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Po.'•• '.1.4• .,ok, B.1I61dr.: 20 P·ig 15 f, 100 P·ig I földi értékben töltendő ki, a befizetés azonban pengö-

I.e?él LeTe. = Ez--Postai
201 40 /250 /500

I.ző· NyomtatTány ÁrumiDta ~ press-
lap ... dijdíjszabás gr.·ig grAg grAg grAg -.-

pengő-fillérekben

10 14:18

1

26 6 10 gr.-ig 2 fillér 50 gr.·ig 6 f 20 "':":'.é
helybe 50 , 4 , 250 16 , ~g~.:1

Belföld 100 8 , ~aJ"':.:tf., , 350 24,20 28 36 ÓO 10 250 , 12 , 500
, óO ~~stOvidékre 500 , 20 , , 30, ~§QJa1000 , 40 , '4.10.1 ••• ..::.::

azon felOl 2000 , 70 . 100 gr.-ig t:.c:2«1
Ausztriába 20 -gr.vkint 3000 , 100 , 8 f ~:5~~~
Németországba 32 16 f. Ausztriába ésNémet- azon fellll •. .:.:Q.I<4)

t:: o'" e~
Sulyhatár 2000ir országba 50 gr.-klnt 50 gr.-kint ~~:5~;..16 4: f. 4:f. ~'C':I.::.::_Q.I

Csehszlovákiába c"::g,~.c
azon fellll "<lI.!3~. ~

Lengyelországba E~b klilföldre e = e.::-=
Olaszország 32 20 gr.-kint gr.:klnt 100 gr.-ig óO ~{I)OQ.l~

és gyarmatalba 20 f. =~~8.:.c·
Romániába 6 f. 12 f. ~.t ...-eQ.••-cc

azon f. 20gr.-kint Súlyhatár 2000 gr. azon fellil ca~:i,..;
20 f. Eay darab könyv 50 gr.·klnt ~.8~~

Egyéb külföldre 40 Súlyhatár 2000gr 20 3000 gr. 6 r. ~~~Terjedelme 45X45, >"d.I'='OOroszországba tekercs 75XlO cm. ~:5:;i§csak nyitva.

50 f, 500 P·ig I P, 1000P-ig I P 80 f, 1200 P-Ig 2 P. - értékben történik .
Kiilf6ldre: 40 P-Ig 50 f, 100 P-Ig .SOf, minden további . T4ylr.', B.lf61dr. szavankint 7 f, helyi. távirat 4 f,
100 P-ig 50 f. Belföldre rózsaszinú, külföldre sárgaszinú hirlaptávirat 2 f, dljminlmum 70 f. - Kiilf6ltl. Szódlj:
ürlap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg Ausztriába 12 f (hirlap 6 f), Csehszlovákiába, Románíába
1200P. Külföldre klilön engedély nélkül 1200P értékben, és Szerb-Horvát Királyságba 18 f (hirlap 9 f). Lengyel-
ezen felOl klilön engedéllyel. Külföldre az' utalvány kül- országba 20 f (hírlap 10fl, Németországba 28 f (hirlap 14fl.

Értéknyllvánitás nélkül feladott I Értéknyilvánitás nélklil feladoti
Beualdl nm! t.r/.d.Im •• csomagok súlydlja terjedelm•• csomagok súlydija

postacsomag
50 km 150-100 1100-1501150-2001200 km 50 k 150-100 1100-150 1150-200 1200 .km

bármily tarta- km krn ,km túl m km . krn km tul
talommal 1-11. I lll. I lY. I Y. IVI--YII. I-II. I Ill. I lY. I Y. I YI';"YIl.
súlyig kg

dljövben pengőértékben

1 -'30 -'SO -'SO -'SO -'SO -'45 -"75 -'75 --75 -'75
1- 5 -'44) -"70 -"70 -'70 -"10 --60 1'05 1'05 1'05 1'05
5-10 '-'SO 1'- 1'20 1'40 2'- -'75 l'SO 1'80 2'10 3'-

10-15 -'60 1'20 1'60 2'- 3'- -'90 1'80 2'40 3'- 4'SO
15-20 -'70 l'SO 2'- 2'80 4'- 1'05 2'25 3'- 4'20 6'-

1. Bérmentetlenlil feladott csomag után beszedendő Pót-I értékig 40 f. ezen felül minden megkezdett 100P után 40 f.
dlj csomagonkint 12 f. . 3. E~y szállftólevéllel 3 csomag is feladható.

2. Ertéknyilvánitással ellátott csomagok után a belföldi 4. Sulyhatár 20 kg. Kiállításra szánt csomagok súly
forgalomban a biztosítási dlj: 100 P értékig 20 f, 400 P határa kivételes engedéllyel 50 kg is lehet.

C.ökkealeH Ulet'kek. (Érvényes 1927. május 16-át61.)
Sz4m/aill.télt. 200 P-ig 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér, T6rlln en,Hllyell illetéke az illetékdíjjegyzék 92. téte-

500-től 1000P·ig 10 f, 1000-2000 P·ig 20 r, 2000-5000 P-ig lében megszabott Il. fok. helyett 0'5"/0.
50 f, sooo-tei 7500 P·ig 75 f, 7500-10.000 P·ig I P, 10.000 UtalPdnyollután az iIletékdljjegyzék 93. tételében meg-
P·nél több 2 P. határozott Il. fok. helyett 0-5"/0illeték rovandó le.

Nya,táll 1. áh1lt.li .li.mnPIny.II ut~_a II. fok. helyett For,almiad61r6t.l•• 10,.",út.II661 eredő okiratoknál
U'50/0illeték jár. A 2 pengőt meg nelJl' ladó összegről a százalékos okirat! illeték kulesának az ált, forgalmiadó
kiál11tottnyugták ésátvételi elismervény, lIetékmentesek. kulcsával meg kell egyeznI.

Blrl.ti 1. haazonbhl.ti ."nz6#U.,,1c· án az illetékdíj- In1l6 add.".t.li 1. árá."álUtán az.r"6dl.,,k, Ideértve
jegyzék 20. tételében megszabott Il. fokozat helyett 0'5"/0 az építkezési szerződéseket is, a korábbi Ill. fok. helyett
illeték jár. '};O/o Illetékkel kell leróni.

EO.ul,.II után az iIIetékdljjegyzékek 27 tételében ÁIt.lúo. ' ••• I•• 16k,Minden olyan külön fel nem
meghatározott Ill, fok., illetve II. fok. illeték helyett 2%, említett okirat (szerződés), amely a korábbi szabályok
illetve 10'. illeték fizetendó. szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1.fok. helyett

Él.lm.",.i aznz6dI •• II az illetékdíjjegyzék 29. tételében 0'3"/0,a IL fok. helyetI 1%, a m. fok. helyett 2% ill. alá esik.
megszabott IL fok helyett 1% illeték alá esnek. Ha olyan Arendelet értelmében fizetendö százalékos illeték alapját
élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás husszal maradvány nélkül osztható összegre kell klkerekl-
!ejében, akit a törvény szerint eltartani nem köteles; '};O/o tenl, oly rnödon, hogy 10 pengönél kisebb maradvány-
Illetéket kell lerónI., összeg figyelmen kivül marad, a 10 pengő vagy ennél

Há%GlI.á,i.""n6dl •• IIaz iIletékdljjegyzék 43. tételében nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20pengönek vétetik.
meghatározott II. fok. helyett 1'5"/0Illeték alá esnek. A 20 pengö! meg nem haladó értékalapot kettövel marad-

...K6Ic.6nu.n6dI./lk, kötvények és adóslevelek az Illeték- vány nélkülosztható számra kell kikerekfte!ll,olyké,ppen,
díjjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy Ill. fok. hogy I pengőnél kísebb összeg nem számít, 1 pengönél
helyett 0'5"/0 illeték alá esnek. Ugyan csak 0'5°'° Illetéket nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek szamit Ha
kell leróni az eddigi II. fok. helyett a tartozá álrlállalán61 az értékalap 2 pengönél nem nagyobb, akkor az illeték-
kiállított okiratok után ls löszszege! kell kettövel maradék nélkül osztható számra

Szol,álati (manhwállald.i) unzW ••IIután az illeték- kikereklteni. úgy, hogy I flllérnél kisebb összeg nem
díjjegyzék 87. tételében meghatározott II. vagy /II. fok. számit I fillér vagy ennél nagyobb maradvány 2 fillérre
helyett 1'5% az illeték. . egészitendő ki.
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AZ 1932.. SZOKO-EVRE ..

AZ EVANGÉLIOM HÍVEINEK ÉVKÖNYVE .

xx. ÉVFOLYAM.

ALAPÍTOTTA: HETVÉNYI LAJOS.

SZERKESZTETTE:

NÉMETH SÁMUEL
SOPRONI ÁG. HITV. EV. LÍCEUMI TANÁR.

A TISZTA JÖVEDELEM ELSÖ SORBAN A "LUTHER-NAPTÁR"
MEGERÖSÍTÉSÉNEK ÉS KÖZHASZNÚ TÖREKVÉSEI MEGV ALÓSÍ-

TÁSÁNAK SZOLGÁLATÁBAN ÁLL.

A "LUTHER-NAPTÁR" SZERKESZTŐSÉGE SOPRON, HUNYADI JÁNOS-UTCA 9.
KIADÓHIVATAL SOPRON, PAPRÉT 2.

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. SOPRONBAN.
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Naptári és egyéb tudnivalók
• IVANfiELJKUS *' -
\... •.At.I\<'IT"" ~ . az 1932. szökö évre.

~ Kortani ismertető jellegek. .1') Szaturnusz, 194 millió mérföldnyire a
14 (új modorú) 14 (ó modorú) I Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg kör-
224 útját. it Uranusz, 3961/2 millió mérföldnyire
1~ 1~ a Naptól, 84 év alatt teszi meg körútját.

c B D C A:o Neptun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
, , 164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját. A

Változó ünnepek. legújabban felfedezett főbolygó: Pluto, 797
Hetvened vasárnap - - - - - - - - január 24 millió mérföldnyire a Naptél, körutját 249~év
Nagypéntek - - ~ - - - - - - .- március 25 alatt teszi meg -
Husvét vasárnap - - - - - - - - - március 27 M II 'kb I "k . h ld k Föld k 1Aldozócsütörtök - május 5 e e O ygo vagyls O a: O ne ,
Pünkösdvasárnap - - - - - - - - május Iq Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10,
Szentháromság-vasárnap -- - - - - - május 22 Uranusznak 4 Neptunnak 1 holdja van
Advent első vasárnapja - - - - - - - november 27 '- .

A hold fényváltozásának jegyei.
O Ujhold I ~ Holdtölte
) Első negyed ([ Utolsó negyed

Az állatkör [zodiakus] jegyei.
~ kos ~ rák n. mérleg ~ bak
~ bika ~ oroszlán ~ skorpió i'A vízöntő
tír ikrek ti szűz ~ nyilas ~ halak

Az úgynevezett uralkodó bolygó ez
évben: Mars eJ'

Fogyatkozások 193Z-ben.
1932-ben· két napfogyatkozás és két hold-

fogyatkozás lesz. Ezek közül nálunk'[ csak a
A nap és rendszerének csoportja. második holdfogyatkozás lesz látható.

Központí test: a 0 Nap, I. Gyűrűs napfogyatkozás március 7-én.
Fóbolygók: ~ Merkur, 8 millió mérföld- Nálunk nem látható.

nyire a Naptól, 88 napból áll az éve. eJ' Vénusz, Il. Részleges holdfogyatkozás márc. 22-én,
15 millió mérföldnyire a Naptól, 225 napból Nálunk nem látható.
áll az éve, O Föld, 20 millió mérföldnyire a lll. Teljes Napfogyatkozás augusztus 31-én.
Naptól. it Marsz, 32 millió mérföldnyire a Nálunk nem látható. •
Naptól, 687 napból áll az éve. 1152 kis bolygó, I . IV, Részleges holdfogyatkozás. - Nálunk
de mindig újakat fedeznek fel. '4 Jupiter, látható. Kezdete 20 Ó. 18 p., a fogyatkozás kö-
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem I zepe 22 Ó., vége 23 Ó. 43~'p. Az elsötétedés
12 év alatt teszi meg útját a Nap körül, nagysága holdátmérőben kifejezve 0'98.

Aranyszám
Epakta, vagy hold kulcsa
Napkör '
R.ómai adószám
Vasárnapi betű

Február 17.

A négy kántorazerda.
Május 18. Szeptember 21. December 14.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis január 116 7-től február nö 9-ig bezárólag), tehát
34 napig,

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: Március 20-én 20 óra 54 pert, tavaszi

napéjegyenlőség. - Nyár kezdete: Június 21-én 16 óra
23 p. Leghosszabb ez időtájt a nappal: nyári napfordulás.
_ Ősz kezdete: Szeptember 23-án 7 óra 16 perc, őszi
napéjegyenlőség. - Tél kezdete: December 22-én 2 óra

. 15 perc, leghosszabb az éj; téli napfordulás.

, Boi y 9 ó k jár ása.
-

I
Vénusz '1 Marsz Jupiter

1

Szaturnusz IH ó nap
kél I nyugszik I nyugszik I nyugszik I nyugszik-Ikél kél kél

Január. 9'30 18'30 8'30 17'~e, 20'- 10'- u. 9'- e. 17'30

Február 9'- 20'- 7'30 17'- 17'30 8'- 7-e. 15'45

Március ; 8'- 21'- u. 6'30 17'- 15'- u. 6'- 5'- 14'-

Április " 7·-u. 22'30 5'30 1730 13'- 4·-e. 3'-u. l2'-u.

Május 6'-e, 23·-u. 4·-u. 17'30 11'- 2·-e. 1'30 10'30

Június 6'30 22'30 3'- . 17'30 9'30 éjfélkor 23'~ u. 8'30

Július 4'- u. 19·-u. 2'- 17'30 8-r.. 22'- 2I'-Ii. 6'-u,

Augusztus 2'- 17'- e. 2'30 17'- 2'30 17'- 19'- 4'-

Szeptember . 1'31 16'30 e. 1'-e. 16'30 5'- 18'30 17'- 1'30

Október 2·...:.. 16'- 12'30 ' 15'30 3'30 17·-e. 15'- éjfél e,

November 3~- 11. 15'30 e, éjfélkor H·-u. 2'- 15'- 13- 22'-,- e.

December 4'30 e. 16'- e. éjfél u, 13'- e, 12'30 13'- 11-- 20'-
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Vadászat.

Az általános vadászati tilalom tart febr. l-től
augusztus 15-ig, mely idő alatt hajtókutyákkal
(kopö, tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajto-
ebbel) egyáltalán nem szabad vadászni,

Ettől eltérőleg tilos a vadászat:

'" " •.. •..
Vadászati tilalmi idő " ..c ••• " "'" N E "

..c..c
•.. "" .:: !E E Ea 18.000/1929. F. M. "" ::1 ~ .~ '" '" " ..c::1 •.• u == ::1 ::1 ~-O " "c ..c •.. •.. ~c ._ oil o-~ > u

sz. rendelet szerint "" o- :a ::l " .., o ••
ol " ~«: :lS::; ~O zo..,1<, ..,<

Szarvasbika 1?~1~~1~~1?~1~~1?~1?~1~,1 I '~1~~1~~
Dámbika ~:~1?~1?~1?~1?~1?~1?~1~·1 I I I~:~
Szarvastehén és borjú I ~1?~I~~I?~I?~I?~I?~I?:~I~I I
Dámtehén es borjú 1~1~1~1~1~1~1~1~1~1 I
őzbak ?~I?~I?~I~·I I 1 I I I ~~I~:~I?~
őzsuta *1~1*1*1~1~1~1~1*1~1I~
őzgida ~1~1~1~1*1*1~1~1*1~I I ~,
Mull. juh-bár., eur. böl, ?~l?~I?~I?~I?~I?~I?~1?~I?~I?~.I?~I~:~
Zerge, muflonkos ?~I?~I?~1?~1?~I?~I?~ I I I 1?~
Nyul 1?~1~:~1?~1?~1?~1?~1?~1?'1 I I
Siket fajdkakas ?~I?~I?~II 1~:~1?~1?~1?:~1?~1~:~1?~
Nyirfajdkakas ?~I?:~I?~II I?:~I?~1?~I?:~I?~I?~I?~
Tuzok-tyuk és jérce ~1~1*1*1~1*1*1*1~1~1*1*
Túzok-kakas ?~1?~1I I 1?~1~:~1?~1?~1?~1I
Fácán 1?~I?~I?~I?~I?~I?~I~~I~~1I I
Fogoly, fürj, haris ~~I~~I~~I~~I~~I~~I~~II 1 I I <
Erdei szalonka I I I '~I~~I~~I~~I?iI I I I
Császármadár ~~I~~I~~I~~I~~I~:~I~~I?I I I~~I~~
Vizi madarak I I I ~!~~I~~II I I I I

A madarak közül kivételt képeznek a vándor-
és vizimadarak, de ahol utóbbiak költenek, a
párosodás "és költés időszaka alatt a tilalom
reájuk is kiterjed; tiltott időszakban is szabad
vadászni a seregekb.en vonuló vadludakra és
kacsákra, vad és szelid galambokra, seregélyre,
keselyüre, sasra, sólyomra, kányára, vércsére, a
héja és ölyv minden nemére, valamint a nagy
suholyra s végül ahollóra, szarkára, várjakra és
verebekre is.

Halászat.

'"
...
" •.. ~ ..cE

" ..c ••• " " ..c"•.. '" N E '"
..c..c ~~•.. "" .::! .~ E EA halfaj neve ••• ::>

~.~ '" '" '" ..c .- "" ... ~~ " ::1 ~-O " " "" •..c ..c ._ OD o-~ > u Oil'""" o- ~ ::s " "" o " ~E.. '" :lS < :lS::; cnO zo..,1<, ..,<
Fajtok, tok, tokhal I I I~~I~~I~I I I I I I 1 80
Fogas-süllö, fogas. sűllő I I I~:~I~~I?'I I I I I .1 I 35
Galóca, gadóca, gadóci 1 I?~I~~I~~II I I I I I I 54
Kecsege, kecsegetok I I 1~~I~~I~I I I I I I I 30
Kösüllö, bandár, tarka süllő I I 1~~I~~I~I I I I I 1 I 40I

Lazac, lazacpisztráng r~1 I I I I I I I ~I~:~I~~I~~I50
Lepényhal, pénzes I I~~I~~I I I I I I I I I 25
Márna, bárna, harcsaponty I I I~~l~~l~I I I I I I I 30
Pisztráng ~~I I I I I I I I ·~I~~I~~I~~I20
Ponty, pozsár I I Ir~l~~l~~l~I I I I I I 30
Sőreg. csillagos tok I I 1~~I~s;I?1 I I I I I I 50
Színtok I I 1~~I~~I~I I I I I I I 80
Tetemestok, halszüke I I l~~I~~I~'1 I I I I I I 100
Viza, orrhal, színviza I I lr~I~~I~I I I I I I I 150
Rák I I Ir~l? I I I I I I I I 8

Jelmagyarázat. A szürkévei jelzett rovarok a tilalmi idő-
szakot, a télig'[beszürkltett rovatok pedig a hónap első, illetöleg
második felére megállapított tilalmi időszakot tüntetik fel.
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XIII. Törvényhozási szünnapok.

Törvényszünetek iránt az 1868-iki ;UV. t.-c. rendeli,
hogyam. c. l. fejezet 100. §-a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elren-
delése vagyelhalasztása rniatt helye van a perorvosIaInak
- V. t.-c. l. fejezet 225. §. Az 1840-iki XV. t.-c. 2. r. 2\0. §-
nak intézkedése itt is- alkalmaztatván, a határidők, tekin-
tet nélkül a közbeesö ünnepekre, az ott megállapított szün-
napok alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szün-
napra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VilI. c. 1. fej.
375. §. 11881 : LX. t-c. 22. §. A marasztalt fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnál is lehetőleg figyelemben veendők.

Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az összes szombati napckou.c= Purím napon (rnárc, 22., 23.)
A husvéti ünnepek 1., 2., 7. és 8. napján (ápr. 21., 22.,27 .. 28)
Sabuoth (Pünkösd) ünnepén (jún. 10., 11.) Jeruzsálem el-
pusztulása napján (aug. 11.) Ujév I. és 2. napján (okt.
1., 2.) Engesztelés napján (okt. 10.) Sátoros ünnepen (okt.
15., 16.) Törvényöröm napján (okt. 23.)

Időjárás a "Százéves Naptár" szerint.
Január. Egész hónapon át száraz -időjárás és

nem igen hideg.
Február. Kezdetben enyhe, 13. és 18. közt

hó és szél, azután egész végig nagy hideg.
Március hideg idővel kezd, reggel és dél-

után fölenged, 8-án és 9-én vegyest eső és hó,
IQ-tói 21-ig hideg, a hónap végéig hűvös,
szép idő.

Április IO-ig azután ényhe idó áll be egész
23-ig, erre ismét dér és zordabb időjárás 29-ig,
utána szép idő.

