesi hófedte szoros ban
Nézell az égre a másik rokon.
.
végezte, de szeIIemi fejlődésére döntő
Északról szállt a hófelhő
Keletnek
Glatz
S mindeti szent esiéri szállt az üzenet: volt németországi tartózkodása.
«Eljölt-e \ hoZzád? ! ...» «Igen
'testvér,
A drága Kisded,
aki szűletettl»

eljött

Igy éltek ők, a hó és jég lionában,
Fellegbe
ködlő sasfészkek
alatt;
Az erdőn néha játszi kis merujétke,
Vagy egy szelíd kis őzike szaladt.
Adventi
esték: csöndes ragyogását
S a Szetit estének méla bájail.:
«Eljott-e
hozzád? .. » Két kicsiny fenyőnek
Halk szauái senki nem zavarta itt.

I

De egyszer
Es tél volt

aztán zordabb lett a tél is
már a tavasz és a nyár;
A metujét és őz messze menekűltek
S ott hagyta fészkét mindeti sasmadár.
Elmúlt
az advent csöndes ragyogása,
Gonosz, vak éj bujkált
a fák felett, ..
«Eljött-e
hozzád» volt a síró kérdés,
«Nem jött el! - panaszolt a felelet!
Bs évről-ivre
sirobb lett a kérdés
fis egyre sikiiobb
a felelet;
Rémült csodára döbbentek
az erdők:
ll. véres földön nincs' már Szeretet!
Meghalt-e, vagy cak nem tud idejonni,
Mert szuronyerdő
zárja az utat
S a Szeretetnek
szelíd holdsugára,
Gonosz, vak éjben hiába kutatt
«Nem - nem»! ..:.....sikolto 1. Os-Trencsén
fenyője, Én nem hiszem, hogy nincs már Betlehem!
'
Vagy pusziuljunk
el, hogyha igazán nincs:
A csillag után, testvér, jőjj
velem!»
, .. S hol égbe vész a hajnali sugár is
És a bánat a fellegekbe nő:
Elindult
halkan betlehemi
útra,
A irencséni
és gyímesi fenyő ...

0,

Skolka

András.

Jakab révén jutott az akkor híres
schnepfenthali
nevelőintézetbe.
ahol
1798 októbertél
1799 október haváig
mint a kezdő latin csoport tanára
teljes sikerrel müködött és Salzmann
pedagógiai törekvéseit magáévá tette.
Utána egy évig még Göttingában
volt,
ott az új humanista szellem hatott
reá, de azért Skolka mindvégig jobban
a reális ta, tehát a természettudományi
irány felé vonzódott.
Hazatérve, e.gy
ideig .Tessedik S. hires szarva si gazdasági intézetében'
müködött és ezen
. minőségében
több gazdasági és földrajzi tárgyú
cikket tett közzé a
Schedius Lajostól szerkesztett
"Zeitschrift von und für Ungarn" című
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folyóiratban. Legfontosabb műve azon- Krizs György földrajzot, természetban egészen Salzmann
szellemében rajzot és számtant, Déhy Márton pedig
készült ifjúsági olvasókönyve : "Son- szép- és helyesírást. A második alsó
derbare Naturerscheinungen
zur Unter- vagy donatisták osztályában Procopius
haltung und Belchrung für die .Iugend., Pál latint tanított.
Az első évben
Gotha, Perthes. 1803. Egy évvel előbb mindössze 30 tanuló volt, ez a szám
(1802) meghívták a Mezőberényben
Skolka müködésének
utolsó évében
(felállítandó gimnázium igazgatójának.
80-ra emelkedett.
Az agilis igazgató
Ezt az intézetet később
.Szarvasra gondoskodott
olcsó tápintézetről
és
helyezték át.] Ez iskola megalapítása
kőltségesebb
konviktus felállításáról.
igen érdekes fényt vet a 100 év előtti Azonfelül megalapította'
az egyházev. tanűgyi viszonyokra. Az iskolának megye tanítóinak nevelő és olvasól802 őszén kellett megnyílnia. Skolka körét, mely évenként gyűlést. tartott,
előzőleg
Modorban
és Pozsonyban
utoljára 1807-ben. Skolka kitünő latin
járt, hogy kellő tájékozódást szerezzen stilista is volt, aki .szép szónoklataival
és mint ügyes ember pár tanulót is az egyesületi
és csperességi
közszerzett az intézetnek.
Mivel közben gyűléseken elragadta hallgatóit. FáradSkolka megbetegedett,
a "szerződ- hatatlan volt az iskola anyagi segétetett" tanulók előbb értek Berénybe, lyeinek az előteremtésében.
Igy jutott
mint ő .és ezért Oertel Zakariás ev. ell808-ban
Ujverbászra,
ahol annyira
lelkész megkezdte a tanítást, melyet megtetszett. hogy a kővetkező évben
aztán a- hazatért
Skolka a magával lelkésznek hívták meg. Ezt a meghozott - Dobrowodszkyval
folytatott. hívást
el is fogadta és azontúl itt
Figyelemre méltó, hogy mivel már működött 1816 június 20-án tüdővész
az első évben különböző korú tanulók I f9lytán beállott haláláig. Az iskolaügy
kerültek
össze,
azonnal a felsőbb Vjverbászon 'is gondoskodása' tárgya
tudományokat is tanították. Igy Oertel volt és többekkel együtt magánintéa hittudományt,
görög, német nyelvet zetet alapított,
melyből később az'
és egyetemes
történelmet,
Skolka újverbászi
ev. gimnázium
alakult.
világirodalmi
enciklopédiát,
lélektant Bizony, Skolka András nem élt hiába.
és logikát, földrajzot, fizikát, retorikát Rövid pályafutása azt mutatja, hogy
stílusgyakorlatokkal.
Emellett volt két ideális lelkület, férfias kitartás menyalsóbb osztály,' melyekben
Skolka nyit hathat, alkothat a közé.rt!
latin grammatikát, syntaxist, periodo,Szelényi Ödön.
logiát, vallástant és németet
tanított j

Szolgálat,
.

A keresztény,életeszmény
az egyház történeleme
folyamán változás 0kon ment keresztül. Ma homloktérben
áll az a meggyőződés, hogy az Isten
akarata szerint való élet teljességéhez megkívántatik
a hü sáíárkodás, az engedelmes,
lelkes, áldozatkész szolgálat. Szemünk előtt azoknak a példázatbeli szolgáknak
a képe
lebeg, akiknek dereka fel van övezve
és urok által reájuk bizott munkában
serénykednek, várván annak jövetelét.
Ennek a keresztyén
életeszménynek
kialakulására
hatása volt a teljesítő-

"Imhol

vagyok

én, kűldj el engemet f"
Esaiás 6, 1-8.

képességűnktöl
sokat váró új feladatoknak, amelyek az élethivatás minden területén felmerültek s annak a
fokozottabb
megbecsülésnek,
amelyben a munka korunk civilizációjaban
részesül, s azoknak a nagy eredményeknek is, amelyek a munka nyomában jártak. De a munka magában
véve még nem az a szolgálat,
amelyet a keresztyén
erkölcs világában
megkővetelűnk
j ellenkezőleg:
a munka
magában véve lehet a szolgálat megtagadása és az önérdek előmozdítá .
sának eszköze is. A munkának szol8
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gálattá emelkedése tehát jelenti annak jprófétát.o.amelynek., hatása alatt mega keresztyén
erkölcs világába való érzi,' h'ólgy ~neki'; I'a:z Úrért, valamit
felemelését.
E nélkül a munkanyotennie
kell, és csak
úgy
tehet
mában
járó. igazságtalanság
olyan valamit,
ha élete
megszenteltetik
mallékterméke lesz a lázasan dolgozó és odaszenteltetik
,ai Ur szelgálacivilizációnak,
hogy ennek
értékét tára, amellyel az Ur fi~péhez megy.
kétségessé teszi. A keresztyénségnek
Nekünk az ótestámentomi
isten tiszte-a,modern
civilizációval
szemben fenn- -letnél és a jeruzsálemi templomnál
álló azt a feladatát,
hogy a munkát gazdagabb,
áldottabb
és szentebb
szolgálattá
avassa, tekinthetjük azon "materiális" elemek állhatnak rendelterületnek,
amelyen a keresztyénség
kezésünkre
látomásainknál : a mi
.vallási és szociális erői mintegy gyújtó- Urunk Jézus Krisztus élete és evanpontban találkoznak és izzásba jönnek gélioma j s az a nagy áldozat, amelyet
A vallásos és erkölcsös élet az ő hozott a világ bűnéért.
életnek magasabb
minőségét,
szin.A próféta látomását az tette lehevonalát jelenti azért, mert megkiván- tővé, és őt az készítette elő a látotatik hozzá a látomás. Az 'érzékek másnak befogadására,
hogy a jerués az értelmi tehetség nyujtotta :vi- zsálemi templom és az ótestámentomi
lágkép mechanikus
összefüggéseinél
nép kultuszéletében résztvett. Enélkül
mélyebb,
átfogöbb
éii lényegesebb látomása
nem volna az, ami volt.
életösszefüggéseknek
szellemi meglá-o Tanulságosan egybe lehet vetni Esaiás
tása és átélése. Az a bölcseség, látomását például Mózes látomásával,
amelynek kezdetéül a Biblia' az isten- akinek az, é.Eő csipkebokorban
jelent
félelmet jelöli meg. Ennek a látomás- meg az Ur. A lényeg ,ugyanaz, s
nak rnegsz erzéséhez
nem elegendő I mégis mennyit mélyüIt Esaiás látoaz erős akarat és elhatározás. Korunk mása az ótestámentomi
istentisztelet
lázas, a világtörténelemben
\ páratlan és áldozat hatása alatt. A keresztyén. munkálkodása
. nem biztosíték
arra, ségben itt van az őrökérvényű
áldo-:
hogy eljut a puszta tevékenység ré- zat és a tökéletes
istentisztelet
a
vén a munkának
mint szolgálatnak
Megváltó életében. Ismételten felszófelismerésére.
De azért ebben
az líttatunk . az újszövetségi
iratokban
irányban sem vagyunk tehetetlenek.
arra, hogy nézzünk hitünk elkezdőjére
Mert a magunk részéről hozzájárul- és bevégzőjére.
Miért?
Azért, hogy
hatunk ahhoz, hogy lelki szemeink ha az Istennek tetszik, hogy bennünmegnyiljanak és látomásban részesül- ket az ő szentségének és dicsőségének
jünk, amely életünk további berende- meglátására
méltasson
és bennünket
zését, irányát,
tartalmát
átformálja. az ő akaratának
szelgálatára
ebben
Esaíás felséges látomásában
észlel- a világban elhívjon selküldjön,
mi
hetjűk ezt. Ennek a látomásnak alap- az ő szentségét, dicsőségét, megbízáelemei, mondhatnánk "anyagi" elemei sát és szolgálatát a Megváltó életének
az Otestámentom
népének istentisz- világosságában
lássuk meg és az ő
teletéből
és a jeruzsálemi
templom Szeritlelkének
vezérlete alatt végezberendezéséből
vetettek j egyik eleme zük, éppen úgy felajánlván magunkat;
a királyi trón is. Mindezen' mulandó mint ahogyan ő felajánlotta magát telábrázolatok
mőgőtt és felett a pró- jesen. Templomnál nagyobb van ott,
féta- meglátja az örök valóságokat, ahol Jézus van. Az oltárról vett eleamelyeket
azok jelképeznek:
Isten venszénnél hatásosabb
az a bűntőrlő
bataimát és szentségét,
akaratát ésés
engesztelő
váltság,
amelyet
a
dícsöségét : a saját méltatlanságát
és szeráfnál
szentebb , és hatalmasabb
bűnősségét : az Istennek szolgáló an- élő, a Jézus Krisztus kinál fel és
gyalok imádatát.
szerez nekünk az ő áldozati halálával.
Ez a látomás, amelyben egyuttal art
A látomásban
részesités
valamint
is felismeri, hogy benne, általa \ az Ur a szelgálatra
való elhivás az isteni
Isten szól hozzá és fordul feléje, ~e- kegyelem dolga : de előkészithetjük
győzhetetlen
kényszer
elé állítja, a magunkat i ennek a kegyelemnek,
be•
j
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fogadására, ha lugyakOI;RlhJk,az "lJrI!ak
oltárát", ha gyakran és behatóan foglalkozunk elmélkedve, rés imádkozva,
áhitattal és odaadóan Jézus életével
és tanításával.
ha Krisztus egyházának életében tudatosan, szivvel-lélekkel résztveszünk.
A magunk erejéből

I munkálkodásunk

at nem bírjuk a szolgálat magaslatára emelni i de ígyekeznünk kell, .hogy szivünk restsége ne
legyen akadálya
annak. aki ajtónk
előtt áll és bebocsátásért
zörget.
Németh Károly.

Csattanós feleletek, tréfák ..
Az elmaradt ,,1."
Egy londoni Inge nevű pap esküvő alkalmával sürgönyt küldött a menyaszszcnynak. A sürgönyben csak ennyi volt:
«János IV. 18.» Természetesen a házaspár rögtön megnézte a bibliát, hogy
milyen szellemes alkalmi idézetre mutatolt rá ismerösük.
Nagy volt a menyasszony felháborodás~l. amikor az idézett
részben olvasta: «Mert öt férjed volt és
a mostani nem férjed neked» , ., Kiderült
azután később, hogy a sürgönyből elmaradt az «I». - L János IV. 18, r- vagyis
nem János evangeliumát, hanem János
L levelét idézte az illető pap, amely így
szól: «A rettegés nincsen a szeretetben,
hanem a teljes szeretet kirekeszti a- rettegést, mert a rettegésnek gyötrelme vagyon; aki pedig retteg, nem tökéletes a
szeretetben.s
(Neue Freie Presse.)

Wallaszky Pál jolsvai ev. lelkésznek
egyik híve ezzel a szokásos mondással
kezdte a vele való társalgást: «De régen
nem láttam a Nagytiszteletű Urat.» «Pedig engem mindennap láthatna
a
templomban», volt a bizonyára találó felelet.
Szigethy: Luther lelke. JI. k.

*

, Káván 'egy Jóska nevű ácslegény volt
adirektórium
elnöke. Az asszonyok megkérdezték egy ízben, hogyha a férfiak
elvtársaknak szólítják
egymást, hogyan
hívják egymást az asszonyok?
Nyelvtársaknak - felelte a prolielnök.
(Förster: Anekdoták.)
e

KaposvároU bűnügyi tárgyalás alapján
nyolc esztendőre itéltek el egy cigányt.
M.egíjedt a cigány, de nagyonl Az elnök
az itélet kihirdetése után föltette előtte
a szokásos kérdést:
*
- Fellebbezel-e?
Melyik csatájában esett el Gustav Adolf
Kírem álássan, náccságos úr, inkább
svéd király? =: kérdezte a. tanító a ne- lejjebbezek.
' (Förster: Anekdoták.)
bulót.
*
- Az utolsóban - felel a kisfiú.
Herezeg Ferencet országgyűlési képvi(Pesti Hirlap.)
selő korában arra kérte egy fiatal izra*
A pap beszéde végén kijelenti, hogy elita író, hogy legyen a keresztapja. Herlegközelebb a hazugságról és a hazugsá- ceg Ferenc a kérést teljesítette, A kegokról óhajt beszélni híveinek s felkéri resztvíz alá tartandó kolléga megköszönte
s már kifelé indult, de
őket, hogy addig olvassák el Szent Márk az író készséget
az aj tóból még vísszafordult:
evangéliumának hetvenedik fejezetét.
Képviselő úr kérem, eljöhetek én a keAztán mikor ismét összegyűlnek hívei,
megkérdezi tőlük, ki olvasta el a jelzett resztelőre sárga cipőben is?
- Kedves barátom, - felelte az Író,
fejezetet.
Egyszerre husz-harminc kéz emelkedik - ebben az egyben sajnos, biztos' tanáa levegőbe. A pap mennydörgő hangon csot nem tudok adni, mert amikor engem
keresz teltek, rajtam nem volt cipő,
szólal meg: .
(Förster: Anekdoták.')
- Hát éppen tihozzátok akarok beszélni. Mert tudjátok meg, kedves híveim,
*
Az olvasásra tanítgatja a tanító
kis
ho~y Szent Márk evangéliumában nincs
Mint jó paedagógus, arra
is netven fejezet.
(Pesti Hirlap.) ártatlanokat.
is ügyel, hogy amil olvasnak, meg is
*
Amikor II. Szulejman körülfogta Szi- értsék. Olvasás közben kibetűzi az egyik
getvárát, Zrinyi Miklós, a bátor magyar kis lányka ezt a szót «perel.» A tanító
főkapitány. vólt a vár védelmezője. A kérdezi:
basák azt mondták a szultánnak, hogyha
«Tudod-e kis lányom, mit jelent ez a
írna Zrinyinek, ez minden bizonnyal fel- szó?
adná a várat. A szultán erre ezt írta
«Igen is tudom !Amit a nagymama csiZrínyinek. «Küldd el a kardodat, ha élni nál a papával.s
A tanító nem firtatta tovább az ügyet,
akarsz.' Zrinyi ennyit felelt:
«Magad
mert látta, 'hogy a fogalommal tisztában
. jőjj a kardért, ha halni akarsz.»
Zsolnai: Magyar torténelini anekdoták, van a kis lány.
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A megszállott területek .evangelíkus
.egyházainak helyzete.

-

Londonban még az ,1927. májusában
negyven nemzet diákjai tartottak kongresszust. 'A negyven nemzet képviselői előtt Howard angol pap a következő kijelentést tette: "Mindnyájunk
óhajtása, hogy az oktalan rövid látással megkötött trianoni béke mielőbb
igazságos revizió alá kerüljön, hogy
Magyarország visszakapja azt, ami őt
megilleti, hogy ismét betiilthesse hivatását kelet és nyugat, barbárság és civilizáció, pogányság és keresztyén ség határán." A nemzetek lelkiismerete ébredőben van s mind jobban tudatára
jutnak annak, hogy Magyarország
példátlan megcsonkítása az egyetemes
erkölcsi és gazdasági érdekek megcsufolása.
Hisszük, hogy ez a jelenlegi.helyzet
csak ideig- óráig tarthat s az újraegyesülés nagy napján egyesülünk
evangelikus testvéreinkkel
is, akik
most négy más-más országba gyürve
kénytelenek egyházi életüket is az új
rendhez alkalmazni. Evangelikus testvéreink sorsa érdekelvén bennünket,
az alábbiakban összeállít juk az egyes
megszállt részek szerint az evangelikus
egyházak sorsát az elszakítás óta s
jelenlegi helyzetét.

zeti. képviselőtestület
(Gemeindevertretung). Hatáskörük nagyjában, megfelel a
a korábbi
egyház tanács hatáskörének,
bővül azzal, hogy a tanítókat is kizárólag
ezek választják. A gyülekezet mint olyan
csupán a lelkész választásakor vehet részt
a szavazásban.
A felsőbb fokozatok változatlan területbeosztásban
megmaradhattak,
mert
a
megosztási és kikerekítési kísérletek ellen
a többség ellenállást tanusított. Az egyházmegyék. elnevezésének javasolt megmásítása nem volt elkerülhető, bár sokan
szólaltak fel a régi elnevezések mellett.
Igy lett azután a mosoni egyházmegye:
«nördliches Seniorat im Burgenlande»,
a soproni felső egyházmegye:
«mittleres Seniorat im Burgenlande», a felsővasi
egyházmegye:
«sűdliches Seniorat
im
Búrgenlandes.
Mindhárom egyházmegyének hekehelezését d MCS'l szuperintendenciában
felülről erősen propagáltak.
De jelszóvá
lett, hogy «Burgenland a burgenlandiaké».
Igy keletkezett azután a burgenlandi szuperintendentura
1924 tavaszán.

3. A jelenlegi szeruezet.
A korábbi számvevőszékek és törvényszékek hatáskörét átvették az Ú. n. Senioratausschussok,
amelyeknek a tagjai
egyházmegyériként
a főesperes elnöklete
alatt: az alesperes, az egyházmegyei felügyelő vagy helyettese és tanügyi kérdések megtárgyalása esetében egy-egy tanító.
Feljebbviteli fórum a SU}.Jerintendeiitialausschuss
(egyházkerületi
bizottság),
1. Az evange1ikus~egyház~helyzetelegfelsőbb fórum az Oberkirchenrat (egyházi főtanács). Ennek intézkedései ellenéaz osztrák megszállás alatt.
ben, különleges esetekben, jogorvoslat ke.
reshető a Synodalausschussnál (zsinati bi1. A kialakulás.
zottság). Ennek az új szcrvezetnekkülönöA terülel átadása után, 1921. _nov.-től sen a gyülekezeti háztartás
és egyházi
1922. októberig
az evangélikusok
még adózás körül nagyon sok gyengéje van.
a magyarhoni evang. egyet. egyház alA kezdeményező zsinat '1925. tavaszán
kolmánya szerint. vezették a gyülekeze- ült őssze s itt a megszállt rész evangelitekel. Zsinat előtt állott akkor az osz- kusaí előterjesztették
óhaj tásalkat. A leltrák evang. egyház; az átcsatolt evan- készek helyzete elég sanyarú. A korábbi
gelikusok kértél, az osztrák legfőbb egy- államsegély ek helyett az egyetemes egy- házi hatóságot, az Oberkirchenratot, hogy háznak kiutalt átalányösszegből a lelkéa zsinatig hagyják meg őket a megszo- szek részesednek ugyan, de ez a részesekott alkotmányos formában. A zsinattói dés alig éri el a korábbi segélyek egyharremélték,
hogy tekintetbe veszi majd sa- madát. A tanítók fizetése aránylag jó.
Magasabb mint a békebeli fizetésük..
jálos viszonyaikat. Mégis kiterjesztették
az ominózus
pátenst
az átcsatolt réMinden tanúgyi kérdésben a kormány
szekre is.
intézkedik az egyház megkérdezése nélkül. _A kormány túlkapásai folytán nyílt
2. A jelenlegi helyzet.
harcban áll az egyház a kermánnyal.
A szervezet formái egyelőre nem változ3. A magyarság helyzete.
tak. 1923-ban elrendelték az új gyülekezeti szervek megalakítását. Ezek: az egyMagyar gyülekezet csak egy van: Oriháztanács (Presbyterium)
és a gyüleke- sziget [iliájáual: Iobbáoqiual: A többi gyü-
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lekezel német anyanyelvű. ~A Ielsőörj magyar ref. gyűlekezete]; azégyetlen ev. ref.
szuperintendenciába
f{ebelezték, melynek
székhelye Bécs.
A felsőlövői tanintézetek
névleg még
evangelikusok
ugyan, de az evangélikus
szellem főleg .a gimnáziumban
pusztulóban van, A tanárok egy része katholikus.

3. . A magyarság
heluzete.
,
A nyelvi megoszfást illetőleg a legtöbb
egyház nérriet. A~ muravidéki
egyházak
vegyesen magyárok
és vendek, kivéve Orihodost és Alsólendvát, amelyek magyar
egyházak. A horvát esperességhez
tartozik Légrád, amely tiszta magyar és Antunovác, amely részben magyar. A Bácskában és a Bánátban tiszta magyar egyn. A szerb megszállásalatt levő házak: Szabadka, Zombor, Obecse, Nagykikinda, Törőkbecse. Részben magyarok:
evangelikas egyház.
Kácsfalú,
Nagybecskerek, .Ujvidék, Pincéd. Újvidéken és Pincéden azonban a
1. A. kialakulás.
tótok követelésére
megszüntették
a maA jugoszláviai evang. egyház az ősze- gyar istentiszteletet.
omlás után sokáig szervezetlen volt, az az
Az elszakadt tótok egy egyházkerületcsak egyházmegvéiben
élt tovább. 1921- ben és három (bácsi, bánáti, szerémségi)
ben az egész királyság evangelikusainak
csperességben
élnek.
Szegény magyar
kiküldöttel
összejöttek a Vinkovce mel- gyülekezetek
amelyek segélyre szorulnáletti Neudorfon. ahol elhatározták,
hogy nak elsősorban, Zombor és Obecse, a nyuegyegyházkerületbe
tömörülnek,
nyelvigati
egyházak közűl pedig Légrád. Zomés nemzeti -különbség nélkül. A tótok, bor az összeomlással olyan vérveszteséfőleg az ideiglenes vezető (Veres Adám) gen ment keresztül, híveinek oly nagy
túlzott követelései azonban -meghiusítotszámát vesztette el, hogy Lombos lelkész
ták ezt a tervet A tótok 1922-ben ki- eltávozása óta nem gondolhatott
a lelmondták
a többi evangelíkusoktól
való kés zi állás betöltésére. A magyar lutheráelszakadást
és külőn egvházkerületbe
tö- nuso k súlyos nehézségekkel
küzdenek.
mörültek.
Wagner G Adolf bácsi főespe- merl nemcsak
hitükért,
hanem nyelvi
res ir:dítására
a kir~lyság ném et, . m~-I megmaradásukért
is ,.hadal~ozniok kelL
gyal' es vend evangelikusai 1923-ban UJ. . ' . ,.
vi?éke~ összej~tte~ ~s a tótok nélkül eg.y-I m. A rómán megszállás alatt lévő
hazk,eruletb~ tomoryltek .Az ..eg.yházk~ruevangelikus egyház helyzete.
let elére mínt elnok (puspokvalasztasra
még nem lehetett gondolni) .Wagner G,
t . A kialakulás.
Adolf és Weisz pancsovai egyházfelügyelő
,
kerültek Ehhez az egyházkerülethez
tara) E(mházmegyek
alakulása. Az, 191,8toztak és tartoznak a mai napig: a bácsi, ban beal!ott szerencsétlen ossz,eom~as,uta~
a hánáti, a szerémségi, a horvát, a mura- 32 .egyha~at c~.atol~,ak e~ a bányai es tívidéki, a szlovén esperességek, a boszniai szal egy~azkerul~ttoL Mlllth,ogy ez~ket ~z
szinodus és a. belgrádi önálló egyház. A a~ egyhazakat .r: a brass~m~eg~ele.k kltörvényhozó zsinat ezt a földrajzilag nagy ve~el,evel, - regi esp~ressege~~tol .. IS e~területet két egyházkerületre,
a keletire szak~tott~k ~s egyhazl ve~etoségul~et IS
és a nyugatira-osztotta.
A keleti kerület- v~szl.~~ttek". ugy alltal~, mínt a pasztor
hez tartoznak: a bácsi, a bánátiesperesnélküli nyaj. ~lt benno~{ ~ remény, hogy
ségek és Belgrád, A nyugati kerületet al- ez~n elszak.adas. csa,k ldel~l~n~s; de a
ko tják a többi egyházmegyék
Az alkot- rr;lkor. a tn~nor:~ béke ratifikálása
~e~mány szentesítése után ez a. beosztás ér- történt, ..anr:al fa,ld~lmasabb volt cs~od~vénybe lép és a kerületek élére egy-egy s~:k: Szükségét ,lat,!ak an~a~,. hogy tomopüspök kerül.
rüljének.
E vegbol a hánátí
esperesség
~T
G Ad If h l 'l'
l ' w·
alesperese és felügyelője Bohus Károly
"hagner .. '.:'- ?, . a a ~va es
e~~ temesvári lelkész és br. Ambrózy Ane~y'
" ~erulet~
vIlagl, eln~k By~apes re dor egyházmegyei. felügyelő a temesmetavozasT:;tval ,az. ~gyh!lzke,rulet elere
dr~ gyei és krassómegyei egyházakat esperesHo.th 'llr.n0~, klk.l~dal lal,~s, volt panc~o _ séggé szervezte ; az aradmegyei egyházaVal ..re~dőrfok,aI::ntanJ:: ~(eru!t. Az egyh az kat. amelyek az aradbékési egyházmegyé~~r~lell ~gy}l~ZI elnöki székbe dr., Popp től' szakíttattak ld, Frint Lajos aradi ielFulop zagrabi esperest választottak
kész és Purgly László egyházmegyei fel:
ügyelő egyesítették ; a bihar-szatmárés
2. A jelenlegi szervezet.
márrnarosmegyei
egyházak Materny Imre
A szervezet tehát e pillanatban
a kö- esperes és Szlávik Dezső felügyelő alatt
vetkezö . Eauliázkerűlet:
Világi
elnök: alakultak
ötvárosi esperesség név alatt
dr. Roth Vilmos Nagykikinda.
Egyházi egvházrnegyévé ; hozzájuk csatlakozván a
elnök: dr. Popp Fülöp Zágráb. Azok az kolozsvári egyház; a brassói egyházmegye
esperességek, amelyek részben vagy egész- ,Szórády Lajos esperes és dr. Papp Endre
ben a magyarhoni
egyházegyetembe
tar- egvhrn. felügyelősége alatt intakt maradt.
toztak: 1. Bácsi csperesség. 2. Bánáti esb) Központi kormátujzásra
való törekvés ..
peresség.
3. Horvát-szlavon
csperesség. Ezen négy egyházmegye azonban közös
·1, Murántúlí
csperesség. 5. Horvátországi
kapcsolattal. nem bírt. Hogy ezen kapcsolat létrejőjj őn, Frint Lajos aradi lelesperesség.

118
kész felhív ta br, Solymosy Lajos egyetemes egyházi felügyelőt, hogy álljon a
szervezkedés
élére. Hasonlókép cselekedett a kolozsvári lelkész, dr. Kirchlmopf
Gusztáv, aki levélileg fordult.i Frint Lajoshoz azzal a kéréssel, hívjon össze egy
értekezletet Aradon. Ez megtörtént és ezen
értekezleten szerkesztették meg az összes
elcsatolt egyházakhoz intézett felhívást
a csatlakozásra,
Majd Temesváron,
Kolozsváron, Brassóban folytak tárgyalások
és a négyesperesség
egyesült 32 egyház-

esperesség nem a szász orsz. konzisztórium hafásköré
alá' tartozzék,
hanem
csupán a szász országos ev. egyház püspöke. elnökséget
és kifelé való képviselőségét ismeri el és megmarad évszázados
alkotmánya mellett, amelyet a viszonyokhoz képest átalakít. Ámde ezen gondolat
sem nyert köztetszést, .annyival kevésbbé,
mert az orsz. szász egyház teljes beolvadást kivánt és arra sem volt hajlandó,
hogy az eddig testéhez tartozó magyar
egyházakat az alakítandó csperességnek

Frinf Lajos superintendens.

zal, amelyekben voltak magyar, német
és tót egyházak. A kolozsvári egyház dr.
Kirchlmopf lelkész és br, Feilitsch Arthur
volt kereskedelmi miniszter útján érintkezésbe lépett a román kermánnyal
és a
megalakulás elismerését
és egy zsinat
megtartását eszközölte ki.
Felmerűlt ugyan az előadottak előtt az
a gondolat, hogy a szász országos ev. egyházhoz mínt külön tagozat, vagy magyar
csperesség
csatlakozzunk. úgy hogy ezen

átengedje. A mi egyházaink a konzisztoriális egyházszervezettől fáztak, amely az
egyházközségeknek
alig en/;{ed szabad
mozgást még saját helügyeikben
is és
ezért minden tárgyalást beszüntettek
és
még a megtörtént közbenjárást
is mellőzték. Régi alkotmányukhoz
híven, kimondották a zsinatpresbyteri
á. h. ev.
egyház megalakítását.
A romány kormány elismerte az alakulást, az ügyek vezetésével br. Feilitsch

Arthurt bízta meg és megengedte, a zsinat, tartását és ~ddi~ egy végrehajtóbizottság megválasztásat. .
;
e) Az első kolozsoári zsinat 1921-ben.
Az első zsinatot Kolozsvárott 1921. júl.
6-8. napjaiban tartotta meg a zsin. presbyt. ev. egyq~z br. Feilitsch Arthur és
Frint Lajos éliiöklete alatt. Ezen letárgyalta elkészített alkotmányát és azt szentesítés végett felterjesztette a vallásügyi
miniszterium útján a királyhoz.
Ámde
akadt egy elégedetlen lelkész, aki pedig
a zina ton . az alelnöki tisztet is viselte és

br. Ambrózy
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válasszanak a kolozsvári egyház tagjainak
teljes mellőzésével egy új végrehajtó-hizottságot, amely megválasztja elnökségét.
Hiába jártunk közbe, fáradozásunk sikertelen maradt és így választatott meg az
végrehajtóbizottság,
amelynek elnőkeí let-..
tek Frint Lajos és br. Ambrózy· Andor.
d) A második, hosszújalusi zsinat 1922ben. 1922. szept. 26-27-én a magyarhoni
Egyházi Alkotmányt átdolgozva, a brassómegyei Hosszúfalúban megtartatott a második zsinat, amelynek munkálatai szintén felterjesztettek a kormányhoz, de azon

Andor, egyházkerületi

néhányszor a tanácskozást is vezette, aki
talán sértett hiúságból a kormánynak figyelmét felhívta arra, hogy a kolozsvári
ev. egyház a szász ev. egyházhoz tartozik
s így a kolozsvári egyház tagjai, köztük
Feilitsch Arthur és Kirchknopf Gusztáv
illetéktelenül avatkeztak bele a többi ev.
egyházak sorsának intézésébe. Ez alapon
a kormány a benyújtott alkotmányt viszszaküldte, a fentebbi oknál fogva megsemmisítette, a végrehaj tóbizottságot feloszlatja és utasította a ,mi egyházai nkat,

felügyelö.

okból, mert a román kormány a kisebbségi egyházak vallásgyakorlatára
új vallástörvényt akart hozni és Alkotmányunk
annak figyelembe vételévelkészítendő
el,
azt 'nem erősítette meg.
A bánáti esperesség néhány lelkésze
kezdettől fogva a szász ev. egyházhoz kivánt csatlakozni és evégből nagyfokú agi-o
tációt fejtett ki a ném et egyházakban, de
az első zsinat után a brassói magyar
egyház lelkésze szintén a szász egyházhoz csatlakozott. Igy történt, hogy a bá-
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nati egyházból 5 német és a brassóiból han 1922. szeptember 27·~28. napjain
3 magyar egyház két évi időtartamra tartott alkotmányozó gyűlés a változott vimegkövetelte
változtatásokkal
szerződésre lépett aszászokkal
és elsza- szonyok
kadt a zsinat-presbyteri
ev. egyháztól. átvette az 1891-94. évi zsinaton megMajd anagylaki
tót egyház és végül a alkotott «Magyarországi ágo hitv. evang.
ősi elszemlaki német egyház is elszakadt. Ezen keresztyén egyház alkotmánys-át,
év elején azonban, a 3 brassómegyei ma- veit pedig sértetlen mivoltában.
A 25 anyaegyház közül 3 tót,~1 német
gyar egyház visszatért.
. e) A szuperintendencia
szervezése;
a és 21 magyar .
szuperintendens
beiktatása
1927. április
3. Evangelikus felekezeti iskolák ..
3~án. A román kormány többszöri kérelmezés és személyes tárgyalás után hajA «Magyarhoni Evang. Egyház» testélandónak mutatkozott
egy szuperinten- ről leszakított és főhatóság nélkül maradt
deneia felállítására és 1926. év szeptem- evang. egyházközségeink
az impériumberéhen személyes tárgyalás után kijelen- változás első évében ·C1919) egy középtette, hogy kormánya a szuperintenden- és 14 elemi iskolával rendelkeztek.
ciát megadja. Ez megtörtént és 1926 dec. hó
.Az Anghelescu ~közoktatásügyi minisz22-én kiadta az erre vonatkozó nyilatko- ter iskolaf'oj togató kisebbségellenes polizatot azon kikötéssel, hogy a szuperin- tikájának következményeként
jelenleg:
tendens nem képezhet közhatóságot kiegy középiskola
Ca hosszúfalui evang.
felé, de az egyházon belül mindazon al- fiú- és leány polgári iskola), továbbá
kotmányos jogokat gyakorolja, mint a . hét evang. elemi iskola működik,
mepüspök. Ezen ténye il. kormánynak kö- lyek közül a vukovai (Temes vármegye)
zölye az egyházakkal. nagy örömöt vál- tót nyelvű, a nagyváradi, brassói, csertott ki. 1927. januárjában
kiiratott
a nátfalui,
hosszúfalú-alszegi,
pürkereczi
szuperintendensre
és a kerületi
fel- és zajzoni magyar tannyelvűele.
A taügyelőre a választás,
még mindig az nulók száma 757, ebből 55 tót, a többi
érvényben lévő a magyarhoni E. A. sze- magyar.
rint. A választás Frint Lajosra, mint
Felekezeti iskoláink egyetlen fillér álszuperintendensre
és br. Ambrózy
An- lamsegélyben sem részesülnek s
egydorra, mint kerületi felügyelőre esett. A házaink emberfeletti áldozatok árán vikormánnyal egyetértésben, kerületi gyű- selik a 26 tan erő egyrnilliót felülhaladó
lés keretében 1927. április 3-án az aradi javadalmazását
és a dologi kiadásokat.
egyházban,
a kormány képviselőjének
jelenlétében nagy fénnyel és egész Er.
4. Theol6gusképzés
ügye.
dély és a Bánát felekezeteinek képvise-,
, . _ ..
,
lőinek jelenlétében történt az ünnepélyes I Evang .. lelkészjelöltjeink
.nevelése a kofelavatás és beiktatás.
lozsvári református theológián
történik,
A több mint hat évig tartó kitartó
a.zonba.n ,a ~l?eciá}is tárgYa.kat, í&~ az e~.
munkának,
százados Alkotmányunkhoz hthurglkat, .es énekoktatást
saját
elovaló hűséges ragaszkodásnak íme meg- adónk, ta~lltp.. .,
, .
lett a kiváint sikere. Adja Isten, hogy a
Lel~,e~~JeloltJell1k szamá: a kolozsvan
megindult szervezett egyházi életen lsten theolol{lan az, .1,928-~9. tanévben 6, a
áldása nyugodjék!
soprom theológián
1, ossz esen 7.
2. A jelenlegi szemezet.
Az elszakított erdélyi magyar evangelikusok jelenlegi egyházi szervezete a kővetkező:
.
A 25 egyházközség földrajzi fekvésének megfelelően
az aradi és bánsági
egyházmegyéknek 1927. november 10-én
tartott egyházkerületi
közgyűlésén történt
egyesítése óta három egyház megyébe (esperességbe) tömörül,
és pedig:
I. az arad-bánsági egyházmegye 9 egyházzal, 10.595 lélekkel;
2. a brassói egyházmegye 12 egyházzal,
18.122' lélekkel;
3. az ötyárosi egyházmegye 4 egyházzal, 4.049 lélekkel.
Ez a három egyházmegye alkotja az
az egyházkerületet,
illetve szuperíntendenciát, melynek 1928. évi lélekszáma
32.766.
Az egyházközségek, egyházmegyék és
az egyházkerület szervezete teljesen megfelel a magyarhoni
evang. egyház hasonló alakulatainak, mivel a Hosszúfalu-.

5. Egyházi névtár.
Eflyházkerület:
Friri:t Lajos szuperintendens Arad (Luther-tér 2), báró Ambrózy Andor egyházkerületi felügyelő Temesvár (Timisoara),
Diaconovici Loga.
Purgly László kerületi másodfelügyelő
Sofronyapuszta
(Sofronea), Arad várm.
Up. Arad.
Báró Solymossy Tibor ker. felügyelőhelvettes Apatelek (Mocrea), Arad vm.
- Nikodémusz Károlyegyházker.
egyházi
főjegyző Brassó '(Brasov),
Lópiac 34.
Máthis András e. ker. világi főjegyző
Apácza (Apata), Brassó vm.
Bálint András e. ker. pénztáros Bácsfalú (Baciu), Brassó vm.
Dr .. Fritz László egyházkerületi előadótanácsos, az «Evangélikus
Néplap» szerkesztője Kolozsvár C8Iuj), Calea Reg.
Ferdinand 11. sz.
Schaeffer Richard e. ker. ellenőr Arad
Dénes Béla segédlelkész, püspöki titkár, Arad.
Egyházmegyék:
a)
főesperesek:
1.