Május 3-án zivatar és csakhamar ismét hűvös
időjárás egész 8-ig. azután 3 napig enyhébb,
l l-én ismét fagy és hideg marad 20-ig, csak
azután szép és kellemes napok. De 30-án dér
és fagy.

Június dérrel kezdi, erre borus idő követ-
kezik, 9-én még dér is, azután szép és meleg
idó a hónap végéig.

Július nagy hőséggel kezd éjjel és nappal;
majd minden nap zivatar, többhelyütt jégeső,
de szép idő 12-ig: azután borús, keveset hű-
vösebb és 28-ig itt-ott némi eső, a hónap
vége esős.

Augusztus kezdetén reggelenkint kö-
dös, a nappalok azonban szépek és me-
legek, azután nagy hőség a hónap végéig.

Szeptember gyönyörű időjárással kezd;
a szép napok 13-ig tartanak, amikor
keveset hűvösebb időjárás jelentkezik,
azonban csakhamar ismét 28-ig szép
idő, de ekkor már borús.

Október rossz időjárással kezd 10. és
17. közt már dér is, azután néhány nyá-
rias nap, 2.)-én hideg és ismét szép idő,
27. és 30. közt meglehetős hideg.

November már hideg 10-ig. délutánon-
kint azonban kellemes, II-én borús és
ködös kezd lenni, sőt esős is 13-ig, az-
után fagy 30-ig, de délutánonként nap-
fényes idő.

December. E hónap kezdete fagyos,
borús, esős, lü-én hó, azután erősebb
fagyás 19-ig, amikor eső lép közbe, de
csakhamar nagyobb hideg áll be a hó-
nap végéig.



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

([ kelte 1 nyugta ~e1te 1 nyugta
ó. p. ó. p. o. p. ó. p.

Január
(31 nap)

Régente: Vízöntö hava.

Télhó.

11Pént·1 Újév ([ 1Újév 1Újév 1n 1748116201 00811141
2 Szo. Abel Makár ap. ISzilveszt. p. fl 748 16201 128 II59
1. bét. Máté 2. 13-23; Tit. 3. 4-7; Vízkeresztre Máté 2. 1-12; Ézsaiás 60. 1-6

17 Vas. C. 2. Antal C.2.Antal ap. C. Triodium E! 743 1637 1127 158
18 Hétfő Piroska Piroska sz. vt. N. Atanáz ~ 743 1638 1150 308
19 Kedd Sára B. Margit Eufrozina ~ 742 1640 1220 419
20 Szer. Fáb., Seb Fáb. és Seb. Eutim ap. ~ 74i 1642 1303 526
21 Csüt. Agnes Ágnes:'sz. vt. Maxim hv. ~ 740 1643 1358 629
22 Péni. Artur Vince vt. t Timót ~ 739 1645 1508 720
23 Szo. Zelma ® PXRaimund Kelemen vt. ~ 738 1646 1627 759

4. bét. Septuagesimar Máté 20. 1-16; Kor. I. 9. 24-10. 5.

3 y.1!§. C. Benjamin C.Jézus sz. n. C. Malakiás q;e /748 1620 251 1222
4 Hétfő Leona Titusz pk. 70 apostol ~ 748 1621 415 1250
5 Kedd Simon Teleszf. p. vt. Teopempt lit 748 1622 538 1328
6 Szer. Vízkereszt Vízkereszt Epifánia lit 748 1623 652 1418
7 Csüt. Attila Lucián v t. Iván ~ 748 1624 753 1524
8 PénL Szörény • Szever t Bazilissza ~ 748 1626 840 1638
9 Szo. Marcell Julián vt. Polyeukt -vt. ~ 747 1627 913 1755
2. bét. 1. vas. Vízkereszt után. Luk. 2. 41-52; Róm. 12. 1-6.

10 Vas. C. 1. Melán. C.l.Sz.Cs. ü. C. 32. N. G. ~ 747 1628 937 1911
11 Hétfő Ágota l;Iigin p. vt. Teodóz ap. ~ 747 1629 956 2022
12 Kedd Ernő Árkád vt. Taciána '# 746 1630 1012 2131
13 Szer Vidor B. Veronika Hermil ~ 745 1632 1026 2237
14 Csüt. Bódog Hilár pk. ea. Rait. é. Sz. vt. fR' 745 1633 1039 2343
15 Pént. Lóránt ) Rem. sz. Pál t Kalib János fR' 745 1634 1053 --
16 Szo. Gusztáv Marcell p. vt. Sz. Péter 1. wt 744 1635 1108 049. .3. bet. 2. vas Vízkereszt utan. Jan. 2, 1-11; Rom. 12. 7-16.

24 Vas. C. Tádé C. Hetven. v. C. Hetv.-v. ~ 737 1647 1750 830
25 Hétfő Pál fordul. Pál fordulása Naz. Gerg. ~ 736 1648 i914 853
26 Kedd Vanda Polik. pk. vt. Xenofon .\Ii 735 1650 2036 912
27 Szer. Lothár Aranvsz. J. Krizoszt, er. .\Ii 734 1652 2157 930
28 Csüt. Károly Nagy[Károly Efrém fl 733 1953 2318 946
29 Pént. Adél Szal. sz. F. t ~nác er. n 732 1655 -- 1005
30 Szo. Mártonka ([ Martina sz. vt. agy Vazul q;e 731 1657 039 1027

5. bét. Sexagesima. Luk. 8. 4-15; Kor. II. 11. 19-12. 9.

311Vas. 1C. Virgilia 1C. Hatv. v. 1 C. Húsh.-v. 1q;e 1730116581 203110 52
A hold fényváltozásai. Idiljárás Herschel szerint.

([ Utolsó negyed 1-én 2 ó. 23 p. 1-8·ig hö, vihar-os, 8-15-il! ke-
_ Uihold 8-án O ó. 29 p. mény fagy, délnyugati szél mellett
- azonban enyhe, 15-23-ig változó,
) Elsö negyed 15-én 21 ó. 55 p. 23-30-ig szép és enyhe.
® Holdtölte 23-án 14 ó. 44 p. ([ földközelben 2-án 12 ó.
([ Utolsó .negyed 30-án 10 ó. 32 p. ([ földtávolban 15-én 10 ó.
1-én a nap hossza 8 Ó. 32 p.; a hó végéig 56 p. nö, ([ földközelben 27-én 10 Ó.

Izraelita naptár.
Jan. 1 =Teb. 22, 5692

2 = 23 S. Semoth.
9 = Sebat 1 S. Vaéra .

16= 8 S. Bo
23 = 15 S. Besalakh
30 = 30 S. Jithro



Otthon: A gabonát szorgalmasan
kell forgatni, a vetőmagvakat gondo------------------------------------------------------------------------------
san tisztogatni és előkészíteni a vc- ,L:~ _

'tésre. .
A múlt évi számadásokat zárjuk le.

A gazdasági mérleget készítsük el a
folyó évre .
. A tűz és betörés elleni, valamint

életbiz tosításo k megújitandók.
A mezőn: Megkezdjük a trágyaki-

hordast és teregetést. A mesgye ár- -----------------------------------------------------------------------------
kokat javítsuk ki. A hiányos határ-o
jeleket pótolj uk. Enyhébb idő esetén -----------------------------------------------------------------------------
a. szántókról levezetjük a hólevet. A
vízlevezető barázdákat kiigazít] uk,

Az istállóban: ügyelünk az állat- .. _
állomány gondos takarmányozására
és mérsékelt jártatására. A pihenő _
állomány takarmányozása kissé csök-
ken thető. A csikóknak, borj uknak, ---------.---------------------------------------------------.---------------.

m~a~~~i~:~lC~~;;~:.~nH:~-~l;t:t:~~nk, 1 ------------------------------------------------------------:.
lrágyázunk és gondoskodunk oltó-
gallyakról, amelyeket tavaszig a pin- -----------------------------------------------------------------------------
cében száraz homok közt tartunk. . _

A baromfi udvarban: Az ólak at .
fokozott mértékhen kell tisztogatni, . .. _ _._._ _.._.__ _._ __._.._. _
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbaI etetjük a -----------------------.-----------------------------------------------------.
tyúkokat. hamarabb tojnak.

5
Vi-gyázzatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, 'mikor jő el az idő,:{Márk. 13,33.)

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi Já-
nos * 1780. -- 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. -
4. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1507. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktól elvette a Iőtemplornot 16.04; Zvonarich Imre s a csep-
regi vértanuk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálása 1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Üjtestamentum első kiadása nyomatásának befejezése
151·1.- 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - 14. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptistálc leveretése 1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely állal javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Martonné sz. Bora Katalin * 1499; Zwingli Ulrik

hitvitája Zűrichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly • 1815.

Gazdasági tudnivalók
január. hóra.

Hol szeretet, ott Isten. Mindenem a szeretet. [Kagava.]



Róm. k~th. I I I
Nap I Hold

('[ ~elte I n}ugta ~e1te Io.yugta
opopopop

Február
(28 nap)

Régente: Halak hava.

Téluló.

Úf;görög

1 Hétfő Ignác I Ignác pk. vt.1 Trifó~ I ~ 72911659 326 1125
2 Kedd Karolin *Gy.-sz. B.-A. Jézus tal. S. ~ 7271701 441 1211
3 Szer. Balázs Balázs pk. vt. Simeon, A. ~ 726 1703 546 1311·
4 Csüt. Ráhel I}:. András pk. Izidor ~ 725 1704 636 1421
5 Pént. Ágota Ágota sz. vt. t Ágota ~ 723 1706

1
713

1
1536

6 Szo. Dorottya O Dorottya vt. Bukol ft 722 1707 7401652
6. hét. Quinquagesima. Luk. 18, 31-41; Kor. 1., 13, 1-13.

7 Vas. C. Tódor C. Farsangv. C. Vajh. v. ft 721 1708 800 1805
8 Hétfő Aranka M. sz. János Tódor vt. '# 719 1710 817 1915
9 Kedd Abigall Alex. Cir. Nicefor vt. '# 718 1712 831 2042

10 Szer. Elvira Hamv. sz. tt Karalamp. '# 716 1714 844 2129
11 Csüt. Bertold Mária 1.m. tt Balázs vt. wt 714 1715 858 2235
12 Pént. Lidia Szervita-r. tt Melét pk. wt 712 1717 912 2342
13 Szo. Ella Ricci sz. K. tt Martinián ~ 711 1718 929 --

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

14 Vas. C. 1. Bálint) C. 1. Invoc, vt. C. N.-b. 1. v. ~ 710 1719 949 051
15 Hétfő Fausztin Fauszt, vt. tt Onezim ~ 708 1721 1016 201
16 Kedd Juliánna Juliánna v. tt Pamfil vt. tA 706 1723 1053 310
17 Szer, Donát Don. pk. K. tt Tódor tA 705 1725 1141 414
18 Csüt. Konrád Sim. pk. vt. tt Leo pápa ~ 703 1726 1243 511
19 Pént. Zsuzsánna Konrád hv. tt Arkip ~ 701 1728 1358 554
20 Szo. Álmos Aladár pk. tt Leo pk. fH 700 1729 1521 628

8. hét. Bőjt. 2. vas. Máté 15,21-28; Tesszv L, 4, 1-7.

21 Vas. C. 2. Eleon. 'G. 2: Remin. C. Nb. 2. v. ~ 65~1730 1645 655
22 Hétfő Gerzson ® Péter szf. tt Eugen. vk. ~ 6561732 1810 716
23 Kedd Alfréd Dám. sz. P. tt Polikárp MI 65 1734 1934 734
24 Szer. Mátyás Szökőnap tt János f. m. n 6521736 2059 751
25 Csüt. Géza Mátyás ap. tt Taráz n 650 1737 2223 809
26 Pént. Sándor Géza vt. tt Porfír n 649 1738 2349 829
27 Szo. Ákos Kort. Marg.tt Prokóp ~. 647 1740 -- 854

9. hét. Bőjt 3. vas. Luk. 1L 14-28; Efez. 5. 1-9.

281Vas. 1B.3.Elemér('[ 1B. 3. Oculi v·1 B. 3. Nb. 3. v. \~ 16451174111141 926
29 Hétfői Román Román ap. tt Kasszián ~ 1643 1743 234110 07

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai.

Ü Újhold 6-án 15 ·ó. 45 p.
lJ Első negyed 14-én 19 ó. 16 p.
® Holdtölte 22-én 3 ó. 7 p.
('[ Utolsó negyed 28-án 19 ó. 3 p.
Elsején. nap hossza 9 Ó.30 p.; a hó végéig 1 Óra

30 perccel nő.

Idéljárás Herschel szerini :

1- 6-ig hideg, szeles, 6-tói
14-ig enyhe, derült. 14-től
22-ig változó, 22-28-ig hó,
viharos. 28-29-ig változó.
('[ földtávolban 12-én 7 ó.
('[ földközelben 24-én 2 Ó.

Febr. 6 = Sebat 29 S. Mispatim
13 =Adar 6 S. Therurna
20 = 13 S. Thezave
21 = 14 Purim Kat.
22 = 15 Susan P. K.
27 = 20 S. Ki ThÍ7.



Gazdasági tudnivalók
február hóra

Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri válogatása,
morzsolása. A vetőmagvak csirázta-
tása. - Leltári tárgyak jókarba ho-
zatala .

.4 mezőn: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zab-
vetésnek előkészítjük a földet. A
vakondtm'ásokat elegyengetjük.

A.z istállóban: A vemhes állomány
gondozására külőnős gondot fordí-
tunk. Az igás állatokat jobban takar-
mányozzuk.

A g!Jümölcsösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni. Némely gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hó-
napban elvetni. A metszést ideje-
korán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana a' nedvkeringés. A dugvá-
nyok szedése, oltás, hernyózás e hó-
napra vár. A fák kőrnyékét trágyázni :
kell.

.4 szöllőben: A trágyát széttereget-
jük. Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést enyhe időben eszközöljük.

A kertben: Melegebb vidéken a
p~trezselyem, zeller, sárgarépa, spe-
nót, korai borsó már elvethető.

A méhesben: Akasokat melegen
kell tartani. Az egerek irtandók

7

Jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. (1. Kor. 15., 33).
Egyháztörténeti emlékeztető február liárn : 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vér-
tőrvényszéke működésének megkezdése 1687. .- 2. 1. Rákóczi György hadba-
indulása 1644 - Székács József" 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp
Jakab Í" 1705. - 6. Kámory Sámuel * 1830: Czékus István Í" 1890. - S. Az
1790-91-ik 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János f 18,16.
- 10. Szeberényi Ján. Í" 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály ki-
szabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel + 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes + 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798· Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első 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; Löhe
Vilmos * 1808 - 22. Bad Péter * 1712; Bornemissza Péter" 1535 Ct 1586); -
Reuchlin János" 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnökléte alatt 1579; Bahil Mátyás * 1706. - 27. A schmal-

kádeni szövetség megkötése 1531.

Boldogok azok akik abban a tudatban halnak meg, hogy a túlélők
könnyeit megérdemelték. (Nagy Frigyes) .

.•



Nap Protestáns

1 Kedd Albin
2 Szer. Lujza
3 Csüt. Kornélia
41 Pént'l Kázmér
5 Szo. Adorján

Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő.

Róm. k~th. 1 Új görög

Albin tt IEudoc
Simplic p. hv. Hezic
Kunigunda Eutró

1
Kázmér Geraz
Ozséb Konon

1 I
Nap I llold

([ k.elte I nyugta ~elte Inyugta
op op op op

la ~ 64111745 342 11 02
h ~ 6391746 ',436 1210
p ~ 638 17 47 514 1322
1m

1~ 1
636 1749 544 1438

~ 634 1750 606 1551
10. bét. BŐjt 4. vas. .Ián. 6, 1-15; Gal. 4, 21-32,

6 Vas. B. 4. GottL B.4. Laetare v. B. Nb. 4. v. ~ 63211752 62411702
7 Hétfő Tamás ~ Aqu.sz. T. tt Vazul és ts. ~ 6301753 6381810
8 Kedd Zoltán Istenes J. tt Teofilakt. ~ 6281755 6521917
9 Szer, Franciska Franciska tt Szeb. 40. vt. ~ 627 1756 705 2024

10 Csüt. Olimpia Ildikó 40 vértanú tt Kodrát és t. (ji[' 624 1757 719 2129
11 Pént. Aladár Szilárd tt Szófron pk. ~ 622 1759 734 2238
12 Szo. Gergely I. Gergely tt Teofánesz ~ 620 1801 753 2351

11. bél. Bőjt 5. vas. Feketevas. Ján. 8. 46-59; Zsid. 9, 11-15.

13 Vas. B. 5. Kriszt. B. 5. Judica B. Nb. 5. v. ~ 61811802 817 --
14 Hétfő Matild, Mathild tt Benedek ~ 6161804 848 055
15 Kedd Kristóf :) Lougin vt. tt Agáp vt. ~ 6141805 930 202
16 Szer. Henriette Geréb pk. tt Szabinusz t>I€ 612 1806 1026 300
17 Csüt. Gertrud Patrik pk. tt Elek --tE 610 1808

1

1133 347
18 Pént. Sánd., Ede Fájdal. Sz. tt Cirill pk. t>I€ 608 18091250 42
19 Szo. József József tt Krizsánt, ~ 606 18101413 45

4
4

12. bét. Bőjt. 6. vas. Virágvas, Máté. 21.1-9; Filipp. 2.5-11. Nagypént.: .Ián. 19,16-30. Es. 53, 5-10'

20 Vas. B. 6. Hubert B. 6. Palm ar. B. Nb. 6. v. ~ 604 1811 1537 .5 16
21 Hétfő Benedek Bened. ap. tt Jakab, az ifj. m 602 1813 1702 536
22 Kedd Oktávián ~ Gen. Kat. tt Vazul vt. ~ 559 1815 1827 555
23 Szer. Frumenc Viktorián tt Nikon n 558 1816 1955 612
24 Csüt. Gábor Nagycsüt. tt Zakariás n 55611818r124 632
25 pént. Nagypéntek Nagypén. tt Nagypéntek qe 55418192252 655
26 Szo. Manó Nagvszern. tt Gábor "lIiE 5521821-- 724

13. bét. Márk. 16, 1-7; Kor. 1. 5. 6-8. 2. nap: Luk, 24,:;13-36; Ap. csel. la, 34-41.

271Vas. B.
28 Hétfő Hú
29 Kedd Cy
30 Szer. 1I,zi
31 Csüt. Ar

Húsvétv. iD.Húsvétvas. B. Húsvétv. I~ 54911822 018 803
svéthétfő Húsvéthétfő Húsvéthétfő ~ 5471824 133 855
rill ([ Auguszta Húsvétkedd ~ 546 1825 233 1000
dor Kerény Klimak Ján. ~1544 1826 317 11 11
pád Guidó apát Hipás li1 543 1828 349 1226

aptár. A hold fényváltozásai. IdőjárásHerschelszerin!:
7 S. Vajakh. ~ Uihold 7-én 8 ó. 44 p, 1-7-ig változó, 8-29-igo Ros Kho. ) Első negyed 15-én 13 ó. 41 p. hideg, sok csapadékkal,4 S. Pekude
1 S. Vajikra ~ Holdtölte 22-én 13 Ó. 17 p. 29-31-ig eső, szeles idő.
4 Purim Utolsó ne ed 29-én 4 ó. 43 ..

Izraelita n
Márc. 5 = Adar 2

'8= 3
12 = Ve adar
19= 1

~~ ~ 15 Sus.-Purim I ([ gy , . P 1([ foldtavolban la-en 23 o.
26 = 10 S Zav Tavasz kezdete 20-án 20 Ó. 54 p. "ElseJén a nap ([ földközelben 23-án 10 ó.

. hossza It ö. 4 p.; a h6 végéig 1 Ó. 41 pe-cel nő. .



Gazdasági tudnivalók
március hóra.

9
Levetvén a hazugságot, szóljon ~gazságot minden ember. (Efez. 4. 25.)

Egyháztörténeti emlékeztető március hóra: 3. Bod Péter t 1769. - 5. A magyar
evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwingh Frigyes * 1831.
- 7. A brítt es külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvizíció eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid + 1802. -
10. Batizl András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542; Fabó András * 1810.
-- 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; Geduly Lajoc * 1815. - 18. Fabó András + 1874. - 19. Livingstone Dávid
* 1813. - 21. Bach Sebestyén * 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a witten-
bergi egyetemre 1543; Franeke Agost Hermann * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy II. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására bírja 1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás
* 1684 - 28. Comenius Amos János * 1592; A zsolnai zsinat megnyitása 1610. -
29. A schmalkaldení szövetség megalakítása 1531. - 30. Mária Dorottya nádor-

asszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp -r 1567.r--------

Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár elleni biztosítás-
nak a befizetése.

A mezőn: A vetés folytatása. A fel-
fagyott ősziek száraz időben lehenge-
relendők.

A réten: A herések, lucernások, le-
gelők éles fogassal megboronálandók.

Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mér-
sékelt igába foghatjuk.' A borjuk tisz-
togatását és nyírasát nem kell elha-
nyagolni. Az igás állományt a foko-
zott munka alatt jobban kell abra-
kolni.

A .qyümölcsösben: A gyümölcsmag-
vakat el kell vetni. A bujtásokat. dug-
ványozásokat most foganatosítsuk. A
fák elültetése most biztosabb, mivel
a talaj már átmelegedett. A bogyós
gvümölcsöket szaporítani kell.

A kertben: A spenót, kel, sárga-
meg vörösrépa, késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a korai bab elve-
tendő. Amelegágyak szellöztetésétöl,
beámvékolásától, permetezésétől meg
öntözésétől függ a palánták fejlődése.
A spárgaágy gondosan porhanyí-
tandó, gondozandó. A szam6caágya-
kat megkapáljuk.

A szöllőben: A magas fekvésű
szöllőkben, ha az időjárás megengedi,
s a metszés az előbbi h6napban már
megtörtént, nyitni lehet. .

A méhesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást. Ügyeljünk,
ho&y a méheknek mindig elegendő
táplálékuk legyen.

A szeretet nélkül való hit semmit sem ér. [Luther.] '



,
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Aprilis
(30 nap)

Régente: Bika hava.

Tavaszhó ..

Nap I Protestáns Róm. kath. I Új görög I ([ I ke1t~~~u~taI ~el:I~~u~ta
I Ó. p o. p. o.. p. o. p.

11Pént.1 Hugó 1Hugó pk. ti Egyipt. M. 1~ 154011829141311341
2 Szo. IAron . Paul. Ferenc Titusz lf1 5381830 4311452
14. hét. 1. vas. husv. u. Fehérvas. Ján. 20, 19-31; .Ián. 1. 5, 4-10.

3 Vas. B. 1. Kereszt. a. 1. Quasim. B. 1. Nikéta ~ 536 1832 447 1600
4 Hétfő Izidor *Gy.-o. B.-A. József ~ 534 1833 50Q 1706
5 Kedd Vince F. sz. Vince Klaudiusz eg. 532 1834 513 1812
6 Szer. Coelesztin O Coelesztin p. Eutik eg 530 1836 527 1919
7 Csűt. Hermann B. Herm. J. György pic. eg 528 1838 541 2027
8 Pént. Lidia Dénes pk. t Herodion ~ 525 1839 600 2136
9 Szo, Erhardt B. Kenrád Eupszik ~ 523 1841 621 2244
15. bét. 2. vas. husv. u. Ján. 10, 11-16; Pét. 1. 2, 21-25.

10 Vas. B. 2. Zsolt B. 2. Miseric. B. 2. Terenc tft 521 1842 640 2351
11 Hétfő Leó 1. Leó pápa Antipa ~ 520 1843 727 --
12 Kedd Gyula Gyula p. Vazul pk. ~ 518 1844 816 051
13 Szer. Ida Sz. Józs. olt. Márton p. ~ 516 1846 918 143
14 Csüt. Tibor :) Jusztin vt. Arisztark ~ 514 1847 1029 223
15. Pént. Atala Anasztázia t Kreszcenc ~ 512 1849 1147 254
16 Szo. Lambert Lab, Ben. J. Agape ~ 511 1851 1308 318

16. hét. 3. v s. husv. u. Ján. 16, 16-22; Pét. 1. 2, 11-20.

17 Vas. B. 3. Anicét B. 3. Jubilate B. 3..Simeon it 509 1852 1430 338
18 Hétfő lIma Apollonius vt. János szerz. it 507 1853 1554 356
19 Kedd Kocsárd Emma Pafnuc n 505 1854 1719 414
20 Szer. Tivadar Gr! Tivadar hv, Teodór hv. n 503 1856 1847 432
21 Csüt. Anzelm Anzelm pk. Január ~ 501 1857 2010 453
22· Pént. Szetér Szótér, Kaj. t Syc. tódor ~ 459 1859 2148 520
23 Sza. Béla Béla pk. vt. György Atr 458 1900 2312 556

17. hét. 4. vas. husv.v u. Jan. 16,5-14; Jak. 1, 16-21.

24· Vas. B. 4. György B. 4. Cantate B. 4. Szaba sir 456 1901 -- 644
25: Hétfő Márk Márk ev. Márk ev. ~ 454 1903 022 745
26 Kedd Ervin Kilit, Marcell. Vazul pk. ~ 452 1904 114 858
27 Szer. Arisztid ([ Kan. Péter et. Simon ~ 450 1906 151 1014
28 Csüt. Valéria Ker. Pál hv. 9 vértanu ~ 448 1907 217 1131
29 Pént. Albertina Péter vért. t Jázon pk .. ~ 447 1908 238 12,*2
30 Szo. Katalin Sien. sz. Kat. Jakab aps. ~ 446 1909 254 1352

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Id6járás Herschel!szeriDt:
Ápr. 2 = Veadar 25 S. Semini O Újhold 6-án 2 ó. 21 p. 1-6-ig eső, szeles, 6-20-ig9= Nizan 3 S. Th aszr-ia :) Első negyed 14-én 4 ó. 15 p.16= 10 S. Mezora hideg, szeles, nedves, 20-tói

21= 15 Passz. 1. n. Gr! Holdtölte 20-án 22 ó. 27 p. a hó végéig szép, derült idő.
22= 16 Passz. 2. n. ([ Utolsó negyed 27-én 16 ó, 14 p.
23= 17 Sabb, ([ földtávolban 7-én 6 Ó.
27 = 21 Passz. 7. n. Elsején a nap hossza 12 ó. 49 p ; a hó végéig ([ Iőldkőzelben 20-án 21 Ó.28= 22 Pessz. 8. n. 1 Ó. 34 perccel nö,
30= 24 S.A. M.I.P.
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Szabadíts meg engemet óh Uram az álnok emberektől. (140 Zsolt. 2.)

Egy há::lörléneti emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; - Bodel-
schwingh t 1910. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyítása 1707 (ápr. 10-ig .tartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichem János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV" Henrik francia király nantesi ediktumával a hugenották
(francia protestánsok) vallásszabadságát biztosította 1598; Ráth Mátyás * 1479. -
H. Győry Vilmos t 1885; Gusta v Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy
1ihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja, az

elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521. ~ 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi biro-
dalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsuzsanna t 1660:- 19. Az
evang. rend ek . protestálnak a speyeri birodalmi gvűlés határozala ellen 1529;
Melanchton Fülöp t 1560; .Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. super-
intendens t 1812. - 20. Bocskay István t Magvarország fejedelmévé választják a
szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. Hullen Ulrik .* 1488; Wichem János Henrik
• 1808. - 22. A konstanzí zsinat befejezése 1418. - 27 Gyurálz Ferenc * 1841.

28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895.

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

Gazdasági tudnivalók
április hóra.

burgonyát vetésre előkészítjük. A lu-
cernát, vörösherét és kendermagot
vetésre készletben tartjuk. A magtári
készleteket forgattatj uk.

A mezon: Bevégezzük a vetést. EI-
rakjuka burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét.
. Az istállóban: A növendékmarhák .

fejlődésére külőnös gondot fordít-
sunk. Az igás állatokat jól takarmá-
nvozzuk. A növendékállatok, ha
elég erősek, legelőre I bocsáthatok. A
zöld takarmányra fokozatosan kell
átmenni. Le~előrehajtás előtt száraz
takarmányt kell adagolni. A februári
malacoknak elválasztására gondot
fordítsunk.

f1 gyümölcsösben: Az oltás és ne-
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk Virág-
zás előtt permetezés. .

A zöldséges kertben: A termelésre
Icitelelt zöldségeket gondos válogatás .
után kiültetjűk. A nyári zöldséget rit-
kítsuk, Elvetjük a babot és a máso-
dik borsót. Hagyma-, spenót-, retek-,
répafélék elültetése, illetve vetése be-
fejezendő. A hiányos komló- és
spárga-táblákat most pótoljuk' ki.
Meleg időben a melegágyak ablakait
kinyitjuk, Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat éjjelenként befedjük
A salátát, káposztát, paradicsomot
kiültetjük.

A szöllővert: Karózás, kőtözés. A
szöllővesszőt még mostis ki lehet
ültetni.

Nem !lz a feladata a keresztyén embernek, hogy nagyszerüen tudjon beszélni a
tanokr ol, hanem hogy isten nevében nagy és nehéz dolgokat vigyen végbe. (Zwingli).



Május
(31 nap)

Régente: Ikrek hava.

Tavaszutó.

Nap. Protestáns Róm. kath. Új görög I ([ I kelt~l~uQta l.kel~oll:Yugta
.\ • ó. P o. p. o. p ó. p.

18. hét. 5.vas. husv, u. Ján.16, 23-30. Jak.!, 22-27. Áld. csűt. : Márk 16,14-20. Ap. cs. 1. 1-11.

1 Vas. B.5. Fülöp B. 5. Rogate B. 5. Jerem ~ 444 1911 308 1459
2 Hétfő Zsigmond Ath.. pk. 1'. N. Atanáz.h. wt 442 1912 321 1604
3 Kedd Irma Szt. t felt. 'S' ~ Timótés M. fil 441 1914 334 1710
4 Szer. Flórián Mo., Flór. ~" Pelágia rR' 439 1915 349 1817
5 Csüt. Áldozócsüt.O Áldozócsüt. Mennybe m. Ff 437 1917 406 1926
6 Pént. Frida János ap. ev. Jób ~ 436 1918 426 2035
7 Szo. Napoleon B. Giz. Szan. Sz. ker. m. ~ 435 1919 453 2143
19. hét. 6. vas. husvét után. .Ián. 15,26 -16, 4; Pét. 1.4, 7-11.

8 Vas. B. 6. Gizella B.6. Exaudi B. 6. Ján. ev. tit· 433 1920 527 2245
9 Hétfő y.ergely Naz. sz. Gerg. lzaiás pr. tit 431 1922 613 2338

10 Kedd Armin Antonin pk. Z~lót Sim. "IE 430 1923 711 --
II Szer. Mamertus Mamerf pk. Móc vt. "IE 428 1925 818 021
12 Csüt. Pongrác Pongrác vt. Epiíán ~ 427 1926 933 055
13 Pént. Szervác ) Szervác pk. Glicéria vt. ~ 426 1927 1050 122
14 Sza. Bonifác Bonifác vt. Iz ídor vt. ~ 425 1929 1209 142

20. hét. Pűnködsv. .Ián. 14,23-31: Ap. cs. 2,1-13.2 nap: Ján.3.16-21 ;Ap.cs. 10,42-48.

15 Vas. B. Pünk.-v. R. Pűnkősdv, B. Pűnk.vv. • 423 1930 1329 200
16 Hétfő Pünkösdhétfő "Pünkősdhétf. Pünkösd hétf. Mi 422 1931 1449 217
17 Kedd Paskál Paskál hv. Andronik n 421 1932 1615 235
18 Szer. Erik Ven. Kán, tt Pét., D. és t. vi 419 1934 1742 254
19 Csüt. Ivó Coelesztin p. Patrik és t. ~ 418 1935 1913 318
20 Pént. Bernát (j) Bernardin tt Talalé ~ 417 1936 2041 348
21 Sza. Konstantin -Bob. And. tt Konst. és II. ~ 417 1937 2200 430

21. hét. Szentháromság vasárnapia. .Ián. 3, 1-15; Róm. ll, 33-36.

22 Vas. B. Szenthár, B. r. Szenth. B. 1. Mindsz. ~ 41(;) 1938 2301 527
23 Hétfő Dezső Dezsőpk.vt, Mihály pk: ~ 414 1939 2346 636
24 Kedd Eszter \ Keresztény. s. Simeon styl. ~ 413 1941 755--
25 Szer. Orbán yU. Gerg. p. Sz. Iv. f. 3. m. fil 412 1942 017 913
26 Csüt. Fülöp Urnapja Kárpusz fil 411 1943 041 1029
27 Pént. Béda ([ Beda et. Hellád ~ 410 1944 059 1140
28 Szo, Emil Ágoston pk. Eutik .~ 409 1945 115 1248

22. hét. Szenth. u. 1. vas. Luk. 16, 19-31; .Ián. L 4, 16-21

29 Vas. B.t. Maxim B. 2. Pazzi Ma. B..2. Te?dóz·1 ~ 1409119461 128 1354
30 Hétfő Nándor A.Jank.,sz. J. Izác ap.) 1fil 1409119471 141 1500
31 Kedd Petronella Angela sz. Herma vt. wt 4 08 1948 156 1607

Izraelita:naptár. A hold fényváltozásai. Idiljárás Herschel szerini :

·\1áj.6 = Nizan30 Ros Kh. ~ Újhold 5-én 19 ó ICp. 1-5-igJszép,~ derült, S-től
7 = Ijar 1 S. Kho.2 P. ) Első negyed 13-án 15~ó. 2 p, 20-ig változó, 20-31-ig1eső,

14 = II 8 S. Emr. 3 P. (j) Höldtölte 20-án_6 ó. 9 p szeles idő
21 = . {.15 S. Beh.4P. ([ Utolsó negyed 27-én 5 Ó. 54 p. ) földtávolban 4-én 9 ó.
28= 22,S.Bek.5 P. ) földközelben j19-én 7~ó,Elsején a nap hossza114ó. 27'p.; a:hó végéig

~ 1 ö. 13 perccel nö. l. földtávolban 31-én 18 ó.



Gazdasági tudnivalók
[május hóra.

Otthon: A magtárakat, hombárokat -----------------------------------------------------------------------------
szellőztetjük. A csűr és szérüskert a
behordásra előkészítendő, mivel ké- _
sőbb erre idő nem marad.

A mezőn: Vetések gyomirtását foly-
tatj uk, a répafélék, len, kender, cirok-------------------------------------------------------------.--------------.
vetését és utánvetését befejezzük
Elő készítjük a köles- és muhar-táblá---------------- --------------------------------------------------------------
kat. A takarmány és rozs etetését
megkezdjük. Vörös here, baltacin, lu-. .. _
cerna, zöld takarmány, esetleg a széna
kasza alá kerűl. ._--------------.----._---------------------------------------------------- ..-Istállóban: A zöld takarmány ada-
golására való fokozatos átmenetet
befejezzük. A korai csikókat elvá-----------------------------------------------------------------------------
laszt juk és igen jól zaboljuk. A be-
fogásra érett csikókat és tinó kat jár- .--------------..-------------------------------------------------------------
tat juk, fokozatosan befogjuk, hogy
hordáskor használhassuk. A birkákat . _
íürösztjük, nyirjuk, a gyapjukat gon-
dosan osztályozzuk.A gyümö[csösben: A fákról a vad- -----0---------. ------------------------------------------------------ o __ o

sarjakat el kell távolítani. A hó má-sodik felében kezdjük a szemzést. A . =_0 ---.------------- .. ------.-
hernyózás, pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt per- -----------------------------------------------------------------------------
metezés,