Bohus Károly főesperes .Temesvárt . Timisoara).
1
I
2. Nikódémusz
Károly bánsági főesperes Brassó (Lópiac 34).
". 3. Materny Imre
ötvárosi főesperes
Nagyvárad
(Oradea),
b) e. megyei felügyelők: 1. Purgly L.
Sofronya,
~
2. Dr. Papp Endre Hosszúfalú.
3. Thurner Albert Szatmár.
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lett csatlakozott
a szlovenszkói
egyetemes egyházhoz. A többi magyar és német
gyülekezetek is meghajoltak
a kényszerhelyzet előtt két egyházközség kivételével. Ezek Komárom és Sornor]a, melyek
ma sem tagjai a szlovenszkói
egyházegyetemnek, hanem szabad egyházak, melyek tisztán egyháztagjaik
áldozatkészségéből, a maguk erejéből tartják fenn magukat.

2. A jelenlegi egyházi szervezet.
Az új alkotmány, melyet az 1921-i zsinat dolgozott ki, nem egyéb, mint a régi
egyházi alkotmánynak
a változott viszo1. A kialakulás.
nyók figyelembevételével
való
átvétele.
. Mihelyt Felső-Magyarországon
a Cseh- Az egyház neve: Szlovenszkóí egyetemes
szlovákiához
tartozó Szlovenszkó
létre- ágo h. ev. egyház. Az egyetemes egyház
jött, a vezető szlovák evangelikus egy- elnöksége:
Dr. Janoska
János püspök,
házi férfiak
szótöbbséggel
hozott· ha- egyházi elnök; dr. Vanovics János, egyetározatuk
alapján keresztülvitték
a szlo- temes felügyelő, világi elnök.
venszkói fniniszternél a régi egyházi alAz egyetemes egyház feloszlik két egykotmány felfüggesztését (1919. jan.). Ki- ház kerületre, ú. m. a keleti és nyugati
vánságukra a silovenszkói
miniszter át- kerületre. A kerületeken belül vannak az
meneti egyházi képviseletet
egyete- esperességek ; a keletiben 9, a nyugatimes egyház tanácsot - nevezett- ki, Ez ban 8.
.
megbizatást nyert az új egyházi alkot..
mány kidolgozására
és a zsinat össze3. Magyar gyulekezetek.
hi~ására. Ugyancsl!:k önkénye~en a ,me~~
Az abaúj-zemplérní
esperességben Kasszul!:tett ~gy~ázke~uletek
hely~re ,ket uJ. sa (magyar-német, 500 1.) és Ungvár (makerulet letesult Innevezett elnokseggel.
I gyar-szlovák-német, 735 1.).
A pC!zsonyi gyüleke~et ~z ,~ll~n a proGőrnőrben : Görnőrpanyit (14151.), Hosztestautizmus
~lapelv~It ~erto ,mtézked~s szúszó
(1366 1.), Kúntaplóca
(483 1.),
ellen 1919. marc. 23-an unnepelyesen til- Pádár (magyar-szlovák
969 1.) Rozsnyó
takozott. ~ tiltakozás hiába való volt s (2165 L).
"
csak _annyIt engedtek meg, ,~ogy utól~g
Sajógömör (1333 1.).
~ gy~lekezet. a .maga részér~l IS ho,~z~Kíshontban : V áraéde (405 1.), Osgyán
.l~rulJon az ideiglenes hatóságok
műkő(rnagyar-szlovák,
605 1.), Rimaszombat
déséhez,
.,
,
.
_
(magyar-szlovák,
1466 1.).
.. 1921. _elej en T~enc~en-Tephcben
ossz~Sárosban: Eperjesen (magyar-német, ?).
ult a torvényhozo zsmat, de nem a- gyuPozsonyban:
Alsószeli (1527 1.), Duna
lékezetek
választottaiból,
hanem az es- szerdahely
(330 1.) Felsőszeli (2299 1.)
peres~égek képv~selőiből..
Ezér,t a ~p?- Komárorn (656 1.), Somorja (509 1.).
'
zsonyi, szepesi es baresi egyhazmegyek
H
b
S 1
bá
(
é t
képviselői a zsinaton az alkotmány felon\ an:
e mec anya ma;gyar-n me ,
függesztese elleni újabb tiltakozás mellett 156 8, 1.;" Százd (magyar-szlovak,498
1.);
a zsinat feloszlatását és újabb alkotmányNógrádban.
Losonc (magyar-szlovák,
hozó egyházi gyűlés összehívását
indít- (3 176Lb)'
SI'
A
arót
ványozták a gyülekezetek választottaiból.
( B ares unI: 'k zéeeZtsen1Y3-1
rla)nYéoSsmLéva
,
,
.,
1 magyar-sz ova -n me ,
.
Les;avaztatasuk
utan leg~labb az a - (magyar-szlovák,
616 1.).
kotmanyt_erv~zetn~k
~ _ gyülekezetekhez
Van még magyar istentisztelet
való Ieküldését
es külön német-magyar
Gőmőrben : Dobsinán Jolsván Sűvetén
egyházkerületek
létesítését kivánták. Ezt Czetneken Korompán 'Lőcsén 'PoprádoU:
is elutasította a többség, mire a kisebb- és Iglón '
,
,
ség eltávozott a zsinatról.
S'
b'
B' tfá
1921 ,.
aros an:
ar an.
A.. pozsonyi gy~lek~zet erre
. evr
Pozsonyban:'
Pozsonyban, Gurab-Csataapn~lsban a mmlztermmnál, .keresett 01'- Pusztaf'ödémesen
és Nagyszombatban.
voslast. Ez azonban 1922. májushan megHontban : Csankori.
erősítette _az új alkotmá~yt. ,Erre, a p?Barsban ~ Fakóderekényen,
Körmöcbázsonyi gyulekezet 1922. Januar ho 11-en nyánés
Nemeskosztolányon.
túlnyomó többséggel kimondotta
csatla..
.
á
kozását a cseh-szlovákíai
(tulajdonképen
Mini leqklSeb~ek, leqjobban tár::zo.qatsra
cseh-morva-sziléziai)
német ev. egyház- sz_or!llnak a telieseti magyar gyul~kezetek
hoz. A kormány azonban - hivatkozással
kazul:
Dunaszerdahely,
Somorja,
Koa régi egyházi alkotmányra
- a csatla- ~árom, ~u'!tapalca é~ Várgede a vegyes
kozást megakadályozta.
A bekövetkezett aj l~uak kozul: Szelezsény, Aranyosmarőt,
tárzvalások
eredménye lett , hogy
a po- Szárd, Ungvár, Léva,
b..,
1:>
zsonyi gyülekezet bizonyos feltételek mel-

IV. Az'evangeliklls egyház helyzete
a cseh megszállás alatt.
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"Az a fájdalmas arc
Irta : Kezfyüsné Balogh Margit.
A "Luther-Naptár" pályázatán jutalmat

A nápolyi öböl felett sötétkék égen
ezer csiHag ragyog. Valahogy ott Iényesebb mindenik arca, mint erre
mifelénk. Úgy sziporkázik áldott sugaruk, mint a 48 lapra csiszolt gyémánt. Képük a nyugodt, sima tengertükörben megkétszereződik.
A hold keletről csuszik fel a mennyboltozat peremére. A fúrcsa tetőzetű,
nyomorúságos házak között elébb csak
itt-ott vetődik át ezüst csóvája, aztán
büszkén tekint át a felséges tájon.
Cifra hintát kötöz il pálmafák ágaira,
ringatózik fénye a, csodálatosan szép
lombok között, végig siklik a viz fel-, sziaén, majd boldog' mosollyal kerek
tányérján nézi magát a sötét lapon,
amit hirtelen fest át csillámló fehérre.
Néha nagy hal veti fel szines pikkelyes testét, nagyot csobban rá üvegharang kacagással
a cseppek özöne,
nagy gyürükört rajzol a tölcsér szélére, hogy később egyre kisebb és
kisebb területre szorítsa a mozgó habot s újra egyetlen ragyogó, csillag-I
gal himzett tükörré vállon.
Az éjszaka félelmes csendjét halkan
szűrődő, édes dallam metszi át. Lebeg
a hanghullám a levegő ölében, olyan
a mély bariton, mint egy fájdalmas
sóhaj a pusztaságban.
Acélkék szernű holland tengerész
sétál a parton, nézi szerelmesét,
a
tengert. Hatalmas férfi. Széles válla
erőről beszél. Homloka Istent dicséri,
. tt van rajt az okosság bélyege. Arcát jóság tartja megszállva,
hideg vonásai szelídséget sűgároznak.
Haza gondol. Az elhagyott fészekre.
A fehér főkötös. dolgos, tiszta aszszonyra, kicsiny háza tájára, angyalarcu, apró éselédjeire, fiaira, leányaira
és rneleg hálával telik be a szive.
Boldogan remél a holnapban, hiszen
pár nap már mindössze s indulhat az
elhagyott, mosolygós
falu felé.
Ahol a viz é~ ég összehajolnak fekete körvonala látszik egy közeledő
gályának. Annak mélyéből sir végig
a nápolyi öblön a csodálatos panasz:

" " ""
nyert -

"Térj magadhoz drága-Sion ... "
A hollandus megtorpan. ' Lelkéből
messze _száll a békességes érzés, nagy
nyugtalanság fogja át, áll a parton és
merő en néz az éjszakába,
kutató
tekintete
szeretné
lebontani a hajó
takaró falait, de a hold is felhőrongyot
te rit kényeskedve
arcára, elborul az
,ég, fodros habok kezdenek csacsogni
a szellő első fuvalmára, csak az ének
hallik. már:
"Van még néked Istened ... "
Idegen a szöveg, idegen a dallam,
a tengerész mégis valahogy templomot
lát maga előtt, az elhagyott ország,
fehér falú, sima, puritán Istenházát
és
szivét
vasmarokkal
szorítja össze a
szánalom.
Különös borzongással indul szállására, a pálmák hajladozó levelei a
hirtelen támadt szélben repitik utána
a hangot:
'
"Ki Atyádként
felkaroljon, Szivét
ossza meg veled ... "
~a éjs.zaka. ez ~ d~.r~k . ember e~fogja hatarozm,
mig fulebe egyre sir
a dal, kemény fekhelyén álmatlanul
forgolódva, hogy holnap megkeresi azt
a gályát.
.A nápolyi öbö!ben r~n? a halálhajó.
Vizbe csobbano
lapátjait
egy-egy
ember fogja ', Kér~es," munk~hoz ne~
s~okott~ .feltort, verzo. teny~r. ~z UJ
hit papjai, az evang~ltum hzrdetoz s~ny?rognak sulyos lancok alatt a melyeb~n..
,
.
Sir crz ~nek. to,:abb :
"
"Azt bünteti, kit szeret ...
A keserg.? szív mélyéről ömlenek
a jajjok. Osszeráncosodott,
komor
homlok alól balióslatuan
villognak a
szemek,
az ajkak felcserepesedve,
szomjuságtól
gyötörten nyilanak fel a
vígasztaló
zsolozsmára s a lélek itthagyva aporsátort,
bilincsét, visszaszáll villámgyorsan a tegnapba, gondolkozik, míg 'zokog belőle a bánat:
"Máskép
Ö nem is tehet ... "
Rendezett,
tiszta utcáju, kis város
képe tünik fel. Fehér házak, magas

"
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tölgyek, amott sudár tornyú templom,
csak fából, de olyan szépen kifaragva
az ereszalja,
müvészkezek
álmai,
szőlöíűrtök, buzakalászok. Kűlőn lábon
csengettyű szól:
"Sion ezt 'hát jól gondold meg ... "
Bogárhátú
paróchia,
fehérkötős,
gondos asszonya
kűszőbőn,
rebeg
elébe drága szókat :
- Vártalak Jakab, készen az ebéd.
Papi talárban, zizegő palástban az
Úrnak szolgája, arca még sima, nincs
rajta' korai redő, haja fekete, mint itt

ja fel:
. - Miről prédikált édesapám?
- Engedjétek hozzám a kisdedeket,
mert övéké a mennyeknek országa ...
Ölébe veszi, palástjába takarja', úgy
lép be az áldott kis ház drága kűszőbén ..
"S szabj határt bús gyötrelmidnek ...
énekli emelkedő kebellel
s rögtön belefog a Iolytatásába,
míg
a kedves képet kergeti, mert így nem
érez ernycdtséget
agyonkínzott testében, a lelke boldogan emlékezik:
II

-

A nápolyi öbölben ring a halálhajó."

most az éjjel, lábai ruganyosak, keze,
ez a fáradt roncs, vidáman lendül
előre, a derékon áll meg, azon a karcsú, ringó derekon: .
- Mit főztél angyalom?

"Hullámok, ha rémítenek mérhetetlen víz felett ... "
Kérdezi a hitvest becéző szeretettel:
- Alszik Jánoska?
- Most ébredez. Nézd Jakab, hogy
- Gombótát.
nyújtogatja felém csepp kezeit.
- Hát a kis Kata?
- Olyan a kacsója, mint rózsaszín
Talán annál is szebb.
- Már vár rád a pitvar ajtó megett. virágszirom,
Az édes otthon melengeti a rab
Parányi, piros szoknyás gyermek
perdül elé, aranyos
száját komoly lelkész szívét. De megránt ja a lapát,
szókra próbálja nyitni, szemében a előre csuklik a dereka, kínos nyőszőrpajzán vidámságot szelid mélaság vált- gésseI hajlik oldalt:
/'

•
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"A habok közt szíved remeg, Hogy
sírod is ott leled; ~.
Zörget durva kar a firfangqs ablakon:
Kelj fel prédikátor
és kövess!
Ki háborgatja- békés álmomat?
- 1>-jezsuita rendfőnök hivat.
- Ejnek idején?
- Siess!
Reszket a feleség:
Elmész vele kedves férjem?
- El kell mennem!
- És ha te is a többi protestáns
pap sorsára jutsz?
- Krisztusért szenvedni gyönyörüség.
Olyan gyors volt ez a csók, a két
gyermek felijedt mégis a lehelet érintésre, Kata puha karját odafonta a
nyakára :
- Edesapám.
.••A kis Jánoska anyja kebléhezbújt
kereső szájjal.
Még visszanézett -az ajtóból rájok,
odaégette a képet lelkébe; hogy soha
el ne felejthesse Oakét gyermek arcát,
a feleség könnyben
uszó
rémült
szemét:
- Vajon látlak-e valaha még benneteket?
Hatalmasan
zúgja az éjszakának;
Ha aludni látod Öt Ki reményed
'Ö·feledd el,
és "erőd: Sion! Soha ne
megvívhat tengerekkel ...
Kassa hires piacán áll, keze hátra
kötve, a bakó égő kanóccai melleUe.
Szemíorgató,
idegen
jezsuita tartja
elébe a keresztet:
- Imé az Idvezítő kinzó fája, vesd
térdre magadat hitehagyott pogány é~
csókold meg.
"".
- E'gyedül
az én Istenem előtt
hajtok fejet, jelvényét a gyalázatos
halálnak nem fogom imádni. Soha.
- Ne káromold az eget te kutya.
- Te káromolod azt jézsuita, Krisztus vallásának
kiíorgatóia,
emberi
találmányok elfogadója.
Intett a pap, a hóhér a megkötözött
férfi -melléhez nyomta az égő csóvát,
pörkölthus
és vérszag terjengett a
füstös levegőben.
A kinzott ordított volna, de rettentő
erővel nyomta vissza a hangot keserű
torkába, ~oda sóhajtott a magas égre:
- Atyám, adj erőt.
II
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~ Nem ismer meg tiszteletes ur?
--' \ Abay! - csordul ki a könny a
szeméből.
- Nincs itt segítség, csak a megtérés, vissza az egyedüli valláshoz, a
pápa ő szent felsége biztos jogara alá.
Olyan. kevés kell neki.
- Éppen, hogy_ térdet, fejet hajtsak,
elhagyjam Luthert, az Istentől megáldott világosságot.
- Olyan szép az a két kis gyermek
otthon, Jánoska is kinő a pólyából
hamarosan. Aztán ki viseli gondjukat?
- Aki a- mezők liliomát ruházza,
az égi madaraknak eledelt ad, az én
drágáiruról
sem fog megfeledkezni.
- Nagyon messzi van az a segítség. Mire megérkezik, késő is lehet.
A parochiáról kihányattatnak,
fedelük
sehoL
Isten tenyere,
a csillagos ég
elég nekik.
Egy a baj. Hidegek az esték,
nem melegíteneka
csillagok, dunyha
kell a gyermeknek.
Abay, miért hagytad el a szószéket? Kinoztak?
'- Nem -birtam tovább.
Az élet
olyan kedves, olyan rövid.
- Es olyan, nyomorult
ebben a
kámzsában.
- Nem kell magára venni tiszteletes uramnak hiszen . .
A rimánkodót
mérgesen taszította
el a türelmetlen:
_
=: Ne könyőrög]
fráter, kemény
koponya ez, itt csak erőszak segít.
..:.. Az se! Feszítsetek
engem is
keresztre,
mártsa tok szurokba, úgy
gyujtsatok meg, törjétek kerékbe hitvány testemet, vessétek farkasoknak
gyerm~keimet ...
- Es prédára
a feleségedet, tedd
hozzá!
.
Sötét láng lobbant ki vészjóslóan a
szemből:
.
~ Legyen meg az Ur akarata
Abay újra előre tolakodott:
- A' tiszteletes
úr akarata lesz
meg, mert makacsságával szerzi mind
ezt a bajt. Hiszen nem esik ki a világ
feneke, ha egy evangélikus lelkésszel
több tér vissza a régi hitre, családja
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bizony áldani fogja elhatározásaért.
- Te átkozott sátán, szavaid süket
fülekre találnak,
menj előlem, meni
én tőlem. Rendelte a Jehova, legyenek
példaadók.
Az én hajthatatlanságomból száz úh hitü lélek lesz erőssé,
minden kínzásornban
ezer áldás fakad,
martir voltom rűgyet hajt és betelje··
sül lsten országa. Távozz tőlem nyulszivü . . .
- Tömiétek
be a száját, - rendelkezelt a jézsuita.
Sirt az, éneklő:
- "Bár hordozzad zsarnok láncát.
Érjen kinos rab halál. . .
Alsó-Ausztria
büntető törvényéből
felolvasták a kegyetlen cikket:
- Bilincsek közt kőzmunkára
kényszeriteni . . .
- Osztrák törvény ítélkezik rajtam,
a magyar állampolgáron ?,_
- Gyengéké a hallgass, erőseké a
diadal.
- ÉI az lsten felettem:
Számot égettek_ a kinzott vállra,
nyakra, korbács hajszolta a szörnyü
uton, de a nyirkos börtönben, melynek alját hideg patak mosta, h8gy
nem volt árva fejöket hová lehajtani,
Jeszenszky Károly csodazsoltárját szájról-szájra adták:
- Ha hitedet el nem játszád, Utad
égbe nyitva áll. . .
Goromba szó rivall most is rá:
- Huzzátok be az evezőt, aludjatok, ma nincs több robot.
Még hálát adhatott a mennyei Gondviselőnek, hogy a száját fel nem peckelték, mint a többiét, legalább. rab
lelke kinjain a zsolozsma enyhíthetett.
Talán szép, meleg, tiszta, mély baritonjának
köszönheUe ezt a bámulatos kegyelmet, hogy még az eldurvult
lélek is felfigyelt rá. De beszélni
neki sem volt szabad soha, Csak
énekelni.
Mélységes csend borult a nápolyi
öbölre, a vasmacskán
lágyan ringott
az alvó gálya,
Nehéz- éjszaka után reggelre vir
radva, már ott lézengatt
a holland
tengerész· a parton.
Elnézett a hajó felé, Most hallgatott
mindenki a rabpadon, az evezők nyugodtak. Csak. az egyik ablakhoz volt
II
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odasimulva egy könyörgő arc.
Odatekintett
éppen rá.
. Szép dióbarna szem volt, lelkes kifejezéssel. A haja, szakálla, bajusza
levágva, de ahogy borostásorr nő, csupa
merő ősz.
Óh, a szenvedés hamar beezüstözi
a fekete szálakat...
'
A homlokon fájdalmak szántottak
sok ésmély barázdát. Az annyit mesélt
a holland jóságos szívéhez, elmondott
minden panaszt, hogy megindult 'egész
bensejében.
Szeműk beszélgetett:
Mit akarsz tőlem te szenuedii
ember?
'
- Szabadíts meg engem a gonosztól.
- Kínoznak ?
- Krisztus gyötrelméhez
hasonlít
az én golgotám is.
Ki vagy?
lsten teremtése.
Akárcsak én.
Akárcsak te.
- Óh, te fájdalmas arc ...
A higgadt vérü, hideg tengerész
ismeretlen nedvességet
érzett "égig
csorduini az arcán. Ijedten kapott oda
a tenye,rével;
/
_ - V IZ !
A lélek gyöngye volt az, a legszebb
ékszer: férfikönny.
Magában. gondolkozott:
- Sirok, mint az asszonyok. Beszélgetek egy elmosódó, ismeretlen, ablakmögötti képhez, vajon mi van velem?
Az a fájdalmas arc kissé messzebb
huzódott a tenyérnyi
ablaktói s felcsendült az ajkán a hires ének:
"Erős vár a mi Istenünk, .Ió fegyverünk és paizsunk .. ."
Meghökkent a holland:
...::::Luther, zsoltára!
Hirtelen megérezte,
hogy testvér
jajgat odaát.
A tétovázást ledobta
magáról:
- Segitenem kell, hitemnek harcosa. Idegen szővegen zsolozmáz, de
jól ismerem a dallamot.
.
Elhatározása
szilárd lett. Erezte,
hogy _eszköz lsten kezében. mennie
kellett a csónakek felé, vitte valami
láthatatlan erő, parancsolt neki bensejeben egy különös hang:
- Siess!
.
-
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Kik vannak azon a gályán? érdeklődött az olasz gondolásoktóI.
- Talán osztrákok, vagy tudom is
én, miféle szedett-vedett náció.
- Valaki énekelt tegnap este is rajta.
- Szoktak néha a rabok uram.
A holland felkérezkedett a hajóra:
- Szeretném az' evezősöket látni,
elég erősek még?
- Talán vásárolni akarsz belőlök?
- kérdezte mohón a kapitány.
- Esetleg.
- Mert eladó ám az egész gálya,
ha parancsolod.
- En szegényember
vagyok, de
az ellentengernagy megveheti mindent.
Adnék belőle proviziót.
Mennyit?
.
Hát alkudjunk meg.

Aznap este már Jakab pap a szabad 'hólland liajóJa fedélzetén irta az
alázatos instanciát Ruyter admirálishoz társai érdekében.
Otthon, az elhagyott kis családban
is öröm szakadt a szivükre. .Iánoska,
ki polyásvolt
az apja elíogatáskor,
repeső kezekkel először mert végigmenni a szobán.
Úgy sirt az árva
asszony:
- He ezt Jakab láthatná ..•
Ne zokogj halvány, sokat szenvedett asszony. A szabadítások áldott
Ura gondot visel rátok.
Nem lesz már sokáig magányos a
bezárt ajtajú, erőszakkal elvett templom.
Egy egész világ felfigyel a sorsotokra.
Dicsőség légyen érte Istennek!

Tükörképek az elmult é-v történetéből.
I. Leszerelés. Kellog-paktum.

I képmutatást!
A világtörténelem
alig ismer
Komoly emberek,

hasonló

komoly
A győztes nagyhatalmak
a «Genfi Nép- nemzetek komoly képpel mondanak
és
zzövetség» legutóbbi ülésszakain
csodá- I írnak olyan dolgokat, amelyekről
úgyis
Latosan utánozták
a régi rómaiak Ja- tudják, hogy nem őszinte ügy. Igenis!
nus nevű istenét, akinek két arca volt. S:l'ép és szent eszmék azok, amelyekről
Ezeknek a nagyhatalmaknak,
köztük mín- szónokolnak : «leszerelés»,
«örök béke>,
denekelőtt a franciáknak s jeles külügy mí- «a háború kikűszőbölése»,
ezeknek megniszterüknek,
Briandnak
van egy béke- valósulásáért
küzdenünk
kell mindnyáarca és egy harcosarca.
Ha az ember junknak, de őszintén, tettel s nem hanga békearcot látja szelid tekintetével,
az zatos, képmutató frázisokkal. A trianoni
emberiség
sorsán töprengő
homlokával szerződés 8-11. §-a világosan szól a les ha hallja a megértésről,
őrökhékéről,
szerelésről: «A Népek szövetségének taga háború elitéléséről zengett szép szava- jai magukévá
teszik azt az alapelvet
kat, azt gondolná, hogy csakugyan elér- hogy a béke fenntartása
a népek fegykezett íme az a korszak, amikor min- verkezesének a minimumra való leszállíden ki elégedett, nyugodt, boldog
lesz. tását teszi szükségess
A Szövetségi
Ez a békearc beszél sokat a leszerelés- Tanács minden egyes állam a földrajzi
ről,
a fegyverkezés
csökkentéséről,
a helyzetének
és különleges
viszonyainak
háború
szörnyűségeiről
s el: írta alá tekintetbe
vételévei
megállapítja
a le1928. aU$usztusban az amerikai Kellog- szerelési terveket s azokat felülbírálás
nak a haború ellen megírt tételeit nagy és döntés végett az illető kormányok
pompával,
hűhóval,
filmfelvétellel.
elé terjeszti.»
.
De van Bríandnalc s vele a többi békeA népszövetség azonban ezt a feladatát
diktáló hatalmasságoknak
egy harcos arca mindeddig Inem teljesítette, mert a franis. Gyanútól,
gyűlölettől
szikrázik
en- ciáknak s a franciák kedvelt pártfogoltnek az arcnak a szeme,
homloka zor- -[ainak: a cseheknek, szerbeknék, romádon ráncokba vonul,' s rekedten hörög, noknak eszük ágában sincsen a fegyverha szól. Ez az arc nem leszerelésról
be- kezésről
lemondani.
Hiszen világtörté
szél, hanem felfegyverzi nemzetét állig, nelmi jelenség, hogy minél kevesebb ermegalkotja Franciaországban
azt a véd- kölcsi joga van valakinek valamihez, anerő törvényt,
amely az egész nemzetet nál inkább igyekszik ezt az erkölcsi jokatonává teszi. A modern emberpusztitó
gat pótolni az erőszak eszközeivel.
Eugépeknek : a repűlőgépeknek,
tankoknak, rópának
jelenlegi képe nem az erkölcsi
gázbombáknak
sajó
Isten tudja, miféle világrend jegyében jött létre, hanem az
gyilkos szerszámoknak
ezreit és ezreit erőszak szülte, tehát csak az erőszak, a
készíti; s ugyanakkor
nekünk s a többi fegyverek tarthatják fenn addig, ameddig,
legyőzött társainknak
szigoruan előírják, Ezért nem szerelnek le a volt győztes
hogy menriyi katonát, miféle fegyvereket hatalmak,
ellenben igenis megkívánják,
tarthatunk.
hogyalegyőzöttek.
fegyvertelenül
álljaé.

-
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nak velük szemben. Az igazságot,
az dése, amelyet a győztes államok minél
örök békét
így nem lehet. szolgálni ! A, messzebbre akarnak kitolni. A kisebbségek
Kellog-féle paktum lényeges tartalma he- kulturális fejlődésének kérdése azonban
lyes volna: elitéli a háborut,
mint a nem függ, össze a békeszerződések revnemzetközi bonyodalmak megoldásának ziójával, sőt a békeszerződések biztosítják
'eszközét;
az aláíró hatalmak csak békés a kisebbségek jogait De mint minden,
eszközökkel intézik el' a közöttük
fel- amit a legyőzött államok javára lehetne
merülő ellentéteket. Helyes keresztyén el- magyarázni, teljesítetlen marad,
úgy a
vek! De mi történik azzal a nyilvánvaló szerződésnek ezt a pontját is mindeddig
igazságtalansággal, amely bennünket ért, sikerült a gyöaöknek
kisemmiz ni. Igy
mi lesz azzal a hárommillió meggyötört azután az idegen fennhatóság alá került
magyarral, akik nehezen várják a sza- magyarság helyzete teljesen ki van szolbadulás óráját!? Igaza van Rákosi Jenő- gáltatva az önkénynek. A magyarok földnek: «Kí kell kiáltanunk és minden józan jét elveszik, iskoláit bezárják, templomait
és jóhiszemű embernek ebbe a kórusba kisajátítják, hitvány gyanúokok alapján
bele kell veg/,ülni, hogy szavunkkal meg- bebörtönzik; minden módon igyekeznek
teljék a vilag: amíg Európát abban a őket megfélemlíteni, hogy magyarságukat
helyzetben hagyják, melybe a békekötések megtagadják. Más nagy népek mint p. o,
belelökték, addig semmi egyezménnyel, anémet
megengedhetné magának azt a
semmi paktummal a reális békét korno- fényüzést, hogy lemond idegenbe szakadt
lyan szolgálni nem lehet. A házat sziklára véreiről, pedig ő sem teszi, sőt céltudatos
kell építeni s az állani fog és nem lesz politikával tartja ébren anémetekben minszüksége Kellog reményt igérő békeduc- denütt a faji érzést, mi magyarok nem
[aíra, hogy álljon s össze ne dőljön igen mondhatunk le egy magyarról sem, mí
kis rezgéstől is.» Amíg tehát a népszövet- kevesen vagyunk összesen is, s minden
ség vagy a nagyhatalmak maguk a béke- egyes elveszett magyar életerőnket esőkfeltételek égbekiáltó sérelmeít nem orvo- kenti, A magyar társadalom tnintha nem
solják, addig hiába való fecsegés a érezné ái ennek a kérdésnek iuisunkba
a «leszerelés», az «örök béke», mert mind- vágó fájdalmasságát, jövőnkre kiható fonaddig ezek a szaval" s a mögöttük
rejlő tosságát. A megszállt területeken levő
tit~os ~ond~l~t~l{ .tulaj~onk~'p'~n a z~~k-I magy.arságot támogatn~nk· kell irodalmámany biztosítását Jelentik. JOJJon el elobb ban, iskolaiban mindenutt, ahol erre alkal
a magábaszállás, a bűnbevallás
bátor- lom nyilik. Vannak szegény
magyar
sága, a népszövetségi vezető államférfiak evang. gyülekezeteink, amelyeket evangeleikébe s ebből igenis fakadhat majd az Iikusságukban is, magyarságukban
is
egyenlő jogosztás, a bűnök jóvátétele, a veszedelmek környeznek, Segítő jobbunkat
fegyverek és az e~ymás. ellen fenekedő nyujtsuk feléjük, mint ahogyan anémet
lelkek leszerelése.
Gustav Adolf-egyesület míndenekelött a
',"
.' ,.,.,:: \.;",
hasonló helyzetben levő ném et gyülekezeII. A kisebli~égfkérdés-.- ~. '- tek felsegélyezését tartja feladatának. Itt
A békefeltételek sol, súlyos, helytelen,
éppen nem békét szolgáló intézkedései
közül is különösen kírí az a példátlan
könnyelműség, amellyel millió: és millió
embert löktek új államok keretébe. Még
pedig nem csak nyelvrokonokat, hanem
idegen nyelvüeket is. A nemzetségi elv
alapján nemzetiségi államokat akartak
alkotnái s helyette még ziláltabb viszonyokat teremtettek, mint voltak. Európaban 40 millió ember él olyan állam
keretében, amelyben az ő nyelve, az ő
kulturája «kísebbség».
Azt valóban nem
lehet elgondolni, hogy az egyes államok
tiszta nemzetiségű, egy nyelvű államok
lehessenek, főleg azon a területen, ahol
a régi osztrák-magyar monarchia volt,
olyan szétszórt településeket
találunk.
Azonban a legkevesebb, amit a népszövetségtől, vagy mondjuk Európa felébredt
lelkiismeretétől várhatunk, az a következő .
1. Csonka-Magyarország
határa mentén
összefüggő \tömegekben élő magyarságot
mielőbb kapcsolják vissza; 2. a kisebbségeknek biztosítsák az anyanyelv jogát
minden téren s adják meg -a lehetőséget
a kisebbségek sajátos kulturájának kifejlesztéséhez. Az első kérdés a revízió kér-

van alkalma
egyházunknak
belekapcsolódni
a magyarságért
folytatott
kűzdelembe. A mi Gusztáv-Egyesületünk
Egyetemes Gyámintézetünk.
Ennek [elkarolásával, anyagi megerősítésével erősíthetjük
az e!:szakítotl
magyar
gyülekezeteinket.

A kisebbségi kérdés egyébként mind erősebben kezdi Európa lelkiismeretét foglalkoztatni. Európa vezető egyéniségei sorából is mind jobban belátják, hogy a
nemzetek között levő helyes viszony, az
a bizonyos «jó atmoszféra. mindaddig
lehetetlen, amíg az egyik állam kormánya
a másik állam nemzetiségéhez tartozó ki_sebbségét elnyomja, kiírtásra ítéli. Mindaddig marad Europa úgy, mint most van:
a gyűlölettől, irigységtől, haragtól, bizalmatlanságtói széttépve. Ezért hívta fel
lord Parmoor Anglia figyelmét arra, hogy
ha Anglia aláírta a kisebbségi jogokat
biztosító szerződéseket,
akkor Augliának
kötelessége arra ügyelni, hogy ezek a
szerződések be is tartassanak. Lord Cecil
is ezt hangoztatta s rámutatott arra, hogy
a kisebbségi szerződések nemzetközi szerződések, azokat a szerződő feleknek be
kell tartani ,s ha valaki az ilyen szerződést be nem tartja," az erkölcsi értékét
veszíti. A kisebbségi ügyeket behatóan tár-
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gyalta 1928-ban a hágai népszövetségi I badelvűerr rendezte, amire példát csak a
gyűlés, a stockholrni nemzetközi
jogi rokon eszt nép adott az 1925-ben hozott
konferencia, a berlini interparlamentáris
törvényével, amelyben az esztországi kikonferencia és különösen a nemzeti ki- sebbség kulturális
önkormányzatát
szabasebbségeknek Genfben 1928. szepternber- Iyozta. Mégis nekünk költötték
veszett
be.n tartott ne~ye1i~ .I{Ongr~sszll~a. Külö- ~~rünket. Fájdalmas e.lé~tétel,. hogy, .t55-_
nosen ez az utóbbi fejezte ki hatarozottan Iünk elszakadtnemzehsegek
visszásírják
elégedetlenségét a népszövetséggel
szem- a magyar törvényeket. A jugoszláviai nében. Amint a következmények
mutatták,
metek vezére a belgrádi parlamentben
méltán, mert Briand, a népszövetségnek
jelentette ki, hogy boldogok volnának, ha
ugyancsak. szeptemberben
tartott gyűlé- olyan kulturális autonómiát élvezhetnésén ezeket a cézári szavakat dobta oda nek, amilyent a szerbek .élveztek MagyarEurópa 40 millió kisebbségének: «Hall- országon. Az erdélyi szászok egyik vezető

Az 1928/29-iki tél emberemlékezet óta a leghidegebb tél volt. 30 ·fokos hideggel. óriási.
havazásokkal. Amint a kép mutatja, még a hatalmas expressmozdonyok
sem tudtak
megbirkózni a hóval.

gass és gondolj a békére.» Csakhogy igazi
béke addig nem lehet, míg millió és
millió ember lelke kétségek, megaláztatások között
hányódik; amíg látja, hogy
gyermekétől anyanyelvét elrabolják, lelkét
hazug történelemmel megfertőzik és saját
faja ellen izgatják, amint ez a cseh, román, szerb iskolákban napirenden van.
Ma~yarország jogos' büszkeséggel hivatkozhatik arra, hogy az 1868.·IX. és XLIV.
t.-cikkben a kisebbségi kérdést olyan sza-

embere megállapítja, hogy «ma a mí népünk lelke egész mélyében
fel van dúlva,
felháborodva és felizgatva, mert a legistenháta mögöttibb szász falú utolsó
bérese és legfiatalabb iskolás gyermeke
is érzi, hogy élethez való jogaiban, szabadságában, legbelsőbb javaiball léptennyomon meg van támadva.»
A kisebbséqi
kérdés egyébként az 1929iki évben erősen foglalkoztatta
Eurépa
közvéleményét. Szerencsénk, hogya hatal-
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mas német népnek is vannak anémet
törzstől elszakított, más állam területén élő
vérrokona. A mi fellépésünk talán keveset
érne, de a németségnek még lefegyverzett
állapolban is nagy súlya van. Ezért nagy
jelentőségű esemény volt, hogy Siresemann német külügyminiszter a nép szővetség márciusi gyűlésén előterjesztést
tett a kisebbségi helyzetről. Kanada képviselője, Danduratui pedig különösen arra
hívta fel a figyelmet, hogy a kisebbségi
panaszok elintézese kőrül követett eljárás
helytelen, mert alkalmat ad a kérvények
agyonhallgatásra. A Nemzetek Sz.övetségének Tanácsa a felszólalásokra annyit meglett, hogy háromtagú bizottságot küldött
ki a kisebbségi jogvédelem ügyében s a
Nemzelek Szövetségének valamennyi tagja
ez elé a bizottság elé tenjeszthéii véleményét. A magyar kormány rögtön benyujtotta memorandurnát, ami természetes is, hiszen nincsen más olyan nemzet, amelyre nézve a kisebbség védelme
olyan életbevágó kérdés volna, mint a
magyar. A kiküldött háromtagu bizottság a nemzeti kisebbségek párisi értekezletét is felhív ta, hogy juttassa el hozzá
az emlékiratát. A Népszövetség 10 éves
fennállása óta ez az első eset, hogy a
kisebbségi kérdésben meghallgatják nemcsak a Népszövetségben
helyet foglaló
államokat, hanem azokat is, akikről szó
van, a kisebbségeket.

Ill. A római kérdés megoldása.
A pá pa és az olasz állam
kibékiílése.