A zöldséges kertben: A vetőmag- _
termelésre szánt uborka, dinnye, sa-
láta, retek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye, tök szabad földbe _.--------------.------------------.------------------------------------------

~~~~lkaAin~á~le~ág~bfevé1J:ltt a ~~~_~:~ _
felé kiirtandó (herélés). Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cse- ---------------.------------------------------------------------------------
repet teszünk

A szöllőben: Az első virágzás előtt . . _
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapáláskor a földet jól felforgatj uk,
A dudvákal ki kell gyomlálni. Per- ---------------_.-------------------------------------------------------------
metezés,

A méhesben: A méhek ebben a hó--------------------------------------------------------------.--------------.
napban rajzani kezdenek. A raj okra
vigyázni kell és befogni. A kasokat a --------------_. ---------------- _
pókhálóktói tisztogatni kell.

Felejtsd el a nagy bántalmakat, de a kis jótéteményeket soha. [Konfucíus.]
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Valamit ember vetend, azt arat [a. (Gal. 6, 7.}
Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505);
Nagy István ev, superintendens * 1728. - 3_ Beythe István t 1612; Pósaházi János
t 1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone
Dávid t 1873_ - 5_ Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609. - 7_ Sickingen
Ferenc t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot Orsz. Árvaház alapítása 1859. -
9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760_ - 12_ Wasa Gusztáv * 1496. - A herruhuti
testvérfelekezet mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wim-
mer Gottlieb Ágost t 1863_ - 15_ Münzer Tamás lázadó parasztjainak leveretése
1525_ Nagygeresdi egyezség 1833_ A prot. egyházak szervezése ügyében kiadott
császári pátens 'visszavonása 1860. - 19_ Alkuin t 804_ - Az első német isten-
tisztelet Wittenbergben 1525_ - 20_ Tilly feldúlta Magdeburgot 1631. - 21 .. Fry
Erzsébet * 1780. - 23_ Savonarola elégette tése 1498. A harmincéves háború kez-
dete. Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából ki-
dobták 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 Jerom?s t 1416_



Június
(30 nap)

Régente: Rák hava.

Nyárelő.

1
fj

~

Nap Protestáns Róm. kath. \ Ú)' görög \ fr \ Nap \ Hold-s, ~elte I nyugi a kelte Inyugta
o. p. Ó. p. Ó. p. o. p.

1 1Szer./ Pamfil 1Pamfil vt. \ Jusztin b. 1~ 14071194912 12117 15
2 Csüt. Anna Erazmus vt, Nicefor pat. ~ 4061950 2311824
3/ Pént 1Klotild 1 Jézus sz. Sz. ti Lucillián vt. /~ \406/1951125511933
J. Szo. Kerény @ Kar. sz. Fer. Metrof. pat. hr 405 1952 3 28 20 38

23. hét. Szentháromság u. 2. vas. Luk. 14, 16-24; Ján 1. 3, 13-18.

5 Vas. B. 2. Bonifác B. 3. Bonifác B. 3. Tiri D. ~ 40419531411 21 35 -
6 Hétfő Norbert Norbert pk. Hilárion' ap. ~ 404 1953 506 22 21
7 Kedd Róbert Róbert hv. Teodót pk. ~ 403 1954 6102257
8 Szer. Medárd Medárd pk. Teodor er. ~ 403 1955 7232325
9 Csüt. Félix Primusz, Fel. Cirill, Atan. ~ 4031956 8402347

10 Pént, Margit Marg. kir. t Sándor ~ 4031956 956/--
11 Szo. Barnabás :) Barnabás ap. Bartal és B. I .Mi 40319561114 005

24. hét. Szentháromság u. 3. vas. Luk. 15, 1-10; Pet. 1. 5, 6-11.

12 V B K .Mi 40211957123.3 022as. . 3. laud. BA.Fak. sz.J. B. 4. Onufr.
13 Hétfő Tóbiás Pád. sz. Antal Aquilina n 402 1957 1353 039
14 Kedd Vazul N. sz. Vazul I;:lizeus pr. n 40219581514 057
15 Szer. Vid Vid, Jolán Amosz pr. qe 40219591643 117
16 Csüt. Jusztin Reg. sz. Fer. Tikon pk. qe 4021959

1

1810\143
17 Pént, Laura Rainer hv, t l'1anuel ~ 4021959 1934 219
18 Szo. Arnold ® Efrém ea. Leonc vt. ciir 40220002044 301

25. hét. Szentháromság u. 4. vas. Luk. 6, 36-42; Róm. 8, 18-23 ..

191Vas. B.4. Gyárfás B.5. Gyárf. vt. B. 5. Judi T. ~ 402200421371414
20 Hétfő Ráfael Szilvér p. vt. Metód pk. ~ 402 2000 22 15 530
21 I Keddi Alajos . Gonz. Alajos "'.ulián vt. &1 40220002242 650
22 Szer. Paulina Paulin pk. . Ozséb pk. 81 4032001 2303 809
23 Csüt. Zoltán Ediltrud sz. Agripp. sz. &14032001 2320 923
24 Pént. Iván Ker.sz.Ján.t Iván szül. ~ 403/2001123341035
25 Szo. Vilmos ([ Vilmos hv. Febrónia vt. # 403200123 471142

26. hét. Szentháromság u. 5. vas. Luk. 5, 1-11; Pél. 1. 3,8-t5.

26 Vas B.5.Ján.,Pál B.6.Ján.,Pál. B. 6. Dávid W't'/404/2001--1249
27 Hétfő László Lászlö kir. Sárns. pap @" 4 04 20 01 0'021355
28 Kedd Arszlán Ireneus Cir., .Ián. er. @" 4 05 20 01 016 1503
29/Szer./Péter és Pál/Sz.Péter,Pál/Péter és Pál /~ 4052001/0351612
30 Csüt. Pál Pál emlékez. 12 apostol fP:tt 4062001 057,1721

Izraelita naptár. I A hold fényváltozásai. Id6járás Herschel szerint:
~ Ujhold 4-én 10 Ó. 16 p. 1-4-igeső,szeles, 4-ll-ig

Jún. 4 = Nizan 29 S. Barn. 6. P. ~ El" g d 11' 22' 39
5 = Szivan 1 Ros Kh. Ji) so r.e ye -en o. p. gyakori záporok, 11-18.ig

10 = 6 Sabuoth 1. ri. ® Holdtölte l8-án 13 ó. 38 p. szép idő, l8-25-ig sok eső,
II = 7 Sabuoi h z.n. ([ Utolsó negyed 25-é~ 21 ó, 36 p. 25-lől a hó végéig változó.
18 = 14 S. Nassza1.P. Nyárkezdet 21.én 16 Ó. 23 p.
25= 21 S.Behal.2.P. fr Iöldkö lb 16' 11'

Elsején a nap hossza IS ó. 42 p.; 21-ig 16 p. nö : '<t. O oze en -an o.
a hó végéig 3 perccel fogy. :r földtávolban 28-án 10Ó.



Tisztíts meg engemet az én titkos bűneimtől! (19. Zsolt. 13.)

Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepr egi kolloquium - 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755.
- ö. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekinleltel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezeUől megtartandó országos
bőjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676.
--::-.8. 1. Rákóczi György * 1593, Franeke Agost Herman t 1727. - 10. Apáczai
Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtatását 1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veti 1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zin-
zendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Műnzer Tamás ki-
végezletése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyítása 325. - 23. A bécsi béke meg-
kötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gusztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordía-könyv kiadása 1580. -- ~,..,.A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 6i. A hagyomány szerint ugyan e

napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
június hóra.

A mezőn: Répa, tengeri és burgo-
nyák második kapálását szorgalmaz-
í uk. A burgonyabokrokat, mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A vi-
rágzó lucernát, vörösherét kaszálj uk.
A betakarított zabos bükkönynek
tarlójáha kölest vetünk. A repce és
gabonafélék aratása a hó vége felé
megkezdődík. A buza aratását ide-
jébe kell megkezdeni, nehogy a szem
kiperegjen. A rétekről betakarít juk
a szénát. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.

A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészbaromfinak osztályozotta-
kat gyűrűvel látjuk el. Második osz-
tályozás októberben, végleges osztá-
lyozás decemberben.

A gyümö[csösben: A cseresznyétől
és meggytől a madarakat távoltart-
juk. A férges, lehullott almát, kőr tél
és szilvát a fák alól sertések számára
fölszedjük. Állandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük, por-

. hanyón tartjuk, a ~aztól állandóan
tisztogat juk. Virágzas után perme-
tezés,
A kertben: Kiültetjük a téli fej es-
káposztapalántákat. A gyógy- és
fűszernövényeket érés idejében szed-
jük, és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.

A szöllőben: E hónapban legelső
leendő az úgynevezett törés, kacso-
zás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszöknek. ami a legnagyobb elő-
vigyázattai történjék. Azután jön a
szöllővesszőknek akarókhoz kötö-
zése. Második permetezés.

A méhesben: A méhes tisztán tartá-
sára nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.

Hadd vesszen az élet, h~ a becsület marad. [Petöfi.]



Július
(31 nap)

Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó.

Nap Protestáns I Róm. kath. I Új görög I [ 1kelt~la!Ugta I kelt~I~~ugta
ö. p. ó. p. 6. p. ó. p.

llPént.ITibOld IJéz.legsz.v.t\Kozmaés D.1
1

~ 14061120011112611827
2 Szo. O ttokár Sarlós B.. A. B.- Assz. m. ~ 1407 20 00 205 1928
27. hét. Szenth, u. 6. vas. Máté 5, 20 -26 í Róm. 6, 3-11.

.3 Vas. B. 6. Kornél Q B.7.M.sz.p.e. B. 2. Jácint írn 4 820001257 2018
4 Hétfő Ulrik Ulrik pk. Krétai And. ~4 92000 400 2058
5 Kedd Enese Zak. sz. Antal Márta özv. ~4 92000 512 2128
6 Szer. Esaiás lzaiás próf. N. Szizoesz ~4 91959 628 2152
7 Csüt. Cirill, Met. Cirill, Met. Tam., Ákos tN 410 1959 7462211
8 Pént. Teréz Erzsébet k.-né Prokop vt. ~ 4 II 1958 90412228
9 Szo. Lukrécia Veronika sz. Pankrác pk. ~ 412 1958 10222245.28. het. Szenth. u. 7. vas. Mark 8, 1- 9 í Rom. 6, 19-23 .

10 Vas. B. 7. Amália B. 8. Amália B. 8. Leone n 4 13 1957 11 402302
11 Hétfő Uli ) I. Pius p.~yt. Eufémia sz. n 414195613002320
12 Kedd Izabella Gualb. Ján. Proklusz, H. qe 415195614242344
13 Szer. Jenő Anaklétp.vt. Gáb., sz. Istv. qe41619551550--
14 Csüt. Eörs Bonavent. pk. Aquila qe 4171954

J
1713 015

15 Pént. Henrik Henrik cs. t Quirik vt. atr' 4 18 195311827 057
16 Szo. Valter Karm. B.-A. Atenogén atr 41819531927 153

29. hét. Szenth. u. 8. vas. Máté 7, 15-23; Róm. 8, 12-27.

17 Vas. B. 8. Elek @ B. 9. Elek hv. IB. 9. Marina ~ 419 1952 20111304
18 Hétfő Frigyes Kamill hv. Emilián vt. ~ 420 1951 2042 424
19 Kedd Emilia P. sz. Vince Diusz lt1 421 1950 2105 544
20 Szer. Illés Jeromos hv ' Illés lt1 423 1949 2123 702
21 Csüt. Dániel Prexedes sz. Simeon '# 424 1948 2139 816
22 Pént. Mária Magd. Már. Magd. t Mária Magd. = 425 1947 2152 926
23 Szo. Lenke Apollinár pk. Főkasz vt. fR' 426 1946 2207 1035

30. hét. Szenth. u, 9. "Vas.Luk. 16, 1-9 í Kor. 1. ID, 6-13.

24 Vas. B. 9. Kriszt. B. 10. Kriszt. B. 10. Kriszt, fR' 427 194512221 1141
25 Hétfő Jakab [ Jakab aps. Anna CN' 428 19442238 1249
26 Kedd Anna Anna assz. Hermolaus ~ 429 19432258 1357
27 Szer. Olga Pantaleon vt. Pantelamon ~ 431 1941 2325 1506
28 Csüt Ince Ince p. Nikánor ~ 432 1940 23591'614
29 Pént. Márta Márta sz. Kallinik lt1 434 1939 --1718
30 Szo. Judit Judit vt. Szila ~ 435 1938 0461811

31. hét. Szenth. u. 10. vas. Luk. 19, 41-48 í Kor, 1. 12, 1-11.

31IVas.IB.I0.0szk. lB.l1.L.IgnáclB.11.Eudoc·I~1436i1936114411855

Izraelita naptár. I A hold fényváltozásai. Idöjárás'oHerschel szerinl:
Júl. 2 = Szivan 28 S.sa. 3. Per. • Újhold 3-án 23 Ó. 2Q p. 1-3-ig változó, 3-ll-ig

4= 30 Ros Kbodes "1:11 EI szép idő, 11-17-ig esős
5 = Tbam. 1 R. Kh. J!I ső negyed í r-én 4 Ó. 7 p. idöszak, 17-25-ig szép idő,
9= 5S.Korak4.P. @ Holdtölte 17-én 22 ó. 6 p. 25 31'n ált •

16 = 12 S.Kbuk5.P. [ Utolsó negyed 25-én 14 ó. 41 p. - -16 va ozo.
23 = 19 S.Pinkb,6.P. l-én' a nap bosszs 15 óra 55 p.; a hö végéig I [ földközelben: t3-án 24 s.
30 = 26 S. Mal.1. P. 55 perccel fogy. [ földtávolban 26-án 4 Ó.
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Orvendezem, mikor:mondják nekem,~menjünk el az}Úr házába. (122.Zzolt. 1.)

. Egyháztörténetl emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
Líízhalált szenvedtek 1523, amit Luther elégiaban énekelt meg; Bárány György
t 1757 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély * 1715; ValIásvita Lipcsében Luther és Eck
között 1519. - 6. I. Leo római püspök Attila előtt 452; HUSl; János * 1369 és
t 1415. - 9. Id. Ács Mihály >1< 1631. - 10. Kalvin János * 1509; anémet
kath. Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem t 1553;
II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami
Erasmus t 1536; a hallei egyetem megnyítása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841;
Bauhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követei leteszik a kiátkozási hullát a konstantinápolyi Sophia templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer Mór • 1810; Luther
kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok
és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton
a pápa csalatkozhatatlanságáról megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Károli
Gáspáráltal lefordított 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 alatt a prágai városháza ablakából a polgárraestert és a

tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.

A kertben: Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli rétket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,··············· .
s ahol szükséges, ritkítani kell. Az
éreLt virág és zöldség magját gyűjt- .
jük. Akitakarított salátaágyakba té-
Jire való ugorka stb. ü1tethető.

A szöllőben: E hónapban történik
a második kapálás, amit a második ...
kötözés követ, A megtágult karokat
újra le kell verni.

Gazdasági tudnivalók
julius hóra.

Otthon: A.magtárak, hornbarok ké-
szen állanak a termés befogadására.
A szérűskertben az asztagok helyét
elökészítjük.

A mezőn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után azonnal forgatunk.
A repceföld tökéletesen előkészítendő.
Ha szükséges, a tarlószántásba még
póttakarmányt vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell.

A gyümölcsösben: A fák tövét tisz-
tán és porhanyósan tartjuk. Az alma-
aszalást megkezdjük. Az oltványok
hajtószeméből nőtt hajtásokat kötöz-
zűk. E hóban eszközöljük a ribizke
és pöszméte (egres) bujtását. A ma-
gastörzsüek idomítására gondot kell
fordítani. A vadhajtásokat el kell tá-
volítani.

Az a főfeladata az életnek, hogya testi ifjuságot amely elmulik, szellemivel
pótoljuk. [Eucken].



Augusztus
(31 nap)

Régente: Szűz hava.

Nyáruló ..

Nap Protestáns 1 Róm. kath. 1

1 1HétfőI Vas. Péter 1Vasas sz. PéLI Sz ker. k, ~ 1437 1935 254 1930
2 Kedd Lehel, G. ~ Lig. sz. Alfonz IsL vt, er. átv. ~. 4381934 4 11 1956
3 Szer, Hermina István 1. vt. Izác, Fauszt. ~ 439 1932 531 20 17
4 Csüt. Domonkos Domonkos hv. Efezi 7 gy. ~ 441 1930 6502035 i
5 Pént. Oszvald Hav. B.-A. t Euszignius ~ 4421929 8102051
6 Szo. Berta Vr szinevált. Vr szinvált. ~ 1444119271 930121 081

32. hét. Szenthár. u. 11. v. Luk. 18,9-14; Kor. I. is, 1-10.

7 Vas. B. 11. Ibolya B. 12. Kajetán B. 12. Pulk. n 445192610492127
8 Hétfő László Cirjék vt.: Emilián pk, n 446 1925 12 132157
9 Kedd Emőd ]) Vianney .Ián. Mátyás aps. ~ 447 1923 13372215

10 Szer, Lőrinc Lőrinc vt. Lőrinc vt. ~ 4491921 15002252
11 Csüt. Tibor Zsu~sanna ví. Euplusz vt. ~ 450 19 19 16 162343
12 Pént. Klára Klára sz. t Anicét vt. Mr 451 19 18 1720
13 Szo. Ipoly Ipoly, Kassz. Maxim hv. ~ 45219161808 048

33. hét. Szenthár. u. 12. v. Márk. 7, 31-37; Apost. csel. 10, 24-33.

14 Vas. B.12.Özséb B.13.Özsébv.B.13.Mikeás ~45319151843 204
15 Hétfő ~ária Naglbold.-A. Nagyb.-A. ~ 455 19 13 1908 322
16 Kedd Abrahám ('if) Joa im Dioméd vt. til 45619111927 442
17 Szer. Anasztáz Jácint hv. Miron pap ~ 45819091943 557
18 Csüt. Ilona Ilona Florusz ~ 459 1907 1959 708
19 Pént. Huba Lajos pk. t András és t. ~ 501 19052012 818
20 Sza. István kir. *Sz. István k. ISi. Istv. kir. @' 502 19042026 925

34. hét. Szenthár. u. 13. v. Luk. 10, 23-37; Gal. 3, 15-22.

21 Vas. B. 13. Sám. B. 14. Ch. Fr. B. 14. Tádé WI' 5031190220421034,
22 Hétfő Menyhért Timót hv, Agatonik ~ 5041901 21 01 1142
23 Kedd Farkas Ben. Fül. hv. Farkas vt. ~ 5061859212512511
24 Szer, Bertalan ([ Berfal. aps. Eutik ~ 507 185621' 55 1400!
25 Csüt. Lajos Lajos király Bertalan tit 509 18542236 1504
26 Pént. Izsó Zefirin p. vt, t Adrián, Nat. tit 5101852 2J 281602
27 Szo. Gebhard Kalaz. József Poemén ~ 511 1851 1650

35 .. hét.. Szenthár. u. 14. v. Luk. 17, 11--19j Gal. 5, 16-,24 I

281Vas. 1B. 14. Ágost 1B. 15. Á ost.1 B.15. Mózes I"'IE 51218491.03311725.
29

l

Hétfő/ErneSZtin /Ker.sz.1án.f.\Sz. Iv, lefej'l~ 5141847/147

1

1757,
30 Kedd Róza Limai sz. Róza Sándor pk. ~ 5151845 30718.20
31 Szer. Erika ~ Rajmund hv. B.-A. öve ~ 5 17 1843 427 1838

A hold fényváltozásai.

~ Újhold 2-án 10 ó. 42 p.
]J Elsö negyed 9-én 8 ó. 40 p.

('if) Holdtölte 16-án 8 ó. 42 p.
([ Utolsó negyed 24-én 8 ó. 21 p.
~ Ujhold 31-én 20 ó. 55 p.
l-én a nap hossza 14 ó. 58 p; a hó végéig 1 ó.

32 perccel fogy.

Időjárás Herschel szerint:
2-ig változó, 2-9-ig gya-
kori záporok, 9-31 vál-

tozó.
([ Iöldk özelben 8-án 9 Ó.
[ földtávolban 22-én 23 Ó.

Izraelita naptár.

Aug. 3 = Ab 1 Ros Kbodes
6 = 4 S. Debarim. 2. P.

13 = II S. Voetbk. 3. P.
20 = 18 S. Ekev. 4. P.
27 = 25 S. Reéh 5. P.

tSV2l
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Nem hagyod az én lelkemet a .kcporsőban (16. Zsolt. 10).
Egyháztörténetz emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493),
Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. Abritt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház
megnyitása 1891. - 7. yn. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. -
8: Békekötés a hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribini János t 1788 (* 1722);
Csengey Gusztáv * 1842. - 15. 1. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat meg-
alapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választót kiáltjá],
ki királyuknak 1619. =: 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. -
20. Claírvauxi Bernát + 1153; Wirnmer Gottlieb Ágost * 1793; Pálfy József * 1812.-

, 24·. A párizsi vérmennyegző 1572 - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai ország-
gyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly * 1800.
28. Augusztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. -
30. Szenci Molnár Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János

Frigyes * 1740.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.

Otthon: A cséplés után azonnal kez-
detét veszi a rostálás és a vetőmag
osztályozása. Az új gabonát süri'm
kell forgatni.

A mezőn: Foly tat juk a forgatást,
szántást és boronálást, vagyis előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly-
tat juk a tengeri ritkítását. A tarló-
répát kapáljuk, gyomláljuk. A lent,
kendert, nyüjjük és áztat juk. A réte-
ket kaszáljuk. A repcét és a zöld-
takarmánynak való. rózsot elvetjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét,
lóhabot, Cséplés. A hó végén az őszi
vetés megkezdődik.

A gyümölcsösben: Ha a fák gyü-
mölccsel rakottak, ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szed-
jük és sohasem rázzuk. A' gyümölcs-
magvak gyűjtését folytatj uk, de csak
jótajta és teljesen érett gyümölcsök
magvait tegyük el. A jövő évben ül-
tetendő fák számára már most lehet
gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágj uk és az elgyümölcsözött
haj tásokat tövüknél levágj uk. Az érett
gyürnölcsöket most kell befőzni és
aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni. Be-
takarítjuk a. korai burgonyát és a
mákot, Elvetjük a téli salátát Az új
szamóca ágyásokba elültetjük a kel-
lően megerősödött palántákat és tar-
talékban iskoláztat juk az ujabb inda-
hajtásokat.

Az istállóban: Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagol-
junk és a szemes abrakolást sem
szabad elmulasztani.

Nem álmodozom mult idők fényéről, előretörök s nem nézek hátra. (Hutten Ulrik).



Izraelita naptár.

Szept. 1 = Ab 30 Ros Khodes
2 = Elul 1 Ros Khodes
3 = 2 S. Sollim 6. P.

10 = 9 S. Ki Th.1.2. P.
17= 16S.KiTh3.4.P.
24 = 23 S. Nez. 5. 6. P.

A hold fényváltozásai.

) Első negyed 7-én 13 ó. 49 p,
@ Holdtölte 14-én 22 ó. 6 p.
('[ Utolsó negyed 23-án 1 ó. 47 p.
Q Újhold 30-án 6 ó. 30 p.
6szkezdet 23-án 7 ó. 16 p.
I-én a nap hossza 13 ó. 23 p.: a hó végéig 1 ó.

38 perccel fogy.

Időjárás Herschel szerint:

1-7-ig változó, 7--14-ig
sok eső, 11 - 30-ig szép idő.
('[ földközelben 3-án 20 ó.
('[ földtávolban 19-én 17 Ó.

Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.

Öszelőhó.

Nap
1

Protestáns
1

Róm. kath.
1

Új görög 1 1 Nap 1 Hold
('[ kelte I nyugta kelte I nyugta

ó. p, ó. p. ó. P Ó. p.

1 1Csüt.1 Egyed Egyed 1Évkezdet m 1518118411549 1856 j
21Pént.1 Rebeka István ~ir. t 1Ma~ánt vt. ~ 1519118401710 1914 ,
3 Szo, Hilda Manszvetp k. Antírn pk. n 5201838 832 1932
36. hét. Szenth. u. 15. v. Máté 6, 24 - 34; Gal. 5, 25- 6, 10.

4 Vas. B. 15. Rozál. B.16.V. Róza B. 16. Babil. n 522 18351957 1953
5 Hétfő Viktor Juszt. sz. Lőr, Zakariás qe 523 18331122 2018
6 Kedd Zakariás Ida Mih. csod. ~ 525 1831 1248 2052
7 Szer. Regina ) Kassai vért. Szecont vt. ~ 526 1829 1408 2138
8 Csüt. Mária *Kisbold.-A. Kisasszony ~ 527 1827 1515

1

2239
9 PénL Ádám Kláv. sz. PéLt Joak., Anna ~ 528 1826 16062350

10 Szo. Erik Tol. Miklós Menodóra ~ 530 1823 1645 --
37. hét. Szenth. u. 16. v. Luk. 7,11-17; Efez.. 3,13-21.

11 Vas. B. 16. Teod. B.17.Prot./J. B. 17. Teod. til 53111821117121108
12 Hétfő Guidó Mária neve Antonóm ~ 533181917331226
13 Kedd Ludovika Notburga sz. Fölt. tem. a. li1 5 34 18 17 1750 3 41
14 Szer, Szerénke @ Sz. ker. felm. Sz. ker. fel. ~ 535 1815 1804 453
15 Csüt. Nikodém Hétfaid. Sz. Nikéta vt. = 536 1813 1819 603
16 Pént. Edit Kornél p, t Eufémia .vt. fR' 538 1811 1833 711
17 Szo. Ludmilla Sz. Fer. sebh. Zsófia~vt. rg 539 1809 1848 819

38. hét. Szenth, u. 17. v. Luk. 14, 1-11; Efez. 4, 1-6.

18 Vas. B. 17. Titusz B.18.K.JÓzs. B. 18, Eum, fiiI' 541180719051927
19 Hétfő Vilhelmina Január pk. vt. Trophim ~ 54218051927 1036
20 Kedd Friderika Euszták vt. Euszták ~ 544180319541144
21 Szer. Máté M. ap.Kán. tt Kodrát Ö 545180020301251
22 Csüt. Móric Móric vt. F óka pk. Ö 5 46 1759 21 17 1351
23 Pént. Tekla ('[ Tekla vt. tt Sz. Iván fog. Ö 5471757122151442
24 Szo. Gellért Fog~k. M. tt T~kla sz. vt. ~ 549175523251524

39. hét. Szenth. u. 18. v. Máté 22, 34 - 46; Kor.!., 1, 4-9.
-

251 Vas. B. 18. Kleof. 1B. 19. Gellért B. 19. Eufr. 1tOI€ 55017 52 - - 1556
26 Hétfő Jusztina Ciprián és J. .Ián. m. hitt. ~ 552 1750 040 1621
27 Kedd Adalbert Kozma és D. Kallisztrat. ~ 5531748 200 1842
28 Szer. Vencel Vencel k. vt. Kariton • 554 1746 320 1700
29 CsüL

I
Mihály Mihály íöa. 1Kiriak rem. ~ 155511744 442

1
17 18

30 PénL Jeromos • Jeromos ea. Gerg. pk. n 557 1742 605 1735
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A ti munkátok nem hiábavaló az Úrba~. (1. kor. 15, 58.)

EgyháztörlénelL emlékeztető szepiember hóra: 1. 1} császári pátens kiadása a
magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t 1567. -
3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. - 5. Thököly Imre
* 1657. - 7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-féle alapítvány
létesítése 1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti ev zsinat megnyitása
1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. -
14. Chrysostomus (Aranyszájú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. -
17. Kermanu Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté * 17!)4; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
Jeromos * 1542; Luther Ujtestamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thö-
köly Imre erdélyi fejedelemmé választása 1690: Lincoln a rabszolgaságot az Egye-
sült Államokban megszünteti 1862; Kis János * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke 1555. - 27. A porosz vallási unió létrehozatala 1817. - 29.' Vasa

Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakész-
letek forgatását, rostálását. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk. A
buzavetőmagot vetés előtt gondosan
csáváztatni kell.

A.z istállóban: Az állatokat takar-
mányozzuk, mielőtt a már kevés
fűvű legelőre kiengedjük.

A mezőn: A rozs és buza vetését
megkezdjük A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A bur-
gonyát felszedjük. A tengerit letör-
jük, de ne hagyjuk a héjában. El-
készítjük a pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Különös
gondot fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a földben meg ne fagy-
jon. Az ősziek elvetése után foly tat-
juk a tavaszlak részére a szántást.

A gyiimö!csösben: A gyümölcs sze-
dése s osztályozása. A kertben szed-
jük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése megkezdődik

A. szöllőben: E hónapban van a
harmadik érés alá kapálás. A fölös-
leges leveleket a tőkéről le kell szag-
gatni, különösen azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást ül-
tessünk.

A méhesben: A méhek sejtjeit e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

A gazdagság olyan, mint a tenger víze, minél többet iszik belőle valaki,
annál szomjasabb. (Schopenhauer).



Október
(31 nap) .

Régente: Bö.köly hava.

Öszhó.

Nap '1 Protestáns Róm. kath. 1---r---------+--~~~~~~~~
2 V B 19 P t B 20 O.. w B 20 C' CI!;;!., 6001738 8591819as. . . e ra . . rzoa. . . lpr. -",:;
3 Hétfő Helga Lis. sz. Teréz Ar. Dénes ~ 601 173610281& 51
4 Kedd Ferenc Assisi sz. Fer. Hierót ~. 603 J 7 34 1158 1934
5 Szer. Aurél Placid [vt. Karitina ~. 604173213072031
6 Csüt. Brunó ) Brunóhv. Tamás ap. ~ 60517301404 435
7 Pént. Amália Olv. B.-A. t Szergius, B. Eh" 607172814472257

~8 Szo. Etelka Magy.N.assz. Pelágia 0'- 60817261517--
41. hét. Szenth. u. 20. vas. Máté 22, 1-14 í Efez. 5, 15-21. --

9 Vas. B.20.Dénes B.21.Dén.pk. B.21.A.Jak ~ 61017241539
10 Hétfő Gedeon Borg, Fer. hv. Eu!. és nőv. Dl 61117 221557
11 Kedd Brigitta Placidia sz. Fülöp diak. ~ 6121721 1613
12 Szer. Miksa Miksa pk, vt. Probusz ~ 61417 19 1625
13 Csüt. Kálmán Ede kir. hv. Kárp tg 61517 17 1641
14 Pént. Helén ® Kalliszt p. vt.'] Paraszkeve tg 61717151655
15 Szo. Teréz Teréz sz. Lucián vt. 'iiI' 61817131711

015
131
242
352
458
607
715

42. hét. Szenth. u. 21. vas. János 4, 17-54 í Efez. 6, 10-17.

16 Vas. B. 21. Gál B.22.GáI. ap. B. 22. Long. ~ 620 1711 1732 823
17 Hétfő Hedvig He<fvigassz. Ozeás pr. ~ 621 1710 17 56 932
18 Kedd Lukács Lukács ev. Lukács ev. ~ 622 1708 1828 1040
19 Szer. Lucius AIk. sz. Péter Joel pr. ~ 624 1706 1912 1142
20 Csüt. Iréne Yendel, K. J. Artémiusz ~ 625 1704 2005 1236
21 Pént. Orsolya Orsolya sz. t Hilárion 1"T~16271702 2109 1320
22 Szo. Előd ([ Kordula sz. Aberc pk. ~ 629 17 00 2220 1355. .. . .43. het. Szenth, u. 22. vas. Mate 18, 23-35 í Filipp 1, 3-11.

23 Vas. B. 22. Gyön. B'.23. Ignác p. B. 23. J ak. ap. ~ 6 30 165912336 1423
24 Hétfő Salamon Ráfael íöa. Arétasz és t. ~ 631 1657 - - 1444
25 Kedd Blanka B. Mór p, pk. Marcián ~ 6331655 0521503
26 Szer. Dömötör Dömötör vt. Demeter vt. ~ 6341653 2121520
27 Csüt. Szabina Szabina vt. Nesztor vt. m 6361651 3321537
28 Pént. Simon és J. Símon és J. t Terenc vt. n 63711650 45611556
29 Sza. Zenő ~ Narcisz pk. Anasztázia n 6391648 6241618

44. hét. Szenth. u. 23. vas. Máté 22,15-22; Filipp 3,17-21.

301Vas. IB. 23. Kolos 1B.24.J.Kr.k.IB. 24. Zenób 1~164011647175511647
31 I Hétfői Rel. emléke I Farkas pk. tt I Epimak vL I ~ 6411645 9261725

Izraelita naptár.
Okt. 1 = Thisri 1 5693

2= 2 Újév 2 n.
8 = 8 S. Haasz,

10 = 10 Jom Kipp.
15 = 15 S. Sz. 1. n.
16 = 16 Szukk. 2. n,
22 = 22 S. Sem. az.
23 = 23 Saimkh. tb.
29 = 29 S. Berealth
30 = 30 Ros Khod.
31 = Márkhesi 1 R. K.

A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint:

l Első negyed ő-án 21 Ó. 5. p_ 1-6-ig szeles, esős, 6-14-eP Holdtőlte 14-én 14 Ó. 18 p. ig változó, 14 - 22-ig szép
([ Utolsó negyed 22-én 18 Ó. 14 p. enyhe, 2~-29.-ig változó.
® Ujhold 29-én 15 Ó. 56 P: 29-31-lg szep enyhe.

EI .. h 11 . 42 hé ([ földközelben 1·én 18 ó.
sejen a nap ossza 0_ p. í a ol K Iőldtá lb 17-'·7'. .' l' 38 l f ~ o ava an en o.

vegelg o. percce ogy. ([ földközelben 30-án 3 Ó.
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'~I- Az Úr ád bölcseséget .. (Példab 2., 6.).

Egyháztörténeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1:386..
':2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529;,Torkos László * 1839. -
4. Cranach Lukács * 1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjárt Iő-iket irtak. -
6. Komáromi Csipkés György J 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
t 1531; 1: Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovics Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szebe-
rényi Gusztáv Adolf * 1816. -- 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyar-
honi evang. egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860: -- 16. Cranach.
Lukács t 1553. - 18. A wittenbergí egyetem megalapítása 1502. -- Pákh Mihály
* 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876. -
22.. Sántha Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westíáliai béke meg-
kötése 1648.- 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus
* 1466. - 31. Luther 95 tételének kiszögezése 1517; a salzburgi prot. elüzetése 1631.

I
i

Gazdasági tudnívalők
október hóra,

Otthon: A szemesgabonák készletét
forgatni kell. Takarékoskodni kell a
szálastakarmánykészlettel, amíg lehet,
zöldet is kell adagolní. Gondosan kell
a töreket és 'polyvát .raktározní. A
tengeri, il répa s a burgonya betaka-
rítását sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincé-
ben homokba rakjuk.

it szántóföldön az őszi vetést foly-
tat juk. A tavaszi vetés alá szánt föl-

.det megforgat juk. Trágyát hordunk a
földekre ..

A gyümö!csösben: Porhanyítani és
trágyázni kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fák törzsét tövises ágak fel-
kötésével biztosítaniIcell a nyulrágás
ellen. A diót gondosan kihéjazva zöld
hurkáhól, erős sósvizben 'kefével le-
mossuk és szellős helyen kiterítjük,
többször megforgat juk, hogy meg ne

. avasodjék.
A kertben: Term énytakarítás, ásás,

trágyázás. :
.A szolliiben : A szüretet a legjobb
száraz időben tartani.

A méhesben : A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kivülről sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz sem-
miféle mé;hellenség ne juthasson.

.. --- -, - -- -- ------ -- __o. __', - -__-- - - ~__... _:. -_. __._

. - _. - - -. - ~_._." - -- - - - -- -- -- ----_.-; - _. -- - -,-- - - - - - - - --- - -. - -" - - 4- - - - - - -- - ~- -- - --

---------------------------------:----------------------------+-----------,--_.

---------------------------------;---------._------------'---J------------,----

.---- ----.. , ·--······1-··--········----·----··,··.:···------·--·

l'
-- -- -- --- --" -- _.._--- -- - -" ---- ~----" -_!_--,---_:"-- --- -- --:_-------" ------- - -- -----

Örömet nyújt az élet
A természet nyilt, ölén.. (Tompa).



Nap 1 ' Protestáns Róm.' kath. 1 . Új görög

November
(30 nap)

Régente: Nyilas hava.

Öszuló.

..
1 Kedd Marianna Mindszent 1Kozma, D. ~. 643 164411048 1818
2 Szer. Achill Halottak n. Acindin vt. fij' 645 16421155 1926
3 Csüt. Győzö Hubert pk. Acepszim. E?lt 646 1640 1245 2043
4 Pént. Károly Bor. Károly t N. Joannic ea 648 1639 131912202
5 Szo. Imre ) Imre herceg Galaktíon ~ 649 1638 13422319
45. bét. . Szentháromság u 24. vas. Máté:9, 18-26; Kol. 1. 9-14.

Izraelitainaptár. Hold fényváltozásai.

Nov. 5=Markb. 6 S. Noakb ) Első negyed 5-én 7 ó. 50 p.
12= " 13 S. Lekh-Lekha ® Holdtölte 13·án 8 ó. 28 p.
19= " 20 S. Vaj,:re ({: Utolsó negyed 21-én 8 ó. 58 p.
26= " 27 S. Khaie Sz. •• Uíh ld 28' l' 43
29 = " 30 Ros Kbodes w. I o -an o. p.
30= Kiszlev 1 R. Kh. E hó elején a nap hossza 10 ó. t p.:

a hó végégig 1 ó. 14 perccel fogy.

I Idlijárás Herschel szerint.

A hó:eleje 5-ig szép, enyhe.
5-14-ig hó, szeles, 14-

28-iglváltozó.
([ földtÁvolban 13-ánltl Ó.

[föTdkÖz~Tb~;nilffi-ó.

6 Vas. B. 24. Lén. IB.25.Lén.hv'lB. 25. Pál pk. ~ 650 1636 1404 --
7 Hétfő Rezső Engelb. pk.vt. Híerón vt. ~ 652 1635 1420 034
8 Kedd Gottfried Gottfried pk. Mihály Iöa. ~ 654 1633 1434 143
9 Szer, Tivadar I Tivadar vt. Onezifor vt. ~ 655 1632 1448 251

10 Csüt. Luther M. Avell. Andr. Oreszt. vt. fiif 657 1630 1459 357
11 Pént. Márton Márton pk. t Menna vt. rn 659 1629 1518 506
12 SZOf Jónás Márton p. vt. Alam. .Ián, ~ 700 1628 1537 613

46. hét. Szentháromság u , 25. vas. Máté 24. 15-28; 1. Tesz. 4. 13-18.

131Vas. B. 25. Szan. " B. 26. K. Szan., B. 26. A. .Ián. ~ 7011162711600 722
14 Hétfő Klementína Jozafát vt. Fülöp aps. ~ 7 03 16 26 16 30 822
15 Kedd Lipót Gertrud sz. Guriasz vt. ~ 70416,241709 933
16 Szer. Otmár Odön pk. Máté aps. ~ 7 06 16 23 18 00 1031
17 CsÜt.1 Hortense Csod. Gerg. Csod. Gerg, ~ 708 1622 1900

1
11 11

18 Pént. Odön Péter P. b. f. t Plátó vt. ~ 709 1621 20081155
19 Szo. Erzsébet Erzsébet a. Abdíasz pr. ~ 711 1620 21211224

47. bét. Szentháromság:u. 26. vas. Máté 25. 31-46; II. Tessz. 1, 3-10.

2
2
2
2
.2
2
2

48. bét. :; Advent. Urjövet 1.lvas. Máté 21. 1- 9; Róm. 13. 11-14.

o 1Vas., B. 26. Jolán 1B. 27.V. Félix 1B. 27. Gerg. tU 712 161912235 1247
1 Hétfő Olivér ([ B.-A. bern. B.-A. avatt. ~ 713 16192351 1306
2 Kedd Cecilia Cecilia vt. Filémon, A. jt 714 1618 -- 1323
3 Szer. Kelemen Kelern. p. vt. Amfilok pk. Ml 715 1617 107 1340
4 Csüt. Emma Ker. sz. János Kelemen p. n 717 1615 227 1357
5 Pént.( Katalin Katalin vt, t Katalin vt. n 719 1614 350 1417
6 Szo, Milos Berch. sz. Ján. Alip qIjE 720 1613 517 1442

B. l.É. Mária
István ap. vt.
Szaturnin vt.
András aps.

B. 28. P. Jak.
ÚiiIstván
Paramon
András _aps.

qIjE 721 1613 6491515
yt 7 22 16 13 8 17 16 01
yt 7 23 16 12 9 34 17 03
~ 72511612103311819

27 Vas., B. 1. Virgil
28 Hétfő Stefánia •
29 Keddi Noé
30 Szer. András



Gazdasági tudnivalók
november hóra.

25
Szüntelen imádkozzatok. (II. Thess. 4. 17.)

Egyháztörténeti emlékeztető november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
Péter «Az evángéliomokból és az epistolákból való tanulságok» c. munkája I. részé-
nek nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi
csata 1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikuláris helyekről szóló törvény
meghozatala 1681. - 10. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-
Dame templomban 1793. - 13. Augustinus * 354. - 15, Bethlen Gábor t 1629;
Comenius János t 1670. - 16, Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). -
17. Illésházy István nádorrá választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes t 1768.
22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24. Knox János t 1572 (* 1505), - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán
pápa a keresztes háború megindítására lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi

fejedelemmé választása 1630. - 28. Lang Mátyás t 1682 (* 1643).

Otthon: Ra száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit lemorzsoljuk, de ...
mindig csak 'annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükséges. Meg-
kezdjük a takarmányrepcévei az ete- '
tést. Bevégezzük a kendertörést és
tilolásí. Megkezdjük a fonást.

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takar-
mánya szükebbre szabható. Avemhes
állatokat gondosan jártat juk és takar- .
mányozzuk. A fejőstehenekkel meg-
kezdjük a répaetetést. Minél nedve- .
sebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erőtakarmányt adagolunk,
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos
az állatok vakarása és kefélése.

A mezőn: Mig az idő engedi, szán-
tunk. Ha a szántás kifogyott, trá-
gyázunk.

A gyümö[csösben: Trágyázunk s a
száraz ágakat levágdossuk. Lombhul-
latás után permetezés .

.4. kertben: Tisztogatunk, trágyá-
zunk és ásunk

A szőllőben: Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a szöl-
lőket, még rnielőtt beállnának a fa-
gyok. Trágyázás. Akarók felszedése.

A méhesben: A kasokat be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

···1

I 'Újraégünk őseink honáért, Újra készek adni életet s vért I (Vörösmarty.)



December
(31 nap)

Régente: Bak hava.
Télelőhó.

Nap .1 Protestáns 1 Róm. k~th. 1

1 Csüt. Elza Elegy pk. INahum pr. 1E;lt\726 1611 111511941
2 Pént. Aurélia ct Bibiana vt. t \Habakuk pr. \ tA 727 1610 114512103
3 Szo. Olivia Xav. sz. Fer. Szofon. pr. tA 1729 1610 12082220
49. hét. Advent 2. vas. Luk. 21. 25-36; Róm. IS, 4...:....13.

4 Vas. R 2. Borbála 1R 2. Borb. vt.1B. 29. Borb.
=1

730 1610 1225 2332
5 Hétfő Vilma Szabbasz ap. Szabbasz ~ 731 1609 1240
6 Kedd Miklós Miklós pk, Miklós a cs. ~ 732 1609 1255 040
7 Szer. Ambrus Ambrus pk, Ambrus ea. eg 734 1609 1309 149
8 Csüt. Mária Szeplőt. fog. Patáp li'! 735

1

1609 1329 256'
9 Pént. Natália • Four. sz. Pét.] B.-Assz. fog. ~ 7361609 1342 403

10 Szo. Judit Melkiad. p. vt. Menna ~, 7361609 1404 512
50. hét. Advent 3, vas. Máté 11. 2-10; Kor.T, 4, 1-5.

11 Vas. B. 3. Árpád IB.3. Da. p. vt. B. Dániel st. ~ 737 1609 1432 620
12 .Hétfő Gabriella Otilia sz. Szpirid. pk. ern 738 1609 1508 726
13 Kedd Luca Luca sz. Eusztrát vt. ern 739 1609 1555 825
14 Szer. Szilárdka Nik.pKán. tt Tirzus vt. ~ 740 1609 1653 916
15 Csüt. Johanna Valerian 1 Eleutér pk. 1 -ss 741

1

1610

1

1801 956
16 Pént. Albina ]) Etelka Aggeusz pr. ~ 74116101911 1028,
1.7 Szo. Lázár Lázár Dániel pr. ~ 74216102025 1052

51 hét Advent 4 vas .Ián 1 19-28' Filipp 4 4-7. , , ,

18 Vas. B. 4. Aug. IB.4: Grác, Pk·IB. S.e?esty. 11M1
742 161012139 1111

19 Hétfő Viola Pelagla' Bonifác vt. ~ 743 16112253 1129
20 Kedd Teofil Timot és Mau. Ignác vt. ~ 744 1611-- 1145
21 Szer. Tamás Tamás aps. Julianna sz. n 745 1611 009 1201
22 Csüt. Zenó Zenó vt. Anasztázia n 745 1612 127

1

1219
23 Pént. Viktória Viktória Kréhii 10 vt. ,n 746 1612 2461240
24 Szo. Ádám és É. ÁdámésÉ.tt Kar. el. böjt ~ 746 1613 41513Q7

52. hét. Luk. 2, 33-40; Gal. 4,1-7.2. nap: Luk. II. 15-20; Tit. Ill. 4-7.

25 Vas. B.Nagykar.®\B. Nagykar'lB. Nagykar. ~747161415421346
26 Hétfő István 1. vt. *Sz. Istv.1. vt, Istensz. M. Air 7471614 7061439
27 Kedd János János aps. István 1. vt. ~ 747 1615 815 1548
28 Szer. Kamilla Aprószentek T., ezer vt. ~ 747 16 i6 906 17 10
29 Csüt. Dávid Tamás pk. vt. Aprószent. ~ 7481617 9421835
30 Pént.1 Zoárd Dávid t Anizia sz. ~ 174811618100911957
31 Szo. Szilveszter Szilv. p. hv. Melánia Jrl.748161910292114

Izraelita naptár. 1 A hold Iényváltozásaí, Idöjárás Herschel szerint:
Dec. 3 = Kiszler:l;4 S. Toldoth ) El " d 4' 22" 45 1-4-igkeményfagy,4-13-

10= l1S,Vajeze so negye -en o, p, 'g' h'dg13-20-'gh'
17= 185. Vajislalth ® Holdtölte 13-án 3 Ó, 21 p. 1. szep, le, , ,1 ~,
24 = 25 S, Vaíesev '" Ut lsé g d 20-' 21' 22 viharos, 20-27-lg változó,

ll: o so ne ye an o. p. 27 31' hé "
29 = 30 Ros Khodes •••• Ú'h ld 27' 12' 22 - -Ig o, eso.
30 = Tebeth 1 Ros Khodes 'lll!!' J o -en o. p, 1 K íöldtá lb 10' 13'
31 = 2 5, Mikez . "i. o avo an -en o,

tC\ Elsején a nap'[hossza 8 ó. 45 p, ; a hó ([ földközelben 26-án 3 Ó,'-y 21-ig 19 p. fogy; azután 5 perccel nő. Télhezdet22-én 2 6, 15 p.



Boldogok az irgalmasok, mert irgalmasságot nyernek. (Máté 5. 7.)
Egyháztörténeti emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a
wittenbergi egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti
zsinat berekesztése 1563. - 5. Evang. egyházunk zsinatának megnyitása 1891
8. A vatikáni zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokhullát 1520
18. A tridenti zsinat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769.- 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyből a meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Ká!
máncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). _.
20. Luther Mártonné szül. Dóra 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. Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761
27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay István t 1606. -31. Wiclif János t 1384

Níkolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.
._-----..,

Otthon:' Foly tatjuk a gabonaforga-
tást, .rostálást, triörözést. A tengerit
szükséglet szerint morzsoljuk. A kerti
magvakat és gyógynövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjuk A
gyümölcs kiválogatását gonddal. vé-
gezzük, mert a romlott gyümölcs el-
rontja a többit is. A fonást foly tat-
juk, a gazdasági szövést megkezdjük
Fokozatosan valamennyi gazd. nap-
lónkat lezár] uk, hogy január havá-
ban a vagyonmérleget elökészíthes-
sük, Pontos számadás nélkül csak
saját zsebünket csapjuk be. Az évi .
adókat és számlákat ki kell egyenlí-
teni. A követeléseket az új nyilván- .
tartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
kefekötés, fafaragás a téli hónapok-
ban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük, hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypusztítás- .
nak. A hízók istállóját melegen tart-
suk. Csak állott vizet itassunk. Ugy
szellőztessük az istállót, hogy ki ne
hüljön Gondoskodjunk, hogy ellés-
kor az állatoknak kellő helye legyen.
Jártassuk az állatokat. Nagy hideg-
ben az egész állományt az istállóban
itassuk. A hízóba fogott sertések
moslékát sózzuk, mert így étkesebbé .
válnak Ha a szemes tengerit nem
szivesen eszik, darálva adagolj uk,

A btiromiiólakban: Gondoskodjunk ...
érdes, iszapmentes homokfürdőről
állott vízről. Nagy hidegekben a ta-'
réj ukat vazelinnal vagy sótalan zsír-
ral kenjük be.

.
Gazdasági tudnivalók

december hóra.

27

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

Mestert műve megdicséri,
De az áldás égből éri. (Goethe.)



Névnapok.
Abel január 2 Eduárd márc. 18. m~'j. Ibolya aug. 7 Ludovlka szept, 3 RezsI! (Rudolf) április 17
Abrahám aug. 16 26. okt. 13 'Ida Apr. 13 Lukács okt. 18 nov. 7
Achil nov. 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1. [u! 31. I.ukrécia julius 9 Ríkárd április 3
Adalbert szept 27 Egyed szept. 1 okt. 23 Makár január 2 Robert junlus 7
Adám szept. 9 Elek julius 17 Illés julius 20 Magda május 27 Rókus aug, 16
Adám. Eva dec. 24 Elemér febr. 28 .Ilrna Apr. 18 3 Róland. május 29
AdI'l jan, 29 Eleonóra febr. 21 Ilona aug. 18 ~~fv~~~n~~~112. aug, Roman febr. 29. aug. 9
Adolár apr. 21 Elia febr. 10. rnárc. 24 Imre nov. 5 Manó mArc. 26 Róza aug. 30
i\dolf febr. 12 Előd okt. 22 Ince julius 28 . 9 Rozália szept, 4
Adorján marc. 5 • Elvira febr. 10 Ipoly aug. 13 Marcell Január Rufina julius. 10
A I . f - Marcion ápr. 26

go a Január 11. ebr, o Elza dec. 1 Irén okt. 20 Margit jun. 10. jul. 20 Salamon okt. 24
Agnes január 21 Emánuel(Manó) márc. 26 Irma május 3 Mária aug. 15. szept. 8. Samu aug. 21
Agoston' aug. 28 Emil. m~lu.s 28 István. alig. 31's 20. dec, 26 december 8 Sándor febr. 26. márc. 18
Akos febr. 27 Emilia lullus 19 Iván Jun: 2~ Márla névnapja szep- 'Sára január 19
Aladár március 11 Em~a ápr. 19. nov. 24 Iz~"ella Julius 12 ternberben, kisasszony Sarolta május 19
Alajos jun. 21 Emod aug. II Izidor márc. 30. ápr. 4 utáni első vasárnap Sebestyén január 20
Albert ápr. 23 E~gel~ert nov. 7 Izsó aug. 26 Mária.Magdolna jut. 22 Simeon február 18
~:r~~zn;,~t~i'&J 1 ~~~~s~~l~~s 1~29 ,Jácint julius 3 Marian."a nov .. 1. . Sirnonjan. 5. okt. 28
Alfréd febr. 23 Erhardt áprilif 9 Jakab máj. 1. [ul, 25 Márk apr. 25. jun. 18.. Stefama nov. 28
Ar . 23 Erich ái 18 t 10 Janka május 24 október 17 Szabina okt. 27
AI~~Juf~bruár 20 Erika ~u 1: 31' szep. János nov. 24. dec. 27 M~rta julius 29 Szaniszló. nov. 13
A áli . I 10 kt 7 Ervin á gr'II'ls26 Jenő Julius 13 Marton no.v. 10 és 11 Szerena Jan. 28

m a JU . • o Ernő 'a~uár 12 Jeromos szept. 30 M~rtonka Január 30 Szerénke sz.ept. 14
~~~~u~tfc~~s\rec 7 Er Sé& t 19 Joachim marc 20 Maté szept. 21 Szervác máJUS 13
Anasztaz aug. 17 Es~ler e ~ov. 24 Jób szepl 27' Matild márc. 14 Szevérin január 8
András (Bandi) febr. 4. Etelka ~kt u~ dec 16 Johanna dec. 15 Mát~ás febru.ár 24 Szeverian. fe~ruár 21