államban; ez a vatikáni állam körülbelül
fél négyzetkilométer j 2. mint minden szuveréri uralkodó, követeket tarthat az idegen udvaroknál ; 3. az olasz államvallas a
katholikus j ....4. a vatikáni államnak nem
lehetnek más alattvalói, mint a páp a azon
egyházi és világi tisztviselői, alkalmazottai, akiknek állandó székhelyük a vatikáni állam területén van; 5c a pápa távolmarad a más államok közt felmerült
ügyektől, kivéve ha az érdekelt felek egyértelmüleg felkérik közreműködését (tehát
ll. népek .szövetségébe nem fog belépnij i
6.' az egyházi házasságkötés érvényes és
a hitoktatás kiterjed a középiskolákra
is j
7. a régebbi járadék tartozás fejében a
pápa kap 750 millió lirát s ezentúl évente
50 millió lirát.
Ezek a főpontjai ennek a világtörténeti
jelentőségű egyezménynek.
Ami most már ennek az. egyezménynek
jelentőségét illeti: politikai szempontból
kétségtelenül Musso lininek óriási sikere,
hogy az olasz nemzet politikáját ettől
a súlyos tételtől megszabadította
s az
olasz nemzet e téren is szabad kezet biztosított magának. Mint az olaszokkal benső baráti viszonyban lévő népet, - természetesen érdekel ez bennünket magyarokat is, - a megerősödött szövetséges a
mi erősödésünket· is jelenti.
Egyházi
szempontból jelenti Olaszországban a katholikus egyház nagymérvű megerősödését, Olaszországon kívűl pedig a pápának
esetleges látogatásaival, a többi nemzeteknél alkalmazott követeinek
személyes hatásával béilleszkedikez
az egyezmény a
katholicizmus
újabb, szinte támadólag
éles fellendülésébe. A protestáns egyházakra nézve tehát egy újabb intés, hogy
egyrészt a hívek egyéni lelki gondozása,
az evangelizáció
nagy erőmegfeszítést kiván, másrészt a pápa külpolitikai diplomáciáját nekünk is ellensúlyoznunk
kell
a protestánsok nemzetközi szervezeteivel,
amint azok az utóbbi időben tényleg
szépen fellendültek
s idők folyamán
bizonyára
szép eredményeket
hoznak
létre. Amíg a katholikus egyház saját
határán belül búzgósággal építi a lelkeket, addig ennek minden keresztyén örvend, mert belőle az egyetemes keresztyén eszmék megerősödése várható a mai
korhadt erkölcsi társadalomban jha azonban a protestáns egyházak beolvasztása,
megsemmisítése volna .ennek az új katholikus mozgalomnak a célja, akkor lutheri
szilárdsággal állunk hitünk mellett s megvédjük
mindenkivel . szemben azokat a
szerit eszméket, amelyekről éppen 400 évvel ezelőtt tettek bizonyságot őseink,

Világszerte nagy feltünést keltett az a
hír, hogy 1929. febr. I l-én a pápa és
az olasz állam egyezményt kötöttek (lateráni egyezmény), amely a· pápának az
olasz államhoz való eddigi viszonyát lényegesen megváltoztatta.
Amikor 1871ben. az egységes Olaszország megalakult,
a pápai államot is beolvasztották, Rómát
elfoglalták az új Olaszország számára. A
pápák nem akartak ebbe a helyzetbe beletörődni s hogy ezt állandóan kifejezésre
juttassák, visszavonultak a Vatikánba, itt
éltek önmagukat «fogságra» itélve. Az olaszok számára sem volt a helyzet kellemes. Különösen az olasz arisztokraciában
lelki kűzdelmet okozott, hogy a pápához
vagy a királyhoz hajoljanak-e ? Ezért a
<római kérdés» már régen foglalkoztatta
az olaszokat s már Crispi, a nagy olasz
államférfiú rnondotta, hogy az lesz Olaszország legnagyobb államférfij a, aki az
Egyház és Állam között levő ellentétet
megoldja. Olaszország nagy államférfiának, a magyaroktól is annyira tisztelt Mus•
f lhők E '
f 1
solininek erős keze, messzire látó poliIV. Vihar eo.
uropa e ett,
tikai érzéke s olasz szive itt is nagyot alAz orosz kérdés
kotott. Végérvényes békét kötött a pápá.
val. Az egyezménynek nevezetesebb pont-I
Az elmult időszak sok terhet vett át
jai: 1. a pápa tökéletes szuvérénitást, előzőjétől. s úgy látszik megoldatlanul
(kormányzói hatalmat) nyer a vatikáni adja majd tovább. Ezek között a terhek
9
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között, amelyektől való megszabadulást
oly régen óhajtja már a világ, ott van az
orosz kérdés, a VÖl'ÖS, a vallásellenes világnézet.
Egy állandóan fenyegető, ugrásra kész, elszánt ellenség él Európában. Ellensége mindannak, amit a keresztyén művelődés évszázadok óta létrehozott, ellensége a családnak, a léleknek, a
hitnek, az Istennek, mindannak, ami az
embert az állatsorból felemeli. S ez a
romboló felfogás olyan, mint a pestis,
bacillusait küldi mindenfelé. Nyiltan bevallott célja, hogy nem akar megmaradni
csak Oroszország területén, . hanem az
egész világot «meg akarja váltani.» Ezért
küldözgeti titokban apostolait még most
is, mint li Bécsben leleplezett Kun Bélát és
társait, ezért igyekszik az "ifjúmunkások
között híveket toborozni, ezért nem sajnál
pénzt, fáradságot, - hog'y li politikai hatalomban is résztvegyen: Aminthogy Ausztriában, Cseh- és Németországban jelen"tős kommunísta
pártot tudtak alakítani.
Ez ellen a sötét hatalom ellen két oldaIon kell védekeznünk. Először is az igazi,
benső, egyéni, vallásos hitet kell ápolnunk, aki egyszer hittel megragadta Jézus kezét, más vezető kezet nem fogad el,
aki egyszer az ő szavát hallgatta, más
szó el nem tériti. Talán azért is küldötte
Isten az emberiségre ezt az állandó, szem-I
mel látható, veszedelmet, hogy meg ne
lankadjunk s mint az őrálló katona, éber
figyelemmel kísérjük a külsö-, de főképen
a mi saját belső életünk nagy ellenségeit.
A másik oldalon pedig úgy akadályozzuk
meg a vörös' eszmék terjedését, ha tőlünk telhetőleg segítünk a szenvedőkön,
a. szegényeken. Ha keresztyén
lélekkel
megfogadjuk azokat a szép intéseket, a
melyekben a hiblia bővelkedik a szegény,
elvetett embertársairikra vonatkozólag. A
kommunista eszmékre mindenekelőtt az
elégedetlen, elhagyatott, sínylődő tömegek
hajlandók, Legyen tehát gondja a keresztyén társadalomnak, sőt a keresztyén elveken felépülő államnak is arra; hogy a
t;ép ne érezze mag~t -elhagyatottnak l ~íz
eve volt 1929. nyaran, hogya kommunízmus minden borzalma,' szennye itt dúlt
közöttünk. Ez a tízéves évforduló ébreszszen komoly gondolatokat
bennünk s
.vesse fel egyes ember, társadalom, egyház, állam azt a kérdést: megteszünk-e
rnindent, hogy a pestis el ne tudjon terjedni közöttünk? Bár mindenki igennel
felelhetne!
A horvát kérdés,
. A .sterbek, 'horvátok, szlovének királysága :~ "az" úgynevezett Jugoszlávia '-e; eredendő
bűnének következményeit rnind
erősebben érzi. Amikor 10 évvel ezelőtt
mJga>I'áJlult,az Európa új, térképét készítő
hatalmasságok
meg voltak győződve,
hogy az új államban megoldódott a horvát kérdés is, Nem látták azokat a mélyre
ható külőnbségeket,
amelyek a horvátot
.ts .szerbet elválasztják egymástóL, Alig

hogy az egyesülés mézeshetei elmultak,
jelentkezett
a horvátok
ellenszenve a
szerb központi kormányzás ellen. A magyar együttélés idején a horvátoknak
olyan széleskörű autonómiájuk volt, hogy
országrészük szinte önálló ország számba
ment. Nehéz volt hát nekik kezdettől fog-'
va a központi, belgrádi hatalom erőszakos viselkedése. Mélyreható ellentét van
a horvát és szerb lélek között is. A horvát a magyarral együtt
európai törtérielem részese volt, a nyugati művelődésben vett részt, a szerb a legutóbbi
időig a balkáni szenvedélyes, egyensúlyozatlan, léleknek képviselője. Elválasztja
a két népet vallása is. A horvát kérdés
tehát Jugoszláviának kezdettől fogva nagy
tehertétele volt, de 10 évig értette a módj át, hogyan ,lehet belőle a külfölddel
szemben egyszerű pártpolitikai
kérdést
csinálni. Az ellentéteket a maga teljes
valóságában kirobbantoUa s az egész világ elé tárta _az a pisztolylövés,. amely a
horvátok vezérének: Radics Istvánnak halálát okozta. A szerb parlament fanatikus
szerbjei azt hitték, ezzel elintézik a horvát mozgolódást,
holott ez váltotta ki a
horvátok elszánt fellépését a központi
kermánnyal szemben. A jugoszláv államot mint a horvátok és szerbek szövetséges államát akarnák felépíteni, amelyben a horvátok teljesen önállóan korrnányozhatnák magukat. Amikor a horvátok
ezt a harcot a legélesebben folytatták, s
amikor a szerbek már nem tudták mihez
fogjanak, 1929 .jan, 6-án Sándor király
eltörölte az alkotmányt, helyette «királyi
diktatura» uralkodik, természetesen
elsősorban a horvátok ellen. Igy robbant ki
a horvát kérdés, így hívta fel az a kérdés is egész Európa figyelmét arra; hogy
milyen tákolmányokat
állítottak össze a
győztes nagyhatalmak.
A horvátok pedig
Radics sírjához
zarándokolnak,
hogy
erőt merítsenek harcukhoz. ~ horvát kérdés pedig vmegoldást
követel, de soha
megoldhatlanabb nem volt, mint ma.
,Az «Anschluss;).
'
,
Az «Anschluss» szócska nagy pályát futott meg. Világpolitikai fogalommá lett s
egyike -azoknak a viharfelhőknek,
amely
felé a franciák ideges nyugtalansággal pi/lantgatnak
«Csatlakozás--t jelent a szó,
Ausztria
csatlakozását
Németországhoz.
Ausztriának és Németországnak ez a törekvése természetes is. Egyik oldalon 7
millió németből összeszervezett államalakulat, amely inkább közkeréseti társulat,
mint állam vagy nemzet; a másik oldalon
a ,hatalmas 70 milliós öntudatos német
nép és félelmetes államhatalom. Anémet
nép azonban már így is igen erősnek tetszik a franciák szemében s azért }pihden
módon elejét akarják venni az «Anschlusss-nak s ezzel .a német hirodalom
erősödésének Nem elég a népszövetségi
határozat, az, 1929-iki év folyamán kipattant az a francia-cseh katonai egyez-
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mény, amely szerint komoly csatlakozási
I
V. Revizió.
mozgalom
esetén
a franciák,
iUetőleg
mindenekelőtt'
a cseh csapatok
bevonulTíz Ave mult 1929-ben, hogy Trianon
nak Ausztriába
megállapítják
pontosan
szörnyű
katasztrófája
ránk
szakadt.
A
a felvonulási
t~rvezetet.
Megint a béke- győző államok nagy ünnepségekkel
ülték
kötések
hebehurgyaságára
mutat
ez a meg a világháborút
befejező
f'egyverszüsebezhető
pontja is Eu~ópának.
net tizéves évfordulóját,
amely nekik ha.'
disarcot,
. területi
nyereséget,
dícsőséget
Keletporoszorszáq.
jelentett,
nekünk nyomorúságot,
kornmunizmust,
megcsonkírást.
De
mintegy
A világháboruban
,nagy
szerepet
vívő visszhangul
a győzők
ünnepélyére
megfővezérek
egymásután
dőlnek ki" az Olasz' mozdult
Csonkamagyarország
is s fokoDiaz, Cadorna
után elhalt a franciák
fő- zott mértékben
hangoztatta
a reviziót. Tiz
vezére, Foch marsall
is. Ez a hadvezér
esztendő
telt el, amióta
szétszedték
orállítólag
röviddel
halála
előtt
Keletposzágunkat, .de a nemzet a fájdalmat
most
rosiországra
mutatott
s azt mondotta,
is éppen olyan erősen érzi, mint a hóhérhogy az új háború
itt indul meg. Maga itélet első hallásakor.
Mi nem/felejtjük
el
ez II francia
hadvezér
is érezte
tehát,
sohasem
a Felvidéket,
Erdélyt,
Bánátot,
.hogy Keletporoszországban "a békekötéNyugatmagyarországot,
s nem
nyughasek olyan helyzetet teremtettek,
amely al- tunk bele helyzetünkbe,
hanem követelni
kalmas a háború kirobbantására.
Rotherfogjuk mindig határozotta~an
és-elszánmere lord is a trianoni héke gyengeségétabban
a Trianonban
e1kovetett igazságnek kimutatása
mellett rátért anémet
bé- talanságoknak
jóvátételét,
kinos rabságkekötés gyengeségeinek
birálatára is s ő is han sínylődő
magyar
testvéreink
felszaa keleti német határok
tarthatatlan
hely- badulását.·
A lefolyt
idöszak, amelynek
zetére
mutatott,
rá.
Valóban
különös
mozgalmairól
heszámolunk,
a revízió
helyzet
az a keletporoszországi
állapot!
szempontjából
több jelentőséges
mozzaNémetországot
Keletporoszországtói
el- natra mutathatunk
ra.
Először is lelkes
választja
egy mesterségesen
közbeékelt
barátunk,
Rothermere lord -ez évben- sem
szabad kikötő:
Danzig városa
és a len- szünt meg cikkeiben
a világ figyelmét
gyelek
számára
a tengerhez
készített
ébrentartani
ügyünk iránt. Többször izent
.kivezető
út. Csak ezeken
keresztül
köz- hozzánk is s mindegyik
üzenet a magyar
lekedhetik
Németország
területének
egy, kérdés irá~t való meleg érdeklődését
birészével.
Természetesnek
találjuk
itt is zonyítja
s azt a kemény
elhatározását,
a németeknek
vágyódását
a közvetlen
hogy a felvett harcot
végégküzdi
érdecsatlakozás
után.
Ez bizonyos
mértékkünkben.
Mussolini is újból kinyilatkozb~n. a híre.s locarnói
egyezmény~en
~s tatta egy amerikai
ujságban,
hogy.: «vankifejezésre
Jutott. Ebben a nyugati ~a~a- nak nemzetek,
amelyek
nem maradhatrokat
a németek
végleg~sn,e],
tekintik
nak meg jelenlegi
állapotukban,
így péltehát Elzászról
és ,Lotharmgmról
lemon- dául a magyar».
Különösen
jelentőséges.
'danak, a keleti határokról
azonban, hogy
Amerika
is mindjobban
felfigyel
teszI?-ek e~lítést.
Hog~ Ro.the:-mere lor~ azokra
az igazságtalan
békefe~tételekr~,
a ne~et
YIs~ony?kra, IS InterJesztett~
fl~ amelyek
Európát
a nyugtalanság,
a b~gyelmet
es, Itt, IS ramut,atott
~z .. igazi zonyLalanság
fészkéve
tették. Az Amenbéke akadályaira,
azt mi csak orommel
kában
élő magyarság
is erősebb
összeüdvözölhetjük.
Igy a némete~{ is figyel- köttetésbe
lépett az óhazával, mint eddig
nek a~r~, a harcra, am~lyet mi fo}ytatl!nk
volt, s igyekszik
újhazájában
a régi haa revizíóért,
termeszetes,
szövetségezán segíteni, megalakította
a «Tengerenseink Iesznek
a' közös . érdek; jegyében.
.tu li Magyárok
Világszövetségét» . Sőt már
Ime csak egy pár viharfelhőalakulatra
a franciák
között is akadt a tekintélyes
mutattunk
rá : az oroszkérdés.
a horvátVillat egyetemi
tanár személyében
bátor
.kérdés az «Anschluss»,
Keletporoszország
! szószólója
ügyünknek.
,
Ott van méz az elintézetlen
jóvátételi
Természetesen
kűlf'öldi barátaink
munkérdés,
a c~eh-t6t
ellentét,
a franciakájának '_csak úgy lehet meg az ~red.olasz feszültség.> a .lengyel-litván
küzde- ménye, ha a magY:'lr nemzel~en
magab,aJ.?
.delem, s· az egész európai gazdasági
vál- meglesz
az állandó,
lelkes, aldo~atrakesz
ság, a mun'Kan,élküliség! S jó r~szét _e~,ek- t~r~kvés az ~lszaldtott r:és~ek ,v~~szaszernek'a keserű allapotoknak
a békekötések
zesere. E tekintetben
a mult Ido szakban
okozták, amelyek azzal az igénnyel léptek
kül?nöse~
jele~tős'éges
volt B1!dap~st váfel, hogy felszabadítják
az elnyomottarosan~k tellépése.
Budape~t, ~{~:z:gyulése a
kat s lett belőlük
sokkal
kegyetlenebb
kormanyhoz
fordult a revrzio ügyében és
és 'esztelenebb
elnyomás,
mint
amilyen
sürgetőleg
kérte, hogy ~kormá~y
adandó
állítólag
előbb volt. Előbb-utóbb
ráfog- alkalommal
vesse fel Immár hivatalosan
nak jutni
a nagyhatalmak
a magyar
is a revízió
ügyét. Bethlen IS,tv~n grót
bölcsnek
Deáknak
ízaz tételére: I ha a 1929 februárban
tartott
beszédében
elmellényt' rosszul
gomboltu~
be; nem, ,le- fog~dta ugyan ,t!?ljesen ~u~ap~st
ha!ár~het másképpen
'segíteni,
mínt hogy ujra zatat, de a revi,zlOnak }mlfoldon, való ~lkigomboljuk l
vatalos f~lvetésehez
meg nem latta
elér,
kezetfnek az időt. Budapest nyomán úgy-

I

9*

134
is tulajdonítanak
a történetírók.
tán Kufsteinbe hurcolták várfogságra.
1820. okt. 20-án az általános nyűgHaubnernak,
mint új püspöknek
talauságról
és elégedetlenségről
szó- támadt baja ~ régi énekeskönyv,
az
nokoltak előtte Pestvármegye küldöt- úgynevezett O-graduál
miatt, Ennek
tei, Es erre mondta L Ferenc a szál- elavult, pórias, ízléstelen
verssorai
lóigévé
lett szavakat:
"Totus mun- miatt ugyanis az egyházkerület
1805.
dus stultizat" . Magyarul:
"Bolondul új könyvet adott ki, de a népnek nem
az egész világ".
kellett, hiáb an erőltették.
Egyes heDe mást is mondott a király. Ami- lyeken az új könyv miatt még zenelyen félénk; elíogúlt és reakciós ural- bona is támadt és a földesúr. deresre
kodó volt L Ferenc, olyan müvelt, vonatta a zavargókat.
szabadabb szellemü és haladni vágyó
Haubner püspök 1847. érkezett el
a testvéröccse, József nádor. Jellemző egyházlátogató
körútján Lovászpatomár az, hogy ami addig hallatlan volt nára, ahol még mindig a kicsiny vasa Habsburg-házban,
József nádor há- tag O-gradúálból
énekeltek.
Sokat
romszor nc sült és mind a három fe- beszélt a jó püspök, hogy milyen
lesege udvari felfogás szerint eret- ósdi, idejét múlt és a jó izléssel is
nek volt, azaz nem római katholikus. ellenkező ez a régi kőnyv, melyet
És a nádor egyiktől sem kívánta az már nyomtatni sem szabad.
áttérést.
Hogy meggyőzze őket, ott a tempAz első felesége, Alexandra Pau- lomi gyülésen felütötte a 315. éneket
lovna (t 1801) orosz keleti vallásúés'
ennek 12. versét olvasva kérdezte:
volt, a második, Hermina (t 1817) "Hát hogyan is énekelhettek
ti, édes
kálvinista, a harmadik, az áldott lelkü, atyámfiai, ma már ilyeneket:
művelt Mária Dorottya (t 1855) meg
Itt vágj, itt égess,
éppen hogy igen buzgó lutheránus
Itt üss, itt me ss,
volt.'
Itt ösztönőzz,
Erről a harmadik feleségről mondta
. Itt fujts, öklözz,
állítólag I. Ferenc király az öccsének:
Itt kőppőlözz.
"No, ennek az életéért,
édes öcsém,
_ "Jól van, édes főtisztelendő ~
már én magam is imádkozom j mert uram, szólt közbe á kórusról
egy
ha ez is meghal, a negyedik felesé-· szűrős
at)Winkfia, de utána követged, bizonyos, hogy - zsidó lesz". kezik ám az, hogy:
If

4. Haubqer püspök
és az O-graduál.
Haubner Máté evang. püspökőt már
gyóri lelkész korában is igen kedvelték az egész városban. Sztankovics
János győri r. k. püspöknek is sokszor
volt szívesen látott vendége. A püspöki palotában ismerkedett meg Haubner a szabadabb
szellemű
Albach
Szaniszló hírneves franciskánus
szónokkal, a nagy Széchenyi kedves papjával és bizalmasávaL Stankovics nem
volt félénk Nikodemus. Miko!' Haubner 1846., mint megválasztott szuper. intendens tért haza Pápáról, Sztankovics püspöki diszfogatán
tartotta
bevonulását éseste fáklyás zene volt
a tíszteletére. A gyóri lap, a Hazánk,
1848. mintáúl állította oda Haubner
hazafias predikácíóiát
az összes papok
elé s bátorhangú körlevele rniatt azu-

Bátor kemény irral kötözz,
Csak örök életet szörözz!
Ez meg osztég ráviszi ám !" És igen
nehéz volt Haubner püspöknek a maga
igazságát elfogadtatui.
Karsay S. Pr. Eh. Isk. L. 1862. 859. 1.

5. A szórakozott Ballagi Mór.
Ennek a nagy tudós szarvasi, kecskeméti, majd pesti professzornak
a
szórakozottsága
országszerte ismeretes
volt. Több ;óizü anekdotát beszél el
róla házuk ió barátja Czékusné Bau- ,
hofer Vilma (Prot. Szemle], valamint
saját ~ia, Ball~gi Aladár is. Ez utóbbi
Rexa Dezső főlevéltárosnak
mondta
el a kővetkezőt.
Kecskeméti' professzor volt Ballagi
Mór, mikor az Aladár fia világra jött.
A· kis újszülöttet
egyszer az édesanyja férje dolgozószobáiában
csicsít-
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gatta, ahol az egyik falnál egy rengeteg rekeszes
állvány
volt az ABC
betűi
szerint
felosztva
és a tudós
ezekben
a rekeszekben
helyezte
el
jegyzeteit
és könyveit
betűsorban.
Történt'
akkor,
hogy Ballaginének
dolga
akadván
a konyhában,
azt
mondja az urának:
Uracskám,
fogd a kis Aladárt,
míg én kimegyek a konyhába, S ezzel
a pólyásbabát
az apa karjába
tevén,
ment il. dolgára.
Amikor egy félóra mulva visszatér,
férje már megint munkájába
sűlyedve
ott űl az íróasztalánál
és ir.
- Hát te már megint ..• Hol van
a kis Aladár?
.
- Aladár,
horkan
fel a szórakozott tudós - ki az?
Hát a fiad!
Igaz, igaz ...
Hát hogy tudjam
én azt ? Te vagy az anyja!
,
- De hiszen a kezedbe
adtam.
- A kezembe . .. a kezembe
...
lehet ...
Azzal körűlnéznek,
hát a kis pólya
ott fehérlik a polc A-betűs rekeszében.
Szórakozottságábah
Aladárt
egyszerűen
betette az Avbetűsek közé,
Rexa D. Pesti H.

6. Kétféle

Vatikán a Borsszem
Jankóban.

Dr. Révész Imre hasonló nevű nagyatyjának
kitünő
életrajzában
mondja
el, hogya
debreceniek
1868-ban
az
új népiskolai
törvények
ellen is tiltakoztak, . mivel a kiegyezés
után nem
bíztak a miniszterek
közösügyes,
osztrák-magyar
hazafiságában
és az egyház függetlenségét
az állammal szemben is biztosítani
akarták.
A liberális lapok e miatt akkor nagy
felháborodással
támadták
az éireg
Révészt és a tisz ántúliakat.
Különösen Ballagi Mór irt heves cikket ellenük. Sőt a Borsszem
Jankó cimű élelap is 1869. aug. 29. számában
kettős
gúnyképet
közölt a jeles rajzolónak ,
Klics
mesternek
tollából
"Pápista
Róma és Kálvinista
Róma,i
felirattal.
Az egyik képen a vatikáni
zsinat
látható élén a pápával (a zsinat ekkor
már előre vetette árnyékát),
amint az
ajtón -bebocsátásért
könyőrgö
fehér-

--~/

ruhás hölgynek,
a Tolerantiának
felháborodvakiáltja
oda: "Non possumus".
A másikon
pedig a debreceni
vezérférfiak
láthatók.
Az asztalfőn
kakasos
tiarában
a' pápaszemes
és
es ernyős
Tisza
Kálmán,
a boglyakemence mellett Balogh Péter püspök,
az asztalnál
Kallós
Lajos jogtanár
és más papi és világi egyének közt,
jól sikerült
rajiban,
a felháborodott
arckifejezésű
Ré vész
Imre,
amint
ugyancsak
a Tolerantia
hölgy kérésére:
"Eresszenek
be hát önök, tiszteletes
uraimék,
hisz önök szabadelvűek l" szintén
kórusban,
tiltakozó
mozdulatokkal
kiáltják
(az egyik még
a félig megnyilt
ajtót is, épúgy, mint
a másik képen egy kardinális,
ugyancsak nyomja
vissza):
"Non possumus l"
Hatvan
év mulva, ma már csak egy
Vatikánból
zárják ki a Tolerancia urhölgyet.
De onnan
azután
alaposan.

7. Gyurátz püspök és. a pápai
•
csizmadia.
Gyurátz
Ferenc,
mint fiatal pápai
lelkész
még magyar
ruhát viselt és
tűkörfényesre
kefélt csizmákban
járt.
Egy alkalommal
a csizmadiája,
külőnben pedig bűzgó
híve és hallgatója
(ha jól emlékszem.
Lajossy nevű] önérzetes,
derült arccal a megrendelt
szép, új csizmákat
vi te haza a paplakra. Remekelni
akart velök a papja
előtt.
Gyurátz
felhúzza,
próbálja a sokat
igérő lábbelit,
de sehogy sem akar jó
lenni.
Szűk is, bő is, nyom, szorít
irgalmatlanul.
Nem szívesen teszi, maga sajnálja legjobban,
de hiába, nem
tud bennök
járni és így kénytelen
visszaadni
a csizmákat.
A remeklő csizmadiamesternek
büszkesége
csorbát
szenvedett.
És most
kérlelni
kezdi a papját:
ne tegye vele
ezt a szégyent,
ne okozza kárát; váltig erősíti, hogy majd csak hozzá törődik a lába és elviselheti.
Gyurátz ezt nem remélhette és kénytelen
volt a kérést
megtagadni.
Az
éleseszű
csizmadia,
ismervén
papját,
végre is arra fakadt:
. - Dejszen, édes Főtisztelendő
Uram,
a prédikáció
sem úgy esik ám ki min-
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dig. ahogyan
a~ -e~Jber' szerefné· és a
hallgatók
mégis csak hozzátörödnek,
elszenvedik.
.Gyurátzot
meglepte
a merész,
furfangos
beszéd.
.Ránézett
a politikus
csizmadiára,
Azután
elővette
erszényét és kiíizette
neki a csizma árát.
De távozásakor
azzal bocsátá
el: -~áskőr
pedig' ne a száddal próbáld kikőszörülni
a kezed hibáját!
Mikor Gyurátz
ezt az esetét barátainak elbeszélte,
azt mondta:
Barátaim,
e~ a csizmadia
olyan
igazságot
mondott,
hogy ezt nekem
honorálnom
kellett.
Gyurátz
püspököt
mindenki
jeles
szónoknak
ismerte rés ez történt
vele
mégis. Hát akkor mit szóljunk
a 'csízmadia
igazságához
mi többi papok?

8. Hogyan fogadta Szász Károly
püspök Vilmos császárt?
. A nyolcvanas
években
a magyar
irodalom
vezető
emberei
majdnem
mind :kálvinistálc voltak: Arany János,
Gyulai Pál, Beöthy Zsolt/ Szász 'Károly/ Vargha Gyula. Különösen
Szász
Károly nevét lehetett
naponként
hallani. Igen sokat dolgozott,
pályadíjakat nyert,
a szobrok
előtt ódákat
szavalt,
egyik vers kötete
a másikat
érte. Ezért sok is voh az Ú'igye, az
élc1apok is sokat bajlódtak
vele.
-, A napi és heti lapokban
talán egy
nevet
sem lehetett
gyakrabban
olvasni/
mint Szász Károlyét,
aki miniszteri
tanácsosból
lett református
piispök.
Ez a nagy hírnév
és' népszerűség
tréfalta
meg aztán a jószívű
nagy. embert.
A nyomdákban
is a
szedöle annyira rá szoktak a jó püspök
nevére,
hogy egy újsághirben,
mikor
a szász királyról lett volna szó, a
szedő Szász Károlyt olvasott.
A hir aztán így jelent meg az egyik
első napi lapban:
"Vilmos
császár
megérkezvén
Kősz egre a hadgyakorlatokra,
őfelségét
a vasuti
állomáson
Szász Károly
fogadta
vértes-ezredének
egyenruhájéban."
A jelenetet
azután sietett a Borsszem
.Iankó pompás képbenmegörökiteni.
V értes-ezredesi
egyenruhája
nem
" volt Szász Károlynak,
- mondja Vikár
Béla kegyeletes
megemlékezéssel.
tA

munka egyszerű
halálig. De ezen
folt nem esett.

ruháját viselte
az egyenruhán

mindsoha
<,

9. Hogyun ko~ponált és dirigált
Lisd Ferenc?
. Scitovszky
János,
aprimás
1856.
maga kérte fel Liszt Ferencet,
. hogy
az esztergomi
bazilika felszentelésére
irjon az alkalomhoz
méltó zenés misét.
A nagy művész
örömmel
é~. szerit
áhitattal
vé.gezte munkáját.
O maga
mondta
róla (Augustinus,
Anselm és
Aquinói Tamás
modorában}:
"Ezt a
művemet valósággal imádkozva
írtam".
De Lisztnek
is sok volt az .irigye
és ellensége.
Gúnyosan
mondták róla,
hogy Wagnerral
együtt
fIa jövő zenéjét" csinálja és a komolyabb
vegyházi zenéhez nem is ért. Még a biboros
érseket- is annyira
megingatták
bizalmában,
hogy újabb levélben
írta'
Lisztnek:
ne fáradjon,
jó lesz nekik
Seyler .Iózsef helybeli karnagy
miséje
is. Csak a szekszárdi
báró Augúsz
Antal
erélyes
közbelépésének
lehet
köszönni,
hogy- ez a csúf -aknamunka
meghiusult
és Liszt
remekműve
az
űnnepen,
aug. 31. mégis előadásra
került.
A nagy müvészt tehát már az előzmények is elkeserítették.
Igen ideges
volt a zcnepróbákon
is már Pesten.
Egyik-másik
zenészt
ésénekest,
aki
talán őt Iumigáita
is, . keményen
lehordta.
Az ilyen heves jelenetek Esz'
tergemban
a bazilikában
tartott \ második próbán is ismétlődtek.
_Erre mondta azután .az egyik csipősnyelvű
jelen volf, ami akkor
szájrólszájra járt a városban:
- Liszt é! zenés miséjét imádkozva
komponálta,
de szítkozód va dirigálta.
O maga mondta
magáról:
félig
franciskánus
vagyok félig pedig cigány.
Félig vplt Ő pap is (abbé),
meg félig
házas
ember.
De minden
gyengéje
mellett is áldott, jószivű,
nemes lélek.

.

.

10. Görgey és Gyulai Miskolcon.
Görgey Artur hű fia volt evang. egyházunknak.
Saját öccse mondja róla,
hogy majdnem
könyv
nélkül tudta a
bibliát.
Iíiukori
leveleiben
Lutherböl
is többször
idéz. Sokáig bánta,
hogy
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Eperjesen theologus nem lett. Utazásai közben is szorgalmasan eljárt a
templomba. Kolbenheyer. Mór, a soproni kőltö-pap kedves rokona és barátja volt. Volt is szüksége
hitre,
Istenbe vetett bizodalomra,
míg az
árulás vádjának sulyos keresztjét hordozta ártatlanul. Végre is a nemzet
nagyjai szolgáltattak neki fényes elégtételt.
Dr. Vargha Zoltán beszéli el róla
ezt a kis esetet.
.
Benső barátság füzte őssze Gyulai
Pált meg Lévay .Iózsefet Gőrgey Arturral. Hol Visegrádon.
Görgey nyaralójában,
hol Leányfalun
Gyulainal
gyakran összejöttek, de Miskolc, Lévay
otthona még nem látta soha a nagy
katonát.
Gyulai egyszer összebeszélt Lévayval, hogy ráveszik
Görgeyt a miskolci kirándulásra.
Különösen Gvulai
minden rábeszélőképességét
kifejtette,
míg célt nem ért.
Együtt utaztak aztán Miskolc felé
hárman. Útközben azonban
Gyulainak komoly
aggodalmai
támadtak,
amit a félrevont Lévay szintén osztott:
- Miskolc nyakas, ellenzéki város,
milyen botrány és kellemetlenság lesz
belőle, ha: megtudja. hogy ki a vendég.
A két jóbarát azután Görgeyt nagy
suttyomban
kocsiba ültette a pályaudvaron s kihajtottak Sajószentpéterre,
Lévay szölöjébe. Apárnapi üttidőzés
alatt egyszer se jöttek be vele a városba
s a szőlök közt is szinte bujkáltak az
emberek elől. De mégis kitudódott a
dolog. Egy reggel a miskolci lapok
ilyenféle cikkekkel voltak tele:
Örömmel jelenthetjük olvasóinknak : városunkat nagy megtiszteltetés
érte, Gőrgey Artur _honvédtábornok
pár nap óta vendégünk.
Nem érezzük magunkat feljogosítva, hogya kiváló hadvezér 48-49-es
szereplése
felett pálcát törjünk. de azt, hogy
Gyulai Pált is, - ezt a feketelelkü
kritikust ki nem átallja
legnagyobb
költőinket, köztük Jókai Mórt is, a
sárga földig lerántani
magával
hozta: nem bocsátiuk meg neki!
P . .H. 1928.

11.Tisztességes legyen a temetés.
Meghalt Békés-Sámsonban
egy pápista ember. Az özvegy egy református
vallású szomszédját
kérte fel, hogy
jelentse be a gyászesetet s állapodjon
meg a pappal a temetés idejére nézve.
Beállít a szomszéd a plébániára s
bejelenti, hogy elhótt Nagy István
szomszéd, hát el kék takarítani.
- Majd mcgcselekszűk, - feleli a
plébános, aztán kérdi a szomszédtól
:
.- Hát milyen temetést akarnak?
Hogy állt a haj Nagy Istvánon?
- Bizony nem valami simán, mondja a szomszéd.
- Akkor
nyilván olcsó temetés
kéne?
- Az, az, a legolcsóbb a lőhetségig.
~ No [ó, majd eltemetem kis ingben.
Elköszön
a magyar illedelmesen.
azután el is rnegy az utca sarkáig.
Ott megáll, elgondolkozik, visszafordul
s úifőnt beállít a plébániára.
Amint meglátja a plébános, azzal
fogadja, hogy:. No, mit felejtett el,
barátom?
Szégyenkezve válaszol az
ember:
- Csak a végett töreködtem vissza, .
hogy akármilyen nehéz sorba maradtak
is a Nagy Isványcsaládgyai,
azért
mégis csak tessék hosszú ingöt fölvönni, mer' kérőm alássan nemcsak
mink leszünk a temetésön. Szathmáry T.
12. Kakasviadal.
Tiszteletes Urnak van egy nagy kakasa,
Nem nagyítok, megnőtt vagy egy röf
[magasra,
Az óriás kakas minden áldott reggel,
Rektorékhoz repül, alig hogy a nap kel.
Rektorék kakasát üzi, hajtja, tépi,
Ez napi szokása, soha el nem véti.
Rektor uram győzi csendes türelemmel,
De _egy vasárnapon ballábával kel fel,
Beavatkozik a kakasviadalba,
Inkább kezdett volna egy istenes dalba!
Céloz egy nagy kövel, vége a csatának,
Eldobja a lábát a pap kakasának.
Tiszteletes asszony az eset tanuja,
Szalad az urához méregbe gurulva:
"Jaj nekem, Istenem, magkakasom oda,
Ez a kaján rektor a lábát eldobta,
Allj . most a sarkadra, mutasd meg,
[hogy ki vagy,
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Magaddal

packázni

a rektornak ne
[hagyj!
Itt a toll, papiros, ird meg, hogy jaj neki,
Ha kakasunk árát jól meg nem fizeti !II
Készül már a levél, csak pár sorból álló,
Rajta van a cím is, viszi a szolgáló.
Rektor űr-íelbontja, nem igen jót remél,
Derülten olvassa, így hangzik a levél:
"Kedves tanító űr, estére jöjjön át,
Megöljük a kakast, csapunk jó vacsorát."
Pap és rektor között megmaradt a béke,
Megették a kakast, ez a mese vége!

Évfordulók ..
Ká.roli Gáspár.
1529-1592.

A magyar protestáns irodalomnak, sőt
rnondhatjuk általában a magyar irodalomnak egyik nagy alakja Káreli Gáspár,
akinek 400 éves születési évfordulója
1929-ben volt. A XVL században a protestáns írók
megalapozzák a magyar
irodalmat -' protestáns író irja az első
magyar naptárt, az első magyar. nemzeti történetet, világtörténetet,
ma~yar
~
. * , *
nyelvtant, szótárt . - s végül a század
Papok és tanítók, s~k szem figyel rátok, végén 1590-ben annyi sok kisérletezés
után megjelenik a teljes magyar biblia
Megbomlik a falu, ha egymást marjátok, is,
mint a haza oltárára tett ajándéka
Azért a mesémet ne vegyétek zokon, - annak az «istenes emben-nek aki «nagy
A nap le ne menjen a ti haragtokon ] fáradsággal, testi töredelemmel, nagy seszeretettelvégezte nemes
Szentantalfai Nag~ Lajos. rénységgel,
munkáját.
Káreli Gáspár Szatmárrnegyében Nagykárolyhan született 1529 körül.
Hazai
iskoláztatásáról
nem sokat tudunk, de
1555-56-ban' Wittenbergában volt s több
Kigyult az első esti csillag,
magyarral együtt, köztük Meliussal hallKihalt a végső napsugár.
gatta Melanchtont. Hazatérve 1559-ben,
A fenyves zárt ajtói nyi/nak,
Göncz város választotta lelkészévé ; majd
Tályán volt lelkész 1578-1586-ig. Ekkor
Előlopódzik a homály.
újra visszamegy Gönczre, 1564-ben már
A völgyön vi?gig nő az árnyék,
kassavölgyi református esperes volt. KáFelkúszik halkan a hegyen.
roli Gáspár már a gönczi zsinat alkalMinél sötétebb lesz a tájék,
mával mondotta paptársainak : «igyekezzenek a lelkipásztorok, hogy legyen bibAnnál több csillag gyul ki fenn.
liájok és semmit se forgassanak úgy keKi voltam fényes nagsugárban,
zeikben, mínt a szentírást ... » Látta azt
is, hogy teljes magyar biblia nem volt s
Miért csüggednéki ha alkonyul?
így kénytelenek voltak idegen nyelvű bibMidőn a földön már homály van,
liákhoz fordulni. Megérlelődött hát benne
Ottfent a .soh csillag kigyu1.
az a nemes elhatározás, hogy lefordít ja
Falut.. folyót, egész vidéket
az egész bibliát. E szándékában mel>erősitették paptársainak s lelkes bőkezű főBevon a sűrii éjszaka ...
uraknak biztatása. Igy Rákóczi Zsigmond;
De épp a legsötétebb éjnek
Homonnai Drugeth István, Mágocsi GásVan legtöbb fényes csillaga.
pár, különösen pedig Eosedi Báthory István követtek el mindent, «intések, töreMint e virágos völgy a tnélyben,
kedések és költség által» a magyar biblia
Ugy tiinik el az ifjuság.'
érdekében. Hozzálátott tehát 1586-ban a
A rqult mélyében, e nagy éjben,
nagy munkához , amelyben a gönczi is-o
kola tanítómestere, Pelei János is segíElvész az ábránd, a virág.
tette s munkálkodott rajta «közel három
De mig' ittlent a mult sötétje _'
esztendeig nagy fáradsággal, testi 'töre_Virágot, álmot eltemet,
delemmel, de oly. buzgóságos szeretettel,
Nagy igazságok csillagképe
hogy én egy szempillantásig ezt a nagy
munkát el nem untam, hanem nagy seMagasba vonja lelkemet. rénységgel és szeretettel munkálkodtam,
Habár hideg a nagy magasság
míg nem elvégezvén azt.» Gönczhöz közel eső Vizsoly községben állították fel a
S siorongoa dob ban meg szioem,
nyomdát, nyomdász is került MantskoA lélek boldogan pihen meg
vit Bálint személyében. Báthory ZsigA tnindenség tiiroényíben.
mond szerelte fel a nyomdát úgy, hogy
Merengve néz el a magasba
azon időkben egyike volt a legjobban
felkészült nyomdáknak. A biblia nyomtaA fényes utba elmerül,
tatása 1589. febr. 18-án megindult. MegE sötét földet hátrahagyva,
ható Ká.roli Gáspár felfohászkodása, a
Az örök 'fényhez -elrepül.
melyet Szenci Molnár Albert feljeeyzéséből tudunk: _«Csak az Isten addig éltesHamvas József.