nov, 30 Eva dec 24' ' Jolán nov. 20 Maximus. máJUS 29 Sz~doma JU~IUS 1
Angelika (Angyalka) Ezsaiás 'julius 6 Jónás nov. 12 Medard lumus 8 Sz~lárd ~prlhs 22

ái 31 ' E hi láT 10 Jonathán május 11 Meláma Január 10 Sz ilvér junlus 20
m JUs zec le pn IS József febr 4 márc 9 Menyhért aug. 22 Szilveszter dec. 31

Aj~l~u~e~~. 19. jun 2. Fábián január 20 aug, 27. ~z;pt. 18' M~tód julius 17 Szinér dec. 12
Antal Jan. 17. jun 13. Farkas szept. 1. aug 23 Judit jul. 30. dec, 10 M~há!y szept. 29 Szosztén n.~v. 28

julius 5 Faustinus febr. 15 Julia. Juliána febr. 16. Mlklos dec. 6 Sz6.tér áprílís 22
Antonia jun. 13 Felix junius 9 május 22 M~ksa okt. 12 Szorény Januá.1 8
Antonius május 10 Ferdinánd május 26 Julián január 9 MII~s nov. 26 Sylvia nov. 26
Apollinus julius 23 Ferenc jan. 29. jun. 16. Jusztin junius 16 Móne sze~t. 2f6 Tamás marc. 7. dec.
Apollonia január 28 okt..4 és 10. dec. 3 Jusztina szept. 16 Mózes máJUS 21 és 29
Aranka február 8. dec. 2 Flór~ jun. 19.• nov, 23 Kajetán ápr. 22 Nándor május 30 Tacián január 12
Arisztiá ápr. 27 Flórián (Flóns1 máj. 4 Kalliszt okt. 14 Napoleon május .7 Tádé január 24
Armin ápr. 7. május 10 Fr~nclska. (Fáni) márc.9 Kálmán okt. 13 Narcisz okt. 29 Terézia· jul. 8. okt. 15
Arnold junius 18 ~rl~a .~áJUS 6 t 20 Kamil. Kamilla dec. 28 Natália dec. 9 Tekla szept, 23
Aron ápr. 2 n en a s~ep . Kanut jan, 19 Nikáz dec. 14 Teobald julius 1
Arpád márc. 31. dec 11 ~~I~'yes Jf.lI~s 18 26 Károly jan. 28. nov. 4 Nikefor márc. 13 Teodora szept, 11
j\rtur január 22 op ":\l s zo, Karolirt febr. 2 Nikodém szept. 15 Teofil dec. 20
Atala ápr. 15 ~ug-. Katalin febr. 13.,ápr. 30 Noé nov. 29 Tibold julius 1
Atanáz május 2 Gabor márc. 24 nov. 25 Norbert junius 6 Tibor ápr, 14. aug. 11
Atanázia aug. 14 Gabriella dec. 12 Kázmér márc, 4 Qdó 18 Timon április 19
"'Uila január 7 (Oál) Gallus okt, 16 Kelemen nov. 23 n?v. Timotheus aug. 22
Auguszta dec. 18 Gáspár január 6 Keresztély ápr. 3 Oktáv.'an marc, 22 Titusz jan. 4. szept. 18
Aurél okt. 5 Gebhárd aug. 27 Klara aug. 12 OI1(a julius 27 Tivadar ápr. 20. nov. 9
Aurélia dec. 2 Gedeon rnárc. 28. okt. 10 KIementina nov. 14 Ollvér nov. 21 Tóbiás junius 13
Avell, András nov. 10 Geltért szept 24 Kleofás szept. 2501Ivla. febr. 20. dec. 3 Tódor február 7
Balázs február 3 Oenoveva Január 3 Klotild junius 3 gl';3pla ~árc'JO Ub I május 11
Bálint február 14 Gergely marc. 12. nov, Kocsárd ápr. 19 r ali maJus21 u . .
B bá á· 18' II 17 (Csod.) máj. 9 Kolozs okt. 30 Orsolya .okt. Ulrik lullus 4
. arna Sol J. • jun G t d . • d f 18 Oszkar Julius 31Beatrix julius 29 er ru marc, .17 Konrá ebr. .. O áld 5' Valér dec. 15
Beata január 1 Gerzson februar 22 Konstan.tln.febr. 1. IIIaj, 21 O~[ÓVmár~l'!~ 23 Valéria ápr. 28
Béla április 23 Géza február 25 Kornél julíus 3 Ot á 16 Valter julius 16
Bella junius 2 Gizella máJu~ 8 Ko!néha márc. 3 ol mkI ,!or 2 4 Vanda január 26
Benedek március 21 Gott~árd máJUS 5 • Kristöf rnárc, 15 Otl?lia rd~~' J3 nov. Vazul junius 14
Benjarnin jan.B, márc, 31 Gottll~b márc. 6 Kr~szllán !l'árc. 13 Odön nov' 16 Vendel okt. 20
Bernát május 20 Oott~ned nov. 8 Kns~tma Julius 24 Ozséb au . 14 Vencel szept. 28
Berta aug. 6 Gráelán dec. 18 Kumgunda rnárc, 3 p.~. Veronika julius 9
Bertalan aug. 24 OUldó szept, 12 Ku~? dec. 10 ~I január 25. márc, 7. Vid junius 15
Bertold jul. 27. nov. 17 Gusztáv Jan. 16. márc. 29. Kv~nn márc. 30 jun 26-. 29 és 30 Vidor január 13
Blanka okt. 25 aug, 2 . LaJOS aug. 19 és 25 Paskál m!'J. 17 Viktor szept. 5
Bódog jan. 14. nov. 20 Gy~rfás .lun. 19 Lámpert szept. 17 Pátnk marc. 17 . Viktória dec. 23
Boldizsár jan. 6 Gy?,ngylke okt. 23 László jun. 27. aug. 8 Paula márc. 22. jun, 3 Vii heim ina szept. 19
Bonifác máj. 14. jun. 5 Gyorgy ápr. 24 Lázár dec. 7 P~ullna Ju~. 2.2 Vilibald julius 7
llorbála dec. 4 Gyula_ ápr. 12 Laura junius 17 Peter. Pál jurnus 29 Vilmos jan. 10. jun 25
Brigita febr. 1. okt. 11 Oyözo nov. 3 Leander febr. 28 Péter Jan. 31•. febr. 22. Vilma dec. 5
Brúno okt. 6 HáromklCály. (Gáspár, Lehel aug. 2 ápr. 29. máj. 19. aug, Vince ápr. 5. julius 19
Cecilia nov. 22 Menyhért. Boldizsár) Leö ápr. 11 P 1. Ok~t 1~ dec. 5 Viola dec. 19 .
Ciril iulius 7 január 6 Leokádla dec. 9 etra o,. Virgil nov. 27
Coele~tin á r 6 Hajnalka márc. 27 Leona, Leontine jan, 4 P~tronel1a máJUS 31 Virgilia január 31

. -- P . d 9 Hedvig okt 17 Lénárd nov 6 Piroska Jan. 18
Ciprián szept. 26. eco H 1 kt '3 L k á '29' I 2'1 Pius május 5 julius II Xavér (Ferenc) dec. 3
Cirjék aug 8 e ga o , en e pr. • JU.. PI idi kt'l1 z,.
C 'II f b . ~ á 29 Heléri okt. 14 Lidia április 8 ac~ la o . akartás szept. 6

yn e r. • m re, Henrtette márc. 16 Lili julius II Piac Idus ~kt. 5 Zelrna január 23
Damaskus dec. 11 Henrik julius 15 Lipót nov. 15 Polykarp Január 26 Zenó dec. 22
Dániel julius 21 Heribert márc. 16 Livia április 6 Polirena sz~pt. 24 Zenő okt. 29
Dávid dec. 29 Hermin ápr. 13. aug. 3 Longinus márc. 15 Pongrác. máJUS 12 Zita április 27
Dezső máj. 23. dec. 15 Higin január 11 Lóránt január 15 Rafael jun, 20. okt. 24 Zoárd dec 30
Dénes okt. 9 Hilárion okt. 21 Lothar január 27 Ráhel február 4 Zoltán marc. 8. jun. 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3. [un. 17 Lőrinc aug. 10 Rainer junius 17 Zsigmond május 2
Donát febr. 17. aug. 7 Huba aug. 19 Luca dec. 13 Rajrnund január 7 Zsófi. május 15
Dorottya febr. 6 Hubert rnárc, 20 Lujza márc. 2 Rebeka szept. 2 Zsolt április 10
Dömötör okt. 26 Hugó ápr. 1 Ludmilla szept. 17 Regína szept. 7 Zsuzsánna februá! 19
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Hasznos tudnivalók a gazdálkodók számára.
1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai.

Növény neve

Amag
hektol.
súlyaVetés

ideje

Vetőmag kat, holdanként

sz·órt I SOIOS I fészkes

vetésnél

A vetés I Az alá-
sortá- takarás

volsága mé lys.
---If----~-----II------

Termése
kat. holdanként

mag I szalma

métermázsa kgcentiméter

2. A takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.

I -Vetómagszükséglet A vetés \ Az alá- Termése kat, holdanként Amag I
Vetés takar- 1

.;: sortá- takarás
zölden 1

1

hektol.
Növény neve, magnak

.>10 -volsága mélvs. széna mag súlyamánynak ." '"ideje -:: ...." "kat. holdanként ::.: centiméter métermázsa kg

Takarmányrozs szept. 80-125 kg 11-12\ 4-5 140-200\ I íO-76
Mohar, május 16-18 16---18

" 10-12 1-1'5 17-28 5-7 68-72
Csalamádé ápr.i--jún, 50-l10 " 11-15 4-6 200-300 40-70 72-85
Lucerna márc,-ápr, 10-14 10-14 " 11-15 1'5-2'5 120-150 25-45 2-5 76-BO
Vöröslóhere , " 8-12 8-12 " 11-15 1-2 100-120 25-40 0'8-2'5 70-80
Baltacim,

már~ius
80-100 80-100 " 11-15 1'5- 3 60-90 15-25 2-5 27-33

Tavaszi bükköny, 90-110 50-80 " 12-30 2'5-4 15-30 6-10 76-84
Tavaszi borsó, ' márc.c-ápr. 100-115 60-70 " 12-30 3-5 120-lBO 6-12 76-82
őszi borsó aug,- szept. 80-110 50-60 " 12-30 3-5 150-200 6-10 76-84

Keszthelyi keverék auguszt. {50 rozs rozs sz. 05-1 6510repce " repce 10

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

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

25-50 12-25

szept.-okt
márc.c-apr.:

szept.
aug,-szept.
márc.i--épr;

máj.-=-jún,
ápr.s--máj.

11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-13
11-15
12-201
~5-80

4-5
4-5

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

kgr 8-15 15-30
7-10 8-18
6-12 15-30
9-10 12-20
7-14 10-15
.6-10 7-14
6~12 12-25
6-12110 -20

10-20 15-25

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

3. Különféle takarmánynemüek és alom anyagok súlya és térfogata.

1köbm, 100kgr. 1köbm. 100kgr, I
Takarmány- súlya térfogata Takarmány- súlya térfogata
és alomféle kilogr, .köbméte- és alomféle kilogr, köbméte-

rekben rekben
--

Zöld fü , . , , .. . . 1\320-360 0'27-0'30 Hüvelyes szalma. , .
II

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

Répalevél , .. , . , , 360-400 0'25-0'30 Burgonya. · , · . · . 600-700 0'14-0'16
Réti széna , , , . , . 100-110 0'85-0'90 Tarlórépa . · , · . · , 480-530 0'18-0'20
Sásos széna . , , . , . 60-70 1'40-1'65 Olajpogácsa · . · . ·. 320-350 0'28-0'31
Sarju " . , , . , , , . 90-100 0'90-1'00 Korpa. · . , , , . ·, 270-320 0'31-0'37
Here, lucerna, balta- Buza ., · , · . ·, , , 625-730 0'13-0'16
cim, széna , , , , . 80-95 1'10-1'25 Rozs .. ·. ·. , , · . 625-720 0'13-0'16

~abos bükköny, széna 90-100 1'00-1'10 Árpa. , · . ·. ... , . 580-620 0'16-0'17
Oszi gabona szalma , 60-75 1'20-1'40 Zab .. ·. , , · . · , 400-450 0'22-0'25
Tav, gabona szalma. 45-60 1'40-1'80 Repce. ·. ·. ·. · . 625-730 0'13-0'16

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt.
Sülyából veszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot

az árpa és zab 2-3 %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, a répa prizmában
6-10 %-ot, a széna 8-10 %-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; 100 kgr.
csöves tengeriröl, a fajta szerint változóan körülbelül 75-90 kgr: szemet lehet morzsoltan kapni,
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7. Az állatok betegségére való szavatosság.
Az ~Iadó jótáUani köteles:

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

Teheneknél: Francia kórságért 30 napig.
Juhoknál: Himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyavalyá-

ért 60, métely és májrotbadásért 60 napig.
Serléseknél: Borsóka-kórért 8 napig.

5. Vemhességi naptár.

Ha a vemhesség

II
akkor annak' vége:

kezdete lovaknál I teheneknél I juhoknál és kecskéknél I disznóknál

január 1 december 6' október 12 június 3 április 30
" 16 " 21

nov'~mber
27 " 18 május 15

február 2 január 7 13 július 5 június 1
"

15
február

20
dece~ber

26 " 18 " 14
március 1 3 10 augusztus 1 " 28

" 15 " 19 " 26 " 17 július 14
április 1 március 6 január 10 szeptember 1

" 29
" 16 " 21 " 25 " 16 augusztus 13

május 1 április 5 február 9 október 1 " 28
" 16 " 20 " 24 " 16 szeptemb. 12

június 1 május 6 március 12 november 1 " 28
"

15 " 20 " 26
dece~ber

15 október 12
július 1 június 5 április 11 1 " 28

" 15 " 19 " 25 " 15 november 11
augusztus 1 július 6 május 12 január 1 " 28

" 17 " 22
"

28 " 17 december 14
szeptember 1 augusztus 6 június 12 február 1 " 29

" 16 21 " 27 " 16 január 13
október 1 szept~m ber 5 július 12 március 3

február
28.. 10 " 14 " 21

" 12 6
no~~mber

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

" 15 " 20 26 " 17 március 14
december 3 november 7

I
szept~mber 3 május 5

I
április 1

" 15 " 19 " 25 "
1'7

" 13
.' 30 december 4 október 10 június 1,

" 28
A vemhesség tartama a szélsőségek szerint Iénál 330-430 nap (ll ból, szamárnál 335-365 nap (12 ból, tehénnél
240-330 nap (9 hól, juhnál 145-160 nap (5 hól, kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap Whó), házi
nyulnál 28-32 nap (1 hól, kulyánál 58-65 nap (2 hó], macskánál 44-54 nap (ll/2 hó). - A kotlás tart a lyukoknál
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykákna1: 26-29 napig; a ludahnál : 28-33 napig; a récékné/ (kacsáknál)

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

6. Növendékállatok szoptatási
időtartama.

Ló és szamárcsikók
Bárányok , _ ,
Malacok
Borjuk ....
Kecskegí9-ák>

3-6 hónap
3-4
2-21/2

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

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszákai.
A f. év Jézus Krisztus születése óta Dionysius

szerint az. . . . . . . . . , . . . .
Jézus Krisztus halála óta az . _ . _ . _ . •
Az első keresztyén római császárnak, Nagy Kon-

stantinusnak megtérése óta az. . . • . •
A keresztyének tildözésének 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 körryvnyorntatás 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 mohácsi vész óta a. _ . •
Luther Mártnn halála óta a. ..
Gergely-féle naptár behozatala óta.

lA. burgonya behozatala óta Európába a - .
1932-ik Káreli biblia-forditásának megjelenése óta •
1899-ik A bécsi békekötés óta a _ . _ _ • . _ .

A nikolsburgi békekötés óta . . . . . _
A linci békekötés óta a . _ . . . . . . . .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályákra hurcolt protestáns' lelkészek

és tanitók kiszabadulása óta a. . _ .
A gőzgép feltalálása óta a. . . _ _ . . .
1. Ráköczi Ferenc szabadságharca óta a. . _
Az amerikai köztársaság megalapitás óta a .
Il. József türelmi rendelete óta a _ . . . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk megalkotása óta a
A pesti evang. zsinat óta a .
A védhiml6 felfedezése óta a .. _ . , .
Kossuth Lajos születése óta a. . _ . . . :
A táviró feltalálása óta a . . . • .: . . .
Az 1848-ik törvénycikk megalkotása óta a. . .
Az 1859 szeptember l-i pátens visszavonása óta a
Az 1891-ik magyarországi evang. zsinat össze-
A hivása óta . . _ . . . . . . . . . .
A világháború kitőrése óta a _ _ . . . . . _
A proletárdiktatura esztendeje óta a . . _ . .
Horthy Miklósnak Magyarország kormányzójává

v ilasz+ása óta a .
A tI ianoni iga óta a •

347-ik
342-ik
326-ik
31O-ik
287-ik
284-ik

256-ik
233-ik.
229-ik
156-ik
151-ik
141-ik
141-ik
142-ik
130-ik
84-ik
84-ik
72-ik

41-ik
18-ik
13-ik

12-ik
12-ik

1620-ik
1621-ik
1330-ik
1036-ik
938-ik
931-ik

932-ik
878-ik
751-ik
691-ik
590-ik
492-ik
474-ik
449-ik
448-ik
439-ik
423-ik
415-ik
406-ik
~86-ik
a50 ik
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Budapesti tájékoztató ..
Miniszteriumok, Néprajzi Muzeum X. Tisztviselő lel ep.
Miniszterelnökség 1. Vár Szentgyörgy-tér 1. Nemzeti Szin ház VIII. Rákóczi-ut 37.
Belügyminiszterium I. Vár Országház-ú. 30. M. kir, Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Földmivelésügyi min. V. Országház-tér 11. Vigszinház V. Lipót-körut 14,
Honvédelmi min. 1. Szentgyörgy-tér 3. Császárfürdő III. Zsigmond-ú. 31.
Igazságügyi min. V. Markó-u, 10. Szent Gellért fürdő 1. Géllért-tér 1.
Kereskedelmi min. Buda Lánchid-u, 1-3. Lukács fürdő Ill. Zsigmond-ú. 25.
Külügyí min. 1. Kir. palota.· Széchenyi fürdő, Városliget.
Népjóléti min. IV. Eskü-tér, Nemzeti és jóléti társadalmi egyesületek.
Pénzügymin. 1. Vár Szentháromság-tér 5.
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-u. 16. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége

VIII. Mária-utca 7.
Irodalmi intézmények, kiadóvállcilatok. I Move VII. Podmaniczky-utca 45.
Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-ú. 4.! Országos Állatvédő Egyes. IX. Ernő-u. 11.
Kistaludy Társaság V. Akadémia-u, 2,! L Gyermekvédő Liga VII. Wesselényi-ú. 6.
Petőfi Társaság V. Szemere-u. lD. Országos anya- és csecsemővédő-egyesület
Luther Társaság VIlI. Szentkirályi-u. 51. 1. Villányi-ut 25.
Luther Muzeum VIlI. Szentkirályi-u. 51. Allami Gyermekmenhely X. Üllői-ut 86.
Szent István Akad. VIlI. Szentkírályi-u. 28. G' d' •.. té t k
Szent István Akadémia könyvkiadó tár- yogypae agogzal In eze e .

sulat VIlI. Szentkirályi-u. 30. Siketnémák m. kir. int. VIlI. Festetích-u, 3.
Kir. m. egyetemi nyomda VIII. Muzeum- Beszédhibák javítására szolgáló állami

körut, 6. tanfolyam VIlI. Festetích-u. 3.
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel) Vakok intézete VII. István-ut 95.

IV. Egyetem-ú. 4. Allami gyógypaedagágiai nevelő intézet
Athenaeum kiadó intézet VII. Erzsébet- 1. Alkotmány-ú. 53.

körut 7. 1 k t'k . t· 'tu kKókai Lajos IV. Kamermayer Károly-ú. 3, s o a , In erna so.
, Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut 19/21. Ag. hitv. ev. leánylíceum és internátus

Hornyánszky Viktor VI. Aradi-u. 14. IV. Vörös Pálné-ntea 36. ,
Bethánia könyv ker. VIlI. Gyulai Pál-u, 9. Ag. hitv. ev. középisk, fiuinlernátus VII.
Kórházak klinikák. Damjanich-utca 28/b.
Fh' k ' t kl ó há IX ri' Felsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u, 8.e er eresz gyerme ( r az . uzo to- Tudomány Egyetem Muzeum-körut.

utca, 7-:~.. .. Műegyetem 1. Budaíokí-ut.
Belgyógyászati kliníka VIlI. Szentkirályi- Ev. főgimnázium VII. Városligeti fasor.

E utca 46. " linik 23 Eötvös-kellegium 1. Ménesi-ut, .
gyet. sebészeti k IDI a VIlI. Baross-u. . Ta ít '\' .H ' VIlI S ti" '1' 4~1Fát' klinil VIlI M'·· t 52 III o, aza . zen ura yi-u, .og sza 1 1I!;1ca , " aria-u ~a. Luther Otthon VIlI. üllői-ut 24.

Pasteur (ebduh) kórház IX. Rakos-u. 7. AlI . t íté őké ". té 1 (E .éb t "Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31. .ann am 0r:o epzom eze rzse e no-
Stefania gyermekkérház VIII. üllői-ut 72. I~~ola). Istvan-ut 93. ".
Uj Szent János kórház Hieronyrni-ut 1. BOI ászati tanfolyam II. Debröi-ut 15.
Bábaképző VIII. Rökk Szilárd-u, 33, Vegyes.
Szemkórház VIII. Mária-utca 39. Orsz. méhészeti felügyelőség V. Országház-
Muzeumok, szinházak, fürdök. tér 11.
Iparművészeti Muzeum IX. üllői-ut 33. Orsz. gazdasági munkáspénztár V. Falk
Magy. Nemz. Muzeum VIII. Muzeum-körut. Miksa-utca ·9.
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca. Rendőrfőkapitányság V. Ferenc József-tér.
Szépművészeti Muzeum Városliget. Ipari főfelügyelőség II. Szilágyi Dezső-
Mezőgazdasági Muzeum Városliget. tér 1.

Evangéliumi építő iratok
megrendelhetők a Bethel Ev. DiakoDissza-
IDtézetbeDKlotildialváD, U. p. Piliscsaba

[Pestrnegye].

Evangélikusok Lapját

Aki még híveink közül nem járatja a

Harangszót,
ne mulassza el azt, hogy arra előfizessen. Elő-
fizetési ára Degyedévre: 1'28 P. Csoportos
küldéssel 100/0 engedmény. Az előfizetési díjak
a "HaraDgszó" kiad6hivataláoak Györ,

II., Petőfi-tér 2. kűldendők.

11I1I1i11l1l1ll111l1i1l1l1l111l111l1ll1ll111l1l1l1l1l1l1l1ll11l1l1l1ll1ll1111ll1l1l1l1ll1l1ll11ll1lIlIIlIlIIlIlIi

Németh Károly lébenyi [Mosonmegye]
esp.vlelkész szerkesztésében megjelenő

előfizetésre melegen ajánljuk a Luther-
Naptár olvasóinak. - Előfizetési ára

negyedévenként 1-60 pengő_
11I111I111I11I111111111111I1111I1111I1111I1111I111111111111111111111I11I1111I11I11I11I11I1111I11--
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Január
Utmutató a Biblia rendszeresolvasásához.

1 Lukács 1, 76-80
2 Máté 5, 1-12
3 Máté 5, 13-30
4 Lukács 3, 15-20
5 János 1, 19-28
6 János 1, 29-42.
7 Lukács 7, 18-28
8 Máté 14, 1-12
9 XXXI. Zsol. 16-25

10 János j. 7, 9-17
11 Lukács 2, 25-35
12 Lukács 2, 39-52
13 LXXVIII Zs. 1-8
14 Példab. 4, 1-13
15 Józsué 4, 1-9
16 Kir. 1. k. 3, 5-15
17 Móz. V. k. 6, 4-13
18 Márk 1, 9-20
19 Lukács 6, 12-19
20 János IS, 7-17
21 Józsué 24, 14-24
22 Péter I 1.2. 13-25
23 Ésaiás 6. 1-8
24 Bírák 7, 1-8
25 Lukács 5, 17-26
26 János 5, 1-16
27 Márk 1, 21-34
28 Ap. csel. 5, 12-23
29 Máté 4, 17-25
30 Lukács 6, 27-38
31· CIII Zsoltár 1-17

Július
1 János 1, 1-14
2 Zsid. 1. 4, 1-12
3 CXIX. Zs. 97-112
4 CX1X. Zs. 156-168
5 Móz.ll.k.20,1-17
6 Nehémiás 8, 1-8
7 Nehémiás 8,9-18
8 CXIX. Zs. 17-32
9 Krón.ll.k.34,14-21

10 Krón.lI.k.34,22-33
11 Móz.V.k.31,1-13
12 Jeremiás 36,1-10
13 Jeremiás36,1I-21
14 Jeremiás 36,22-32
15 Máté 24, 24-35
16 CXIX. Zs. 124-136
17 Péter 1.1. 1, 15-25
18 Ésaiás 55
19 Lukács 4, 14-22
20 Lukács 4, 23-32
21 János jel. 1, 1-11
22 Márk 13, 1-10
23 Ésaiás 35, 1-10
24J eremiás 31,31-40
25 Lukács 24, 30-45
26 Lukács, 10, 25-37
27 Márk, 12, 28-34
28 Móz.lI1. k. 19,9-18
29 Róm. 12. 1-9
30 Róm. 12, 10-21
31 Ap. csel. 9,31-43

Február
Móz.ll.k.31,12-18
Lukács 6, 1-11
János 9, 1-9
János 9. 10-21
János 9, 22-33
János 9, 34-41
Lukács 13, 10-17
Lukács 9, 10-17
János 6. 60-71
Lukács 8, 40-48
Lukács 8, 49-56
Lukács. 12, 1-12
Lukács 18, 35-43
Ap. csel 13,28-52
Lukács 9, 51-62
Lukács:17, 11-19
Jón, 1, 1-4.2,1-10
Lukács 10, 1-12
Lukács 10, 13-24
Máté 5, 38-48
Ján. 1. lev. 4,7-21
Lukács 19, 1-10
János 4, 1-13
János 4, 14-24
János 4, 25-35
János 4, 36-42
Lukács 15, 1-10
Lukács 15, 11-24
Lukács 70, 19-10

Augusztus
Példab. 14,21-31
Máté 25, 14-23
Máté 25, 24-30
Thes. II. 1. 3, 6-18
Ap. csel. 5, 1-11
Máté 24, 42-51
Lukács 16, 1-13
M6z.l.k.47, 13-20
Máté '25, 31-40
Ésaiás 58, 1-12
János 1. 1.3, 11-24
Zsid. 1. 13, 5-16
Jakab 1. 2, 5-17
Sám. II. k. 9, 1-13
Példab. 25, 21-28
Máté 18, 21-35
Lukács 17, 1-10
Móz. I. k.45, 1-15
Máté 6, 5-15
Jakab 1. 5, 8-15:
Kolos5- 3, 8-17
Eíéz. 4, 20-32

LXXIX. Zs. 1-3
Krón.II,k.36, 11-21
LXXIV. Zs. 1-12
Cll. Zsolt. 1, 2
Lukács 21, 8-18
Móz. Il. k. 4, 10-20
János jel. 2, 8-17
DánielI, 1-8
DánielI, 9-21

Március
Kir. 1. k. 10, 1-13 :
Lukács 19, 29-40
FiIlippib. 2, 1-11
Ésaiás 52, 7-15
Ésaiás 53, 1-12
XCVIII. Zsol. 1-9
CXVIII. Zs. 19-29
Lukács 19, 45-48
Kir. 1. k. 5,1-12
Kir. I. k. 8, 1-11
Kir. 1. k. 8, 12-21
Kir. 1. k. 8, 22-30
C. Zsoltár
LXXXIV. Zsolt.
Lukács 22. 1-13
Lukács 22, 14-27
Máté 10, 1-15
Lukács 9, 28-36
János 14. 23-31
János IS, 18-27
Ap. csel. 26,13-23
Lukács 22, 39-53
Lukács 22, 63-71
Lukács 23, 1-12
Lukács 23, 13-15
János 10, 2-18
Márk 8, 27-38
János 19, 1-12
János 17, 1-9
János 17, 10-16
János 17, 17-26

Szeptember
Dániel 2, 1-9
Dániel 2, 10-23
Dániel 2, 24-35
Dániel 2, 36-49
Eszter 4, 4-17
Dániel. 3, 1-12
Dániel 3, 13-23
DánIel 3, 24-30
Móz. V. k.4, 23-31
Móz_ V. k.4,32-40
.hes_ II. t. 1, 1-12
XXXIV. Zs. 1-15
Dániel 6, 1-9
Dániel 6, 10-17
DánIel 6, 18-28
Ésaiás 43, 1-12
XXXVII. Zs. 1-11
XXXVII. Zs. 29-40
IX. Zsoltár 1-11
Máté 7, 1-14
Máté 7, 15-29
Jakab t. 1, 1-12
1. Zsoltár, 1-6
Ésaiás 60, 1-11
LI. Zsoltár, 1-10
LI. Zsoltár. 11-19
Filippib. 3, 12-21
Filippib. 4, 1-8
Példab. 4, 14-27
Kor. 1. 1. 9, 16-27

Április
János is. 1-14
Lukács 23, 33-46
Lukács 23, 47-56
Lukács 24, 1-15
Kor. 1.:lev. 15,1-10
Ap. csel. 16, 1-10
Tim. II. 1. 1, 1-12
Tim. 1. 1. 1, 12-20
Tim. 1. 1. 4, 6-16
Ezékiel 2, 1-10
Móz. II. k. 3, 1-12
Tim. II. 1. 2. 1-10
Józsue 1, 1-9
Péter I. 1- 4,12-19
Kor. 11.1.11,18-33
János 12, 20-32
Zsid. t. 12. 1·11
KOL IL!. 12, 1-10
Tim. II. 1.2. 15-26
Kor, 1. 1. 4, 9-21
Sám.1. k. 24, 1-11
Sám.l.k.24,12-23
Példab. IS, 1-10
Ján. jel. 3. 5-13
Máté 7, 1-12
Tim. II. 1. 3, 10-17
Tim_ II. 1. 4, 1-8
Tim. II. 1. 4, 9-18
Tim.!. 1. 6, 11-21
Józsué 23, 1-11

Október
Thes.1. 1. 5,4-13
Thes. 1. 1. 5, 14-55
János 16, 24-33
Eléz. 5, 6-17
Eféz, 6, 10-18
XCI. Zsoltár;
Ésaiás' 11, 1-9
János 1. 1.5, 1-12
Kor_ 1.1.15,47-58
Róm. 8, 31-39
XXIII. Zsoltár
János j. 21, 10-12
Ezékiel 34, 11-15
XVII. Zsoit. 1-9
Kor, II. 1. 4,8-18
Ésaiás 62, 1-12
Ján. jel. 22, 1-14
Kor. 1. 1. 8, 9-13
Gal. 5, 13-26
Róm. H, 1-12
R.óm. 14, 13-23
Róm. IS, 1-13
Máté 18, 1-11
Kor. ll. 1. 5, 1-10
Ap. csel. 8, 1-3
Ap. csel. 9. 10-20
Ap. csel. 9,21-31
Ap. csel. 26,24-32
Ap. csel. 7, 49-60
Máté 17. 1-12
Kor. II. 1. 5.14-21

Ap. csel. 27,14-29
Ap. csel. 27, 30-34
Ap. csel. 25, 13-22
Ap. csel. 25, 23-27
XCIII. Zsoltár
Ap. csel. 28,11-20
Ap. csel. 28, 21-31
Tim. Il. 1. 4, 5-18
Ap. eset. 20, 25-36
Gal. 6, 6-18
Róm. 8, 16-19
János j. 2, 1-10
Ésaiás 9, 2-7
János 3, 16-21
Lukács 1, 46-55
Lukács 2, 8-20
Zsid. lev. 1. 1-14
Zsid. lev. 2, 5-18
Ésaiás 42, 1-12
Ésaiás Il, 1-12
Ésaiás 61, 1-11
Ésaiás 12, 1-6
LXXII. Zs. 1-11
Máté 2, 1-12
LXXII. Zs. 12-20
LXXXV. Zs. 1-18
Móz.l.k.ll,32-12,9
Ésaiás 51. 1-11
Gal. 3, 1-14
Zsid. lev. ll. 1-10
CXXI. Zsoltár

Május Június
Példab. 1p,21-33 Jeremiás 38, 7-13
Zsid. 1_,Il, 32-40> Kir II. k. 25, 1-1~
Kir. II. k, 5, 1-9 Jeremiás 23. 1-~
Kir. lI.rk. 5, 10-16 Ap. csel. 4, 13-23
Kir. II. k, 5,20-27 Móz IV.k.23,1-12
Péter 1. 1. 5, 1-10 Dániel 5, 1-8
Máté IS, 21-31 Aggeus.I, 1·15
LXIX. Zs. 41-48 Aggeus 2, 1-9
Ap. csel. 10,34-48 Ezsdrás 1, 1-11
Kir. II. k. 6, 8-16 Ezsdrás 3, 1-13
Kír, II. k. 6,17-23 Kor. 1. 1. 3, 9-'l3
Máté 14', 22-33 Eléz. 2, 13·22
Krön, IL k. 32, 1-8 CXXII. Zsolt. 1-9.
Ill. Zsoltár Nehémiás 1. 1-11
CXVIII. Zs, 1-14 Nehémiás 2,1-10
LXII. Zsoltár Nehémiás 2,11-20
Ap. csel. 1, 1-14 CXXV. Zsolt.!. v.
Jóel 2. 23-32 Ésaiás 65. 17-25
János 14. 15-26 Ezsdrás 8, 23-30
Róm 8, 1-11 CXXXII. Zs, 1-18
Róm. 8, 12-16 Nehémiás 3,' 1-10
Ap. eset. 2, 1-13 Nehémiás 4, 1-11
Ap. csel. 2,14-21 Nehémiás4,12-23
Jeremiás 1, 1-2 Nehém. 12, 27-37
Jeremiás 11,1-11 Nehém. 12, <8-47
Jereimás 26,8-16 XXVII. Zsolt. 1-14
Ésaiás 40. 1-11 XVIII. Zsolt .25-26
Ésaiás 40, 12-24 CXIX. Zsolt, 1-16
Ésaiás 40, 25-31 X1X. Zsoltár
Ján. jel. 22. 16-21 Ap. csel. 8, 26-40
Jeremiás 38, 1-6,.

November December
Ap. csel. 13, 1-13
Ap. csel,~14, 1-12
Ap. csel. 14.13-22
Péter 1. 1. 3, 8-18
János 10, 27-42
Ap. csel 6, 2-15
Márk 12, 1-12
Ap. csel. 15,36-41
Ap, csel. 16, 6-18
Ap, eset. 16, 19-31
Ap. csel. 16. 32·40
R.óm. 6, 1-13
János j. ll, 13-19
Dániel 12, 1-13
Ap. csel. 19, 1-7
Ap. csel. 19, 8-20
Ap. csel. 19,21-30
Ap. csel. 19,31-40
Thes. 1. 1. 3, 1-15
Kor, II. t. 1, 1-14
Éléz. 3, 8-21
Ap. csel. 20, 16-24
Ap. eset. 21, 1-14
Ap. csel. 21,15-26
Ap. csel. 21, 27-40
Ap. csel. 23: ll-22
Ap. csel. 23, 23-35
Ap. csel. 24, 10-16
Ap. eset. 25, 1-12
Ap. eset. 27. 1-13
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Gusztáv Adolf partra száll.