A hegytetőn.
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sen, míg ez níbliát kibocsáthassam, kész
leszek meghalni és a Krisztushoz költözni.» Vágya teljesült, 1590. augusztusában megláthatta a biblia összefűzött példányait. Három testes kötetben jelent
meg a «Szent Biblia». Bibliája megjelenését nem sokkal élte túl Káreli Gáspár,
1592-ben húnyt el. Káreli
bibliája évszázadokon keresztül volt a magyar protestáns
egyházaknak
mindennapi
kenyere.Hozzánőtt
a nép szívéhez, lelkékéhez. A szoros értelemben vett vallási
jelentőségén kívül igen nagy értéke van
irodalmi és nemzeti szempontból is e fordításnak. Sok magyar gyülekezetet nemzetiségi Vidéken a bililia mentett meg az
eltótosodástól. A nyelvezeten elömlő ódonszerűség,
bibliai zamat a protestáns
irodalmi művek stílusára nagy hatással
volt, a magyar nyelv terjesztése és fenntartása xorül
pedig valóságos missziót
gyakorolt. Káreli Gáspárnak
a hibliafordításon kívül még egy másik munkája
maradt: "Két könyv minden országoknak
és királyoknak
jó és gonosz szerencséjének okairól Debrecen 1563.» Ebből a
könyvböl
csak egy példány maradt fenn.
Dobó Domokosnak ajánlotta, aki öccse
volt a híres Dobó Istvánnak, Eger hős
védelmezőjének.
Az orszá~ akkori szomorú állapota: a török dulás, II. János
és 1. Ferdinánd kűzdelme, valóban időszerűvé tették a könyvecskét.
Irta pedig
a könyvet azért, "hogy a népet. intse
poenitentiára,
azaz az életnek jobbítására.» Mi is tanulhatunk tőle, a mi elesett
állapotunkban, amikor felteszi a kérdést:
mi az oka mégis, hogy Magyarország
mind a fejedelmekkel egyetemben szerencsétlen? s mitől függ az ország jó szerencséje? A feleletet így adja meg: "Nem
állottuk meg az Istennel való szövetséget:
azért a pogány birtokába adta az Isten.»
Kiszabadulni csak úgy fog a nemzet ebből az állapotból, ha 1. az országban
bölcs király van, aki Krisztusban
bizik,
életét Isten akarata szerint rendele, 2. ha
a nép egyességben
él, 3. ha hilökkel nem
játszanak. Bölcs szavak, ma is érvényesek. S a bibliafordításhoz
méltó
ez a
megjegyzése is: jó volna, hogy mikor a
királyt korcnázzák,
kezébe adnák a hibHát s mind maga mind népe mellé hódolva.
A magyar protestáns irodalom e kiváló
egyéniségének emlékér 1890-ben, a hibliafordítás 300 éves emlékünnepén úgy örökítette- meg egyháza, hogy Gönczón szorot állíto tt neki.
.Tolmácsa vagy, _ s maradsz minékünk

_ Kámori Sámuel
bibliafordító
és nyelvtudós születésének
százéves fordulójára.
A világháború után szinte egymásután
következnek azok a nevezetes évfordulók,
melyek bennünket úgyis, mint magyarokat, de úl;yis, mint evangelikusokat
a
múltra valo visszaemlékezésre köteleztek.
Közelebbről a múlt esztendőben a speyeri birodalmi gyűlésről és Luther Kiskátéjá-ról emlékeztünk meg, de jubileumi
'év a jelen esztendő is; most V~R az ágostai liitoallásuak 400 éves évfordulója. A
jubileumi esztendők során azonban juttassunk a szivünkben egy kis helyet Kámori Sámuel bibliafordító emlékezetének
is, akit most száz éve ajándékozott a jó
Isten a magyar nemzetnek s evangelikus
anyaszen 1egy házunknak.

Kámori

Sámuel.

Kámori Sámuel 1830. február 6-án született Bakán, Hont vármegyében. Az elemi
osztályok elvégzése után a selmeci lyceumba iratkozott be, majd az osgyáni
gimnáziumba
járt, honnan később ismét
viszatért a selmeci lyceumba. Feljegyezték róla, hogy már a - középiskolábarr -kiíünt tanuló társai között bámulatot keltő
nyelv tehetségével. A theológiai tanulmáJ:
• nyokat
PozsoÍlyban
hallgatta, ahol taÖrökre, - Árpád népének,
nulmányai elvégzése után 1853-ban gimn.
Nyelvünk dísze, fő-büszkeségünk!
segédtanárnak választották meg. Kámori
Vajha tudjuk úgy becsülni meg
azonban felsőbb elhivatást érzett magá-.....
Munkád, amint megérdemelte:
ban a tudományok művelésére s ezért
Hogy me~tartván a tudományt,
sezédtanári
állását otthagyva, tanulmáJárjon e könyvben
Istefi lelke
~
~
Előttünk, tűzoszlop gyanánt !»
nyáinak folytatása végelt kültöldre,
Né~
mentországba
ment. Előbb Halleban tölNémeth Sámuel. tött egy félévet, majd. Götlingában más-
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félévig hallgatta
a lheológiai,
Iöleg pedig
a nyelvészeti
tudományokat.
Utóbbi
helyen az ótestámentomi
tudományok
világhírű
professzorának,
Ewa/tnak
volt
kedves
hallgalója,
aki nagy elismeréssel
volt a fiaral magyar
tudós iránt és nagy
jövőt
jósolt
neki. Németországból
hazatérve, újból Pozsonyba
ment, ahol gimn.,
illetőleg
theol. tanár
lett s ily minőségben is működött
ott egészen
1885-ig, a
mikor nyugalomba
vonult.
Tudományos
munkásságát
azonban
nem hagyta
abba
ekkor
sem,
hanem
a tőle megszokott
odaadással
és
lelkesedéssel
dolgozott
nyugalomba
vonulása
után is.
Kámori legnevezetesebb
munkája
az ő
Leljes bibliafordítása.
.Végtelen
odaadásal és szorgalommal
dolgozott
ezen a hatalmas
munkán
éveken
keresztül;
előbb
csak egyes könyveket
adott- ki mintegy
rnutatványúl,
majd
1870-be-n a héber,
aram és görög eredetiből lefordít va kiadta az egész bibliát,
sőt 1877-ben
még
külön az otestámentomi
apokrijphusokai
is. Amit másutt
.rendszerint
a tudósok
vállvetett
munkája
végzett
el, azt ez az
egyszerű,
de lánglelkű
magyar
tudós - elvégezte egymaga!
S ha a nép nyelvén
szólaltatta
volna meg a hibliát,
akkor a
magyar
irodalomban
esetleg
olyan
hatása
lehetett
volna
az ő fordításának,
mint
Luther
fordításának
a németben.
A szándék
meg is volt benne, hogy 1110deru- magyar
nyelvre
fordítsa
le a könyvek könyvét,
de ezt a szándékát
bámulatos nyelvkészségére
ellenére
- vagy talán éppen ezért - nem tudta megvalósitani, Nagy nyelvtehetsége
túlzásokra
vezetle s végeredményben
oly nyelvre
fordította
le a bibliát,
melyet
tulajdonkép
ő maga
alkotott,
de amelyet
senki
se,
fr maga se beszélt. Kámori fordítása föltétlenül
önálló
fordítás,
de önállósága
inkább
túlzásokban.
hogy
ne mondjuk
külőnckődésekben
jelentkezik
s így nagy
Iájdalmunkra nem érvényesülhelnek
bene eléggé a jeles nyelvtudós
kiváló tulajdonságai
A kritika
a fordítást
nem is
fogadta
kedvezően,
ami azután nagy csalódásL és fájdalmat
okozott az ő érzékeny
lelkének.
Munkakedvét
azonban
így sem
vesztette
el, tovább, dolgozott,
de sikert
később
sem aratott.
Mivel igen' kevesen
olvasrák
műveit,
hova-tovább
csupán
íróasztala
számára
dolgozott;
latin-arab,
latin-perzsa,
latin-szanszkrit
szótárakat
írt,
letordította
a kóránt,
foglalkozott
az
az összes emberi
nyelvek
közös eredetének kérdésével
stb. Dolgozott
szüntelen,
mert a munka
volt életeleme
s mert a
tudományos
munkásságban
lelte gyönyörüségét.
Dolgozó
f'anatikusa
maradt
a
tudománynak
egész
életén
át,
míg a
halál 1903-ban
ki nem ragadta
kezéből a
tollat.
Ha meggondoljuk,
hogy Kámori szinte
egy félszázadig
szentelhette
magát
teljesen tudományos
munkásságának,
joggal
felvethetjük
azt a kérdést,
hogy
mily

eredményt
ért el e hosszú
idő alatt?
Csodálkozva
és egyúttal
fájdalmas
érzéssel kell megállapítanunk,
hogy a csodás
nyelvtehetségű
tudós
és
bibliafordító
munkája
alig hagyott
mélyebb
nyomokat
egyházi
életünkben
s nemzeti
irodalmunkban.
S ha ilyen szemszögből
nézzük az ő életét, akkor
azt tragikus
életnek kell mondanunk,
s fájdalmasan
sóhajthatunk
föl: miért
is nem élt ez a
nagytehetségű
samellett
hangyaszorgalmú
tudós
más
viszonyok
között,
mikor
is fényes
tehetségével
nagyobb
eredményeket
érhetett
volna
el!?
Lehetséges
azonban
az is, hogy pályája
tragikumának az okai nem is annyira
a viszonyokban, mint inkább
- legalább
is jórészt
- ő magában
rejletLek.
Kámori túlságosan zárkózott,
szinte emberkerülő
egyéniség volt, aki csak magáért a tudományért
kívánt dolgozni, -de nem számolt
az emberek véleményével,
jogosult
kritikájával,
A tudomány
iránti izzó s önzetlen
szeretete
meggyőződésévé
érlelte
azt, hogy
amit ír, az úgyszólván
hibátlan
s épen
ezért szinte betegesen
érzékeny
volt minden bírálattal
szemben.
Ha lett volna
példáúl
egy meghitt
baráti
közössége,
melyuek
szeretete
enyhítette
volna
az ő
túlzásait
s amely
oda vonta
volna
őt a
Krisztus
keresztje
alá, bizonyára
más lett
volna az
rnunkás
életén.ek látható
eredménye
is.
Eletéből
azonban
így is sok áldás
és
buzdítás
fakadt.
S most mikor születésének _ százéves
fordulójakor
reá emlékezünk,
hálát
adunk
a Gondviselének.
hogy őt nekünk
adta, bizonyságáúl
annak, hogy mit tud alko tni nehéz viszonyok között is egy olyan lélek, aki önzetlenűl
szolgálja
a tudományt..
Egyúttal
pedig kérjük imádságainkban
a jó Istent:
ajándékozzon
nekünk
az ő kegyelméből
egy második
Kámorit, aki egy új teljes
bibliafordítással
örvendeztetné
meg
az
evangelium
népél!
Dr. Deák János.
ő

Szász Károly
1829,-1905,
Száz éve annak,
hogy a testvér
református
egy háznak
egyik legkiválóbb
fia,
nagy
püspöke,
a magyar
irodalomnak,
közrnüvelödésnek
fáradhatlan
bajnoka
született.
A Szász Írói dinasztia
sok kiváló
papot, tanárt,
költőt adott
a nemzetnek,
közülük
azonban
kimagaslik
a' dunamelIéki református
egyházkerület
püspökének alakja,
Edesapja
Szász Károly,
kinagyenyedi
tanár
volt, itt Nagyényeden
született
Szász Károly
1829. jún. 15-én.
Már 17 éves korában
pályadíjat
nyert
költerriény évei
s ettől
kezdve
haláláig
1905-ig ki nem hullt
kezéből
a toll, a
mellyel
mindig
nemes
eszmékért
kűzdött.
Szellemének
sokoldalúsága,
termékenysége,
alkotó
kedve páratlan
a magyar irodalomban.
Rendkívüli
munkabírását, lelkes munkakészségét
mutatja
élele
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pályája. Hazaszeretete 19 éves korában
Valóban bámulattal tekintjük át ennek
honvédnek vitte;
mint honvédhadnagy a nagy szellemnek pályáját s nemzete,
kűzdötte végig a szabadságharcot. Az el- egyháza érdekében
kifejtett széleskörű
nyomatáskorában
Nagykőrösön
tanár tevékenységéről hálásan emlékezünk meg
Arany Jánossal együtt; majd a papi pá- születésének
évszázados évfordulóján.
Iyára lép.: Kézdivásárhely, KúnszentmikNémeth Sámuel.
lós, Szabadszállás, Budapest egyházi éleR
' . Ed
tének főállomásai. Közben a tanügy terén
emenyi
e.
is olyan munkát fej tett ki, amely maga
1928. decemberében ünnepelte Miskolc
elég voln~ esy ~letpályán~k: tanfel~gye~ő városa=neves szülöttjének,
a múlt század
v(llt a I~Isku~sag~a~, m~Jd a vallas-, es -második fele legnagyobb hegedűsének,
közoktatásügyí
miniszteriumhan osztály- Reményi Edének centennáriumát. Hoffta.nácsos. A dun:lme.ll~ki re!ormátus egy- mann volt családi neve, az egri ciszterci~k
haz 1886-ban püspökévé
valasztotta s e tanítványa volt. Bécsben tanult s mar
tisztet viselte 1902-ig, nyugalomba vonu- mint neves mester jött vissza szeretett
lásáig vitte előre erős kézzel egyházá- macvar hazájába. A szabadságharcban
nak ügyei~.
"
, ..
rés~iv.ett, hegedűjének gyújtó szava lelIrodalmi munkassaga rendkivül
sokol- kesítette a honvéd csapatokat: Görgey
dalú .. Nincsen olyan !nűfordítója
a ma- Arturnak. a szabadságharc
evangelikus
gyar Irodalomnak, aki olyan szorgalom- vezérének tábori zenésze volt. A szabadmal, körűltekintéssel, izléssel, olyan vi- ságharc leverése után ernicrált Székely
lágirodalI?i
!elkés~ültséggel
ford~tott ~rI?-rével"I~i~el~nem nagy igényű ábrá~d:
volna, mint Szasz Karoly; A XIX. szazad jai a regi Idok kedvelt zongoradarabjai .
második felében a nyugati nagy nemzetek voltak. Nagy 'sikerei mellett - hiszen anklasszikus alkotásait ~állítja a forrongó 0"01udvari"'hegedüs is lesz - nem szünik
magyar irodalom munkásai elé s ezzel ~aO"yar lenni vissza is tér a 70-es évekizlést, nemes életfelfogást terjeszt az át- be; Hegedül' legtöbbször kulturális, jóalakulás
évtizedeiben.
Dante, G0e.lhe, tékony célra, pl. a pesti Petőfi-szoborra
Schiller, Byron, Shakespeare,
Molíére, 67.000 frt-ot hoz össze (mint Liszt gyűja Niebelungenlied stb. szólalnak meg ma- tött bonni szobrára). Majd Amerikába
gyarul. Ezzel kiszélesítette a magyar -iro- vándorol ki honnan vissza nem is tér.
dalom látókörét s irodalmi munkásságá- Halála meO"~'ázó körülmények
közt könak ebben rejlik egyik főértéke. De mint ·vetkezett be:
1898-ban egy. hangvereredeti költő is értékes műve~kel ajándé- senyén, mikor a közönség tapsainak enko~ta rr:~g nen;zetét úsy .a Iira, m~n~ ~z gedve, újrázni akart, hirtelen rosszul lett
epika, sot adrama teren IS. Alkalmi oda- és szívszélhüdésben
halt meg.
inak ünnepi hevülete
(Deák Ferenc e~lHegedűjével az érzelmekhez szólt, néplékezele; Madách Imréhez, Bern apo), szerűségének oka emellett. azonban hazadalainak, hazafias költeményeinek mély fiúi érzelme és áldozatkészsége volt főleg
érzelmi világa, erkölcsi felfogása ma is A 60-as évek tilalmában rázendített a
megragad. Az önzetlen munkát, lelkes Rákóczi-indulóra, Bihari szerzeményére ;
kitartást, emberszeretetet,
nagy férfiak Ő kőzvetített Liszt Ferencnél nemzete jakultuszát hirdeti.
vára; a leszólt é§ nem méltányolt Wag«Honfi légy, - s ezt bármi nyelven
nernek egyik tiszt~lője és legbúzgóbb
Mondja s vallja szád:
apostola, Magy~~rsza.gon.
"
Védni légy kész bárki ellen
Pompás ~~~lasara Jellemzo" hogy ,eg~Künn s benn hazád.
szer hegedűjének
mlll~ a negy húrját
S bért ne kérj - bár érte tennen.
lehangolta s mégis terc-, sext-, oktáv-foÉlted áldozád.,,'
gásokat hozott ki tisztán! Első hallásra a
Elbeszélő költeményei ben jó barátjá- le~~ioztosabban .1~játszik, mil!deI?-t. Híres
nak, Arany Jánosnak tanítványa volt., ~ n?t~Ja a «Rep\lIJ fec~kel~»~aJ.lraI;d, dc a
magyar nemzel történetéből vett elbeszelo régiek darabJ~I az o hurjam IS éP<?ly
költeményeinek tárgyát s érdekes mese- codás melegseggel hangzottak fel, mínt
szövéséért, költői : előadásáért nem egy elődjének, acigánykirály
Biharinak heműve (Trencséni Csák, Álmos, Salamon) gedűjén. .
,.
, .
akadémiai díjat nyert. Különösen kiemeGondolJun~ teha~ e. 'két r~gI magyarra
lik a kritikusok «Salamon» cimű eposzá- szeretettel, hiszen ok IS hatartalan szerenak szépségeit, amely költeménye a ma- tettel csüngtek nemzetűkön.
..
gyar romantikus eposzok egyik IegkiváDr. Bohm Dezső.
lóbb terméke. Seinműoeibeti (Attila, István vezér, Herodes) szintén a történeti
személyek vonzották.
Ilyen széleskörű
költői munkásság még mindig nem meríEvangelikus hetilap.
tette ki hatalmas rnunkaerejét. Az akaLaptulajdonos : Bányai ev. egyházkerület
démián emlékbeszédeket tartott
(p. o.
Szerkesztöség és kiadóhivatal:
Arany Jánosról). A világirodalom
eposzairol címmel nagy irodalmi történeti
Budapest. VII., Dembinszky-u. 33.
munkát alkotott, a folyóiratokba sűrűn
Előfizetés egy évre 2 pengő.
írt eszthetikai cikkeket.

"Jőjjetek én hozzám"
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Gotthold Ephraím Lessing.
. Az 1929-es esztendőben ünnepeltük Lessmgnek, a nagy német költőnel, 200 éves
születési évfordulóját is. Ez az évforduló
ünnepe . mind~n irodalommal foglalkozónak, míndenkinek,
ki a szépet jót izazat s::ereti" de bennünket, evang~liku'sokat
a .. halá~ es ~zer.~teten felül még jogos
büszkeséggel IS tolthet el Lessina ünneplése.
-"'
-~z a korsz~kot. alkotó .nagy író evangelikus pap fia, In a lausitzi Koblenz váro.skának. parochiájában szívta tele lelkét
ne!-lles, nagy eszmékkel.
melyeket műv~lben az embens.é&nek ajándékoz. Itt
tamadtak eszményiségr-e
törekvő lelkének nagy. PTo,~lémái, itt - vívtá meg azoka,t a lelkitúsáit,
melyeket minden reformatornak meg kell harcolnia, mielőtt a

lekmény hordozóivá. A mi Nemzeti Szinházunk deszkáin is, ma is frissen pergő
vígjáték, a hétéves háborúból tehát Lessingnek saját korából szárm~zó «Minna
von Barnlielm» ma már történelmi színjátékk!t vált, de anélkül, hogy. elavult
vagy ude közvetlenségéből vesztett volna.
«Emilia Galotti»-ban, az olasz szin téren
játszódó tragédiában a politikai zsarnokság ellen kűzd, De életének nagy kérdése',a v~!l~si tanok igazságának kutatása
utoiso muveben, a «Nathati der Weise«ben nyer megoldást. A három gyürűről
szóló régi mesének mesteri felhasználásával érteti meg, velünk is, hogy mind~n vallás nemes, szép és bölcs tanokat
hirdet de csak azok számára kik Isten
.bölcseségében és jóságában bí~va, becsűl~tes életükkel akarják az igét megvalósítan,
E műve miatt érte Lessinzet a lestöbb
támadás, pedig ritka költői'" alkotás"' hirdeti ilyen lelkes emelkedettséggel Krísztus legnagyobb parancsát: «Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat 1»
, Dr. Zelenka Margit.

Az asztag ég.
Az' asztag ég !", Piros csooái :
Vérvörös láng ja égig lobog,
Rakéta modra messzire szórva
Pattogó szikrái, zsarátnokot",
Bibor tűzkéoe sugárzó fénye
Sötét fátylán verődik át S oakito lángban, huny6 parázsban
Hallom, haljom a sziu sóhaját:
Hi hitte oolna! , .. Hi hitte volná!
Mennyi fáradság, mennyi remény
Pusxtul a tíízbe",
megsemmisülve
Július
forró, szetit éjjelén!

r -

~Gotthold

Ephrairn

Lessing.

széle~;etaposott,' de célhoz '~~~ . mindíg
vezeto utat elhagyja s nekilát az úttörés
keserves, d,~ dícső my~kájánal~.Lessing
IS heves kuzdelmek
aran szaint a Gottsched-féle irodalmi formalizmussal
és
.juttatja érvényre a francia rationalizrnus
~el)~~tt a ?~met léleknek oly sokkal' inegf~le:obb írányt,
mely a kedély nemessegen, az érzelmek mélységén alapul.
Nagy
rrodalrrü
reformj,át. Lutherhez
meIto, megalkuvást nem ismerő határozettággal
viszi véghez.
Eszméit elméleti kritikaí
munkáiban
fejtegeti (eHamburqische
Dramalurgie»
«Laokoon» stb.), de irodalmi alkotásai~
~~n, ~gaz~~ja. Igy ..í~ja meg - hogy sok
k~yalo muve, kozul csak a legkíemelkedobbeket említsem - korszakalkotó mert
első, polgári színművét,
a «Miss' Sara
Samsom-t,
melyben az eddig csak gúnyolt polgári személyek lesznek a cse-

Oda a munka, az Istenáldás
Duzzadó élet, foszló kenyér í
Minden. hiába! Mindeti hiába,
Ember csak tervez",
a sziu remél!
,

A.míg az arany dús kalászfejekből
Hamúlenger
lesz s barna üszök
.ti pusxtulásrol,
illanó nyárról
'
Dalt kezd nalami ui«, lücsök , , ,

-

Oszült parasztok, -bámész cselédek
Béresek, öreg szántóvetők
'
Amulva, félve állnak az éjbe
Az óriásfényű fáklya előtt.
'
Nagy megadással nézik a lángot,
Drága kalászuk,
hogy hamvad. el
S ~ull semmiségbe '." nem akad mégse,
.Aki oltásra gondolni mer".
Parassiainkrál
imádság száll",
száll:
Uram, ! Te adtad s Te elvevéd. , ,
Tőled jön áldás) rsiea jön átok",
Dicsőség Néked!« .. , .
Vályi Nagy Géza,
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Alkalmi
..Dr.

megemlékezések.

Pesthy Pál.

Az arcképfestő nehéz feladat előtt áll
akkor, mikor megbízzák, hogy egy élő
nagy embernek fesse meg az arcképét.
Mindamellett, ha ért- a maga dolgához- s
van hozzá kellő eszköze, alkalma, ak kör
gondos munkával megfestheti az illető
képmását,
amely nemcsak );J.ű, hanern
"élő" is. Sokkal nehezebb' feladat azonban részemre, hogy néhány sorban, az

natra e díszmagyaros nagyúr arcán, 'kedves olvasó? En tudom! ... Azt látod, azt
érzed, hogy te ezt az arcot már láttad
sokszor, ha nem láttad is. Olyan ismerős a tekintete, az arcvonása. hogy gondolkozni kezdesz, hogy hol, mikor is
volt neked dolgod ezzel anagyurral,
mert úgy érzed, hogy nemcsak ismeret,
hanem valami meleg érzés kapcsol téged
ő hozzá, a szeretet. A szeretet derűje, finom mcsolva árad el az arcán, azon a

Dr. Pésthy Pál; bányakerületi

íelűgvélö.
.

írás gyarló eszközével megrajzoljam az
élő és közszeretetben álló dr, Pesthy Pálun~ ~lő, hű képm~sát. ~~ladat?mb~n jó
segítségem
ez az Itt kozoltfenykep,
a
melyre csak rá kell nézni s akkor a
kedves olvasó eláll egyszerre feltárul dr.
Pesthy Pál. belső képmása is. Az arc a
lélek tükre. Mit látsz meg az első pilla-

c',

nagyértelm, bölcs, karakteres arcon. Mintha az édes apád nézne rád, olyan ismerős~n,. olyan szerétettel néz reád a, fénykepen IS!
~ Dr, Pesthy Pál!...
Hányszor olvastad
már lapokban, hírekben ezt a nevet! Es
Jlündig tisztelet, szeretet írta le. a nevét.
'Még az ellenfele részéről is! Kormányt
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akart buktaini a szocialista párt. Az or- Ez a szeretet sugárzik az ő arcáról, ez az
szág sorsa a válság szélén volt. Mindkét apai gondos, féltő, segítő szeretet, amely
ellenpárt
érezte, hogy döntés lesz. A mintha mosolyogva mondaná: no-no, csak
szeeialista párt, melyet a forradalom után nem szabad elcsüggedni, majd segítünk
a gyűlölet és ellenszenv átokként kísért a bajon!
Puritán, tiszta jelleme, nagy bölcseminden lépésén,
felkereste dr. Pesthy
Pált. Éjjel. Dr. Pesthy Pál felkelt kész- sége, arany szive, a szerétet és hála sok
séggel,' rendelkezésre állt ellenségeinek s babérát és ékes virágát nyerte el az evanjót tett velük. Békét létesített a két nagy gélikus anyaszentegyház érte szinte verrészéről.
Adja a
ellenpárt között. «Boldogok a békességre sengő hívei, közületei
igyekezők, mert ők az Isten fiainak mon- kegyelem Istene, hogy az ő hű szolgájádatnak t •.. » A felekezeti türelmetlenség nak az arany -szive még nagyon sokáig
és gyűlölet alvilági erői már-már csaknem dobogjon s nagyon sok szeretetet sugáfelrobbantották
az ezeréves hazát ... Dr. rozzon szét ebbe a szomorú országba, hol
Pesthy Pál szinte a testével, az életével annyi szegény, ügyes-bajos, gonddal küzdő
szive szerint való
a lelkével vetette reá magát erre a sár- ember lelke sír az
kányra
s levágta a fejét. Csendben, hi- szeretetért! Áldja meg őt a mi Istenünk
élete
valgás nélkül. Köiben ezer és ezer kér- olyan áldással, amilyen áldás az
mireánk,
magyarokra
és
vényt intézett el igaz szeretettel. Ha vala- és működése
kinek házmesteri állás kellett, dr. Pesthy evangélikusokra.
ismerős arc az ő arca.: a múlt legszebb
Pál szerzett neki, ha valakinek iroda.szolgai állás kellett, dr. Pesthy Pálhoz ideáljainak s a jövő legigazabb eszméifordult, ha egy beteg munkás nem kapta nek az egyesítő tükre. Lelke aranyhíd a
meg rendesen a munkásbiztosítóból
a múlt és jövő' közt. Összeköti a múlt netáppénzét, dr. Pesthy Pál kiutaltatla neki, mes, szent tradicióit a jelen és jövő vaha valakinek tüske volt a szivében, ha judó, nagy és igaz kerszellemével s így
valaki sebet kapott, odament a Kegyelmes építi a boldog magyar jövő útját, Arcáúrhoz, hogy húzza ki azt a tüskét, kösse ról, szeme fény éből pedig még egy mély
az, amit a hányabe azt a sebet...
És meglelte száz és titok is elösugárzik,
heiktatásán
mondott:
százezer esetben .. Csak úgy mellékesen kerületi felügyelői
egyéb országos érdekű, életemésztő
gond- «A mindenható Isten az én lelkem vilájai mellett. «Boldogok az irgalmasok, mert gossága; a beléje vetett tántoríthatatlan
hit az én lelkemnek ereje!" Dr. Pesthy
ők irgalmasságot nyernek!Lehetséges-e, ha egy szivből ennyi ten- Pál belső képmásának ez a Iőjellemvoger szeretet sugárzik ki, hogy az hatás nása, az édesanyjától örökölt szent, hűnélkül maradjon, hogy a jó Isten fel ne séges evangélikus hite, mely oly' erőssé,
fáradhatatlanná
teszi őt a szeretetben és
magasztalja érte? Nem!
Az uzdi ősi kuria nemes szívű fia a önfeláldozásban. Lobogjon e szent tűz
szekszárdi
törvényszéki elnöki állásából, szivében még' nagyon sokáig a magya.r
mint kuriai bíró a politika terére kény- élet pusztájában, a magyar éjszakában,.
telen lépni polgártársai
szeretetének a mint messzeragyogó pásztortűz ...
Pass László.
kényszerére .. Nemsokára
nemzetgyűlési
alelnök, majd hamarosan igazságügymí- Dr. Ajkay Béla, kormányfőtanácsos.
niszler lesz. Közben. az ő evangélikus
Mikor a fenti nevet leírom, látni vélem
egyháza egymásután halmozza el szeretetének és hálájának a babérarval.
Előbb egyházunk e kiváló fiának nyájas, szelid
által ismert
a szülőfalujának: az egyházközsé~i fel- arcát, amint mindnyájunk
ügyelője, majd a protestáns árvahaz hiv- ,nagy szerénységévei egy kézmozdulajtal
ja meg az apátlan, anyátlan árvák édes- int felém, míntegy , ezt mondva: «én róapjának. Egyházi' kitűntetés ei rohamosan lam pedig említés ne tétessék.»
De ha máskor mindig a legnagyobb
következnek:
szarvasi
gyülekezeti
felügyelő, békési gimnáziurní, bonyhádi gim- készséggel meghajoltam is az ő óhajtása
náziurni, dunántúli kerületi tanügyi bi- előtt, most, amikor igaz érdemeinek elisbizottsági, békési egyházmegyei, tolnaha- merése és jutalmaként a kormányzó úr
címmel tüntette ki,
ranyasomogyi egyházmegyei, bányakerü- kormányf'ötanácsosi
leti . felügyelő stb. Más ember nem bírná minden tiltakozása ellenére szólnom kell
számon tartani se ezt a sok egyházi. ki- róla. Szólanom kell és pedig nem azért,
tüntetést és
egész emberként helyt áll rnintha egyházunknak-csak
ő volna egyemindegyik munkakörében,
az alkotások düli kiválósága, rnert hála legyen a jó
bizonysága szerint. Most «A földreform Istennek, vannak, kik előtt a legnagyobb
pénzügyi lebonyolítására
alakult szövet- készséggel és hálával haj tjuk meg elísmekezet» elnöke. s több száz millió pengő résünk és nagyrabecsülésünk zászlóját, de
is az e1ső sorba tartozik dr. Ajsáfára. A földhöz juttatott nincsteleneket közőttük
iktatja kis birtokukba, megigazgítva sok kay .Béla, evang. egyházunk világi papja,
sok százezer szegény magyar ember feje lelki őrállója.
alatt a vánkost, melybe Trianon annyi
Dr. Ajkay Béla kormányfőtanácsos
az
tövist tömött puha pihetoll
helyett
. 1862. év szeptember hó 4-én született
Reggeltől estig ad, ad, mindig csak ad . Sopronban. Az 1881. évben a soproni líTudja, hogy csak az él, aki szeret .. ·. ceumban érettségi vizsgát tett jeles eredő

ő

ő
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ménnyel. Az 1887. évben jogtudorrá avat- biek a hosszu tanácskozásban kifáradva
a gyűlés bezárta után szórakozní
s pitatott, a budapesti egyetemen.
a mi világi főjegyzőnk
Az egyházi téren áldásos munkásságát henni megyünk,
41 évvel ezelőtt, mint 26 éves ifjú kezdte bezárkózik szobájába s a jegyzőkönymeg, amikor is a soproni alsó ev. egyI- vet s a határozati javaslatokat szerkeszti,
házmegye öt -egyházmegyeí
világi jegyző- nem egyszer virradatig».
Minden ' ténykedéséhen az igazság, a
jévé választotta. Ezen tisztségét soha meg
szeretet s az egyházias
"nem lankadó búzgósággal töltötte be 15 méltányosság,
'éven át s akkor is csak azért tette le a búzgóság vezeti.
Most a korrnányzó úr hervadhatatlan
világi jegyzői tollat, mert őt egyházrnegyéjének bizalma a jegyzői székből az érdemeinek elismeréseül kormányf'őtanáegyházmegyei felügyelői székbe ültette. csosi cimmel tűntette ki. Tudom azonEzen idő óta, tehát immár 26 éven át ban, hogy igazi 'örömöt az szerez nek~,
az ő példaadását ha szivfelügyelője s világi lelkes vezére a sop- -ha követjük
vel s lélekkel támogat juk őt a szent
roni alsó ev. egyházmegyének.
meg neki ezt az
Tekintettel arra, hogy 46 hosszú eszten- munkában. Szerezzük
dőt töltött el ezen egyházmegye szolgá- örömet, álljunk melléje, . .. igy derül
latában, olyan állásokban. melyek néki hazánkra s szent Sionunkra fény, dicsőFarkas Elemér]
jövödelmet nem nyújtottak, tőle csak ál- ség.
ev. esp. lelk.
dozatot követeltek, a soproni alsó ev.
egyházmegye az 1928. évben díszközgyűlésen ünnepelte hűséges. őrállóját. A gyű- Dr. Szeberényi Lajos Zsigmond.
lésen, míg az egyházmegye minden testülete háláját tolmácsolta érdemes munKettős alkalom teszi kötelességünkké,
kásának, Kapi Béla püspök úr és dr. hogy Szeberényi békéscsabai főesperesről,
Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelő ev. egyh. eme kimagasló alakjáról meg~
úr őméltóságaik, kik gyülésünkön megje- emlékezzünk. Ez évben tölti be ugyams
lentek, lelkes szavakban állították őt, mint munkás életének 70. esztendejét és a mult
követendő példányképet mindnyájunk elé. évben jelent meg széleskörü irodalmi
Működése azonban nem merült ki az működésének a kororiája, Luther
vagy
egyházmegyei ügyek intézésevel. Az 1895. Loyola? c. becses munkája, mely nemévben a dunántúli ev. egyházkerület fel- csak nagyértékű apológia, hanem bátor
ismerve az ő munkabírását, világi alj egy- tett is volt, mert oly időben látott napzőjévé hívta el. Az 1:899. évben pedig a világot, amikor arra nagy szűkség volt.
világi aljegyzői székből a főjegyzői székbe Főesperesünk oly ároni családból szármaültette . Ezenkívül elnöke a dunántúli egy- zott, melyben az irodalmi müködés nemházkerület
véleményezö
bizottságának, zedékröl-nernzedékre szálló hagyomány.
úgyszintén számvevőszékének is. Tagja
Nagyapja,
Szeberényi János (1780a főiskolai nagybizottságnak, az egyház- 1857.) banyakerületi szuperintendens, kit
kerületi népiskolai bizottságnak.
az abszolut hatalom megfosztott hivataTagja ezenkívül
az egyetemes egyházi Iálól ; édesapja Gusztáv (1816-1890.) hészámvevőszéknek. Sőt, mint 30 éves, ifjú késcsabai lelkész, majd bányakerűleti
tagja volt az evang. zsinatnak is.
püspök. Lajos Zsigmond Békéscsabán szüRövid cikkem felsorolt adatai csak vár letett 1859. nov. 4-én, édesanyja Dehányi
zat, keretet képeznek, melyet szívjóságáMaxirniliana volt. A népiskolát s a gímval, semmiféle munkától vissza nem riadó názium négy alsó osztályát szülővárosábuzgósággal, áldozatokban nyilvánuló egy- ban, a. felső osztályokat, Selmecbányán,
ház-szerétetével
maga töltött meg gaz- Nagyszebenben
és Szarvason
végezte.
dag tartalommal.
Mint egyházmegyei 1878-ban a pozsonyi teol. akadémiára
jegyző mintaszerűen, érthetően, világosan ment, hol három évet töltött. Utána egy
szerkesztette a jegyzőkönyveket. Mint egy- évet a berlini egyetemen hallgatott, de
házmegyei felügyelőnek, egyházmegyénk közben már németországi' és svájci egyeminden gyülekezete szivéhez nőtt. S ki- teme ken is megfordult. 1882-ben segédválóak, elragadó ak azok a beszédei, me- lelkész édes atyja mellett, 1883. őszén
lyekben kítérve az egyházi közélet min- aradáci lelkész. Irodalmi működése Araden mozzanatára, egyházmegyei közgyűlé- dácon kezdödött meg Nazarenizmus c.
seinket évről-évre megnyítja. Hogy ami
munkájával (Nagybecskerek 1888.), mely
egyházmegyeigyűléseink
mindig népe- ma is alapvető mű a magyar szektaról és
sek, oka az a körülmény,
hogy az egy, német fordításban is megjelent. Követte
házi ügyek iránti meleg érdeklődésen ld- Luther M. életrajza] mely a Luthertársavűl sokakat elhoz közgyüléseinkre
a ság pályadíját
nyerte el. 1895-ben megvágy hallani az ő értékes megnyíló be- alapította az Ev. Egyházi Szemlét, ameszédét.
. Iyet 1900-ig szerkesztett, Bár a népes csaMint egyházkérűleti főjegyző munkás- bai gyűlekezetben lelkiismeretes gyakorságát pedig nem tudom jobban jelle- lati lelkészi tevékenysége idejének legnalemezni, mintha ide irom Kapi Béla gyobb részét lekötötte, nem szünt meg
püspök úr őméltóságának az 1928-ik év- magát folyton tovább képezni Megtanult
ben Győrben az egyházkerületi gyűlésen Löbb szláv és a skandináv nyelveket és
tett ezen kijelentését: «rnikor mi tőb- Jöbb munkát dánból fordított, legismerő
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tebb a Luthertársaság
kiadásában megjelent Nielsen-féle kitünő egyháztörténet.
Több Kierkegaard fordítása kéziratban
van. Irodalmi működésének
legértékesebb
része, mely országszerte figyelmet keltett,
a szociális kérdés körébe vág. A parasz-

lás szabadította ki. Ez évek viharai után
gyülekezete ragaszkodásában áldott lelkű
neje, fia és egy' lánya szerető körében s
legjobb barátja: a könyvei
között talál
enyhületet. Reméljük, hogy ez a kiváló
egyházi emberünk még sokáig szolgálja
tok helyzete Magyarországon 1907. A pa- gyülekezetét és módjában lesz még sok
raszikérdés kültöldön
és hazánkban 1908 értékes irodalmi tervét megvalósítani.
Szelényi Odön.
és -Tömegmozgálmak az alföldi parasztvárosokban 1913 c. munkái nemcsak kitünő megfigyelőképességéről, hanem gyaPálmai Lajos.
korlati érzékéről, széles látóköréről
és
Egy Is en szive szerint való, igazi pap.
nem csekély személyes bátorságáról is
tanuskodnak. Szeberényi bár tudós fő, A szónak legnemesebb, legteljesebb értelde velejéhen ellenzéki temperamentum, mében. Ároni család sarja. Apja bőnyi
mely a legkényesebb kérdések Ieszegeté- lelkész, anyja pedig a pátriárka-tekinsétől sem riad vissza és nagy műveltsé- télyű nagy püspöknek, Karsay Sándornak
gével, eredeti eszejárásával, bátor szóki- a leánya volt. A bőnyi lelkészi állás még
mondásával sokszor félelmetes vitatkozó- akkoriban - közönséges felfogás szerint
- nem sok biztató s vonzó hatást gyakorolhato tt reá a papi pálya iránt. - S
mégis azt választotta. A külsö, talán viszszatartó okokat ellensúlyozták és legyőzték- a belső indítékok: családi tradiciói,
szelid lelküle te, vallásos érzése, mély kedélye ; amely azonban a komolyság mellett nem nélkülözte s nem nélkülözi a természetes vidámságot, életkedvet sem. Lelkének ez alapvonásai kész tették és vezették a papi pályára s tették képessé annak
mindenkor és mindvégig való hűséges betöltésére (1. Kor. 4, 2).
1865-ben született. Elemi iskoláit Bőnyön, az algimná.iiumot az akkor még
fennállott győri evang. algimnáziumban
végezte. A soproni líceumban tett ·érettségit ; ugyanitt végezte a theológiát is.
Tanulmányait a halle-wittenbergi egyetemen folytatta s fejezte be. 1888-ban avatta
lelkésszé nagyatyja, Karsay Sándor, aki
mellett Győrött kezdte meg lelkészi működését,
mint a. püspöki iroda vezetője.
Három év múlva Tárnokrétí választja
meg lelkészének. 12 évi lelkészségével maradandó emléket állit magának a réti-í
gyülekezet történetében. A belső lelki épülés és a kűlső építkezések kora az itteni
műkődése.
A gyülekezetet virágzó mintagyülekezetté teszi. Modern iskolát építtet,
a régi templomhoz tornyot, egy kis, most
Szeberényi Lajos Zsigmond.
már kulturházzá fejlődött termet, ahol
vallási, kulturális és gazdasági előadáa
nak tünt tel. A harc hevében sebekel sokkal emelte tanító-munkatársaíval
adott, de kapott is, mindamellett tiszte- népműveltséget. A lelkész és hívek közti
letreméltó bátorsággal tovább haladt a példás, szép harmóniát, összeforottságot
maga útján, nem törődve azzal, hogy el- a legfényesebben igazolja az, hogy Tárlenségei is vannak. Alkalmazkodást, meg- nokrétiből való elszakadása után - tehát
alkuvást nem ismer és az egyházi élet- egy negyedszázad múlva is - a legszereben észlelt visszaéléseket sokszor kimé- tőbb, legbensőbb viszony van még ma is
letlenül tárta fel. Kétszer püspökjelölt volt, mindig közöttük.
1906 (Scholtz G.) és 1918-ban (Raffay S.
Tárnokrétiben vetette meg boldog csaszemben) 1918 óta az arad-békési egyház- ládi életének' alpját, amikor nőül vette
megye esperese. A világháború alatt fel- Buthy Paulát, ki nemcsak élettársa, örötűrrést keltett egy röpirata, melyben Mó- mének.bánatának osztályosa, de a lelkészi
zest mint a szélső nacionalizmus
kép- pálya fáradalmait is megosztó hitvesej a
viselőjét szembe állítja Jézussal, mint az szónak származási, eredeti jelentésében
általános emberszeretet apostolával. Az vett igazi felesége (fele-segítsége) volt a
összeomlás után a kommunisták fogságba szeretet munkáiban. Anekdotaszerűen jelvetették, melyből csak a román bevonu- lemző erre a gyülekezet érdekeít szolgáló
ő
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közösségre, hogy mikor Győrbe távozásukkor könnyek között búcsuzott tőlük
a gyülekezet apraja-nagyja,
a rétiek azon
siránkoztak:
«Papot majd csak kapunk,
de a tisztelendő asszonyt ki pótolja számunkraj»
Boldog házasságukat
őt gyermekkel áldotta meg az Isten.
.
Karsay Sándor halála után a neves
győri gyülekezet hívja meg a nagyapai
örökségbe, amely hivatalát
1903 január
havában foglalta el. Papi működésének
súlypontja
Győrre esik. Isó Vince most
már szintén a megérdemelt
nyugalmat
élvező lelkész társával
vállvetett erővel,
megértő
egyetértésben
munkálkodott
mindvégig. A kor követelményeivel
számolni tudó, haladó ember éles látásá val
és itélőképességével
korán felismerte egy

Pálmai Lajos.

modern városi gyülekezet kialakulásának
a szükségességét,
S helyes gyakorlati érzékével megtalálta hozzá az utat-módot
is. 25 évi munkásságával,
jól megválasztott munkatársaival
a szent cél szelgálatába állította szinte az egész gyülekezet.
A templomon kívüli s cselekedettel való
igehirdetés szükségességétől áthatva megalapítják
a Belmissziói Egyesületet,
a
Szeretetház, abban a középiskolai tanulók részére egy leányinternátust ; a régi
szegény- és árvaintézet
folytatásaképen
az Árvaházat és Elaggott nők otthonát.
Ezen intézmények vezetésére alkalmazrák
a pozsonyi
ev. diakonissza-anyaházból
kibocsátott .növéreket. Majd míkor a cseh
megszállás miatt Pozsonyt· elvesztettük?

az egyházközség
megalapította
s az
vezetésére bízta a diakonisszaképző
intézetet, mely eddigi rövid működésével is
áldásos intézménynek bizonyult. A hitélet
mélyítésére s az egyházi öntudat erősítésére rendszeresitették
a vallásos estélyeket, a gyermek- és ifjúsági istentiszteleteket. Az ifjúsági egyesület keretében
megkezdi a biblia-órákat, melyek ma már
mind szélesebb körben támaszai és bizonyítékai a györi virágzó egyházi életnek.
Börcsből
filiát szervezett,
szép tanítólakást és iskolát építtetett.
E mellett a sokoldalú, tevékeny gyülekezeti munkáság mellett talált alkalmat
é tudott időt szakítani arra, hogy egyházát tágabb körben is szolgálja. Értékes egyéníségét különben
is hamarosan
felismerték
gyülekezetén
kívül
is. Mert
ha ő ismeretes
szerénységével
nem is
tolta előtérbe magát s hallgatott is magáról, de beszéltek helyette a teltei, munkassága. A győri gyülekezet eleven, virágzó élete mint okozat akaratlanul is reá
irányították
a közfigyelmet. Igy aztán a
helyi társadalmon
kívűl a. közegyház is
korán igénybe vette szolgálatait. 6 évig
volt a győrmegyei evang. tanítóegyesület
egyházi elnöke; 12 évig az egyházmegye
pénztári ellenőre. 1917-ben Horváth Sámuel elhunytával az egyházmegye az esperesi székbe ültette. Ugyanazon évben
lett a dunántúli
ev. egyházkerület
Iőjegyzője ; tagja a kerületi törvényszéknek.
a főiskolai nagybizottságnak.
Az evang.
egyház legszebb belmissziói intézménye,
a Gyámintézet felismerve és méltányolva
sikeres belmissziói tevékenységet, kétszer
is feléje Ioniult
bizalmával .. Az egyházkerületi
gyámintézetnek
elnökséget éveken át viselte. Majd a magyarhoni egyetemes gyámintézet
is egyházi elnökévé
választotta .De ez elől a na~y kitüntetés
előr már kitért, nehogy amar úgyis széleskörű közegyházi feyékenysége mellett,
a megfelelő segítség nélkül végzett györi
lelkészi hivatala
szenvedjen
valamilyen
hiányt. Mert ő nem a kitüntetést kereste;
de a munkának,
amit magára vállalt,
egész emberként
igyekezett megfelelni.
Fél munkával az ő lelkiismeretessége nem
elégedett meg. S ha úgy látta,' és érezte,
hogy teljes eredményt idejének és munkaerejének
az elforgácsolása
miatt nem
.tudna felmutatni, a, kirüntetést elhárította
magától.
Irodalmi téren is szép sikerekre tekinthet vissza. Mély kedélyű, mélázó lelke
különösen a költészet felé vonja. S ha
számra nézve nem is sokat írt, de ami a
tollából kikerült, az mind értékes alkotás.
"A wartburgi tintafolt. círnű, Zichy Mihály képéhez írt költeménye minden tekintetben felveszi a versenyt Kozma Andornak ugyanazon tárgyú ismeretes költeményével,
Petőfi «Falú végén
kurta
kocsma» c. versének a magyar hazát,
mint a beteg édesanyát aposztrofáló
s
Trianonra emlékeztető hazafias változata
ő

lO",
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megható elégikus hangjával pedig szinte
belemarkol a lélekbe. A prózai szépírodalomnak is avatott művelője.
Vallásos
tárgyú, egyházi cikkei s prédikációi a
különböző folyóiratokban láttak napvilágot. Önálló füzetei is jelentek meg.
1928. július 15-én vált meg Pálmai a
győri lelkészi állásától. A megerőltető
szolgálat
meg támadta a hangszálait
s
ezért egészségi okokból nyugdíjáztatását
kérte, De az ő munkához
szokoLt lelke,
egyénisége azért nem ismeri most sem a
nyugalmat. Kisebb felelősséggel bár, de
most is munkás tevékeny tagja a győri
egyházi életnek; amennyiben továbbra is
megmaradt a szívéhez annyi'ra hpzzánőtt
Szeretetház igazgatójának. Mint a zsinatot
előkészítő bizottságnak és az egyetemes
egyház közös protestáns bizottságának a
tagja pedig a közegyház ügyeinek intézésében is részt vesz. Adja a kegyelem Istene, hogy még sokáig! .,
Kiss Samu.

lelke, szeretetteljes egyemsege, mely őt
oly rokonszenvessé tette és teszi mindenki
előtt, aki csak ismeri.
Az iskolában a katedráról ontotta lelkének gazdag kincseit tanítványaiba
s
gazdag élettapasztalata
bölcs tanácsokba
foglalva áradt át szivéből tanítványainak
fogékony lelkébe. Hosszú, egy helyben
folytatott tanárkodása alatt Nyíregyháza
városa és Szabolcs vármegye művelt társadalmából mindazok, kik az 6. tanítványai voltak, a legmaradandóbb
benyomásokat szellemi' kincseik megszerzésében, jellemök
kialakulásában, mély val
lásosságuk felkeltésében s hazafias érzésök felszításában
tőle nyerték, amiért
fiatalabb 'és idősebb tanítványainak ezrei
vették és veszik körül őszinte hálával és
meleg szeretettel.

Dr. Vitóriesz József.
A nyíregyházi ágo h. ev. Kossuth Lajos
reálgimnázium érdemes igazgatója,
dr.
Vietórisz József, evangelikus egyházunknak búzgó tagja, a kőzéletnekl vezető és
munkás
alakja, 37 évi' áldásos munkásság
után 1928. évi szeptember havában nyugalomba vonult, hogy teljes lelki és testi
frisseségben folytassa a munkát a közszolgálat terén mindenütt, ahol az ő kipróbált erejére szükség van.
Nyíregyházán született 1868. ápr. 27-én
régi, tiszta és nemes levegőjíí. polgárcsaládban, ahol korán magába szívta az
istenfélelmet, az ember- és hazaszeretetet,
mely tulajdonságokat
azután az' iskola
még jobban kifejlesztette lelkében s melyek uralkodó vonásai "maradtak a későbbi tanárnak és igazgatónak is. Már
mint nyíregyházi, illetőleg budapesti diák
kitünik tehetségével, kötelességteljesítésével s nemes törekvéseivel s szereplője
lesz az ifjúságnak. Nemes tulajdonságai
praedestinálták
a tanári pályára s 1886tóI 1890-ig a budapesti tudományegye. temen folytat tanulmányokat a latin és
görög tárgy körből,
melyekbőloklevelet
I szerez s a doktorátust
is leteszi. Egyetemi tanulmányainak
befejezése után és
1891. októberben mint helyettes tanár
kerül' a nyíregyházi ágo hitv. ev. főgimnáziumhoz, ahol nyugalomba vonulásáig
szolgált becsületes munkában,
fáradhátatlanúl, lelkiismeretesen és áldásosan.
A régi nagytudású és puritán jellemű
paedagogusok sorába tartozott, ki testestül-lelkestül tanár volt, ki nemcsak oktatott, hanem nevelt is, ki igazi hivatást
érzett pályájához, ki egész tanári ideje
alatt folytonosan képezte magát, hogy el
ne maradjon
a kor színvonalától.
A
klasszikai tudományok voltak a szaktárgyai, de egyaránt ismeri a magyar irodalom szépíróít, valamint a világirodalom
remekeít s ezekből fejlődött az ő ideális

Dr. Víetórisz

József.

A háború
alatt, nehéz viszonyok közt,
vette át az 'intézet vezetését s átérezte
hivatása kötelességeit
s felelőssége súlyát, Megtesz mindent az iskola szellemi
és erkölcsi érdekeinek felkarolására
s
körültekintő
gondosság, példás kötelességteljesítés.
a kartársaival
való egyetértés és együttérzés, a hagyományos szellem fenntartása voltak vezérlő elvei.
Igazi evang. szellem hatotta át lelkét
s irányította cselekedeteit s a saját személyiségében
beigazolta példaadó módon,
hogy a tudomány szabadságának az érdekei a legszebben összeegyeztethetők a
vallásosság bensőségével, a magyar tanügy szolgálata a magyar ev. egyház hűséges szolgálatával.
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Iskolai elfoglaltsága nem merítette ki nagy a méltánylásunk, -hálánk é~ elismer
érzete is, mellyel érdemeinek tarmunkakedvét, hanem kőltői tehetségénél résünk
Teliseli Kornél.
fogva a múzsának is áldozott s költői al- tozunk.
kotásai megint csak ideális lelkének gazdagságát ,tárják fel olvasói előtt.. Már fi,~
Lager1öf Zelma.
atal koraban kezdett verselgetm s elso
gyűj te!llénye «Gius.eppe l~ölteményei~ cíA protestáns svéd nemzet nagy ünner;e.!
men Jelent meg Igen változatos
tárgy- ült 1928. november 20-án: legnagyobb elo
körrel.
«Orgonazúgás» c. kötetében
a val- költő iéuek 70. születésnapját
ünnepelte.
lásos lélek áhitata és a családi tűzhely A köl tönő, ki 20 éve nyerte el az irodalmi
boldogsága árad lelkéből s magasan szár- Nobel-díjat, tervekben gazdagon fogadta
nyaló eszrnéi, gondolatai és mély érzés~i honfitársai
ünneplését, kiknek kőrében
formájuk szépségével utat találtak a kő- a -Svédországba szakadt lelkes magyar
zönség szivéhez és méltánylásához.
A hitsorsosunk Leffler Béla egyetemi tanár
nyíregyházi ev. egyház részére kiadott is üdvözölte.' Bemutatták két' olasz szerző
, énekeskönyvben az ev. énekirodalom leg- oneráját is ez alkalomból, mely. La~~rlöf
kíválóbh
termékeit ültette át magyarra főművét, a «Gösta Bertings-et vitte ugyeformai tökéllyel.
A világháborúban
pe- sen színpadra.
dia a harctérre vonult növendékeket lelAz 1858-ban (Puccini, Leoneavallo szüke~íti vitézi kűzdelernre harctéri leveleiben és költeménveiben. A «Senki Pál» c. letési évében) született Lagerlöf kisvárosi
elbeszélő költeményében
a saját élete tör- tanítónő volt, ki emIített művével 18~1ténetét írta' meg, • de a magyar tanár, a ben már világhírűvé lett, mivel a századmagyar tiszlviselő kűzdelmes, harcos éle- véui újrornantika s ideálizmus legrokon'sz~nvesebb képviselőjé. Megismeri a -vítét akarta visszatükrözni.
déki életet, az «ekebyi gavallérokat», az
A M. Tud. Akadémia a Nádasdy díjjal élet sötét vonalait Iátia, de aranyos lelke
tüntette kie művét s Szász Károly a Kis- és főlea élő hite minden t hearanvoz, Látf'aludy- Társaságban
is bemutatta,
nagy ni .és éreztetni tudja az emberi" gonoszhatást keltve. A műforditás terén Vere ságot, az élet nyomorúságait, de sohase.m
gilius pásztori. költernényeinek,
Horatius veszti el hitét, hogy az ember :- _ha PI!i"
levele a költészetről
c. műveinek ma- Ianatra is - fölé tud emelkedni orimagagyarra fordításával
mutatta be kiváló nak és.nyomorúságának
Ö megtalálja azt
verselési technikáját.
Közérdekű
cikkei a vallást melyet mindenki követhet, mely
pedig nagy számmal jelentek meg a kü- erkölcsö~ alapul. De ha látja is a va~ó
lönböző lapokban .
életet, inkább idealista, szebbnek mutatja
Dr. Vietórisz József az egyházi és vi- a valónál: s 'ebben igazi nő.
lági közügyekben
is tevékeny részt vett
Szerkesztő tehetsége gyenge, mint aszs nem egy társadalmi intézmény tanú- szonyíróknál rendesen, de ellensúlyozza
ságot :tehet arról, ha nemes célokat kel- ezt azzal, hogy nagyobb terveit kisebb
lett előmozdítani, nemcsak helyt állott, képek sorozatára bontja fel. Ilyen a főde elől is járt, hasznosan, eredményesen műve. melyben egy regényes életű, .hős
és áldásosan munkálkodva
egyházi kor- Don Juani alakja kőré csoportosítja Jelemányzatunk alsó és felső fokozatain, vá- neteit. A «Gösta Berlinz- filmre is· meg- I
rosunk, várrnegyénk és társadalmunk nem találta útját. «Az Antikrisztus cs?,dái~,
egy rnunkateréri. Elnöke a Szabolcsi Ta- «J eruzsálem felébredt» legendaszeru renári Körnek,
osztályelnöke a Bessenyéf szekben gazdag s tényleg, meg is maradt
Körnek,
választmányi tagja a Budapesti a lezenda hangja mellett. E műfajban
Philologiai Társaágnak, tagja a Debreceni Krisz"'tus-legenclái mélyen megragadják az
Tisza István Tudományos
Társaságnak olvasót ; e rövid lélegzetű művekben őssés az Orsz. Gárdonyi Géza Irod. Társa- szes erényei tündőkőlnek,
gyöngéi (pl
saságnak.
szerkesztés bizonytalansága)
pedig nem
Az ilyen a kötelességen
felül teljesített mutatkozhatnak,
ezek az irodalom remunkásság nem maradhatott
észrevétlen mekei.
a felsőbb hatóságok előtt sem s midőn
S ha mást nem is írt volna, megérdea kormányzó a főigazgatói címmel tünlette ki, a Kossuth Lajos reálgimnázium melné .a Krísztus-legendák szerző]e, hogy
az ünneplők sorában kőkormányzó tanácsa által tiszteletére ren- a Luther-Naptár
dezett díszűlésen
megjelent Nyíregyháza szöntse a 70 éves evangélikus svéd kőlDr. Böhm DezsŐ'.
városának és Szabolcs vármegyének egész tőnőt.
társadalma felekezeti, társadalmi és állásbeli különbség
nélkül, hogy részt kérjen az ünneplésből, melv szólt a kiváló
Pártoljuk Luther- Társaságunkat
paedagogusnak, a derék polgárnak és a
(Budapest, VIlI., Üllői-út 24). mely 'minden
lelkes, ideális embernek.
Nagy az űr, melyet a nyíregyházi ágo könyvet és zenemüvet, papir-, író- és raizszereket azonnal olcsón és pontosan szállít.
hitv. ev. Kossuth Lajos reálgimnáziumnál
Bibliák kaphat6k.
nyugalomba vonulásával hátrahagy, nagy
a sajnálkozásunk az ő távozása miatt, de
v
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A második Lutheránus Világ konferencia lefolyása.
A (II.) Lutheránus Világkongresszus (Il.
Lutheran World Convention) 1929. június
26-án kezdte meg 9 napos tanácskozásait
Dánia fővárosában: Koppenhágában. Ezen
19 országnak 22 lutheránus egyháza jelent meg 58 tanácstaggal, 249 képviselővel
és 843 résztvevővel.
A konferenciát junius 26-án a koppenhágai dómban a délelőtt 10 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet vezetle be, melye'n a dán király is résztvett. A templomépítészetnek
ezt a remekét a városra lezúduló nagy eső dacára, az utolsó helyig
megtöltötte az érdeklődő közönség. Az
ünnepi predikációt a dán egyház nagy tekíntélyü,
tudós főpásztora: Ostenfeld dr.
tartotta. Az ezt követö ünnepi megnyító
kűlsőségeknek
szónokai:
Ihmels dr., né-

leginkább megközelítetlék és az ez állal
alakított lutheri öntudalot véres és nehéz
áldozatok árán megóvták és megóvják,
első helyen a magyarokat látja. Ezen előadást a nagy hitvallástevés zárta le, mely
az első vilázkonf'erencia (1923 Eisenach)
hitvallását es,'cént ismélelte meg: «A lutheránusok világszövetsége minden egy-.
házi cselekvésnek és tanításnak zsinórmértékét
a Szentírásnak
és újszövetségében látja, azt csalhatatlan életszabálynak elfogadja, a lutheránus egyházi hitvallási iratai,' nevezetesen a meg nem
másított agostaí hitvallás és Luther kiskatéja mellett újból azért is állást foglal,
mert ezek fejezik ki minden tekintetben
Isten igéjét».
Ezzel a világgyűlés első délelőtt jének
ó-

Aluth. világkonferenciát megnyitó istentisztelet résztvevöi. A szószék kel szemben fa földszinten)
a dán király és kísérete. Az oltártól jobbra, a fal melletti székeken a magyar delegátusok.

met-(szász)országi
püspök, Carlsen az
amerikai dán egyház elnöke, Morehead
dr. a konferencia elnöke, John Sámuel
dr az indiai evangélikusok képviselője és
Radvánszky Albert báró, a mi egyetemes
egyházunk érdemes felügyelője volt, aki
a kisebbségekben levő evangélikusok nevében üdvözölte a lutheránusok világparmentjét.
A konferencia első gyűlését is itt tartották. Ennek a szónoka a világ egyetlen lutheránus érseke, a svéd Söderblom : dr.
volt. «Luther keresztyén egyénisége és
ennek jelentősége. foglalkoztatta az ismert tudós érseket. Előadásának kűlőnös
érdekes éget az adott, hogy azon nemzetek
közt, akik a lutheri ker. embereszményt

munkája be is bejeződött, hogy délután
félnégykor megkezdődjék az az 5 napos
rendes tanácskozás, melynek szinhelye a
«Bethesda» temploma volt és amelyhez
az anyagot mindannyiszor a 'legkiválóbb
lutheránus tudósok nagyértékű előadásai
szolgáltatták.
Dr. Reu, az amerikai «Wartburg» lelkészképzőintézet tanára 'nyitotta "meg ezen
előadások sorrendjét.
«Luther nagy- és
kiskátéjának
keletkezéséről és azok örök
értékéről szólott.
Június 24-én (csütörtök d. e.) dr. Ma
rahrens, a hannoveri egyház püspöke
azokról a kötelességekről beszélt, melyek
az ősök hitét a' ma élők lelkébe is átmenthetik és amelyek az életnek egye-

útján meg is tarthatják az emberiséget. Ennek a napnak délutánján dr.
Werner Elert, a nagyhírű erlangeni 'egyetem tanára az ágostai birodalmi
gyűlés és a marburgi kollokvíum örök jelentőségét tárta a konferencia elé, hogy ennek kapcsán rávilágítson a lutheri és
kálvini vallásosság közt fennálló kűlönbségekre és az előbbi mellett való megállásra búzdítsa
a lutheránusokat.
A
Luther-Naptár olvasóját közelről érintené
a 'tudós előadó minden megállapítása,
mert ezek közt is, bizonyára nem egy,
azok közé tartozik, akik a lutheránusole
és kálvinistálc
között
tényleg létező kűlönbségeket csak formákban és kűlsőségekben látják és ezért nem egyszer a
lutheri vallásosság lényegét nagyon is
könnyen feladják anélkül, hogy még csak
sejtenék is, hogy ezzel mennyire szegényebbek lettek. Merjük feltételezni, hogy
düli

Kopenhága

egyik ,missziókörzefének
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künk lutheránusoknak . nincs okunk se-o
hol és senki kedvéért megtagadni Luther
örök elveít és az ezen elvek által tört·
életutakatPénteken, június 28-án, d. e. Ihmels
dr., a szászorszá~i püspök, a «legizzóbb
lutheránus» szólott a szorongásig megtelt templomban a gyülekezethez «egyházunk belső megújulásanak
szükségességéről és míkéntjéről.»
Az előadás a szónoki munka remeke volt abban a tekintetben is, hogy Ihmels püspök a nemzeti
érzés és öntudat jogosságáról olyan hangon és olyan érveléssel, beszélt,
mely
nem egyszer ősz emberek szemébe is
könnyeket csalt, hogy máskor a tetszés
viharj ával tüntessen a szónok megdönthetetlen érvei mellett. Ennél férfiasabb,
őszintébb és keményebb birálatot az elmult 10 esztendő f'arizeus-politíkusaíról,
a yápaság krisztustalan munkájáról nem-

felvonulása régi processziós zászlók alatt.

akad majd magyarországi lutheránus em-]
ber, aki ezt a bátor, önérzetes és mégis
tárgyilagos előadást lefordít ja magyarra
és ezzel igyekszik megerősíteni azt a hibliai vallásosságot, mely nálunk.. a türelmes ség álútjáin haladva, veszni készül.
Elert tudományos megállapításait
pompásan kiegészítette a svédek püspöke: dr.
Stadener, aki arról beszélt, hogy. «mit
köszönhet ez a világ a lutheránusságnak
ma is.' Ennek, a késő esti órákba behúzódó előadásnak, külőnös
érdekességet
az a nagyszabású vita adott, melyben a
hajthatatlan lutheránusok
rosszállották
a
magukat protestánsoknak
mondó felekezetekkel való egyezkedéseket és amelyek
mérhetetlen
veszteségeket
okoznak
a
tiszta evangéliom ügyének. A vita eredménye. az a megállapítás volt, hogy ne-

gyűlésen még ember alig mondott. Szünni nem akaró elismerés köszöntötte a németek püspökét, akit 71.
születésnapja alkalmából is ünnepeltek.
Ennek a napnak délutánján különböző
templomokban
különböző albizottságok
gyüléseztek. A «Citadellas-templomban a
kivándorlók
és a tengerészek lelkipásztorkodásával
fpglalkozók
tanácskoztak
Storm lelkész elnöklése mellett. Az «Eliás»-templomban a belmisszió bizottsága,
a «Simeons-templomban az egyházi _sajtó
bizottságac .a «Missiós-ternplomban a külmisszió bizottsága, az «Andráss-templomban a diaspora és szeretelmunka bizottsága,. míg a Diakonisszák anyaházában
a női munka bizottsága ülésezett. Sokat
hallottunk arról, hogy a fent megjelölt
tereken mi történt a «szerencsétlen» házetközi
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ború még szerencsétlenebb békéje óta, de
ennél többet hallottunk arról, hogy «mire
kötelez a szociális rnunkaterén
Luther
hite és vallása.» Ezeken a gyűléseken hallottunk sok érdekes adatot, számokat arról, hogy mire képes a lutheránus egyház és a beléje rejtett erő. De hallottunk
sok szemrehányást is, melyből mi magyarok is okulhattunk
Szombaton, június 29-én az amerikai
«Luther papképzőintézetigazgatója értekezett .«, keresztyénségnek a világhoz
való elengedhetetlen viszonyáról.»
Az előadás lényege itt is az _volt, hogy a pápista egyház téves utakon keresi a helyzet kulcsát, de téves utakon járnak az
ezen kívül haladó egyéb protestáns felekezetek is csakúgy, mint a vallástalánok

A Iuth. világkonferencia

Június 30-án, vasárnap, 24 templomban
végeztek istentiszteletet nem dán szónokok, Ezek közt Kapi Béla püspök az
«Allehelgens» ('Mindszentek) templomában
prédikált, a' tőle megszokoll szónoki erővel és készséggel (német nyelven), bár
a hibás tolmácsolás a közvetlen hatást
nem szolgálta. Az istentisztelet formája,
liturgikus rendje, mindenütt a dán maradt, ez a nekünk teljesen szokatlan, mert
a mise rendjén nem igen változtatott
rend voll, melyet a papok díszes miseruhákban végeznek. Nem hal1gathalom
el .itt azt a megjegyzést, melyet a francia kiküldötték
egyikétől hallottam, akí
úgy vélte, hogy az ellenreformáció sikertelen maradt mindenütt, ahol «Luther
misés-jét
megtartották, tehát a középkori

résztvevői a Iun~i egyetem parkjában,

és egyházellenesek is. A Luther lelkét
alaposan ismerő tudós előadó azonban'
rámutatott
a mi eltévelyedéseínkre
is,
hogy felmutassa a jóvátételek útját is,
melyet az evangéliom szerint való'
sz?ci~lis _munkában jelö~t meg. - Hogy
mít értsünk
ezalatt, arrol - aznap delután - Mareni oszlói (norvég) püspök
nyilatkozott, aki a demokrácia jelszavait
és eszközeit találóan jellemezte. A Luther-Naptár szük keretei közé nem tudjuk beleszorítani ezen előadásnak vezérgondolatait. Azt azonban nem hallgathatjuk el, hogy Maroni a szociális kérdéseket feleslegesnek tartja ott, ahol Lu-.
ther lelke él és rendezi embereknek és
szabályoknak egymáshoz való viszonyát.

róm. kath. kűlsőségeket, Luther megérzése
szerint, « kőzömbős
dolgok»-nak tartották.
Es nem volt igaza, magyarok? 1
Ezen a vasárnapon szokatlan látvány
volt részünk, mert a «Belmissziói
egyesül~t», szokásáho~ ~íyen, .me~t~~totta ~
«Népkerts-ben
mISSZlOSdélutánját.
Régi
processziós zászlók alatt 4 nagy menetben vonultak ki, zenével, énekléssel a
«diakónusok» (bihliás laikusok) vezetése
mellett. Nálunk mind ez elképzelhetetlen,
De megértettük ennek hatása alatt, hogy
Dániában míért nincsenek szekták, űdvhadsereg és hogy az egyetlen baptista
templomnak kapui miért vannak bezárva
már 30 esztendő óta.
Június l-én, hétfőn, a konferencia részt-
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vevői a «Sverige» gozoson áthajóztak a Az előadások megkapó érvelésekkel ráSund-on Malrnőbe és innen vasuton az mutattak arra, hogy nem a jogi paragraősrégi «Lund» városkába, hogy ennek f'usok útvesztőivel rendelkező szervezetegyeterni aulájában folytassák tárgyalá- ben, hanem a szeretetrnunkának vállalásaikat, melyeknek a kentereneia titkára, sában rejlik a lutheranizmus ereje, teJörgensen dr., a dán theológia történeti hát abban, amiben mi magyarok az utoltanára adott anyagot. «Miképen lehet és . sók közt kullogunk.
kell biztosítani az evang. egyházak kőJúlius 4-én (cütörtökön) megint a dómzötti egységet ?» Erre a kérdésre adott templomban gyülekeztek a konferencia
válaszl. Azt ajánlotta, hogy tniként már Lagjai, hogy résztvegyenek a záróistena reformáció első évtizedeiben, úgy most- tiszteleten. Ezen a dóm lelkésze Ussing,
is, három nagy pilléren nyugodjék a a franciaországi
németek rokonszenves
Luther elvei szerint fölépített ev. egyház. vezetője, Stricker dr., slrassburgi lelkész,
Ez a 3 pillér legyen: Amerika, Német- Lunde dr., a «norvég
gyermekek püsország és a Skandináv országok
Ez a pöke», Ihmels dr., a szászok püspöke és
háromság alkossa azt' a várfalat, mely Morehead dr., a konferencia elnöke monmögé, ennek erősítésére, a többiek be- dettak búcsúbeszédeket,
melyek után felvonulnak. A lundi benyomásokat a· lundi hangzott Luther diadaléneke, az "Erős
székesegyházban tartott d. e. istentisztelet vár a mi Istenünk», annyi nyelven, ahány
és a malmői Szentpéter-templomban
tar- résztvevője volt a kenferenciának.
lott istentisztelel öregbítette.
'Ezzel
a II. Lutheránus Konferencia véJúlius 2-án (kedden) a delegálusok zárl getért azzal a kötelezettséggel,
hogy mi
ülésben Ioglalkoztak az egyház ügyei- kisebbségi egyházak alkossuk meg havel, míg a résztvevők a 800 éves Rosb
.
1
f 1
kildébe
utaztak (60 km Koppenhágától), zánk an azt a bizottságot, me y a ö ött
döntsön,
hogy a három oszlop-egyház
hogy megtekintsék a lutheri tanokat védő közül melyikhez csatlakozunk? Jogunkdán királyok temetkezési helyét.
ban áll, azon esetben, ha ezek egyike
Június 4-ike (szerda) a lutheri egyház
ll'
izvód k 1 1 1
'
missziói és szociális feladatainak volt me e sem vagyo un , cözvet enü a vegszeritelve. Az előadások sorozatát Ulmer rehaj tó bizo ttság védelrnét igénybe venni!
dr., az erlangeni egyetem tanára nyitotta
Egyházunk ura és életünk fejedelme
meg. Hozzászólotl a lettek góliát termetű, áldja meg elhatározásainkat
úgy, mint
a komrnunisták
által sántává gyötört püs- ahogy áldja a koppenhágai gyűlés eredpőke : Irbe dr. és az amerikai egyesült ményeit is!
lutheránus egyházak elnöke: Keubel dr.
Dr. vitéz Kendeh-Kirchlcnop]
Ferenc.

Jegyzetek az egyház életéből.
lános Tanítóegyesület
emescsón' emléktáblával jelölte meg az iskolát,
ahol
Péterfy Sándor, a magyar tanítóság atyja,
I lanított. - Szept. 21. Ormai János, bufAz isteutisztefalói ev. lelkész ünnepélyes keretben
...
lelek nyelve
...a":;j 'ot•.
.•... adta át az amerikai luth. egyház üdvözI
ol
letét a magyarhoni ev. egyház számára.
....•. -"'0-::
Egyház.•... .E - Szept. 23. Ocsai Balogh Péter síremlé'o
E
'ot .••
kének avatása Kisbágyonban és gróf Te•. -"" ""N •..as .•... i'co 7:; leki
kerület
Róth Johanna emléktáblájának le•.... ,.!o;'" '00>- Eol
.....ce ~e
>~co '00
leplezése a szírákí
ev. templomban. co
as ,.,
':ai
...;j
s:: ~ E 8 Szept. 30. A' szarvasi Luther. Arvaházat
E
~
"
<
,
felavatta Raffay Sándor püspök.
Okt. 1-10. A helmstedti luth. konfeBányai ..
7 75 266.169 37 - - 29 9
Dunántúli ..
9 134 182.000 96 24 - 2 12 rencián Pröhle Károly egy. tanár előadáDunáninneni 3 36 33,039 18 4 6 8 -- sa: "A keresz tyén hit jelentősége az erleölesi életre nézve.» - Okt. 10. Raffay
Tiszai ....
2 16 29.980 15 - - 1Sándor 10 éves püspöki, 20 éves budapesti lelkészi jubileuma. - Okt. 11. A
összesen /21 /251/511.188/166/,28/ 6/40/21
bányai egyházkerület közgyűlése BudaII. A nevezetesebb események
pesten. - Okt. 15-18.' "A ProtestantismusL
naplója 1928.aug.-1929. aug.-ig. Védő és Terjesztő Nemzetközi Szövetség»
gyűlése
Budapesten és Debrecenben. 1928. szept. 4-5. A tiszai egyházkerü- Okt. 17. A Dunántúli' Luther Szövetség
Győrött. - Okt. 18. A dunánlet közgyűlése Nyíregyházán. Geduly Hen- közgyűlése
Győrött. rik 10 éves püspöki, 40 éves lelkészi ju- túli egyházkerület közgyűlése
bileuma. - Szept. 6. Sántha Károly ha- Okt. 20-21. A Magyarhoni Egyetemes Ev.
lála. - Szept. 16. AVasvármegyei
Alta- Egyházi Gyámintézet közgyülése Békés-

1. Egy. kis statisztikai kimutatás
egyházunkről,
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nál mindenütt. kifejezésre jut, hogy még
sok rendezni való ügyünk van. A felekezetközi helyzet pedig igen sok helyütt
keserű megállapításokra
adott alkalmat.
A tiszai egyházkerület rendkí vüli kőzgyűlése a miskolci jogakadémia, a miskolci
tanítóképzőintézet építkezése ügyével foglalkozott. Az állampénztár a mískolci taníLóképzőintézet építkezésére évi 7000 P
segélyt folyósít, A dunántúli egyházkerülelekben építési segélyt kap a soproni
diákotthon (évi 18.000 P), a bonyhádi
diákotthon (évi 18.000 P), a kőszegi leányközépiskola
(évi 3600 P).

IV. Ébredés és az egyház.

niségekben,
akik önzetlen fáradozással
építik Istennek országát, az égre mutató,
ujonnan épült templomokban, a megmozdult ifjú lelkekben, akik egy-egy ifjúsági
konferenciára, táborozásra százával j önnek össze. Érdekes adata a bányai egyházkerületi
közgyűlés
jegyzőkönyvének,
hogy 2141 belmissziói, 745 általános művelődési, 1547 népművelődési, tehát 4433
előadást tartottak az egyházkerület területén egy éven belül. Vannak, akik ezekben a megmozdulásokban szektárius mozgalmat sejtenek s bizonyos idegenkedéssel néznek feléje. Nem osztjuk ezt a nézetet A felsőlövői gyülekezet érdemes
esperes lelkészének.
Stettrier Gyulának

Egyházi életünk figyelői bizonyára sok
szomorú megáll~ítást
kénytelenek tenni.
A sokszor felsíró anyagi nyomorúság

A szekszárdi ev. templom.

mellett a legszomorubb mindenesetre az,
hogy a félmillió evangélikus között aránylag kevesen vannak, akik valóban evangélikusok, akik nemcsak az anyakönyvek
és adó kőnyvek és egyéb kirnutatások papírosain szerepelnek, hanem akik szivök
szerint is tagjai az egyháznak. Másrészt
azonban felemelő jelenségekkel is találkozunk.
Egyik egyházi lapunkban
az.
«ébredéss-ről
vita indult meg s tartalmas
hozzászólások hangzottak el. Maga ez a
vita rnutatja, hogy egyházi életünkben
határozottan
van «ébredés», van fejlődés, Krisztus lelke működik. Működik az
élénk életet élő egyház társadalmi szervekben, a mind szélesebb körre kiterjedő
vallásos esték előadásaiban, lelkes egyé-

A kaposvári ev. templom.

példáját ajánlom mindazoknak az egyházi
férfiaknak, akik talán idegenkednek az
újabb áramlatoktól.
A felsőlövői gyülekezetben többen voltak, akiket nem elégítette ki a templomba járás, hanem az
egyik cipészmester lakásán rendszeresen
összejöttek s ott imádkoztak. Mikor Stettner ezt meghallotta, eljárt hozzájuk, velük együtt búzgón imádkozott ő is. A
vallásos lélek minden megmozdulását, a
Krisztuskeresés minden kísérletét
örömmel kell üdvözölnnk, hiszen evangelikus
egyházunk ereje a hívő lelkekben van.
Ezekkel a hívő lelkekkel éreztetni kell,
hogy az evangélikus egyház a -vallásos
lélek minden kérdésére megnyugtató feleletet tud adni s a bűnbánó, lelki nyu-
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galmat kereső lelket odaveze~i' Krisztus
lábaihoz. Másrészt ezek a ker~ső lelkek,
nyugtalan lelkek nem mondliatják azt,
hogy ők magukban is elvégzik a lelkük
üdvösségére, lelkük nyugalmára
vonatkozó ügyeket. A keresztyén' erények gyá"
.korlásához
Pál apostol szerint is szükséges az egyház életében való részvétel.
Azok, akik egyféle módon tisztelik az
Urat, egy testnek a tagjai s természetes
a .vágyódás, hogy együtt éljünk, együtt
küzdjünk,
együtt
szenvedjünk,
együtt
imádkozzunk azokkal, akik velünk ugyanazon szellemi célokra tették életüket. Ha
elhanyagoljuk a gyülekezettel való együttélésunket.
annak vallásos életünk adja
meg az árát Lassanként közömbösek
leszünk nem csak az egyházzal szemben,
hanem általában a vallással szemben.
Ezért tehát ragaszkodjál egyházadhoz,

a tünetek, amelyekből olyan megdöbbentően robban elénk a katholikusok részéről a / szeretetlenség, a támadó szellem.
Csak egy-két tényre mutatunk rá. A győri
szerétetház
diakonisszái a mult évig kórházi gyakorlatra, ápolói tanfolyamra , a
győri kórházba jártak be. Ezentúl ez nem
lehetséges, mert felsőbb helyről úgy intézkedtek, hogy katholikus apácák evangélikus diakonisszákkal együtt nem működhetnek.
Mivel a nagyobb számhan
levő katholikus apácálc nélkül a kórház
el nem lehet, természetesen a diakoniszszakat távolítják el. Most már vagy nem
lesz ápolónői kiképzésűk,
vagy ,mehetnek
a csehekhez. a pozsonyi ev. diakonisszaházba a magyar kulturharc
áldozataiként! ...
Haller István v. miniszter «öt millió
ember öklét» emlegeti a protestánsokkal

A szarva si CLuther-árv~ház,

egyházad üdvösségre sóvárgó lelkednek
minden kérdésére megadja amegnyugtató, boldogító feleletet.

I szemben.

'" hIt
, V. F e 1e k.eze tk OZt e yze .

Ez a megcsonkult, jobb jövőért kűzködő ország elvárhatná
fiaitól,hogy
egymással teljesen megbékélve, vállvetve
küzdjenek egy jobb kerért. Sajnos ahelyett, hogya. felekezetközi helyzet javulásáról számoihatnánk be, újból meg kell
állapítanunk, hogy az egyházak egYienlősége és viszonossága csak az elméletben
van meg, a gyakorlatban nincs. A dunáninneni egyházkerület
elnöki
székéből
hangzott el a megállapítás, hogy "ma az
ellenretorrnació tény». Nemzeti szempontból végtelen szomorú tény. Vajjon összeegyeztethetők-e a hercegprimási «iustitia
et pax», «igazság és béke» jelszóval azok

\

Hova lett a szeretet, a megértés, vagy legalább hát a jóizlés az emberekből, ha már egy volt miniszter is
«arculverősdi s-t emleget s ilyen durva
fogásokkal akar célt érni.
Az }ököl» emberével szemben ?tt 'van
Szekfű Gyula, ~ toll emb~re; Ű ~ar, I?e~kez~te azt a ,~lZO:t;yO~
,to,;tenelml ~tertekelest, am~lyrol utobbl időben annyit ..ha!lot~unk. ,Tlsz!elettel "vagyun}, na,gy ~o;teneh tudasa, Jele~, eloado kepe~sege ll:an~,
de, h~gyan legyunk, n;e~gyozodve t~r!en~hrOl elfogul~tl,apsagarol, h,a azt lrJa,
hogy a reformapot 't.Iem vallasos mozgalomnak kell tekmtenunk!
A protestáns egyházak
két vezető emberének nyilatkozata tükrözteti vissza egyházunk igazi közszellemének
megnyilvánulását e jelenségekkel szemben. Pesthy
Pál mondta beiktató 'ünnepéyén:
«Maga-
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tartásomban sohasem fogok felekezeti el- rit, keszthelyit,
a kibővített és renovált salfogultság által vezéreltetve 'harcot hir- gótarjánit.
Az intézetek közül a soproni
detni és kezdeni. .. De... akár isteni, akár theologus
otthon,
a szarvasi Luther-árvaemberi törvényekben biztosított egyházi ház, a .budapesti
evangelikus
internátus
jogainkat mindenkí által tiszteletben kell jutott szép épülethez.
A Soproni
T'heotartatnunk.» Ravasz LászJó püspök ugyan- logus Otthon épületének költségeit
a híekkor a többség jogainak hangoztatásával
vek adományaiból, az egyetemes egyház
szemben így szólt: «Jól vigyázzanak a és az állam hozzájárulásából
gyűjtötte
többségi elv hirdetői, mert veszedelmes össze az Otthon fáradhatlan
gondnoka,
elvet hirdetnek
egyházi téren. Ebben a Deák János theol. tanár. Az Otthon felvilágban tulajdonképen minden nagy ügy állítása ügyét egyetemes egyházi felügyekatonái kisebbségben vannak. Kisebbség- lönk, báró Radvánszky Albert karolta
ben van a keresztyénség, az Istenben I fel nagy lelkesedéssel s főleg az ő ércigazán hívő ember. De' ne feledjük el, deme, hogy végre megvalósult egyházunk
hogy az Isten, aki választ, ezzel a kisebb- régi vágya.
,
szekett lenni és «lsten egy emberrel is
A szarvasi
Luther-árvaházat
jórészt
többségben van», móndotta
a híres skót Bartos Pál szarvasi lelkész buzgólkodása
reformátor Knox» Míg a katholikus egy- agitációja teremtette meg. Kello Gusztáv
házzal szemben a helyzet javulását még akkori lelkész indítvány ára 1915. dec.
mindig nem érezhetjük, a református tet- 30-án az. egyháztanács kimondotta, hogy
vér egyházzal való jó viszonyunk mindig a hősi halált haltak árváinak otthont
erősebb lesz, mindjobban elmélyül. Ami épít. E határözatnak
érvényt szerzendő,
a közös' veszedelemmel szemben természe- 1916-ban Bartos Pál megindította és megtes is. Ennek az újjáéledt· protestáns szervezte az alapvetés munkáját. Szarvas
szellemnek eredménye «Az országos pro- népe hatalmas felbuzdulással
páratlan
testáns saj tószövetség»
megalakulása 1929 áldozatkészséget tanusított. Az első alaáprilis 21-én, a protestáció négyszázados pítványtevő Szrnka János 15 hold föld
évfordulóján, melynek működéséhez nagy árát adta olyan alapítványra, amelynek
reményt fűzünk.
kamataiból az árvák felekezetre való tekintet nélkül segélyezendők. A. háború
VI. Templomok és nevelőintézetek. elvesztése s az utána következő szomorú
idők egy időre meggátolták jigyan az
A lefolyt időszakban egyházi életünk- árvaház felállítását, de minden akadályt
nek örvendetes életjelenége volt a temp- legyőzve, 1925. szept. havában letették
lomok és nevelőintézetek meglepően nagy az alapkövet, 1927. november havában
számban való felépítése. Sok-sok még a pedig használatba- vették.
Az épületet
teendő, még sok helyen nincsen templom, Andrássy Dezső. tervezte 50 árva számára
ahol a hívek várva-várják s még sok is- készült. Az épületben van az árvaházi
kola, sok nevelőintézet volna szükséges, helyiségeken kívül 6 termes iskola, tade az elért eredményt nem szabad lekicsi- nácsterem,
8 bolthelyiség,
belmissziói
nyelni. Külőnösen míkor tudjuk, hogya
központ. Az egész 250.000 pengőbe került.
hívek nehezen nélkülözött fillérjeiből épül Bizonysága ez az épület is annak, hogy
az a templom A mult időszakban a kö- még a mostáni nehéz viszonyok között
vetkező új templomokat adták át ren- is mily sokat tehet a lelkesedés, a -kitartetésüknek
a so borit, a kelettjoldit,
a cse- tás, az őszinte, önzetlen
egyházszeretet.
pelii, szekszárdit,

veresegyházit,

kaposvá-

I

N. S.

Egyházunk nevesebb halottai.
Themay József.
1847-1929.
A régi lelkészi gárda jellegzetes alakját,
irodalmunk egykori művelőjét
s a szegedi evangélikus egyház megszervezőjét
veszítette el Thomay Józsefben. Thomay
1847-ben Székesfehérváron született, középiskoláit ugyanitt végezte, theológiaí tanulmányait· pedig Sopronban és Baselben
s a szegedi lelkészi állást 1876-ban foglalta el. A fiatal lelkész keze alatt éledni
kezdeU és erösödött- a gyülekezet, anyagi
ügyei is hamarosan rendbe jöttek. 1879ben azonban a nagy szegedi árvíz romba
döntötte a fiatal lelkész alkotásának fundamentumát, az imaház at, mely meglehe-

tősen magas helyen állott, s amelyet menekülők töltettek meg az árvíz éjjelén. A
templompadok teteje megtelt a menekülők butoraival, hiába falazták el azonban
.az ajtót, a víz felfakadt az oltár előtti
padozat alatt, a jajveszékelő emberek az
utcára
menekültek,
közben az oltár
gyertyái belekaptak a terítőbe és lángra
lobbantották. A templom hátsó része beszakadt, a gerendák a padokra zuhantak
s csak a fiatal lelkész lélekjelenléte mentette meg a menekülők életét. A megpróbáltatásoknak
eme idején hívták meg
Thomayt Lévára lelkésznek, de becsületbeli dolognak tartotta, hogy 'el ne hagyja
a bajba jutott gyülekezetet.Uj gyülekezeti
honfoglalásra indult, mint egy kűzdő hős
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maroknyi népe élén, a városnak
s az
egyetemes egyháznak rokonszenvével. A
lelkésznek úgy belföldön, mint külföldön
kifejtett nagy propagandája
eredményeképen 1882-ben avatták fel a Schulek Frigyes állal tervezett templomot. 1891-ben
iskolaépületet és tanítólakást létesít s kántortanítói állást szervez a lelkész szívós
munkája.
Thomay lelkipásztori tevékenysége színtén nagyértékű. Híveít rendszeresen
Iátogatta,
börtönlelkészi
munkát
vállalt,
heti 20-22 órában hitoktatást végez, az
árvíz évéig rendszeres ném et nyelvű istentiszteleteket
is tart, 1919-ben pedig
francia nyelvű szertartás
keretében 23
madagaszkári
néger katonát
keresztel
meg. Roppant munkabíró ember volt, kinek félszázadon keresztül számbavehető

<vasakaratát
beleépítette
a' gyülekezeti
épülerekbe. a túlfeszített vas szétpattant.
Utolsó éveít öntudat nélkül élte át, de
homlokán mindvégig ott borongott a nehezen és csalódva kűzdők fenséges borulata és tekintetében megmaradt a prófé.tai csillogás még akkor is, amikor a lélek már kiégett.
Thomay egyéniségének fővonásai voltak: mély vallásosság,
erőteljes lutheri
vonással, tevékeny hazaszeretet, szigorú
"kőtelességteljesítés,
puritán egyszerűség,
leplezetlen, néha kirnéletelen őszinteség
és megalkuvást nemismerés. Keménysége
gyémánt-keménység volt, azért harcolt és
metszett. Jelleme acél volt, azért vetett
szíkrákat, ha mással összemérte. Erkölcsi
'é
ll'
ki '1"
tűk - "
nagysaga s sze enn iva osaga u rozodött vissza a koporsóját
1929. április hó
.29-én kísérők
százainak nagy tiszteletadásában s nem közönséges emberi és
lelkipásztori nagyságát hirdeti az általa
organizált szegedi egyház.
K. K.

Kardos

T~omay József.
segítége nem volt, kivéve , életének utolsó
éveít, amikor már betegeskedett. A kűlsőleg roppant izomzatú testben a túlfeszített munkától megviselt lélek csak az
akaratnak roppant fegyelmezésével .képes
a lelkipásztori munkát végezni.
Jóval
nyugdíjba vonulása előtt, életének java
korától kezdve :rendkívüli
idegéletet él
az emberi teherbíró képességet meghaladó munkamennyiség következtében, -míg
végre teljesen kimerűl a nagy, nyugtalan
és pihenés nélküli szolgálatban. 1927-ben
nyugdíjba megy, miután már elöfib teljesen megrokkant. Tartó oszlop és fundamentumvoltjs mikor felette az 'egyház
épülete már felboltozódott:· ő kidőlt a
reá nehezedő ropparit súly alatt; miután

Sámuel.

1853-1927.
Az 1927. esztendő veszteségeinek sorozatáhan meg kell emlékeznünk az evang.
tanítói karnak egyik érdemes tagj ár.ól.
az evang. népnevelők egyik Nestoráról:
Kardos Sámuel maglódi nyug. kántortanítóról, akit 48 esztendős hűséges szolgálatokban gazdag működés
után 75 éves
korában 19.27. év tavaszán magához szólított az Ur. Egész életét egy helyen eltöltött hosszú szolgálatát evang. egyházának és magyar hazájának szentelte. Felvidékről, a Zólyom vármegyéhen
fekvő
Tótpelsőczről
származott,
de lelkében
ízig-vérig magyar volt s az evangéliomból
táplálkazó magyar kulturának
volt szolgálatokban gazdag munkása.
Fiatalon,
alig 18 esztendős korában került a híres
selmecbányai
evang. tanítóképezdéből
nagynevű tanárainak:
Breznyik-nek
és
.Jezsovics-nak .Jcezei alól, Pest megyébe,
ahol' eleinte mint a rákoskereszturi egyház segédtanítója működött, majd 1872ben Maglódra jutott rendes tanítónak,
ahol jeles elődjének, -Pokornyi Mihálynak
helyét foglalta el s annak leányát, Pokernyi Etelkát vette feleségül. Itt rakott
fészket s itt maradt élete végéig. 48 esztendőre
terjedő
munkásságának
legnagyobb értéke az volt, hogy a nagyrészt
tótajkú községet majdnem öt évtizedre
terjedő szívós és kitartó munkájával
teljesen megmagyarosította, minek jutalmául
a király az arany érdemkereszttel tüntette ki. Irodalmi tevékenysége révén is
ismeretes a neve: Ű írta meg a falusi tanítóság részére annyira nélkülözhetetlen
«Halotti
búcsúzlafó-k»-at,
melyek országszerte nagy népszerűségnek' örvendeznek.
1920-ban vonult a jól megérdemelt nyugalómba s azontúl is, ha, egyháza szólította -kisegítőképenj' gyakran készen állott a-munkára.v Nenies egyéniségét, ke-
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délyes vidám modorát,
szeretetreméltó
közvetlenségét mindenki szerette. Feleségével, Pokorny Etelkával 54 évi boldog
házasságban élt. Két fiúval ajándékozta
evang. egyházunkat:
az egyik Kardos
Gyula balassagyarmati lelkész és alesperes tevékeny tagja egyházunknak, a mámásik Kardos Béla volt nagykürtösi lelkész, aki néhány évelőtt fiatalon hunyt
el. A kitüntetett kiváló paedagogusnak,
az evang. tanítói gárda egykori jelesének :
Kardos Sámuelnek sírjára mi is oda helyezzük elismerésünk
és hálás kegyeletünk [eléül
a «Luther-Naptár»
cipruslombját.
\
Felvidéki.

Gyalog István.
1856-1928.
és ev. egyházunknak egy érdemes munkása távozo tt az
élők sorából: Gyalog István, a bonyhádi
ev. reálgimnáziumnak
nyug. igazgatója,
aki egy hosszú és eredményekben gazdag
életpálya után 1928. nov. 2-án Bonyhádon örök álomra huny ta le szemét,
Sárszentlőrinczen, Tolna. megyében született földmíves kisgazda szülőktől:
a
nép fia volt, hatalmas munkabíró szervezettel. fáradhatatlan
munkaszeretettel,
mély istenfélelemmel és hittel, nemes és
erős optimizmussal
megáldva és így
práedestinálva
arra a munkára,
melyet
oly búzgón és eredménnyel telj esített.
Középiskoláit Sárszentlőrinczen, Bonyhádon, Sopronban végezte, az egyetemet
Budapesten, ahol tanári oklevelet nyert.
Egy ideig nevelősködött, majd 2 és fél
évig a békéscsabai leányiskolában működött, ahonnan 1883-ban a bonyhádi algimnáziumhoz választották meg, ahová
működése
új, elevenebb szellemnek és
magasabb színvonalú nevelő-oktató munkának korszakát hozta el. Már hat év
mulva, 1889-ben igazgatója lett az intézetnek s ezt a tisztséget nagy buzgósággal
és hozzáértéssel 29 évig viselte. E,hoszszú működés alatt rendkivüli. munka szerétetével
és munkabírásával, a kötelességteljesítés
szenvedélyével, egyéniségének
határozottságával,
szigorúsággal párosult
őszinte gyermekszeretetével, közéleti tevékenységének sokoldalúságával,
a társadalmi életben való szeretetreméltóságával számtalan jóbarátot szerzett a fiatal intézetnek és új rendkivüli kerszaket
nyitott annak fejlődésében.
Végtelenűl szerette kis intézetét, az algimnáziumot és értett hozzá, hogy mások
is megszaressék s valóban rövid idő alatt
a kis fejlődő iskola Bonyhád és vidéke
közönségének
valláskülönbség
nélkűl
dédelgetett kedvence lett s ez tette lehetővé Gyalog István legbensőbb álmának
megvalósítását, az intézet kiegészítését 8
osztályú" gímnázíummá. A kiegészítés eszméjét már 1890-ben vetette fel, de csak
1904-ben vitte a megvalósítás útjára. ~l>pen az évben az egyházi főhatóság GyuA magyar tanügynek

rátz Ferenc püspök és Ihász Lajos egyházkerületi felügyelő az intézet 100 éves
fennállásának
méltó
megünnepléseként
megpendítették a kiegészítés eszméjét.
Gyalog István az anyagi feltételek megszerzése céljából megszervezte a kiegészítés munkájának helyi bizottságát sekkor
tÜIÍt ki, míly fontos volt a kis intézetnek
minél több barátot szerezni, mert a helyi
bizottság munkája nyomán hamarosan
70.000 aranykorona biztosittatott az intézet céljaira, úgy hogy 1906. szept. havában megnyilt az ötödik osztály s 1908ban okt. 12-én felavatták az új díszes 8
osztályú gimnázium épületét. A kormány
'maga is elismeréssel volt a nagy munka
iránt s azzal tűntette ki az iskolát s főkép annak vezetőjét, hogy a VIlI. osztály
megnyitásával 1909-ben véglegesen me~-

Gyalog István.

adta a nyilvánossági és érettségi vizsgálat jogát.
•
Gyalog István igazgatósága alatt létesült 1908-ban az internátus a régi algimnázium és tápintézet épületében, 1910
nyarán a tapintézet részére új épület volt
készen, melynek nagy étterme 200 tanuló
befogadására alkalmas. Gyalog István az
egyházi és a közélet más terén is kimagasló egyéniség volt;
8 éven át felügyelöje votr a bonyhádi ev. gyülekezetnek; a protestáns kör létesítésénél döntő
szerepet játszott és elnöke, majd díszelnöke volt halálá-ig ; éveken át kezelte az
egyházmegye pénztárát, tagja volt az egyházmegyei törvényszéknek, Tolna vármegye törvényhatósági bizottságának. Nyugdijaztatásakor tervbe vett felsőbb kitűnte tése az'takkori szomorú idők folylán el-
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maradt.
kéméti gyülekezet búzg6 gondnoka. Tőle
Gyalog István minden pozicióban, aho- s főleg édesanyjától örökölte azt a mély
vá az isteni gondviselés állította, emberül val~,áso~.1elk~letet, mely ~gész életét vemegállta helyét, de mégis legnagyobb és ,leto, vllpg<?ssag:=tlett. s vitte egyúttal a'
legmaradandóbb
munkát végzett a ka- papi palyara IS. Sopronban fejezte be
tedrán, az iskolában. A számtannak és középiskolai
tanulmányaít az akkor köfizikának szaktanára volt, hosszú tanár- zös protestáns theológiára ment, Pestre.
sága s igazgatósága alatt azonban a kő- Haubner Máté avatta lelkésszé 1866-ban.
zépiskola majd. minden tárgyát tanította. ~árszentlőrinczen volt kezdő káplán, hol
es nem mint dilettáns végezte munkáját onfeláldozó
bátorságának
is tanújelét
ezekben a tudományokban, hanem alapos adta. Kolera pusztított azon a vidéken,
hozzáértéssel és lelkesedéssel. Mint tanár de
híven megmaradt őrhelyén. Lelnemcsak alapos készültséggel tünt ki, ha- késszé választják Tolnanémediben
majd
nem módszere is rendkívül átgondolt, Sandon, utóbb Várpalotára hívják meg,
tervszerű volt, tanítványaítól munkát kö- míg végre Sárszentlőrinczen,
ifjú lelvetelt, de munkájukat meg is könnyítette, . ké~zsége.. első l?rhelyén á~lapodik meg.
mert kedvet tudott ébreszteni tárgyai Mar \ elobb eljegyezte Kirchner János
iránt. Tanítási óráin nyugodt komolyság, ~u~s!~i lelkész leá~yát, ki. méltó és hű
de nem remegő félelem uralkodott az kisérője
maradt uranak mmden gondon
osztályban, sőt néha egy-egy vidám nap- át, élete végéig. Végtelen szeretettel visugá~ is fel~erítette a tanulóifjúság ke- s~lte gon9-ját cs~ládjának és gyülekezedélyet, mert Itt-ott egy-egy tanulságos vi- te~ek. Szmte rajongva szerette gyermedám ötlettel, anekdotával tréfával Iűsze- keít s féltő gonddal őrködött testi-lelki
rezta tanítását. A szülők iránt meaértö fejlődésük felett. A gyülekezete is a mejósággal és figyelemmel, volt és rend'elke- legszívű, jólelkű ember mintaképének tarzésükre
állott kora reggeltől késő estig. totta őt, noha jósága sohasern akadáÁltalában rendkívül közvetlen és szives ly<?zta meg abban, hogy bátor és kemény
volt mindenkivel, főkép munkatársaival
s~o,:al ne ostorozza azokat a bűnöket és
szemben. Végtelen hálás tudott lenni, ha h~bakat, melye~ lelkipásztori munkássága
ezek közül valamelyik az iskola jó hírét- kozben fel-felléptek. Harmincöt évig folynevét emelte munkásságával, legnagyobb tatta búzgó munkásságát Sárszentlőrinboldogsága az volt, ha látta, hogy mun- ~~en. 191~-b,~nnyugalomba vonult a meg~atársai. igaz. búzgós~g.~al az ifjúság és faradt . kolto-p.a~, és . Budár~ köl~özött,
iskola érdekeit szolgálják. A kötelesség- hogy elete y~gelg vígasztaló papja leteljesítés ideálja volt s szelleme mint hessen beteg fiának/ 1928. szept. hó 6-án
'láthatatlan
erő átjárta tanítványai
és hajtotta fejét nyugovóra.
munkatársai lelkét, tudva és tudattalanul
Imádság és költészet
volt Sántha Káhatása a~a~t.állottak s n~o?ld?~á~a l~p- roly élete. A' nagy sikerek útján is alát~k; Egyemse&e, szelleme Ira.nyIto es buzo, zatosan ment végig és megköszönte Istendító
hagyomanykép most IS él l
nek, hogy tollával és életével hirdethette
Faik H. a .szeretet, a hit boldogságát. Imádságokkal és egyházi énekekkel gazdagítva valSántha Károly.
lásos irodalmunkat, lángoló hazaszerétetéből fakadt költeményeivel
hirdetve a
1840-1928.
dicső multon épülö
magyar jövendőbe
Alig egy éve, hogy' lehunyta szemét vet~tt hitét" fáklya volt
a magyar evan. evangelikus egyházunk áldott emlékű köl- gehkus é!et éjszakájában,
fáklya, mely
tője, az ősz sárszentlőrinczi lelkész. Alig onmaga égett el, csakhogy világosságot
e&y éve, hogy hült tetemének örök nyug- szórhasson az embereknek.
vohelyet adott a budai farkasréti temető.
Ha átIapozzuk énekeskönyvűnket
újra
Alig egy éve, hogy sírbaszállt az Isten, meg újra találkozunk Sántha Károly neHaza, Szerelem hármas eszméj ének gaz- vével .Szinte az ő érdemének tekinthetdagszívű, imádságos poétája. De ha sírba- jük, hogy van ilyen énekeskönyvünk. 92
szállt is, emlékét itt hagyta nekünk: az eredeti énekét és 69 fordítását találhateszményi pap, a hálás fiú és az igazi csa- juk meg benne. Ez a nagy ajándék köládapa emlékét.
telez. minket : kötele~ ?linket arra, hogy
A gazdaglelkű költő
hosszú életének tanuljunk nagy lelkipásztorunktól
Istent
egyszerű története van. Nincsenek ben- szeretni, Krisztust követni, hazáért álne nagy életváltozások, tragikus csapá- dozni' és tisztán élni. Legyen hála az Ursok, végletes örömök s mégis megtaláljuk nak, ki ily példaképpel ajándékozta meg
benne mindazt, ami az életet igazán em- egyházunkat!
Retfmann Farkas.
beri életté teszi: a szomorúságot, a gondokat, a hitben megpihenő boldogságet
s mindenekfelett és míndenekelőtt azt a Hiszek egy Istenben,
szeretetet, melyet csak 'az Istennel kőzösségben élő. ~zív tud szertesugározni az Hiszek egy hazában,
emberek kozott. .
Született Kecskeméten 1840. okt. 22-én, Hiszek egy isteni örök igazsiigban,
Atyja szab6mester volt s egyben a kecs- Hiszek Magyarország föltámadásában!
ő

ö
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A Lnther-Naptár szerkesztősége, SOp~OIl,
Hunyadi János-utca 9.
A birálóbizottság
jelentését a Luther-Naptár
Az 1930-ik évre szóló irodalmi pályázat az
1931. évfolyama fogja közölni.
'
elbeszélésben
és a mesében értékes művek kel
Sopron, 1929. aug. 30.
'
segítette a naptárt céljának elérésében. A költemény és rajzpályázat
már nem volt ennyire
A "luther-Haptár" Szerkesztösége,
kielégitő,
ugy, hogy ezeknél a teljes jutalmat
ki sem adhatluk
A biráló bizottság tagjai az
idén is a szerkesztőn kivül Dr. Ruhmann Jenő
és vitéz Magassy Sándor líceumi tanárok.
A
1. Az egyetemes 'egyház tisztuiselöi.
határidő (1929. márc. 1.) után és jeligés levél
Egyházi és iskolai felügyelő:
báró Radnélkül,
a szerző nevével érkezett pályamunvánszky
Albert
Budapest,
VIlI. üllőik ák at nem vehettűk tekintetbe.
út 16a.
.
Nyomdatechnikai
ehohbol ez alkalommal
elnök:
Geduly
Henrik
püspök,
nem közölhetjük a részletes birálatokat, hanem Egyházi
Nyíregyháza.
csak' az eredményt.
A bírálatok alapján a döntés megtörtént s Világi főj.egyző: dr, Szelényi Aladár Budapest, Iv, Ferenc József-rakpart
3, telea jeligés levelek felbontása
után a követkefon Aut. 843-87,
,
zőket állapí+ottuk
meg:
dr. Lehotzky
Antal,
1. Az elbeszélés pályázaton 70 pengő jutal- Világi tb, főjegyző:
Monor.
.'
mat nyert:
Keztyüsné Balogh Margit (Az a
Világi aljegyző:
dr. Petrik Aladár Budafájdalmas arc). Dicséretet nyertek: Irányi Kapest, IY Molnár-utca
17,
millné (Diadalmas
hit); Moravcsik
Gyuláné
Egyházi főjegyző: Zongor Béla, Körmend.
(Gályarab
predikátor),
Farkas Zöltán (PraeEgyházi
aljegyzők:
Tóth József, Fancsal
ludium).
'
.
és Kardos Gyula, Balássagyarmat.
2. A költeménypályázaton
dicséretet nyert:
Tanügyi'
biz. elnöke':
dr, Mágócsy-Dietz
Miklós vitéz (Fenyőfák legendája, Járni tanul
Sándor
Budapest,
1. Márvány-u.
33.
a kis fiam), Boldis István (Adventkor, Krisztus
Tanügyi
biz. alelnöke:
dr, Melich János
vagy Barabás). Dr. Szigethy Lajos (Álmok álmoBudapest,
VIlI. Baross-u.
77.
dója], Jakus Imre (Kérés).
Gyámint.
világi elnöke:
báró
Feilitzsch
3. A mesepályázaton
60 pengő jutalmat
Berthold
Budapest,
Y Deák Ferencnyert:
BeIiczáné OkoIicsányi Eva (A tündér
utca 6.
ajándéka);
-dicsérctet
nyert vitéz Magas.sy
Gyámint
egyh, elnöke:
Zierrnann
Lajos,
Sándorné Kapi Vilma [Kis pásztor). .Beliczáné
Sopron.
.
Okolícsányi Eva (Vérrel irott szerződés].
'
Számvev.
vil, elnöke:
Zsigrnondy
Géza
4. A rajzpályázaton sem jutalmat. sem dicséBudapest,
VII. Damjanich-utca
8.
retet nem ad.hatott a bizottág.
Számvev. egyh, elnöke: dr. Domján Elek,
. A kiadó a pályadíjaken
kívül a dicséretben
Sátoraljaújhely,
.
részesűlt
és közlésre
alkalmas
művek köÜgyész:
dr. Rásó Lajos
Budapest,
IV.
zött jutalmakat is osztott ki; jutalmakat nyerKigyó-utca
2.
tek: Irányi
Karnillné,
Moravcslk
Gyuláné,
Főtitkár:
Kuthy
Dezső Budapest,
VIlI.
Miklós vitéz. Dr. Szigethy Lajos. vitéz MaSzentkirályi-utca
51, 1. 5. Telefon
J,
gassy Sándorné.
413-07.
Pénztáros:
,Bendl Henrik
Budapest,
IV.
Deák-tér
4.' Telefon
Aut. 811-09.
Ellenőr:
-Szelényi
Gyula
Budapest,
rv.
A Luther-Naptár
szerkesztősége
pályágatot
Deák-tér
4, Telefon Aut. 811-09,
hirdet: 1. elbesz~lésref 2. tárcacikkszerü
L véltáros : dr. Scholtz Oszkár Budapest,
rövid rajzra, életképre, 3. lírai költe'Ill. Szentkirályi-utca
51, IL
ményre, 4. mesére.'
,
Nyugdíjint.
ügyvivő: Kuthy Dezső BudaAz .elbeszélés pályadíja: 70 pengő, a
pest, VIJI. Szentkirályi-utca
51, 1. 5,
tárcacíkkszerü rajzé: 40 pengő, a lírai
Telefon J. 413-07.
költeményé:
32 pengő, a meséé: 60 P.
It Bányai egyházkerület.
Az elbeszélés
rendes
nagyságú betűkkel.
dr. Raffay Sándor Budapest, IV.
vagy gépírással. csak az egyik oldalra irva, 2. Püspök:
Deák-tér
4.
margóval ellátott teljes ívnél, azaz 8 ívnagydr. Pesthy Pál, Budapest.
ságú oldalnál, a rajz és elmefuttatásnál
ugyan- Felügyelő:
ügyész:
dr. Mészáros
Gyula
Budapest,
olyan kiállításban
1 ívnél, azaz 4 ív nagyságú
tv. Király Pál-uo 9.
oldalnál több nem lehet.
Bezegh Sámuel BuA dicséretben
részesített.
közlésre
felvett Püspöki irodavezető:
dapest,
IV. Deák-tér
4,
pályamunkáért a szerkesztőség utólag megfelelő
honoráriumot
ad. A jutalmazott és díjazott mű Ker. lelkész: dr, vitéz Kéndek-Kirchknopf
Gusztáv
Budapest,
IV, Deák-tér
4.
a Luther-Naptár
tulajdona. A pályadíj az elKer. missziói
lelkész:
N andrássy
Elek
birálás után azonnal esedék~s.·
Budapest,
lY Deák-tér
4.
Nyomtatásban már megjelent művel
Pénztáros:
Bendl Henrik
Budapest,
IV.
pályázoi nem lehet. A pályázattílkos.
Deák-tér
4.
A jeligés levéllel ellátott pályamunkák
1930
Szelényi
Gyula
Budapest,
IV.
március l-ig a következő címre küldendők : Ellenőr:

Jelentél a "Luther - naptár" pályázatáról.

Ev. egyházi tiszti névlár,.

<

Pályázati hirdetés az 1931-ik évfolyam ra.
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Deák-tér.

"4',

Számvevő: Sándy ~Gyula Budapest, II.
Toldy-utca 20.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,
VIlI. Szentkirályi-utca 51.
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla, Kecskemét.
. , '
Világi főjegyző: ·dr. Scholtz Oszkár Budapest, VlII. Szentkirályi-utca 51.
Egyházi jegyző: Törteli Lajos, Cegléd.
Világi jegyző: dr. Lányi Márton Budapest, 1. Ráth György-utca 18.
.
Ker. tanfelügyelők :- Bartos Pál lelkész,
Szarvas és dr Hittrich Odön főigazgató
Budapest, Vilma királyné-út
51.
1. Aradí-békési esp.: dr. Szeberényi Lajos Zsigmond, békéscsabai lelkész, felügyelő: dr. Sailet Vilmos ügyvéd, Békéscsaba.
2. Békési esp.: Kovács
Andor, orosházai
lelkész, felügyelő: dr. Pesthy Pál, Budapest.
3. Budapesti
esp. : Broschkó G. Adolf,
Budapest, felügyelő: dr. Mikler Károly
Budapest, Ferenc József-rakpart 7.
4. Csanádi-csongrádi
esp.: Saguly János,
pitvarosi lelkész, felügyelő: dr. Purgly
László, Makó.
G. Fclsőpestmegyei esp.: Blatniczky Pál,
Cinkota, felügyelő: báró Prónay György,
Acsa, alesperes:
Chugyik Pál, aszódi
lelkész.
G. Középpestmegyei esp. Bódy Pál, Tápiószele, felügyelő: dr. Lehotzky Antal,
Monor.
7. Alsópestmegyei esp.: Kruttschnitt Antal, Soltvadkert, felügyelő: báró Kaas
Albert, Budapest.
lJ/. Dunáninneni egyh4zkerül~t.
Püspök: Kiss István, Sámsonháza (N ógrád vm.).
.
.
Felügyelő: lándori dr. Kéler Zoltán, felsőházi tag Budapest, IV. Veres Pálné. utca 15.
s:
Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Bu-, dapest, 1. Verpelétí-út 8.
Egyházi főjegyző: Balogh István Bokod
(Kornárorn vm.).
Világi jegyzők: Iándori dr. Kéler Bertalan Budapest, IV. Veres Pálné-utca 15,
dr. Sztranyavszky Sándor, Balassagyarmat és Budapest.
Tb. egyh. jegyzők: dr. Csengődy Lajos,
Salgótarján, Kírchner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.).
Pénztáros: Bendl Henrik Budapest, IV.
Deák Ferenc-ter 4.
Számvevő: Podhradszky
János, Tordas
(Fejér vm.).
Ellenőr: Kirchner Gyula Budapest, 1. Városmajor-u. 30.
Könyvelő: Horch Ernő Budapest,
IV.
Deák Ferenc-tér 4.
ügyész: dr. mindel Béla ügyvéd Budapest IX. Ráday-u. 15.
Levéltáros: Kardos Gyula ,Balassagyarmat.
Tiszteletbeli ügyész: dr. Mittacsek Kor-

. nél Budapest, VIlI. .J ózsej-kőrút 31a.
Missziói lelkész és püspöki>.titkár: Kirchner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.).
1. Fejérkomárorni
esp.: Balogh István,
hokodi lelkész, alesperes: Podhradszky
János, tordai lelkész,
felügyelő: dr.
Hándel Béla, ügyvéd, másod felügyelő :
lándori dr. Kéler Bertalan, .Budapest.
2. Mosoni esp.: Wenk Károly, hegyeshalmi lelkész, felügyelő."
dr. Steltzer
Mátyás, vármegyei tiszti főügyész, Győr.
3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri
lelkész, alesperes:
Kardos Gyula, balassagyarmati lelkész, felügyelő: Okolicsányi Gyula, nyug. bankigazgató, Budapest
másodfelügyelő : Rákóczy István, nyug. főispán, Balassagyarmat.
IV. Dunántúli
egyházkerület.
Püspök: Kapi Béla,. Győr.
Felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagygeresd (Sopron megye).
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény
(Moson megye).
ViI. főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Egyh: aljegyző: Zongor Béla .Körmend.
Vit aljegyző: Üresedésben.
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron.
Ügyész: Berecz Abel, Sopron.
Pénztáros: Mühl
Nándor, Sopron.
Ellenőr: Woj tech Vilmos, Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: Farkas Elemér, Bűk,
felügyelő: dr. Ajkay Béla földbirtokos,
Répcelak.
2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Agfalva, felügyelő: dr. Schindler András,
Sopron.
3. Győri esp.: Németh Károly, Lébény,
felügyelő: Csemez István, Téth.
4 Kemenesaljai esp.: Molitorisz János
Ostffyasszonyfa, felügyelő: dukai Takách Ferenc, Duka.'
.
5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend,
felügyelő:
szentmártoni
Radó Lajos,
felsőházi tag, Szornbathely ' és Répcelak.
6. Somogyi esp ..: Mesterházy. Sándor, Nemespátró, felügyelő·: dr. Ittzés Zsigmond, . Kaposvár.
.
7. Tolna-baranya-somogyi
esp.:
SchölI
.Lajos, Hidas, . alesperes:
Müller Róbert, Felsőnána, felügyelő: üresedésben.
8. Veszprémi esp.: Takács Elek, Homokbödöge, felügyelő: Mihályi Sándor, gazdasági felügyelő, Pápa.
9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa,
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug.
járásbiró,
Keszthely.
V. Tiszai egyházkerület.
Püspök: Geduly Henrik, Nyiregyháza.
Felügyelő: dr.' Zelenka Lajos, ldl'. kúriai
biró, kir. táblai tanácselnők, Budapest.
Püspöki titkár: Hronyecz József, Nyíregyháza;
.
Egyházi főjegyző: Duszík Lajos, miskolci
lelkész:
.
'.
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Világi .főj;egyz9.~dr. Mikler Károly, nyug'l
Nyiregyháza, dr. Bartus Dezső, Mjskolc.
jogakad. dékán, Budapest.
dr .Röck Aladár, Miskolc.
.
Egyházi jegyzők: Marcsek János, Űzd és 1. Hegyaljai esp.: Nemes Károly, diósVietórisz László,
diósvasgyári hitekgyöri, lelkész, felügyelő: dr. Lichtenstein
tató-lekész.
László,
Miskolc;
számvevőszéki elnök
Világi jegyzők: dr. Zsedényi Béla, jogés' tanügyi esperes: Tóth József, fanakad. tanár Miskolc, Szohor Pál, Nyírcsali lelkész, számvevőszéki v. elnök:
egyháza.
'
Platthy Míhály
birtokosi kormányí'öKer. pénztárkezelő, levéltáros és irodatanácsos, Felsőkázsmárk.
igazgató: Hronyecz József, Nyiregyháza. 2. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: DomSzámvevő: Nemes Károly, diósgyőri lelján Elek, sátoraljaújhelyi
lelkész, al, kész.
esperes: Paulik János, nyiregyházi lelEgyházker. ügyészek: dr. Vietórisz Istkész, felugyelő : dr. Handel Vilmos, egy.
ván, dr. Salzmann Ottó, kir. ügyész,
tanár, D,ebrecen.

"Kö vess

engem 1"
.

Máté IX. 9

Kicsiny gyermekkorunktói
utolsóile- hesse az arramenőket ~~afeléie kőzeheletűnkig életünk tapasztalatok gyüj- ledőket, a tőle távolodókat.
A külső
tésével telik el. Figyelünk mindenre! dolgok: ruházat, testtartás,
kéz- és
Megfigyeljük a látottakat és hallottakat. lábmozdulat.l
nézés, arckifejezés
is
Megfigyelésünkkel,
tapasztalatunkkal
sokat árulhat el j a belső megnyilválelki és testi javunkat szolgáljuk.
nulás : a beszélgetés alkalmával haszMáté esztendők óta tartózkodott az nált kifejezések,
mások bajai iránt
út szélén elhelyezett várnszedői asztal érzett részvét, a minden fájdalomban
mellett, hogy a forgalmas helyen járók- való készséges segítés, sokkal inkább
tóI, beszedje a különböző illetékeket.l.felkeltik
az érdeklődést a gondolkodó
A vámszedés mellett maradt Máténak Mátéban az előtte már többször elelegendő ideje, hogy szemügyre ve- ment názáreti Jézus iránt:
11'

,
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- Máté Jézust sokszor látta, sokszor
hallott is róla, úgy vámszedői székében
Ülve, mint övéi kőzőtt : magánéletében.
Mindig csak jót látott, mindig csak jót
hallott. Mégis döbbenet vesz rajta erőt,
rnikor egyenesen neki szól Jézus felhivása : Kövess engem!
A felszólítás annyira határozott, hogy
Máténak nem maradt ideje gondol-o
kodni a történendők
Ielett : Hogyan
számoljen el a vámszedés . eredményével, jelentse e távozását, a feljebbvalói a mindig pontos és kételességtudó Máté eljárásat
mikép fogják
hanyagságnak
minösíteni, lesz-e aki
hamarosan helyére ül, hogy a vámot
beszedje, csodálkoznak-e mind a járókelök a vámszedés Ielűletessége
miatt,
örülnek-e majd, högy - bárcsak rövid
időre nem kell a vámadót meg,'fizetniök? A Kövess engem kifejezés
.elhangzásakor
a kérdések \ sokasága
'tódul agyába, melyeket felelet nélkül
hagy, nem 'törődik velük. Az Irás
szerint felkelt és követte .Iézust.
Kövess engem! . Sokszor halljuk mi
is. . Sokszor ..állit mindnyájunkat
a
válaszútra.
Hivogat a gyönyör, a kapzsiság, a ravaszság, a semmittevés széles országút jára. Kövess engem! Nagy
tanulság rez mindnyájunk számára.
Becsületben, tisztességben, bár szegényesen él csekély nyugdíjaból
az
édesanya. Naponként felhívja a cifraságokat hajszoló,
kőnnyelmű
társaságokat kereső leányának
figyelmét
az élet komoly
értékeinek
a meglátására:
az imádság gazdagságára, a'
szorgalmas munka megnyugtatására.
Lásd meg és kövess!
Szomorú példák sokaságában hallja
a tapasztalatokat
gyűjtő, hogy hová
vezet az az út, melyen a gyönyör, a
kapzsiság, a ravaszság, a semmittevés
fülbemászó hangja dallamosan szól :
'Kiioess engem! Sodorja az embert az
örvény felé: a testi és lelki megsemmisülésbe!
Szűlök,
testvérek,
más
szerető szívek jajkiáltása is csak késönIiangaik
fel, amikor már az őr-:
vény felett hullámok csapkodnak és
.. "vége mindennek!
Oh hány család életében látjuk ezen
igazságot bebizonyosítva.
Vajjon magyar hazánkat
nem ezek a Szirén-

I

-

hangok tették-e tönkre?
"Nem akarok katonát látni !" "Elég volt :a háborű borzalmaiból, békességben
akarunk élni l" "Kövessétek a világot megváltó ..• u Népünk meg tántorodott és
nem tudta a felhivásokban
felismerni
az életünkre törők hegyes re fent karmait! Ki tudja, meddig vérzik-sajog
utána még hazánk telte?
Krisztusunk
beszéde
nem halálra,
de életre vezet! Kövess engem! Csendűljőn mi előttünk a hang, amikor
szeretet csöppen ki belőlünk
mások
javára i amikor azok részéről,
akiket
megbántottunk,
a megbocsájtast
látjuk felénk közeledni.
Luther Naptárt olvasó testvérem,
jusson eszedbe fInem jár sötétségben,
hanem életnek vilago~sága lészen annoh"; aki Krisztus kővetője.vl'[e
bizakodjunk az emberi bölcseségben!
Kerüljük a bünt, kövessük az Isten be- \
szédét,
Legyünk mindíg teljes biz a - \
zalommal a Krisztus iránt!
Kövess engem! Máténál is hatalmasabb erő lakozott a mi nágy Luthe
rünkben. Máténak nem kellett senkivel sem viaskodnia. Felállt és követte
.Iézust, Luthernek a világ hatalmasságaival: a pápával, a császárral és
azok minden őrdögével
kellett viaskodnia, hogy követhesse Krisztust. Dc
lássuk meg Luther életéből is, hogy
a Krisztust követőknek mindig boldogság [ut osztályrészül. Emellett bizonyít
a Biblia, a történelem és mindnyájunk
tapasztalata : szívünk dobbanása, lelkünk megnyilatkozása.
Ne tegyük unottan félre Naplárunkat, kezünkben tartva, gondolkozzunk'
a benne talált igazságok felett. Csendűljőn belőle felénk is a szó: Kövess
engem! Vegyük újból és· újból elő,
hogy,. élő beszéddé valjon az a mi
számunkra
is! Tudjunk ellentállni a
világ csábításának, tudjuk hűséges betöltője lenni Isten akaratának!
Kövess engem! Krisztus hív mindnyájunkat, ne féljünk a szenvedéstől,
mely együttjár a Krisztus követésseI.
Máté, Luther, a magyar gályarabok
mind sokat szenvedtek.
Krisztusnak
is szenvednie
kellett, mi is csak a
szenvedések
árán érdemelhetjük
ki
földi és mennyei boldogságukat.
Szuchousz~y Gyula.
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Országos vásárok, Magyarorsz~g mai területén..
Használt rövidítések: áv. = állatvásár, kv. = kir akóvásár.
e. = előtt, u. = után, mege. = megelőző, köv = követő, közv. = közvetlen, közn..
köznapon, míogl. ~ magában foglaló, v. =
vagy, vm. = vármegye, ó-n. sz. = ó-naptár szerint, legköz. = legközelebb,.
Komáromm.
husvétot
köv, hétf., okt.
utolsó hétfőjén.
_
_
Acsa Pestm.
ápr. és okt. hónapok
utolsó
.~
hélf.,
ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn.
Abaujszántó
Aba uj- Torna
m.
N agycsütörtök
e. szerdán,
jul. 13, okt. 5, dec.
7, ha a három
utóbbi
nem szerdára
esik, a köv. legk. szerd., ha a határn,.
ünnepre
esnek, a közv. köv. közn.
Abádszal6k
J.-N.-K.-Szolnok
m. febr.
16,
máj. 18, aug. 10 és nov. I l-ét mfogl.
Vias. és hétf.
Abony Pes tm. márc. 19, aug. 20 és nov.
. 30, vas. v. ünn. esetén a köv. közn.
Adánd
Somogym.
«Laetáre»
vas., Nep.
Ján., Urszine változása
és Mindszent-napókban
mfogl. hetekben
hétf.
Adom] Fejérm.
ápr. 2, jun. 16, szept. 15,
nov. 24.
Ajka Veszprémm.
márc. első .hetében szerdán, Péter-Pál
nap., Szt. Istv. nap., Szt.
Márton napot mfogI. hét szerdáján.
Akasztó Peslm.
márc. ll-ét,
szept. 9-ét
megeI. hétf. á. v. és kedden kv.
Alap Fejérm.
jul. 25, okt. 1. mfogI. hétf.,
ha ünn., köv. közn.
Alatttjáti
J.-N.-K'.-Szolnokm.
jun. 9, nov.
-1, ha ünn. v. vas., kőv. közn.
--'- .ilberti
Pestm. máj. 16, ju1. 13, nov. 5-ét
megél. vas. és hétf. Előző nap áv., másnap kv.
.
Alcsut Fejérni.
József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.
.
Al púr Pestm. virágvas.
és okt. 10-étmegelőző vasárnapon.
Alsónémedi
Pestm.
ápr. 2, jul. 4, szept.
·2, dec. 3. mfog!. vasárnap
és hétfőn.
..usófJalyi
Vasm. febr.
3, máj. 4, szept.
·1, nov. 4.
Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept.' 21,
nov. 5. Ha űnn, köv. napon kv, és áIV..
.. +pát jalua
Csanádm.
i,ápr.
24, jul, 26,
szept. 8 és nov. 25. u. szomb., ha ünn.,
köv. közn.
Apc Hevesm.
jan. 15, márc.
19. megeI.
hétf.,
aug. l-én, ha ez szomb. v. vas.,
a köv, hétf.; okt. 15. mege!. hétf. .
Apostaq Pestm.
jun. 24-ét és okt. 12-ét
hét keddjén.
.-11'16 Borsodm.
ápr. 20, szept. 20, ha hétf.
esnek, ellenk. eseth, a mege!. hétf.
Arpás
Sopronm.
jun. 6, szept. 11.
Asz6d Pestrn.
máro, 19, áld. csüt., Szenl
Istv. és Szt. Mártori n. U. péntek.
.Aliala Somogym.
már-c. 16, nov. 5, ha
ünn., köv. közn.
Babácsa
Somogym.
márc.
19, Szenthárornság
vas. U. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsalmás Bác.sm.· febr. 9, .máj. 1, szept.
14 és nov. 22, ha vas. esnek, .a köv.
ÁCS

hétf.,
ha más napra, az ezt megeI. hétf.
Badacsonylomaj
Zalam- márc.
12, szept.
1, ha ünn., k öv. közn.
Baja febr. 14-ét megeI. vas., ápr, 24, jul.
22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
megel. vas. és hétf.
Bajna Esztergornm..
febr.
16, május
16,
aug. 16, nov. 16. mfogI. hetek szerdáján és csütörtökön.
<,
Bakonya
Baranyarn.
jun. 21, ha vas.' V.
ünnep,
köv. közn., szept. 29.
Balassagyarmal
Nógrádm.
jan. 6-át meghétf. és kedden, febr. 2. megeI. hétf. és
kedd, ha vas. esik, a köv. hétf. és kedd,
«Laetare»
vas. kőv. hétf. és kedd, máj.
l-ét megeI. hétf., kedd, jun. 24-ét mfogI.
hétf. és kedd, aug. 20"át és ' szept. 29-ét
mfogl. hétf. és kedd, nov. l-ét mfogI.
hétf. és kedd, első n. áv. másodn,
kv.
Balatonendréd Sornogym.
márc, 15, jul,
15, szept.
15. mfogl.
csüt., ha ünnep,
kőv,

közn.

Balaioniűred
Zalam. jan. 14, ápr. 15, j ul.
11, szept. 11. mfogI. szerdán
kv. és áv.
Balatonielle
Somogym.
Husvét ll. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn.,
kisaszszonyn.
el. hétf., Farkas
n. kv és áv.
Balaloniökaiár
Veszprémm.
ápr. utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
köznapon.
Balatonszabadi
Veszprém ill. márc, 1, okt.
1. mfogl. 'hétf.
Ballcáiui Szabolcsm,
ápr. 1, nov. 1 és dec,
25. n. megeI. és aug. 20-át mfogl. kedd.
kv. és áv.
Balmazujuáros
Hajdum. "febr. 2, máj. 23,
aug.
14, nov.
19. n. mfogl.
sz erdán
áv. és' kv.
Bánokszetüotjórqi]
Zalam.
ápr. 24, jun.
24, aug. 3, nov. 29.
Bátiréoe 'Gömör
K.-H,ontm.
márc.
18, és
szept. 6.
.
Baranyajenő
Baranyarn.
jun, 2, okt. 21,
ha vas. V. ünn., a köv. legköz. közn.
Barcs Sornogyrn.
ápr. J, jun.: 24, szept.
2, dec. 9, ha ünnep,
legköz. közn.
Bála Tolnam.
máj. 4-ét és okt. 15-ét magábafogl.
hétf. kv. és áv.
.
Bálaszék Tolnam.
márc. 19, jun. 16, szeplemb. 24 és okt 28-át megel. hétf. n .
áv. és kv.
Báié
Somogym.
márc,
10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., V. ünnep, k ővetkező köznapon.
Buttorura
Csanádm.
Judica
V.
feketevas .
előtti, jun. 29. utáni, nov. 5-ike elötti
pénteki.
napokat
megeI. szomb.
napon
áv., vasárnap
kv. '
Becsehely Zalam. márc. 19, máj. 11, sz eptember
11
okt. 13.

es

/
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Békés Békésrn. márc. 24, jun. 20, szept.
29, ha nem vas. esnek, mindig a megel.
vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov, 25-ét
megel. pént. és szornb., ha szomb. esik,
ezen a napon kv. az előtte levő pénteken áv.
Békéscsaba Békésm. febr. hő ntolsó, jun.
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (rnarhavásár),
keddjén (Ióvásár),
szerdáján kv. lukszuslóvásár ápr. 24.
Bélapáttalira
Borsodm. márc, 19, máj. 29,
aug. 14 nov. 30.
Berencs Szabolcsm. lásd Rélközberencs.
Bereltyóujfalu
Biharm. ápr. 24, aug. 15,
okt. 9. napját megel. hét és febr. havának' első csütörtökén.
Berkesd Baranyam. márc. 2, jun. 30, ha
vasárnap, a köv. közn.
Berzence Somogym. fekete vas. n. hétfő,
jnn. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ünnep, a köv. hétközn. kv. és áv.
Bicske Fejérm. jan. 25-ét, máj. 3-ál, Jakab napot (jul.), Máté ev. napot (szeptember) mfogI.keddjén
(áv.) és szerdáján (kv.).
Bitiarkeresztes
Biharm. máj. 29-ét; szept.
12-ét mfogl. hé tszerdai napján.
Biharnagybajom
Biharm. márc. 4, junius
4, szeptember 27.
Bogdása Baranyarn. rnárc, 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a kőv. legk. hétk.1
Bodajk Fejérrn. ujév U., jun. 29 u. szent
Mihály n. u. hétf. napokon .kv. és áv.
egy napon.
Bodrogkereszlur
Zemplénm. febr. 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csütörtök és pünkösd utáni csütörtök.
Boduaszilas
Abaúj- T.-m. márc. 19, jun.
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok
nem csutörtökre
esnek, amegel. csüt.;
karácsony első napja el. csütörtök.
Bonyhád Tolnam. márc. 6, máj. 1, jul. 10
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át
megel. hétf. áv. és kedden kv.
Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10,
okt. 4.
Böhönye
Somogym. márc, 19, Urnapot
köv .napon, juI. 20, aug. 21.
Budapest márc. más .vas. (Józsefn. vás.),
máj. utolsó vas. (Medárdnapi
vás.),
aug. harm. vas., nov. első vas. (Lipótnapi vás.). A kirakó vásárok a fenti
határn. kezdődnek, két héten át, a második hét szombatjáig tartanak. A marha- és lóvásárok a vásári időtartam
második vas. és hétf. tartatnak. A kirakó vásárok első napját megel. szerdai naptól a köv. második keddi napjáig bőrirha vásáro A köv. egész tartam a alatt borvásár. Lóvásárok: ápr.
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és
kedden, okt. első vas. hétfőjén és keddjén. Lukszuslóvásár
márc. 21, 22, 23.
Büdszentmihály
Szabolcs- és Ungm. jan.
"25-ét, jul. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hétfőjén, ápr. 23-ál mfogI. keddjén.
Biik Sópronrn. márc. és szept. első szerdáján, ha ünn., köv, közn.
Büklcösd Baranyam. márc, 25 szenthá-

!

romság u. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha e 1
napok vas. v. ünn. .esnek,' a ll:öv. közn,
Büssü Somogym. febr. 16, ápr. 28, jun. 8,
. aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon.
Császár Komáromm. Vince napot és Teréz napot mfogl. csüt., ha ünnep,
a'
köv. közn.
Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
Miklós nap u. hétf.
Cegléd Pes tm. jan. 15, ápr .• 16, jul. 22,
nov. 1. napját megel. vas. és hétf.
Celldömölk Vasm .. bőjt első hétfőjén, máj.
16, szept. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn.,
a köv. közn.·
(
Cibakháza Pes tm. márc. 31, máj. 30, szeptember 15, nov. 18. Ha vas. esnek, az
előtte levő szombaton.
Csabrendek Zalam. pünk. előtti csüt., Lőrinc előtti csüt., hnshagyókedd
utáni
csütörtök.
Csákány Somogym. aug. 15 bncsnvásár.
Csákvár Fehérm. oc-. vas. u., rogate vas.
köv. hétf. és kedden, Anna napot és
Miklós napot mfogl, hét hétf. és keddjén, 1 nap áv., 2 nap kv.
Csanádpalota
Csanádm. jan. 31-ét, jun.
i t-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
szombaton.
Csapod Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha' ünnepnap, a kö. hétköznapon.
Csenger Szatmárm. A decemb. kivételével minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn.,
akkor előző pént., kar. el. pénteken.
Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, jul. 12,
szept: 5, dec. 18. Ha hétközn.
esik,
akkor megelőző vasárnap.
Csepreg Sopronm. hamvazósz. u. csüt.
nagycsüt., áldozócsüt., u. pént., jul. 29,
szept. 29, karácsony elötti szerda, Ha
ajul.
és szept. vásár vas. v. ünnepre
esik, a KOV. kőzn.
Csesztreg Zalam. jan .. 19, márc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.
Csipkerek Vasm. febr. 10 és szept. 17.
Cselény Veszprémm. ápr. első hétf., okl.
15, ha ünn., a kőv. közn.
Csonarád
Csongrádm. márc. 1, máj. 1,
aug. 25 és dec.. 10-ét megeI. vas. kv.,
megel. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
e nap tartatik.
Csorna Sopronm. jan. 6, Gergely nap,
Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály
és sz. Márlon napján. Ha ünn .v. vas.,
továbbá péntek, szombatra v. zsidóünnepre esnek, az utánuk köv. hétfőn.
Csáqle Veszprémm. márc. 12, jun. 23,
okt. 9. mfogl. hetek hétfői napján.
Csököly Somogym. jan. 25, nagycsüt.,
aug. 28, nov. 25. .
Csurgó Somogym. husv. ll. pünk. U. kedden, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap
vas. V. ünn., a köv. közn.
.
Darány Somogym. márc. 9, aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esik, úgy a köv. hétközn.
Debrecen a remete Antal, sz. György,
nagyboldogasszony
és Dénes napokról
elnevezett vásárok 9 napon át tar latnak, a vásár az ünnepeket megeI. hé-

,
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ten hétf. kezdődik. Nyersterményekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap
alatt; első héten csüt, és pént, juhv.,
szornb. és vas. sertésv., vas. és hétf.
lóv, a második hétnek hétf. és kedd
napj. pedig marhav. A hortobágyi pusztán jun. 20-át mfogL hét csüt, áv.
Déq Veszprérum. husvét 'hetében
csüt.,
András napot megeL csüt,
Decs Tolnam. ápr. 15-ét, és szept. I-ét
mf'ogl. hét hétf., ha űnn., a kőv, közn.
Demecser Szabolcs- 'és Ungrn. ápr. 24-ét,
- szept, 29-ét mfcgl. kedden, ha ünnep,
a köv. közn.
Derecske Biharrn. jan. 15, ápr. 24, aug.
15 és okt. 15-ét megeL n, el. pént.
Dévaványa
J.-N.-K.-Szolnokm.
jan. 17,
ápr. 15, jul, 5, okt. 12. megeL hétf. és
kedden; első nap áv., másn, kirakóv.
Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hé ői és
keddi napokon.
Diósjenő Nógrád- és Hontrn. kv. és áv.:
Szt. György nap és .András nap hetében hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony
napot mfogL hét hétfőjén.
Diósviszfó
Baranyarn. febr. 10, ápr. 1,
jul. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v.
ünn.,

a köv.

közn.

Dombovár Tolnam. márc. 28-át köv. és
szept. 28-át megeL szerdán, ha ünn., a
kőv. hétközn.;
Vízkereszt, Szentgyörgy
Szentpéter napját s nov. 30-át megeL
szerdán, ha ez ünn., a kőv, hétközn.
Dombrád Szabolcsrn. jan. 15, április 28,
jul, 8 és okt. 8-át mfogL hét hétf.
Döbrököz
Tolnam. virágvas.
előtti, Ist,
ván király utáni hétf.
Dömsöd Pestm, márc. 7, jun, 22, aug. 10
áv. és nyersterrnényv., a köv, n. kv.
Dráuatok
Somogym, febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Dunaföldvár
Tolnam. márc. 25-ét mfogL
hétf. és kedden, pünkösdöf
mfogL kedden és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét
mfogL hétf. és kedden, első nap áv.,
második kv, Ha a .Iiatárn. hétf. vagy
keddre esnek, azon a héten kedden és
szerdán, ill. szerdán és csüt.
Dunapataj Pestrn. febr. 19, ápr. 14, jun.
29, okt. 4 és dec. 13-át megel. hétf. és
kedd; ha ker. ünn., a köv. közn.
Dunapenlele
Fejérrn. sz. György napot,
sz. hárornságvas., kisasszonynapot magábafogL hétf. és az első adventi vas.
u. kőv. hétf.
Dunaszekcső Baranyarn. márc. 12, szentháromság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv. hétf.
Dunavecse Pestrn. febr. második, május
első, jul, utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn.
Edelény Borsod-Gömör-Kishontm.
január
15-ét, ápr, 15-ét, jul. 15-ét, okt. 15-ét
megel .csüt., ha ker. v. zsidó űnn., a
megelőző kedden.
Eger Hevesrn. víz ker. u. hétf'., Pongrác n.
hetében hétf., sarlósboldogassz. u. hétfőn, szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30

kirakóvásár,

Egerág Baranyarn. ápr. 5, [un. 15, okt.
11, ha vas. v. űnn., a köv. legköz. köznapon.
Egervár Vasm, márc. 19, nov. 25.
Egyed Sopronrn. márc. 1, okt. 29, űnn. és
vasárn,
esetén a köv. közn.
Endrőd Békésm. máj. 18, aug. 22, nov.
23, ha ezek a napok szornh. esnek, ellenkező esetben a' megél. szornb. Ha
ker. ünn., a legköz. közn.
Enying Veszprérum. sexagesimavas. utáni
köznapon, kisasszony hetében hétfőn,
dec. aprősz. het. az első közn.
Ercsi Fejérrn .Leó napot és szept. Mihály
napot mfogI. hétf. állat-, kedden kv.
Érd Fejérrn. máj. első hétf., .és keddjén,
aug. lO-ét mfogI. hét hétfőjén.
Erdőcsokonya
Somogym, febr. 25, husvét
u. csüt., [un. 27, szept. 21 kv, és áv,
Ha vas. v. ünn., köv. közn.
Erdőbénye
Zemplénm.
jan. 28, ápr. 24,
okt. 28. Ha ünn., a megeL hétf. kv,
Etdőtelek Hevesm. ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkerl
Nógrád- és Hontm. január
t-ét köv, vas., ápr. 23-át, [ul. 22-ét,
szept.. 2'l-ét megeL vas.
Esztergom
Esztergorum.
Gergely,
Orbán, Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf.,
kedd és szerda áv. és kv.
Etqek Fejérrn. máj. 8, szept. 8. hetében
csüt., ha ünnep, a köv .. közn.
Fadd , Tolnam. márc, 12, okt. 15. mezel.
hétf. és jul. 25. első v. ezt kőv. hétf.
Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye
márc. 1, [un. 1, szept, 14, nov. 20. hetében vas. és' hétf.; első n, áv., másn.
kirakóvásár.

Felsődabas Pestm. febr. 18-át, aug. ·3-ál,
nov. l-ét megel. vas., máj. első vas.
Felsőireg
Tolnam.
Balázs nap, szent
György, kisasszony és Katalin napokat
mfogL hétfőn és kedden.
Felsőrönök Vasm. búcsú kóv. Imre napját (nov. 5) köv. vasárnap.
Felsősegesd Sornogym. márc. 30, jul, 2.
u. hétf., szept. 8. megeL hétí., nov 2,')
kirakóvásár.

Fertőrákos
Sopronm. sz. Györgyelőtti
és szent Mihály utáni csütörtök.
Ferlőszenlmiklós
Sopronm, bőjt harmadik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté
nap és Miklós nap utáni hétfőn.
Földeák Csanádrn. Mátyás napot, Cantate
és úrangyal napokat és Boldogasszony
fogantatása ünnepét megél. pént, áv., a
ráköv. szombaton pedig kv.
FülöpszálZás Pes tm. ápr. 8-9-t, [unius
17-18-t, szept. 5-6-t, és dec. 6-7-t
lllegeL vas. áv., hétf. kv,
Füzesabony ·Hevesm. márc. 12, junius 12,
szept, 12, dec. 12. megeI. vas. áv., hétfőn kirakóvásár.
Füzesgyarmat Békésrn. márc. 29-30, jun.
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
szombat, vas. esnek, amegeL szemb.
szarvasmarha-, juh-, sertés-, vas. a Ic
és lóvásár.
Galambok Zalarn. febr. 16, aug. 2. elötti
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hétfőn.
Somogym. márc. 12, máj. 16, juI.
3, aug. 21, szept. '21, ha ünn., v. vas.,
a.kkor a köv. hétközn.
.
Gamás . Somogym. jun. 6, szept. 18, ha
vas. v. ünnep,' a köv. közn.
Gasztony Vasm. LJrnapot és Sarlósboldogasszony napot köv. vas. kv.
Gelej Borsodm. ápr. 24, nov. 19-ét mfogI.
kedden.
Gelse Zalam. máj. 11, okt. 26, ha vas., a
következő köznapon.
Gesztely Zempllénm. jan. 25 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jun. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.
Gitidlicsalád
Tolnam. jun. 20-t, okt. 23-t
mfogI. csüt., ha űnrr., a köv. közn.
Godisa Baranyam. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. közn,
Gödöllő Pesím. József, Péter-Pál,
Szent
Mihály, Luca napot köv. hétf.
Gönc Abauj-Tornam.
-rnárc., jun., aug.,
okt., dec. hónapok z.-ik keddi n., ha
ünn., akkor a hónap 3-ik keddjén.
Görcsöny I3aranyam. febr .24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5. ,
Gyékényes Somogyrn. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és űnn.: esnek, a köv. közn.
Gyoma Békésm. márc. 10 és 11, junius
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át megelőző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv.
Gyömöre Győrm. márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a köv,
hétköznapon.
GtJömrő Pes tm. márc. 30, okt. 15, ha
vas. v. ünn., a köv ... közn.
Gyöngyös Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megeI. hétf.,
ha pedig a hétf. napok ünn. esnek, a:
köv. hétközn.,
márc. 2. pénteken tenyészállátvásár.
Gy(jngyösmellék
Somogym. ápo ő-ét, okt.
5-ét mfog!. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. V. űnn., a legköz. közn.
G!lönk Tolnam. hushagyókedd
elötti csüt,
áv., szept. 29 kv., pünkösd előtti csüt.,
aug .és nov. első csüt. áv. is kv.
Győr jan. 18-át, LJrnapját,
jul.
22-ét,
szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját
mfozl. hétfőn, végre nagyhéten hétfőn,
a határnapokat
megel. szornb. és vas.
kizár. lóvásár.
Győrasszonyfa
Győrm. máj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfogI. hétf. Ha a szeptemberi
vásár vas. vagy bármelyik
vás. ünn. esik, a köv. közn.
GyőrszentmárfJon
Győrm.
József napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11 .Ha ünnepre vagy 1\vasárnapra esik, a köv .napon. ,
Gyula Békésm. Pál fordulást,
«Exaudí »
vasárnapot,
julius 22-ét és szept. 8-át
megel. het. szerd. hétf. délig.
Gyulaj Tolnam. ápr. 8, szept. 20, ha vas.
V. ünn. a köv.
közn.
Guulakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és
20, nov. 11 állatfelhaj tással. Szent Háromság vasárnap utáni hétfőn.
Gálos]a

Hahót Zalam. Szt. Margit napját köv.,
Szt. Mihály n. mege!. csüt.
Hajduböszörmény
Hajdum. febr. 3, ápr.
1, jun. 24, aug. 25 és nov. 19. napot
mf'gl. hétf. Ha űnn., a köv. hétf!
Hajduruinás
Hajdum. márc. 19, juI. 16,
szept. 14, dec. 4. napokat mfogl. szerdán kv, és áv.
Hajós Pestm. marc. 25, jun. 29 ,és szept.
29 után kóv. hétfőn.
Halászi
Győn-Moson-Pozsonym.
február
24-1, juníus 27-t, aug. 20-1, nov. 11-t
köv. hétf., ha ünn., a Köv. kőzn.
Harka Sopronm. jun. 29, aug. 24 kv,
H arkány
I3aranyam.
Zsuzsánna,
Szent
György, vasas szent Péter és Miklós hetében hétfőn.
Háromia
Somogym.
márc,
1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. V. vas. a kövétkező
hétköznap.
Hatval. Hevesm. f'ebr. 9, márc.
9, ápr.
28, jun. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
hetében hétfőn és kedden.
Hédervár Győrrn .: husvét utáni kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.
negyfalu Vasm. jun. 8 és nov. Il-ike U.
szendán
kv. és áv.
\
Hegykő Sopronm. husvét előtti és szent
Mihály nap ll. hétf. marhav. és kv.
Heles Somogym.
márc. első hétfőjén,
máj. első csüt., jun. 18, okt. negyedik
hétfőjén.
Himesháza
I3aranyam.
máj.
25, aug. 5,
ha vas. V. ünn.,'.a köv. közn.
'
H odmezőuásárhelij
jan.' Jézus nevenapja,
vas. és hétf., márc. József napot, Urnapot, juI. apostolok oszlását és okt.
szent Gál napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szornbat áv.
Hosszubetény
Baranyarn. rnárc. 14, máj.
4.ét megeI. hétf., jul. 20, Szent Ker.
napja előtti hétíön.
Hosszupereszteg
Vasm. rnárc. 4, máj .. ),
jun. 30, aug. 21.
Hőgyész Tolnam. Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja U. szerdán,
marhav., csüt. kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a köv. közn:
Igal Somogym. ápr. 24, máj. 22, jun.,-24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
ünnep, a köv. közn.
Iharosberény
Somogvm.
Mátyás napja,
(febr. 24), máj. 16, szept. 21, kv. és
Ikeruár Vasm. rnárc. első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.
lrsa Pes tm. febr. 14-t, jun. 15-t, szept.
l-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
kőv, hétfőn.
l st uándi Somogyrn. ápr. 28, jun. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn., V. vas., a köv.
napon, a jun .. vás. alk. a m.egel. közn.
Isztitnér Fejérm. József és Mindszent n.
mfogI. héttőn
kv és áv.
Iván Sopronm. sz .Pál U. Jubilate vas.', u.
Bertalan nap ll. és Mindsz. ll. keddi, n.
Ivánegerszeg Vasm. jan. 6 U. szerd., tav.
ápr., jul. és okt. hónapok első szerdán.
Izmény Tolnam. minden , év ·okt. 28-án
bucsu kv.

l'
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Izsák Pestm. márc. 23, jul, 19, okt. 11-ét
megeI. 'Vas. áv., h'étfőn kv.
Jánosháza
Vasm. márc.
19, pünkösd
el.
hétf., aug. 23, nov. 15.
J ászalsószenlgyörgy
jan.
10-t, aug.
2-t,
okt 15-t megel. vasárn.
u. hétf., Szenthárornság
vas. köv. hétfőn.
Jászapáti
J.-N.-l}.-Szolnokm.
febr. 19, jun.
24, .szept. 8, dec. 3. n, megeI. hétfőn.
Jászárokszállás
J.-N.-K.-Szolnokm.
febr.
24-25,
jun.
15-16,
aug. 5-6,
szept.
21-22-ét
megeI. vas. (áv.) és hétf. (kv.).
7'-""iászberény
márc.
25, máj.
18, aug. 15,
okt. 4, dec. 9-ét mfogl.
hétfőjén.
Ha
ünnep,
a köv. közn.
Jászkarajenő
Pestm.
ápr. 3, jul. 8, okt.
2-ét megel. hétf. Kar: ünn. megeI. hétf.
Jászkisér
J.-N.-K.-SzolnDkm.
febr. 8, ápr.
25, jul. 25, nov. 11-ét megeI. vas. (áv.),
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.).
Jászladány
J.-N.-K.-SzolnDkm.
jan.
18,
ápr. 5, jul. 2, nov. 22-ét megel .hétfőn,
ha ünnep,
a leg köz. közn.
Z<
..adarkut
SomogY111. sz. János el. kedd,
sz. István,
Bertalan
és Imre
el. hétf.
[(álló Nógrádés Hontm.
rnárc, 12-ét,
szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd
(kirakóvásár).
Kálmáncsa
Somogym.
márc. 22 (áv.), ha
vas. v. ünn., a köv. köznapon,
Aldozó
csüt. eL, kisasszony
n. el. hétfőn.
Kalocsa
Pestm.
marc. 19, aug. 1'5, nov.
30 el. hétf. és kedden
és [un; hóelső
vasárnap
és hétfőn.
.
Káloz Fejérm.
febr. l-ét mtogl. hétfőn,
husvét
er hétf., Boldogasszony
napját
sz. Mihály napját
mfogl. héten héttőn.
A kar. ünnep
megel .hétfőn.
Kapoles Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a köv. köznap.
Kaposmérő
·S01110gym. febr.
10, ápr. 1,
máj. 18, jun. 14, aug. 11, szept. 30. Ha
vas., köv. hétf.
.
liaposvár
Somogym.
ápr. és dec. hónapok
kivételével
minden
hónap
első
szerdáján.
-Ha ünn., a kőv. közn.
Kaposszekcsb
Baranyarn.
ápr.
15, okt
30. el. csüt., ha ünn., a köv. közn.
Káplalantóli
Zalam. márc, 19.
Kapuvár
Sopronm.
jan. 25, márc.
19, Lov.
Urnapra,
jul .26, okt. 15 és dec. 13,
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.
Karád
Somogym.
márc. 12, máj .4, junius 27, szept. 29. kv. és áv. Ha űnn.,
v. vas., köv. n.
Karcait J.-N .-K.-Szolnokm.
Mátyás
nap,
Margit
nap, sz. Mihály
nap, sz. András nap el. hétf.
Karmacs
Zalam.
máj. 3, nov. 1 u. kedd.
Kalymár
Bácsm,
máj.
Ifi-át köv. hétf.,
okt. havában
Teréz napot mfogl. hétf.
kv. és áv.
Kecskemét
márc.
12, máj .10, aug. 10,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és pénteken, ha csüt. ker, ünn., ugyamegel.
hét _csü.t. és péntek.
Kecel
Pestm.
husvét
után első vas., és
hétfőn,
jul. 20. megel., okt. 26. napját
megel .vas. és hétfőn, első nap áv., 111á-

sodík nap kv,
Keliida
Zalam. rnárc. 26-t, Mária napját
köv. n.; ha ünn., v.' vas. , a köv. kőznapon.
Renderes
J.-N.-K.-Szolnokm.
ápr. 9, aug.
9, nov. 9 febr. 9-él mfogl. hétt., ha ünnep,
a köv,
legköz.
közn.,
aug. 9-ét
mfogl. hétf., ha ünnep,
a köv. legköz.
köznapon.
Rercseliget
Sornogym.
márc.
24, május
15, aug. 16, okt .15.
.
Kerekeqqluiza
Pestm.
jun. 5-é to okt. 10.
megel. hétfőn.
Kerkaszenlmiklos
Zalam.
febr.
16, ápr.
23,jun.
·10 és aug. 6. u. kedden.
..
Kata Vasm. Vizkereszt
u. köv. hétfőn,
aug. második
hétfőn, nov. havában
Katahn
napot
mfogI.
hét
hétfőjén,
ha
ezek ünnepre
esnek,
a köv. első hétköznap
áv. és kv.
Keszthely
Zalam. jan. 6, febr. 2-l, husvétet, U rnapját,
jul. 2-t, aug. 10-t kóv.
csüt., szept.. 21, okt. 15-t, Szt. Márton
napot, dec. 8-t köv. csüt.
Kétegyháza
Békésrn.
ápr., aug. és bec.
hónapok
elsejét köv, hétf'őn..
'Kéthely
Somogym.
Szentháromság
vas.,
Adorján
n. és Dörnötör
n. u. hétf.
Kéty Tolnam.
ápr. és okt .hónapok
második keddi napján.
.
Kiliii Somogym.
ápr.
26. kőv. és julius
21. mfogl. hét hétfőjén.
Eisbárapáti
Somogym.
máj. 20, okt. 6.
Kisbér Komáromm.
ápr. 24-t, sz. Iván
napot,
Nagyboldogasszony
napját
és
sz. Márton n. mfogl. csüt.
Kiskomárom
Zalam.
sz. György,
sz. Pál
és Katalin
előtti hétfőn.
Kiskőrös
Pestm.
febr.
24-t, május
l-t,
aug. l-t .és okt. 18-t megel'. hétf.
Kiskutidorozsma Csongrádm.
ápr. ), jun.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasárnap.
Kiskunfélegyháza
Pestm.
jan. 20, márc.
19, máj.' 27, aug. 18 és okt. 4. napokat
megel. vas, és hétf. kv. és áv,
Kiskunhalas
Pestm.
rnárc, 25-éb, junius
21-ét, szept. 1-ét, nov. 19-ét megel. szerda és csüt, napokon,
ha a határnapok
szerdára
esnek, ugy ezen a napon .és
köv .csüt.
Kiskunlacliáza
Pestm.
febr. 28-29,
máj.
25-26,
aug. 3-4,
okt. 15-16.
mfogl.
héten vas. és hélfőn,
első n. áv., másodnap
kv. \
Kistelek
Csongrádm.
jan. 13-át, ápr. 16-át,
jul. . 7-ét és okt. 20-át megél. vas. és
hétfőn.
•
Kisterenye
Nógrádés Hontrn. máj. l-ét
köv. kedden
(áv.)
és szerdán
(kv.),
nov. 11-12.
Kisujszállás
J.-N.-K.-Szolnokm.
rnárc. 19tól 20-ig, jun, 30, szept. 4-5
és dec.
13-át megel. vas. és hétf. Hal vas. és
hétf. esnek, akkor ezen napok.
.
Kisuárda Szabolcsm.
márc.
17, máj."_23,
jun. 16, szept. 1 és nov. l-ét mfogl. hét- főn és karácsony
előtti hétfőn.
Kpka Pestrn, febr. 22, ha nem vas. esik,
c
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amegel
.vas. és hétf., [un. 22, szept.
22, nov, 22. mfogl. vas. és hétf.
Komárom
Komáromés Esztergomm.
Mátyás napot, Fülöp-Jakab not, PéterPál n.-t, Rókus u-t, Ferenc u-t, András n.-t mfogl. hétfőn.:
Kóny Győrm. máj. 8-t köv. hétf., okt.
28-át mfogl. hétfőn.
Kölcse Szatmárm. február utolsó nap. ját, máj., aug., dec. l-ét mfogl. hétf.
Kölesd Tolnam. Judica, sz .Gotthárd, sz.
- László és sz. Márton hetének keddi
napján marhav., szerdán kv.
Kömlő Hevesm. máj. második és szept.
negyedik hétfőjén.
Körmend Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr.
5, május 10. jun. 24, jul. 20, aug. 24,
szept, 21, okt. 12, nov. 11 és dec. 13.
aH szombatra, vasárnapra. vagy ünn.
esik, a következő
hétköznapon.
Kő,röshegy Somogym. márc. és aug. hónapok utáni kedd napján.
.
Kőrösladány
Békésm. máj. 10, jun. 28
és szept. 15. Ha vas. V. ünnep, a megelőző két napon. Els őnap áv., második
nap kv.
Kőszeg Vasm, Virágvas. eL, pünkösd eL,
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a
harmadik adv. vas. ut. mindig hétfői
napon, továbná
jan.: ut. szerd. áv._
Kötcse~omogym.
jul. és okt. első. péntekén, ha ünn., a köv. közn.
Kőtelek J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 25, máj.
5 és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétf'őn.
Kővágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5..
KővágószőZlös Baranyarn. jul. 22 és szept.
15. Ha vasárnapra esnek, a következő
hétköznap; márc. 1, dec. 1 áv,
Köveskál Zalam. husvét u. kedden, áld.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn
áv. és kv.

.

Kunhegyes
J.-N.-K.-~zolnokm.
Gyertya
szentelő Bold. assz., Páduai sz. Antal,
Sámuel és Lukács napján; ha hétköznapra esnek, az el. vas. éz hétf.
Kunszentmártoti
J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját
mfogl. héten vas. és hétf.
Kunszénlmiklós
Pes tm. márc. 16-át, jun.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napon
áv., az ezeket köv, kedden kv.
.
Kuias Somogym. ápr. 5, jun. 30, jul. 31,
szept. 6 kv. és áv.
.
Lajoskomárom. Veszprémm. febr., jun. u.
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent
István csüt. esik, megel. szerd.,· végül
nov. második- csüt.
.
Lajoemizse Peslm. jan. 10, máj. 26 és
szept. 15. megel. hétf. kv. és áv.
Lébény Mosonm, jul. .25, nov. 4. .köv.
szerd.; ha a nov. vásár szerdára esik,
ugyanazon a .napon,
Lengyellóti Somogym. márc, 10, jul. 25,
okt. 10.
.
Lenti Zalarn. febr. 22, ápr. 10, dec. 6.
Ha vas. v. ünn. esnek, a kőv. hétkőzn,
Lepsény Veszprémm, máj. 25, október 15.

megelőző hétfőn.
Lesencetomaj
Zalam. jul. 26 állatfelhajtással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
l-ét köv. hétf., a Medárd n. köv. szerd.
Letenye Zalam. febr. 24, jun. 21, hd. 29,
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünn., követhétközn.,
dec. 25. megel. kedden.
Lovasberény
Fejérm. anagyhétben
és
pünk. el. hétf., szept. Ll-ét mfogl. hét
hétfőjén és Dömötör nap u. hétfőn,
ünn. esetén a köv. kedden.
Lovászpatona
Veszprémm. Rezső, Antal,
Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hétfőn; ha ünnep, a köv. napon.
Lövő Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, Nagyboldogasszony napját, sz. Márton napját megel. csüt.
Mád Zemplénm. febr. 15, május 30, okt.
6, dec. ·12 kv.
Mágocs Baranyarn. febr. 14, ápr. 18, jun.
, 13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnepnapra esik, a köv. hétközn.
Magyarboly Baranyarn. márc. 10 és szeptember . 15, ha vas. V. ünn. esnek, ugy
a köv. legköz. hétközn,
Magyarkeszi Tolnam. sz. György nap el.
hétf., Nagyboldogasszony
és Márton
napját mfogl. héten hétf. Ha ünnenap,
akkor kedden.
Magyaróvár Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.
1, szept. 21, okt. 28, mfogl. hét hétf.
Mayars-zenliván Baranyarn. febr. 20, máj.
12. mfogL hét hétf., jul. 4, szept. 14.
Majs Baranyarn. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
okt. 10.
Makó Csanádrn. Judica vas.; jun. 24, aug.
19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik két napon kv., .
jan. utolsó vasarnapját
megel. pénteken áv., január utolsó vasárnapját megelőző szornb. kv,
Mándok Szabolcsm. Gyertyasz. Boldogasszony napját mfogl. .hétf., Judica vas.
kőv, hétf., Nagyboldogasszony
napját,
Simon Juda napot mfogL hétf.; advent
első napját kőv. hétf., ker. únn. esetén
kedden.
Mány Fejérni. jan. 15, ápr. 1, jul. 8, nov.
24. mfogl. -hét szerd. Ha ünn. v. ".as.,
ugy a köv, hétfőn.
I
Marcali Sornogym. márc. 26, máj. 1, jul.
25, szept. 4, nov. 5, ha vas, a következö
hétköznap.
Marcaltő VeSZprél11l11.
jan. 25, sz. György,
sz. Margit, nov. 5. kőv, csüt.
Máriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
aug. 21, Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.
Martonvásár Fejérm, márc, 25, jun. 15,
szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv.
és keddjén kv,
Mátészalka Szatmárm. jan. 25, márc. 19,
ápr. 24, jul. 22, szept. 29, nov. 19. m.fogI. héttöri.
Mekényes Baranyam. [un. 4. mfogl. hét
hétf. kv. és marhavásár, aug. 10. mfogl.
héthétt
.
Mernye Somogym. febr. 24, márc, 5, ·aug.
2, nov. 5.mfogl. héten hétf.
Mezőberény
Békésm. ápr, 8, jul. 12 és
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Somogyrn. Gergely nap, tavaszi «keresztnap», Illés nap el., Rókus
napján, 'őszi «keresztnap» el. hétfőn és
nov. I í-é.t köv. hétf.
Nagybajom Somogym. József nap el. kedden, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző
hétfőn.
Nagyberki
Somogym. husvét ut. kedden,
jun. 27, aug. 10, szept. 25.
Nagybörzsöny
Hontm. jan. 1, junius 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
Nagycsákány Vasm. febr. 24, máj. 2, jun.
8, aug. 6, szept. 9 és nov. 25. Ha ünn.,
a legköz. hétközn., v. ha a körmendi Y.
szentgotthárdi vásárok is azon napra
esnek, akkor az utána való napon.
Naoqcenk Sopronm. husvét utáni és Simon-Juda el. csütörtök.·
Nagyfüged Hevesm. febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. hétközn. áv. és kv.
Nagydorog Tolnam. rnárc. 13, junius 5,
aug. 1, OKt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
Nagyecsed Szatrnárm. febr., ápr., jun.,
aug., okt. és dec. hónapok első keddj.
Nagyharsány Baranyam. jan. 25. el. hétf.
és kedden, ápr. 12, jun. 27 (sz. László)
és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Nagyigmánd Komáromm. József nap, Vitus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
NagykáZZ6 Szabolcsm. hush. kedd utáni
csüt., sz. György, László király, szent
Mihály,
sz. András napját mfogl. hetek csütörtök.
Nagykanizsa Zalam, jan. és jul. hónapok
kívételével
minden hónap első keddjén.
Ha ünn. a köv, hétkőzn.
.
Nagykapornak
Zalam. Jézus nevenapja
Fehérvas.. Szenthárornság vas. Boldogassz. nap és ~'~indszent ut. hétf.
Nagykáta Pes tm . jan. 25 ápr. 24, szept.
a kőv. kőzn.
14-ét mfogl. hét vas.
Monor Pestm. márc. 12, jun. 1, aug. 18, Nagyk6nyi Tolnam. ápr. 12-1. jun. 24-í.
aug. 15-t okt. 9-t mfogl. hét szerdáján ;
dec. 8. megeI. vas. Ha nem vas. esnek,
ha a jun. és aug. vásár napja ker. ünn.,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő.
a köv. közn.
Első nap áv.
lJfonoszl6 Zalam. márc. 10, jul. 10. meg- Nagykőrös Pes tm. márc. 5, ápr. 27, [un.
27, okt. 26. megel. vas. és hétf., aug.
előző szerdán.
Moár Fejérm. sz. György és Szentháromutolsó hétf. és keddjén, ha a ha tárnapok vas. esnek (az aug. kivételével'),
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
nap hetében hétfőn kv.
ugyanazon napon és hétfőn.
Moson Mosonm. ápr. 2, jul, 13, okt. 4, Nagyl6zs Sopronm. husvét el. két héttel
hétfőn
LJ rnap el., sz. István, Lukács
dec. 21-hez legk .eső hétf.; ha ünnep,
kőv, közn,
,
nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
Mosonszerüjários
Mosonm. márc. 19, jun. Nagymaros Hontrn.: József, Jakab heté24, aug. 20, nov. 11 .mfogI. hétf., ha
ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
ünnep, a köv .kőzn.
hétfőn kv.
Mosonszenimiklos
jul. 25-ét és nov. 4-ét Nagyoroszi Nógrádm. márc. 19. hetében
keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 6. hemegelőző szerdán. Ha szerda, magán
ahatárnapon.
tében hétfőn és kedden.
Veszprémm. máj. 10, julius 25,'
Mozsg6 Somogym. husvét után kedd, ju- Nagypiril
szeptember 29.
nius 24.
.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20. mfogI. Nagyrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug.
héten szerdán. Ha ünn., a köv. napon.
16 és nov. 15.
Nádasd Vasm. márc. 2 és szept. 1. Ha N.-Szakácsi Somogym. febr. 10, ápr. 1,
vas. v. ünn., ugyamegel.
hétközn, _
nov. 11. Ha ünn. v. szomb., köv. közNádudvar Hajdum. jan., ápr. és aug. első
napon.
.
hétfőjén, okt. 25-ét mfogL héten hétf. N.- Vázsony Veszprérum. In vocate vasárnap, 'sz. keneszt feltalálása napját, sz.
Ha uj évre v. ünn. esnék, a köv. nap.

okt. 6. megeI. pént, szarvasmarha-, sertés': és juhvásár, szombaton ó-, .vasárnap kv., jan. 16-t megel. pént. áv.,
szombaton kv. .
lJfezőkomárom Veszprémm, Judica, Rog.
napja, sz. Mihály napja het. kedd és
szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd
és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
két napon át.
lJfezőkövesd Borsodm. márc. 19, jun. 27,
aug. 20, nov. 30. megel. hétfőn. A megelőző vasárnap áv.
fezőtur J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 4, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a. megeI. nap áv., a határnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a
kőv. közn.
lJfihályi Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jun. 13,
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó
keddjén.
Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
nov. 5.
Milcosszéplak
Vasm. jan. 22, márc. 22,
aug. 22, okt. 22.
Mindszént
Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14lől 15-ig, jun. 30, jul. 1, okt. 27-28.
Ha nem péntek és szombat, amegel.
hét péntek és szombat. Első nap áv.,
második nap kv,
•
Miskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf.,
. megeI. és kőv, 3-3 nap áv.
Miszla Tolnam. ja., ápr., szept. első hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv, nap.
Mohács
Baranyam. febr. 24, márc. 19,
ápr. 17, jun. 24, szept. 15, okt. 15-ét
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megeI.
hétfőn. Ha vas., ugy a köv, hétfőn; ha
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha
hétfőre esnek, ugv aznap tartandók;
márciusban József és októberben Teréz
napját mfogI. hét hétfőjén, ha ünnep,
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Iván napját (jun. 24), szent kereszt felmagasztalását
és karácsony napját megel. hétf. áv., kedd kv,
.
-Nemesdéd
Somogym.
márc. 2·1, Szenthárornság ut. kedden,
szept. 29 és dec.
21. el. héttőn.
Nemeshelés
Zalam. husv. ut. kedden, áldozó csüt. el. szerdán, jun. 28 kv. és áv.
Nemes-Sándorháza
Zalam. jan. 25, március 9.
Nemesuid
Somogym.
jan. 22, márc. 21,
jun. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.
nap. Né metboli;
Baranyam.
jan. 6, máj. 16,
jul. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a
megel. hétf., okt. 20, rnárc. 25-ét m.Iogl. hétf., ha ünn., a kőv. napon.
Nikla Somogym. dec. 6. búcsúvásár'.
Nógrád
Julianna,
Zsófia, Anna és Erzsébet 'napját mfogI. hétfőn.
Noszlop Veszprénun.
ápr. sz. György és
okt. Teréz napokat
mfogI. hétfőn.
Nova Zalarn.
Gergely,
György,
~arlós
boldogasszony
el. hétíön,
Nagyboldogasszony, Mihály el. és karácsonyelőtti
hétfőn.
Nyárad
Veszprémm.
máj. I-t, okt .15-t
mfogI. hét szerdáján.
Nyirbakta
Szabolcsm,
jan. 27,- ápr. ·15,
juI. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogI.
hétfőn.
Nuirbátor
Szabolcsm .. márc. 25, máj. 28,
szepl. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csütörtök.
Nyirbogdány
Szabolcsm.
márc.
12, jun.
24, okt. 4, dec. 6. hetében
szerdán.
Nyiregyháza
Szabolcsl1l.
márc. első, ápr.
második, juI. és szept. első, okt. harmadik, dec. első hétfőjén,
ha ünn., a köv.
hétfőn. Lóvásár
Medárd napját
mfogI.
hét hétfőjén.
Nuirmada
Szabolcsm.
Virágvas.
ut. szerdán, áld. csüt.
mfogl.
Anna napját,
kisasszony
és András
napját
mfogl.
szerda kv. és áv.
.
Ocsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jun. 24,
okt. 19. megeI. hétfőn.
Öesoo Békésm, máre. 1-0, szept. 22, ha
vas. v. ünnep, a köv. közn,
Onod Borsod-,
Gömör-,
Kíshontm, jan.
2, márc. 19, máj. 10, jul .3, okt. 4.
Oroszuár
Mosonm. sz. Vida napján.
Orosháza
Békésm.
márc,
első, jnnius,
szept., dec. második hetének csüt. .
Örkéruj Pestm. jan. 23, aug. ll-t megél.
hétfőn.
Ostliasszonu]a
Vasm. jul. 13.
Orora Tolnam.
Jézus nevenapja,
nagyhéten,
Sarolta,
Teréz,
el. hétfőn
áv.,
kedden kv.
Oriszetüpéier
Vasm. febr. 28, márc. 21,
máj. 18, jun. 20, aug. 1, nov. -l. kv.
és áv.
Öskü Veszprémm.
Hugó napját,
Dénes
napot mfogI. hétf., ha ünn., a kőv. hétf.
Pacsa Z.alam . .aug. -18 .és Mátyás n, el.
csüt. kv. és áv., ápr. első csüt.,
szent
Iván el. csüt., okt. ulolsó csüt.
Paks máj. 16, [ul. 15, szept. 21, nov. 25.

napját

mfogl.

hétf. áv. és kedden kv.
máj. 28, szept. 13, ha vas.
v. ünnep, a köv. közn.
Pápa
Veszprémm.
Gyertyaszentelő
boldogasszony,
Gyümölcsoltó
boldogaszszony, Szenthároms.
vas., jul. Sarlós
boldogasszony,
aug. Nagyboldogassz.,
.szepí. Kísasszony és dec. Boldogassz.,
szepl. fogant. ünnep
után eső kedden
és .szerdán.
Pápateszér
Veszprérum.
ápr. 8-t, szept.
l-t köv. csülörtökön.
Pápóc Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
vagy vas. esik ,a köv. nap.
Pászto Hevesm. Virágvas.
ut. kőv., febr.
.15, jún. 29, aug. 10, dec. 24. megel.
hétf. és kedden, Mindszent napját megelőző hétfőn
áv.
Pécs Baranyarn.
minden
hó első hétí.,
ker. ünnep esetén a köv. hétközn.
"Pécsuárad
Baranyam.
Bálint,
Adalbert,
Nagyboldogassz.
és Lukács
napot
m.fogI. hétf. és kedden, jun. 15-én.
Pécel Peslm. máj. hó első, szept. második hétfőjén
és keddjén.
Perkata
Fejérrn.
máro.
12, aug. 29, ha
hétfőre esnek, ellenkező esetben a kőv.
hétfőn.
Pilis Pestm. jari. 5, ápr, 5, juI. 5, okt.
5-ét m :).:,;e1.vas.
Pili.suörösuár
Pes tm. febr.
20-t,
szepL,
8-t köv. hétfőn.
Pincehely
Tolnam.
Hushagyó
kedden
és
Hamvazó
szerd., sz. György nap, Urnap és Simon-Juda
hetében kedden úv.,
szerdán kv.
Polgár Szabolcsm.
jan. 4, márc. 15, [un.
14, szept. 20. mfogI. szerdán kv. és áv.
Polgárdi
Fejérrn. márc,
19. és szept. 16.
megeI. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.
Pölöske
Zalam. nagycsüt.,
nov. 15, ha ez.
a nap vasárnap,
a köv. napon.
Pulnak
Gömör K.-Honlm.
febr. 2-t, husvétot,
pűnkősdöt,
aug. 15-t, nov. l-t és
karácsoriv
napját megel. hétf. áv., kedden kv. Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban,
amelyekben
országos vásár
nem tartatnak.
Püspökladány
Hajdummárc.
19-1, 111fogI. csüt., jun. más. csűt., szept. 29-t,
nov. I-t mfogl .csüt.
Rábacsanak
Sopronm. febr. és szept.: második keddjén.
Rábaliidoéo
Vasm. jan. harm., husvét el.
hétfőn, jun. harrn. hétf. és okt. .1. Ha
okt. 4 nem hétfő, a köy. hétf.
Rácalmás Fejér-ru.
ápr. 12-t, okt. 15. megelőző hétfőn.
Ráckeoe
Pestm. jan. 2:>, ápr. 17, juI. 15.
és nov. 5-ét megeI. vas. és hétfőn áll.
és kedden kv.
Ráckozár
Baranyarn.
márc.
12, máj. 5,
jun. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
Rajka Mosonrn. farsang
ut .hétf., nagy- csűt., pünkösd ut. kedden, Urszinc változást, Kálmán
napot
köv. hétf., Tamás napján.
Rakamaz Szabolcsm.
ápr, 25, aug. és nov.

Páli Sopronrn.

másődik
helébenhétf.,
ha ünnep.,
a
köv. napon.
Regöly Tolnam. máj. 16. és aug. 15-ét
mfogl. kedden.
Répceszemere
Sopronm.
máj.
7, szept.
H, vasárnap
esetén az ut. való hétf.
Marhavasár
u. a. napon.
Repceszentquörqij
Vasm. márc.
12, ápr.
24 Pűnk, ut. kedden, okt. 26. kv. és áv.
. Rum Vasm. jan. 10, márc. 2-1, jun. 27.
aug. 25. okt. 15.
_~- Saioszentpéter
Borsodm.
márc.
12· ápr.
24, jun. 29, szept. 29 és dec. 6-át. m.'Igl, hétfőn és meg el. vas., ha ünnep, a
köv. hétf. és vasárnapon.
- • Sajtoskál
Sopronrn.
«Laetáre»
el. csüt.,
sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás heteiben csütörtök.
Salgótarjcin Nógrádm,
jan., máj., juI. és
okt. hónapok
3. hétfőjén.
Ha ünnep,
a köv. közn, áv., másnap -kv.
Sárboqárd
Fejérm. febr. 15-t, ápr. 4, jun.
14, szept.
t5, nov. 19. napját
mfogI.
héttőn. áv. és kv.
Sári Pes tm. aug. 15.
Sarkad Biharrn, ápr. 24, jun. 8, okt. 10
és dec. 21. -riapját
megél. hét csüt. és
péntek.
Sárkeresztur
Fejérrn,
máj.' 13-M, okt. 15
megeI. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogl.': hétfőn.
Sárosd Fejérrn. máj. I-ét, jul., l-ét, aug.
14, nov. l l-ét mfogl. hét hétfőjén.
Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.
Sárospatak Zemplénm.
márc., máj., aug.
és okt. hónapok
első, dec. hónap második szerdáján.
Ha ünnep,
a következő szerdán.
Sárvár Vasm. aug. 2. ut. köv. hétf., Simon-Juda
napján,
Rogate hétfőjén,. advent első hétfőjén,
ha ünnep, a köv. n.
Sármellék
Zalam. husvét
és Szent Márton előtti kedden.
"
Sásd Baranyam.
máj. 7, jul. 8 és szept.
1-ét mfogI. hétfőn.
Ha ünnep,
a köv,
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha· ezek vasárnap vagy ünnepre- esnek, ugy a köv,
legköz. hétközn.
.
Sátoraljaujhely
Zemplénm.
Apollonia,
Virágvas., jul, 2, szept. 2. nov. 5. hetében,
karácsonyt
megel. héten hétf. és kedden, ünnep esetén csüt, és pénteken.
Sellye Baranyam.
márc, 4, máj. 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn
áv.,
kedden kv.
,
Seregély es Fejérm.
jan. 29. mfogI. hét
hétfőjén,
Feketevas.,
Apostolok
oszlását
mfogI. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.
Siklós Baranyam.
márc.
19. hetében,
Szentháromság
vas. ut., N agyboldogaszszony, nov. 30. hetében
hétf., kedden
áv., szerdán
kv.
Simontornya
Tolnam. Laetare,
Exaudi és
őrangyalok
vasárnapját,
Imre
herceg
napját
mfogl,
hetekbe
nkedden
állatvásár,
szerdán
kv.
.
Siotok Veszprémm.
ápr. 20, okt. 19. m.fogl, Iiéten szerdán.
Solt Pestm.
Rókus
napot. megel., Sára

173
napját,
Márton napját,
köv. hétf. áv,
kedd IF., ha ünnep,' a köv. közn.
Soltvadkert
Pestm.
Szt. György
napját,
nov. I-ét mfogl. hét keddjén.
Somlóoásárbebj
Veszprémmegye
Benedek,
Margit, Lambert napot, Karácsony
ünn.
mfogI. hétf: J{V, és áv. '
Somogy vár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasá~n~p vagy
ünnep, a köv. hétközn.
kv. es av .
Sopron márc. első hétfőjén,
ha ez farsang utáni hétfőre
esik, egy héttel később; máj. és aug. utolsó 'hétf." szent
'Erzsébet
napot
mfogI. hétf., ha Erzs.
napja vasárn., amegel.
.hétt., febr., ápr.,
jun., okt. hónapok
első hétf. lóvásár,.
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár
: az orsz.
. vásárokat
megeI. d. U., továbbá
jul, és
szept. első hétfőn.
Soroksár
Pestm. márc. 8, máj. 15, aug.
10, okt. 31. mfogI. vas. és hétf.
Sós/wt Fejérm. Gergely, Medárd, Urszinvált. és Erzsébet
hetében
kedden
és
szerdán.
Ha ünn., a köv. napon,
első
nap áv., második
napon kv.
Söjlör Zalam. márc. első csüt., máj. második hétf., ha únn.,
köv. napon, jul.
_30, okt. 15-t kőv. hétf., ha ünn., a k óv.
hétfőn.
. •
Sümeg Zalam.x Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben
hétf., AId. csüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony,
Bertalan,
Dömötör és Erzsébet
napján.
Szabadszállás
Pestm.
márc.
31, jul. 7,
szept. 1", és nov. 15. Ha nem, vas. esnek,
a megeI. vasárn.
kv., el. nap. áv.
Szabadszentkirály
Barahyam.
AId. csüt.
el .napon,
jan.
15-t, jun.
27-t, aug.
15-t mfogI. csűt., szept. 21, nov. 2, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.
Szakcs Tolnam.
febr. 24, jun. 3, szept.
14, dec. 5.
.
Szalkszentrnártoti
Pestm. jan. 28, máj. 19,
juI. 20, okt. 18.
Szamj
Sopronm.
márc.
21-1, máj.
9-t,
szept. 19-t, nov. 25. köv. hétf.
Orsz.
áv.: jan. 15-t, jul. 25-t, mfogl. hétf..
Szarvas Békésrn. febr. 24, jun. 24, okt.
19, dec. 21. megeI. pént. marhav., szorn. baton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra
esnek, a, kv. vasárnap
és hétf.,
az áv. a megeI. szombaton.
Szászuár Baranyam.
márc. 25. kőv, hétrön, szepterrrber 15, jun. utolsó hétf.
Szécsény
Nógrádm.
jun. 25, márc.
12,
ápr .. 24, jun. 13, jul, apostolok
oszl.,
'aug. 29, nov. 25. mfogI. hétf. és kedden.
Szeged febr. 17, máj. 5, jul, 31, okt. 10,
Első nap áv., második nap kv.
nov, 30. mfogI. hetekben
vasárnaptól
vasárnapig,
megeI. pénteken
és szombaton
sertésv.
Szeghalom
Békésm,
febr.
10, máj. 20,
jul. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
Szeqoár
Csongrádm.
márc. 10, máj. 19,
aug. 19 és nov. 19. napokat
megeI.
szombat,
vasárnap
és hétfőn,
első napon áv., a köv. két nap kv.
Szekszárd
Tolnam.
Virágvasárnap,
Al-

a
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.odoz6csüt.,
Sarlósboldogassz.,
Keresztföltalálás
napját
s Erzsébet
napokat
mfogI. hétf. és keddi napok.
Székesfehérvár
febr., ápr., jun., aug., október és dec. hónapok
15-én. Orsz, áv.
jan., márc., máj., jul., szept., nov. 15,
ha ünn. v. vas., a köv, közn.
Szendrő
Borsodm.
jan.
22, márc.
25,
aug. 1, okt. 4-ét megél. hétf.
Szentanialta Zalam. febr. első, Antal n.,
hetének,
nov. ut., hetének
szerdán
állatfelhajtással.
Szenidienes Baranyam. jan. 2, jun. 1 áv.,
márc. 15, aug. 10 áv. és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. kőv. vas. kv. Ha vas. v,
ünnep, a köv. közn,
.
Szentendre Pestm. máj. 5, aug .1-ét m.fogI. hét hétfőjén,
Mindszentek
utáni
első hétf. kv, és áv.
Szentes Csongrádm. febr, 2, ápr. 24, jul,
22, szept. 21-ét, nov, 30-t megeI. pént.
és szohmb. Ha ünnep, amegel.
pént.
és szombaton,
szombat kv., a köv, két
napon
áv.
.
Szentgál Veszprémm.
ápr. 8-t, jul. 16-t,
nov. 25-t mfogl. hét hétf. áv., keddjén
kirakóvásár.
.
Szentgotthárd
Vasm.
kántorszerda,
ut.
(márc.,
jun.,
szept.,
dec.)
hétfőn,
nagycsütörtök,
máj. 1, jul. 22, okt. 18.
S::.entgyörgyvölgy
Zalam.
febr.
19, ápr.
12, jun. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep
vagy vasárnap;
a köv. napon.
S'zentlőrinc Baranyam.
febr. 14, ápr. 12,
jun. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha
vas .v. ünn., az ápr, és jun. vásár a
megeI. hétfőn,' a febr. és szept. vásár
a köv. hétfőn, az okt. és dec. vásár a
következő köznapon.
Szepetk Zalam. márc. első, dec. Luca n.
előtti hétfőn.
Szerencs
Zemplénm.
jan.
16, ápr. 24,
aug. 16; nov. 2.
Sziget vár Somogym. jan. 25, ápr. 24, jun.
12, aug: 2, szept. 29, nov .19. mfogI.
hétfőn
áv., kedden
kv. A községhez
tartozó
Turbék
helyen Nagyboldogaszszony és Kisasszony
napján kv.
Szikszó Ab.- Tornam. febr. 6, máj. 1, juI.
22, szept. 8, nov. 11-ét mfogI. vasárnap
és hétfőn.
Szil Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jun. 4,
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn. v.
szornbatra- esne, a -köv, hétfőn, Miínd. szent napja
után hétf., Karácsony
el.
csütörtökön
áv. és kv,
Szirák Nógrádm.
febr. 24-ét köv.,
máj.
13, szept. 8. megeI. és nov. 25-ét köv.
kedden.
Szob Nógrád és Hontm. jan. 15-t, ápr.
6-t, jun. 27-t, okt. 207t -megel. hétf.
Szolnok J.-N.-K.-Szolnokm.
febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., ugy ezen
és a köv. napon"
ha nem vas., akkor
a megeI. vas. áv. és hétf. kv.
Szombathely Vasm. Hushagyó, sz. György
el. kedden' és szerdán, ha keddre esik,
aznap és szerdán.
LJ rnap el. kedden
és szerdán, jul. 25, ha kedd, amegel.

kedden. Kisasszony
nap és András nap
el. kedden és szerdán, ha András kedd.
esik, aznap és szerdán kv. és áv., máj.
3-ik és okt. első keddi napon.
Szőlősgyörök
Somogym.
márc.
21, máj.
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep,
a következő
napon.
Szőny Komáromm. márc. 4, máj .16, [ul.
17, szept. 13. köv. hétfőn.
Szulok
Somogym.
Husv., Pünkösd,
Lukács nap el. hétfőn kv. és áv.
Tab Somogym .. ápr. 11, jun. 2, aug. 1.
szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. kőzn,
Tabajd Fejérm. febr. 3, máj. 24, aug. 30,
nov: 8-át mfogI. csüt. kv, és áv.
Tállya Zemplénm.
jan.' 22, ápr. 4, [un.
27, okt. 19.
Tamási Tolnam. febr., márc. első Kántornap el., máj. és jun. más. Kántor nap
el., jul. Magd. eL, szeptember
Kántor
eL, dec. Kántor
el. hétfőn
áv., követ, kező napon kv.
Tápióbiácske Pes tm. febr. 7, máj. 7. megelőző hétfőn, okt .15-t megel. kedden.
Tápiógyör.gye
Pestrn.
márc.l,
máj. 5,
Tápiószele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jun. 29,
okt. 15. napokat mfogI. hétfőn.
Tápiószentmárton
Pes tm. márc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy ünnep,' a köv. napon.
Tapolca Zalam. márc. máj., aug. és dec.
hónapok első szerdáján,
ha ünnep, csütörtökön.
Tarcai Zemplénm. febr. 3-t, márc, 10-t,
máj. 5-t, aug. 11-t, szept.
29-t, nov.
17-t köv. hétfőn,
ha ünnep,
amegeL
hétfőn.
Tarján Komáromm.
márc. 31, máj. 10,
aug. 4, okt. 18. mfogI. hétf. kv. és áv,
Tata Komáromm.
Husvét,
Pünkösd,
ut.
János felv. és Imre hetében kedden
és

. szerdán,
Tatabánya

.

Komáromm.
minden
hónap
15-ét övetó hétfőn.
Tél Győnn. febr. 16-t, máj. 16-t követő,
jul. 31-t, okt. 31-t megél. csütörtökön,
ha a májusi
vásár
vas. v. ünnepre
esik, amegel.
leözn,
.
Tevel Tolnam. ápr. első hétfőn, Szentháromság
és Tekla n. hétf. kv. és áv,
Tihany Zalam. ápr. hó 24, jul. 24. köv.
hétf. áv., kedden kv.
Tinnye Pestm. jan. és márc. hó első,
jun. hó második
és okt. első hétf.
Tiszadob
Szabolcsm.
jan.
15, ápr, 17,
aug. 7, okt. 4-ét megel. hétfőn.
Tiszaföldvár J.-N.-K.-Szolnokm.
márc. 2'1,
, jun. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétkőzn,
esik, az előző vasárnap
és hétfőn.
Tiszakiirt
J.-N.-K.-Szolnokm.
minden
év
máj. első vas., szept. 30-át mfogI. hét
vasárnap
és hétfőn,
Első nap áv., második nap kv,
Tiszalök Szabolcsm. febr. 14, május 15,
aug. 21, szept. 25, nov. 27. mfogI. hét
csütörtökön.
Ha ünnep,
akkor
megeL
szerdán kv. és áv.
Tiszaluc Zemplénm. jan. 5, ápr. 15, jul,
10, nov. 5.
Tiszanána Hevesm. febr. 24, máj. 1, aug.

4. és okt. 15. megel. hétfőn.
Tiszaszeniimre
J.-N.-K.-Szolnokm. julius
első hétf. és nov. 19-ét megel. hétfőn
.kv, és áv.
Tokáj Zemplénm. márc. 24, jun. 23, jul.
22, szept. 22, okt. 27, dec. 2-ét mfogl.
hétfőn.: Ha ünnep, a köv. hétfőn.
Tolcsva Zemplénm. ápr. 8, jun. 22, szeptember 9, nov. 10'. kv. Ha ünnep, megelőző hétfőn.
Tolna Tolnam. máj. el. hétf., [un. 13-t,
aug. 10', nov. l-t köv. hétf.
Tolnanémedi Tolnam. jun. 21-t,' okt. 22-t
mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep, a köv.
köznaporí.

.

Toponár Somogym. ápr, 25, Szeritháromság vas. ut, napon, aug. 25, nov. 11.
kv, és áv. e. n.
Tólvázsony Veszprémm. jul. 2-t, okt.' 10-t.
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv.
köznapon.
Törökkoppány
Somogym. jun. 15, szept.
17. Ha vas. v. ünnep, aIegköz.
hétköznapon kv, és áv.
Törökszentmiklós
J.-N.-K.-Szolnokm. jan.
10', ápr. 17, [ul, 26, okt. 4. Ha hétköznap, az el. vas. és hétfőn áv. -vas., kv.
hétfőn.
Tura Pes tm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
hétfőn kv.
Turkeve J.-N.-K.-~zolnokm. ápr. 1, jun.
20', szept. 20', dec. 6. mfogI. vasárn. és
hétfőn. Ha vas., ugy ezen és a köv,
hétfőn.
Türje Zalam. febr. 24, ápr. 24, jul. 25,
szept. 29. Ha vas :v. ünn., a köv. hétköznapon.

Tüskevár Veszprémm. febr. 24, jun. 13,
jul. 22\- szept. 8. napokat megel. hétf.
Ujjehérló ~zabolcsm. Nagy K., Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csütörtök kv, és áv.
Ujkécske Pestm. febr. 20', máj. 15, jul.
31, nov: 3. Ha nem vas., ugyamegel.
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv.
U [pest Pestm. febr., máj., jul. és okt.
l ő-ét köv. vasárnap.
Und ~opronm. márc. 20', máj. 11, jun. 30',
szeprember 9.
Uszod Pestm. szept. 1. megel. hétfőjén
marhavasár.

üllő Pestm. márc. 4, aug. 10'. megel. hétf.
Vác Pestm. husvát el., Sarlósboldogaszszony napot, Gál napot, Tamás. napot
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17,
aug. 30'; ha a máj. és aug. vásár vas.
vagy ünnepre esik, akkor a kőv. kőzn.
Vaja Szabolcsm. aug. első hétf. kv. és áv.
Vál Fejérm. febr, 20', máj. 16, aug. 16,
okt. 20'. mfogl. hétf. áv., kedden kv.
Városlőd Veszprémm. febr. 13, szept.
17. mfogl. szerdán áv.
Várpalota Veszprémm. ápr. 12, aug. 6,
nov. 11 és dec. 13. napját mfogl. hétf.
Vásárosbéc Somogym. máj. 23, okt. 4.
Vásarosmlske Vasm. Gy.-Szentelő boldogasszony napját, Gyüm. Boldogasszony
napját, S.-Boldogassz. napját, aug. N.napon, Ferenc, Katalin és Luca napján.
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Boldogassz., Kisasszony napját követő
napon, Ferenc, Katalin, és Luca napján.
Ha ünnep, a köv. napon.
Vásárosnamény
Beregm. hushagyó kedd
után hétf., Medárd napot, mfogl. héten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn.;
a köv. közn.
Vassurány Vasm. márc. 19, máj .1, aug.
12, október 26 kv,
Vasszécsény
Vasm. febr. 16-t megelőző
csüt., jun. 17, ha vas. v. ünnep, a köv.
napon, szept. 14-t és nov. 22-t megel.
csütörtökön.
Vasvár Vasm. jan. 27, márc. 15, máj. 3,
jun.· 13, aug. 10', szept. 29, nov. 10'.
Velence Fejérm. márc. 27, aug. 7, nov. 6
marha- es kv.
Véménd Baranyam. márc,
27, júl. 17,
szept. 30' kv. és áv.
Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,
Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el.,
István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep
vagy vasárnap; köv. hétf.
Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. 30'.
Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
Yeszprém Veszprémm. jan. 6, febr. 14,
márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.
Vészlő .Békésm. febr., máj., aug., nov. hónapok első napját mfogl. hét szerdáján.
Villány Baranyam. ápr. 4-t megel. hétf.,
jul. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét
hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a
decemberi vásár ünn., akkor a' köv.
köznapon.
Visegrád Pestm. jun. 24, szept. 8-át köv,
vasárnap.
Vörs Somogym. ápr. 3, jul, 5. u. köv.
hétfőn.
Zala Somogym. ápr. 5, máj. 25, aug. 27,
okt. 4. Ha ünnep, el .V. ut. eső hétközn.
Zákány Somogym. jun. 24, kv. és áv,
Zalaapáti Zalam. márc. 21, Pünkösd el.
szerda, űrangyal ut. napon, okt. 31.
Zalabér Zalam. sz .Gergely n. el., Medárd
nap el. szerdán, Nagyboldogassz. ut.
Advent más. vas. ut. kedden marhav.
és kv.
Zalaegerszeg Zalam. febr. 14, Virágvas.
el. hétf., sz. György ut. hétfőn, Pünkösd ut. kedden, [ul, 22, szept. 9, okt.
28, nov. 30', december 28.
Zalalö1,Jő Zalam. jan. 10', ápr. 1, jun. 13,
aug. 29, nov. 5, ha vas. v, ünnep, az
aug. vásár kivételével
a köv. köznapon.
Zalaszánló Zalam. Pünk. ut. kedd, Illés
utáni kedd kv, és áv.
Zalaszenlbalázs
Zalam. febr. 3-t, Urnapot, aug. 20-t kőv. hétfőn.
Zalaszentiván
Zalam. máj .19, aug. első
hétfőjén.
Zalaszentlászló
Zalam. jan. 17, máj. 16,
aug. 15. utáni szerdán.
Zalaszentgrót
Zalam. febr .3, márc. 12,
Husv. el. szerda, jun. 24, jul. 13, szeptember 1, nov. 11, Kar, el. szerda.
Zalavár Zalam. febr. 24, jun. 8-t követő
kedden.
Závód "Tolnam. nagyhét. el. pént. kv.
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Zirc Veszprémm. márc. 19, maj. 1, jul. Zsámbék
Pestrn. febr. 4, ápr. 24, jun.
24, okt. ~$. mfogl. szerdán áv., csüt.
26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
kirakóvásár,
ünnepnapra esik, a köv. nap.
Zomba Tolnam. ápr, 18, jul. 26-át mfogl. Zsámbok Pes tm. ápr. I-t, szept. 14-t meg. szerdán, okt .havi Dömötör hetébe eső
előző hétfőn .
. szerdán.
.
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az 1930. közönséges évre
az eddigiekhez hasonlóan az evangeliolD hívei számára valósággal értékes
évkönyv
és egyuttal általánosságban gazdag
nemzetépítö alkotás gyanánt szolgál. E fontos, hézagpótIó
misszióján kíVül szépirodalmi részével, ismeretterjesztő és szórakoztató kőzleményeivel is nemesen épít, sőt mulattat is.
Itt az ideje azért, hogy az összes illetékes helyeken céltudatosan megszervezett terjesztési mozgalom az 1930. évi
Luther-Naptárt minden magyarul ltudó evangélikus családba
eljuttassa.
,
A gazdag tartalom és elsőrangú kiállitás miatt magas előállítási költségek mellett is az 1930. évi Luther-Naptár ára
nagyon olcsó: 1 peng6 &o fillér, amEflyár mellett csak a buzgó
terjesztés biztosíthatja a kockázatos vállalkozás biztonságát.
A bizományosok számára a csomagokhoz mellékelt kísérő
levelek tartalmazzák az elszámolás feltételeit.

•
•
•
•

Minden a Luther-Naptárra vonatkozó
megrendelés és ~egkeresés a Luther,Naptár kiadóhivatalához,
Sopron
Paprét 2. sz. alá intézendő.

SZÉKELY ÉsTÁRSA
könyvny"mda könyvkötészet

és vonaloz6intézet

Sopron; Várkerület 66. szám
_

Telefon 394 -

A cég készít könyvet, ujságot, plakátot,
vonalozott üzleti könyveket, gazdasági,
keresked. és egyházi nyomtatványokat.

•
•
•
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Pártoljuk.
Luther- Társaságunkat
Budapest, VIlI., Szentkirály-utca 51
mely minden könyvet és zenemüvet,
papir-, iró- és rajzszereket azonnal
olcsón és pontosan szálln.
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Az érdeklődők iigyelmét ielhívjuk a Luther-Naptár
. új pályázati hirdetésre.
.
Az 1930. évi "K6pes Luther-Naptár" könyvkereskedésben és bizományosi
terjesztésben 1 pengő 60 &lIér, egyes példány ára a szerkesztőség által
küldve postaköltséggel együtt 1 pengő 76 fillér.