"Ne csüggedj ell"
«Ne csüggedj el kicsiny sereg!» csakhamar panaszra fordul. Ott

Háromszáz évvel ezelőtt hangzott a zor s z á g sor sa! Mióta várjuk
el ez a kedves ének a hős Gusztáv már, hogy ez a csonka, vérző Ma-
Adolf és társainak aj akáról a gyarürszág Nagymagyarország le-
lützeni csatatéren. Harc előtt, re- gyen, - hogy egyesülhessünk el-
mény és kétség között bizakodón szakított véreínkkel, akiknek so-
csendült fel a hímnusz az Egek rait üldözés, furfang apasztja.
Urához. S ez az ének nem veszíti Ujabb és újabb időpontokra vár-
el alkalomszerüségét soha, mert tuk és vártuk a fordulatot s hogy
az 'ember mindig hajlandó a csüg- még mindig nem következett be,
gedésre, ha látja az ellene Ieszülö hajlandók vagyunk a csüggedésre,
idegen hatalmakat, - és soha sem a kishitüségre. Pedig «ne csüggedj
fordulhat máshova végső viga- el kicsiny sereg». Az Úr az igaz-
szért és segítségért, mint a minden ságos Isten, aki megpróbál, meg-
erő és vigasz forrásához, a Min- büntet, de igazságot is szolgáltat.
denható Atyához. Ha a I mostani A történelem erőiben Isten újja
viszonyok között körül nézünk, bi- mozdul, s ha emberi rosszindulat,
zony emberi szemmel nézve hely- telhetlenség, vak gyűlölet ideig-
zetünket, mennyi csüggesztö, le- óráig látszólag diadalt ülhet is, -
hangolo o jelenségre bukkanunk, a DOSSZ megoldásban már benn-
akár a közéletnek, akár a magán- van a felbomlás csirája. «Ne csüg-
éldnek körére vetjük tekintetün- gedj eh, - magyar nép te sem,
ket. - Mai nap ha két-három em- ha reményeid még nem teljesültek,
ber találkozik egymással, ajkuk s még míndig megcsonkított hatá-
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raid kiáltanak feléd. Hinni kell s vértanuknak, - nem lenne-e sok-
ez .a hit már fegyver! A panasz kal több Judás közőttűnk, .mint,
felzúg az ország sorsa mellett az akkor volt! «Ne csüggedj el ki-
áld a t 1an g.a z das ági vis z .0- csíny sereg !» annak a seregnek
'll yü k e l le nis! Mindenütt nehéz- szól, amely kitart a hitben, amely
ségek "ütköznek szemünkbe. A .bízalommal ragadja .megaz Urnák
gazdák a Terményeík árának esé- hatalmas karját.i S ez a seregmeg-
sét: panaszolják.. a gyárak' bezár- .érti, hogy «akik az Istent szeretik»,
nak,' mert az iparcikkek megvéte- .azoknak mindenek vjavukra van-
lére nincsen pénz; a sok .tanult nak. «Mindenek», - még a mps-
ember hiába vár állásra, a' rnun- taní súlyos, válságos idők is. Mert
kás munkaalkalomra. Nehéz, ne- az emberi lélek olyan természetű,
hét sors, és.Iakadoz itt is, ott is a hogy a szenvedésekben tisztul meg,
sóhaj a szívekböl.vmikor lesz lllára csapásók között ismeri fel, hogy
vége, végle lesz egyáltalán ezeknek .van legy' más. világ is, nem csak
a válságos időknek? S még itt is,' az, amely körülvesz bennünket;-
ebf en' a keserű' helyzetben is szól s .ennek ávilágnak polgára lenni
f,eléd ?z éne~,,«Necsüggledj el !»al,egnagyo,bb ~.yönyöt~ség. ~zt
Természeteseri, húgy ezt az éneket rnondta vmár Kölcsey IS. «Hala
meghalljuk, .s 'ehhez az énekhez Isten, ho,gy. az én életemet sem
mi is szívvel-szájjal csatlakozhas- hagytad szenvedések nélkül l» ,
sunk, egy dolog szükséges : hit a Ha így tekintjük azt a sok szen-
Mindenható Atyában. Csodálatos vedést, szornorúságot, amely két-
erő.' varrebben a hitben! Ez adott ségtelenül megrohanja a most élő
erőt a multban az első keresztyé- embereknek, különösképpen a
neknek az üldöztetés korában most élő magyaroknak lelkét, -
arra, hogy hitükért vállalják a vad- akkor enyhül a panasz, csitul a
állatok elé való vetteté st, - vállal- csüggedés. Ebből a testi és lelki
ják, hogy megfosszák őket vagyo- küzdelemből ki kell f'ejlödnie elő-
nuktól, - hogy lenézett söpnedék- :ször az ,őszinte bűntudatnak és
nép legyenek! Ez a hit adott erőt bűnvallásnak, azután az Istenbe
a magyar gályaraboknak, .hogy vetett bizodalmas hitnek. Mintha
dacoljának a vésztörvényszék fe- nyomai már is mutatkoznának
nyegetésével, s megmaradtak ren- ennek ,a lelki ,megmo:zdvlásnak,;
dületlen kitartással hitük mellett. mindig erősebben tör, fel a lelkek- .
Pedig elveszítettek mindent: «kin- ből a vágyódás az őszinte, benső
eset, nőt, gyermeket», - s végül vallásos életfelfogás után. Ami .ter-
az életet is. S a gályákori is ott mészetes is. Vari-e más világnézet,
zsongott lelkükben az ének: «Térj amely az emberi lelket. válságos
magadhoz drága Sion,. Van még vergődéséből kívezethetné, amely
neked Istened! Ki atyádként fel- az ernber ajkára toluló súlyos kér-
karoljon, S szívét ossza meg ve- déseket mind úgy meg tudná. 01-
led l. Mi a mi szenvedésünk az ő dani, .mint Jézus evangeliuma ?
szenvedésükhöz képest l? Nem vesz- Bizonyára nincsen. S azért az a
szük-e észre, hogy mínden értéket sereg, amely Jézus zászlaja alá
csak az anyagi dolgokra ruház- gyülekezik, .nem fél, nem retteg,
tunk, - hogy. a' lelki kíncsek meg- Akár a 'kard élevillog feléJe,"--:-
léte vagy. meg nem léte nem ka- akár az anyagi nyomorúság CSOll1t-
varja fel lelkünket? Vajjon" ha karja fenyegeti, -:--:akár.Ielki bánat
most reljönne újra .az az idő, ami- Iérge rágja, bizakodóri csendül, fel
kor vallást kellene hitünkről tenni ajakán a hős svéd király csata-
úgy, mint az első keresztyéneknek, dala: «Ne csüggedj el kicsiny'
vagy mínt a pozsonyi, eperjesi, sereg.». N.. S.• >
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flz imádkozó Luther.
- Írta: Vitéz Magassy Sándor. -:-

«Az ember azt nézi, ami szeme
előtt van, de az Or azt nézi, ami
a szívben oan.» 1. Sámuel XVI. 7.

Isten a terveit imádkozo embe- akarta hallani és senki mást, mert
rekre bízza és azokkal is hajtatja félte az Istent. Igazi imádság csak
végre. Bizalmas embereivel az őszinte istenféleíemhől fakadhat.
imádság útján találkozik. Ilylen Aki előkészület nélkül kezd imád-
embereknek azt jelenti az imádság, kozni, az elfelejti, hogy ami
amit az oázisnak a forrás. Aki nem Atyánk, akihez imádkozunk, nem
nem ismeri az imádságot, az nem földi lény, hanem az' örökkévaló-
ismeri az eleven lelki életet sem. ság hatalmas Ura. Tehát a leg-
Lehet ugyan' imádság nélkül is nagyobb tisztelettel és a legjobb
verőfényes az éld, hiszen oázis «lelki modorral» kell hozzá köze-
nélkül is lehet verölényes a siva- ledni. Az ilyen tiszteletteljes kö-
tag. De az ilyen élet csak sivatag. zeledés pedig. a szív legnagyobb
Aki találkozni akar az Istennel, az öröme s a mély vallásosság leg-
imádkozzék. Ima nélkül nincs val- világosabb jele. «Azért a keresz-
lás. Aki kiváncsí arra, hogy ki tyénember azon legyen, ~ mond-
mennyire vallásos, az figyelj-emeg ja Luther, - hogy örvendező szív-
az 'ember-eket, hogy mit és ho- vel készüljön az ímádsághoz.»
gyan imádkoznak. Minél őszintéb- Éles szeme hamar észrevette,
ben. és szívből fakadóbban imád- hogy az élettragédiák - sorstragé-
kozunk, annál őszintébb és egész- diák, mert a legtöbb ember azt
ség-esebb a vallásosságunk. hiszi, hogy dacolhat sorsával és

Luther nem azért lett nagy, mert változtathat rajta. Pedig ha vál-
szabaddá tette a gondolkodást; toztathatnánk sorsunkon, nem az
nem azért lett hatalmas történelmi Istené, hanem a mienk lenne az
személyíség, mert lehetövé tette az I utolsó szó. Mikor Luther imád-
ernberiség rszámár a az egyetemes kozik, az Isten akaratát akarja.
kulturális fejlődést ; nem azért cso- Úgy tesz tehát, mint megváltó
dálatraméltó; mát napszámos-sor- Mcstere. Ezért tud aztán mínden
ból küzdötte fel magát az egyetemi baján, csalódásári és fájdalmán
tanárságig, - hanem mert imád- urrá lenni: ezért nem bánja, bármi
kozó ember volt. Aki csak annyit történik is vele. Neki az élet még
tud Lutherról, hogy szókimondó, a szenvedésekben sem sorstragédia.
harcos természetű és okos ember hanern a gondvíselés útja, mert
volt, az a lutheránus keresztyén- imája mindig sorsa fölé emeli.
ségben sem lát egyebet, mint szá- Ezért mondja, hogy az imádság
raz tudornányoskodást, Iiberális hatalom. Baráti körében nem egy-
világnézetet, vagy egy leegyszerü- szer hallj ák ajkáról: «Akeresztyén
sített, rideg «keresztyénséget». ne egyháznak nincs nagyobb hatalma
aki az imádkozó Lutherre irányítja 'ezen a földön, mínt az imádság.»
Iigyelmét, az nemcsak a protestan- 1543 szeptemberében szorongó
tizmusnak, hanem az igazi ker-esz- aggodalom költözködik be Luther
tyénségnek is az ütöerére fette a családjába.. Súlyos betegségbe esik
kezét. legkedvesebb gyermeke: Magdolna.

Luther sohasem imádkozott elő- Mindnyájan sejtik, hogy a halál
készület nélkül. Előbb összegyűj- ott ül már az ajtóküszöbön s várja,
tötte szívének minden mondani- hogy elvihesse a drága gyermeket.
valóját és éberen vigyázott arra, Luther órák hosszat térdel a beteg
hogy áhítatát ne zavarja senki és ágya mellett és imádkozik: «Na-
semmi. Ilyenkor csak az Istent gyon szeretem őt; de ha el akarod
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tőlem venni, kegyelmes' Istenem, tudtam sorolni a Szentírásból,
jól lesik tudnom, hogy nálad lesz.» hogy meg kell hallgatnia, ha azt
Majd gyermekéhez f.ordul: «Ugy-e, akarja, hogy ígéreteiben bízhas-
édes Magdolnám, szívesen itt ma- sam.» Csak az beszélhetett így,
radnál édes apádnál; de azért ab- aki többre tartotta az lsten kegyel-
ban, is .megnyugszol, ha oda fel- mét a természet rendjénél. Az
mégy a mennyei Atyához.» Luther imádkozó Luther még imáiban is
hite erősebb volt az apai fájdalom- az Isten kegyelméért harcolt az
nál, ezért tudták imái megvígasz- Isten ügyében.
talni a feleségét és a gyermekét. Örűlní akart az Istennek és az
Mikor a halál bekövetkezett, Luther ő kegyelmének. Szerette az Isten
térdre borult az ágy előtt, keser- ajándékát, de jobban szerette az
vesen sírt és kérte az Istent, hogy Istent. Nem önző érdek, hanem
vegye magához a drága gyermeket, rendületlen bizalom vitte lelkét az
Aztán karjaiba vette, hogy lelke ég felé. «Aki csak kihasználni akar-
innen szálljon az Istenhez. «Örül- ja az Istent, de neki nem akar
jünk, - mondta Luther, - mert örülni, az semmit sem tud arról
egy szentet bocsátottam az ég f'elé, a boldogságról, amit Krisztus ígért
egy igazi szentet. Oh, adjon az Or az imádkozó embernek»,
mindnyájunknak ilyen halálb Ha mondja Luther. Az imádkozó em-
nem ragaszkodott volna annyira ber legnagyobb öröme tehát az,
az Istenhez, leánya halála sors- hogy magát az Istent is kérheti.
tragédia lett volna számára, mint Ennél többet senki sem kérhet és
annyi sok másnál. ,kaphat sem 'e világban, sem az

És Luther mégsem volt fatalista. I ?rökkévalóságb~n. ,«Ha .egy gaz~ag
A Megváltó véletéből világosan ki- es hatal.mas csaszar mindent kes~
olvasta, hogy mi nem a végzet ~:ega~,~~ annak a koldu~nak, aki
rabszolgai, hanem a mennyeí Atya könyörögve fordul hozza, akkor
kedves gyermekei vagyunk, aki, b?lo~d az a ko~dus, ha csak. ,egy
nem törli ,el szabadságunkat és ta;nyer le,:est k;~rJ mer~ h!laJ~~n-
egyéniségünket, hanem inkább meg kepp~n ,gunyt uz a csaszar. J~IiIl-
akarja szentelni. Ezért beszél úgy dulatabo!. IS,tenn~1szemben}s tisz-
sokszor az' Istennel mint bizalmas teletlenség es bizalmatlanság, ha
és öntudatos gyler~,ek az atyjával. mi, ~~ikn~k, ,ol.y kilP;0ndhatatlan
Meg van győződve, hogy lsten sok...jót kinál !,e~, ml~dezt m~g-
akkor sem haragszik rá, ha valami ve.tJuk s nem kerunk tole egyebet,

. rendkívülit kér tőle. Ilyenkor aztán mínt kenyeret.»
valósággal ostromolja az Istent, Honnan vette Luther ezt a kü-
mert 'neki az ima nem a túlvilág- lönös imádkozási módot ?
ban való kényelmes megpihenést A Szentlélek volt a mestere, a
jelentett, hanem küzdelmet az Is- biblia pedig az iskolája. Imáinak
tenn el és a világgal a világért. alapja bibliai gondolatok voltak. I

«Melanchton betegágyánal szenve- Azért került Luther a nagy vallási
délyes izgalom fogja el a miatt, hősök sorába, mert biblikussá tette
hogy «.« az ördög Isbennek ezt a az imádságot. Ittis reformátor ma-
szerszámát oly gyalázatosan tönk- radt, mert mindent kívetett az
retette» » és a halál karjaiba so- imádságból, ami nem felelt r,neg
dorja.» Azt mondja, hogy «nem a Szentírás szellemének. Halálos
nélkülözheti az lsten ügyében ezt ágyán az utolsó sóhaja is a hib-
a bajvívó társát» ... «Volt mit hal- lia szavaiból állott: «Te váltottál
lania akkor az Úr Istennek, .mert meg 'engem, hű Istenem» ...
az ajtaja elé dobtam a zsákot «Atyám, a te kezeidbe ajánlom az
(vagyís: kijelentettem, hogy nem én lelkemet» (Luk. 2346),
bírom már a terhet) és a fülébe Miként Augustinus, úgy ő is leg-
ragtam minden ígéretét, amit elő szívesebben a. zsoltárokba merf-
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tette bele imádságos lelkét. A Mi- ket a másikból lehet a legjobban
atyánk után a zsoltárok voltak lleg- megérteni. Aki megtanulta a zsol-
kedvesebb imái. «Ha a keresztyén tárokat imádkozni, az igazán tud
ember áhítatosan akar imádkozni, imádkozni ... Aki képtelen az egész
imakönyvéül válassza a zsoltáro- 'bibliát 'Olvasni, az a zsoltárokban
kat. Ezekben oly otthonosnak kel- is megkaphatja az egész ~jbiblia
lenne lenni minden keresztyénnek, lelkét .... Ha elsajátítottad a zsol-
hogy könyv nélkül kellene tudnia tárokat, oly tükörré tettél szert,
azokat s az ajkaknak a zsoltárok amely megmutatja, hogy mia
szavaival kellene megnyílníok ... keresztyénség ... Me.gtalálhatod és

Luther imádkozik leányának, . Magdolnának koporsójánál.

Mert tény, hogy amit az áhítatos
szív imádkozni akar, mindarra a
zsoltárokban megtalálja az alkal-
mas szót. Oly találó és kedves itt
minden szó, hogy ember Ilyenre
képtelen. A Miatyánkon is tulaj-
donképpen a zsoltárok imádságos
gondolatai vonulnak végig s vi-
szont a zsoltárokban is megvannak
a Miatyánk gondolatai. Mindegyi-

megismerheted bennük önmaga-
dat, az Istent és rninden teremt- c

ményét..
A biblia helyes értelmének kul-

csát is az imádságban látta. 1518.
írja Spalatinnak: «Egészen bizo-
nyos, hogy tanulással és ésszel
nem foghatjuk fel a Szeritírást.
Ezért mínden azon fordul meg,
hogy imádkozva 'Olvassuk; még pe-
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dig azzal az imádsággal, hogy vég- jól imádkozni tudni. Kiolvashatod
telen irgalmából adja meg neked ugyan és megtanulhatod belőle,
az Isten az ő ígéjének megértését, hogy mit és hogyan kell imád-
ha úgy tetszik neki, hogy' végez- kozni, fel 'is élesztheted vele a lel-
hess valamit az ő dicsőségére és ked tűzét, de az igazi imádságnak
nem a magadéra, vagy bármely szívből kell fakadnia, szabadon,
más emberére.» mínden csinált szó nélkül; mert

Érdekes, hogy Luther többé-ke- az imádság maga fogalmazza meg
vésbbé 'mellőzte a,' dicsőítő, ma- önmagát a: szerint,' hogy a szívet
gasztaló és hálaadó imákat. Sze- éppen mi égetí.» Luther nem válo-
rinte az' imádság rugója a testi- gatott aszavakbaJll; nem töpren-
lelki életszükséglet. Azért a keresz- gett azon, hogy mit is imádkozzék,
tyén ember csak akkor tölti meg hanem őszintén kíöntötte szívét az
igaz tartalommal imáját, amikor Úr lelőtt. Nem tört ugyan pálcát
az Isten kegyelméért és segítségé- a' könyvből való imádkozás felett,
ért könyörög. «Az az igazi imád- hiszen nemegyszer hallották tőle:
ság - mondja, - amikor az Istent «A könyvből azt imádkozom, amit
mínden szükségünkben segítségül kell; a szívemből azt, amit akarok.»
hívjuk.. Az Isten ímádata, magasz- De a szabad imát mégis többre
talása és hálaadással dicsőítése becsülte. A könyv-imák CSak arra
csak ezután következik. «Aki iga- jók, «hogy alélek előkészülhes-
zán akar imádkozni annak ko- sen és az imádságos szavak értel-
molyan kell éreznie, hogy szüksége mé~ elgondol~odhasson. De azt~n
van az ímádságra.» S éppen a a leleknek szarnya,t kell bontama,
szükség-ímában látja ő Isten ma-\ hogy szabadon szállhasson.»
,gasztalását és dícsőítését, mert aki Szabad imái nem szónokí kör-
«rninden szükségben segítségül hív- mondatok halmaza, nem ima-
ja az Istent, az meg is adja neki könyvbe szánt «mímta imák», ha-
a kőteles tíszteletet.» «Aki nem nem egyszerűek és feltünően rövid
imádkozik és nem hívja segítségűl mondatúak, A gy,enneki,e~ lelkű-
az Istent, az nem tekinti Istent letnek idegen a hosszú lélegzetű
Istennek és nem adja meg neki a és művészies beszéd. Jézus szerlnt
megillető tíszteletet.» A kérő írná- is a bűnbánó vámszedő 'egész,en
ban foglalt össze minden imát. ÉS, rövid ima után találja meg a meg-
ha még oly egvoldalunak is látszik igazulását (Luk. 1813), A Miatyánk
Luther ezen felfogása, mégis ebben is eayszerű, rövid mondatokból
az egyoldalúságban van az ő ereje, áll. De az ilyen imákban aztán az
eredetisége és gyermekies lelkű- egyes mondatok meg szoktak is-
lete. Csak a gyermekies- lelkület métlődní. Ez nemcsak Luthernél,
képes tiszteletet és hálát egyszerű de Jézusnál is előfordult. A getse-
kérésben összpontosítani és kif'e- mánei éjtszakán kétszer is meg-
jezní. S éppen ez volt az imádkozó ismétli az Úr, hogy múljék el tőle
Luther egyik legdrágább isteni a keserű pohár (Máté 2639, 42)'

ajándéka, mert ebben mutatta meg Luther wormsi imája apró mon-
Isten iránti teljes, őszinte bizalmát datok láncolata: «Oh Isten, óh
és Istentől való függését. Isten, én Istenem, állj te mellérn

Imái mesterkéletlenek és kere- a világ minden okosságával és
setlenek voltak, hiszen a gyermeki bölcseségével szemben! Tedd meg!
vagy a gyermekies lélek nem sze- Meg kell tenned! Éppen Te! Hi-
reti a keresettségeket, hanem úgy szen a magam nevében nincs itt
beszél, ahogyan érez s azzal a mit keresnem. Semmi doLgom, a
szóval fejezi ki gondolatát, ami világ 'e hatalmas uraival... Nem
éppen kéznél van. Ezért is nem hallasz, én Isbenem t l Halott .vol-
pártolta Luther az u. n. könyv- nál ? Te nem halhatsz meg! Te
imákat. «Könyvhől sohasem fogsz csak elrejtözöl l ... Uram, hol ké-
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sel ? En Istenem, hol vagy? Jövel tén kéred az Istent. «Oh Istenem,
Uram, én kész vagyok éldemet is azt hallám erről meg erről, hogy
oda áldozni tűrelrnesen, mint a bűnbe esett. Oh Uram, segíts rajta
bárányka.» Luther szabálya ez és 'emeld fel újra!... Ezzel fel-
volt: «Minél kevesebb a szó, annál karolod és szolgálod.»
jobb az imá; mínél több a szó, Sokszor hallunk Luther J bámu-
annál rosszabb.» «Az ima legyen latos munkabírásáról és hihetetlen
rövid, de gyakori és eröteljes.» kitartásáról. Honnan vette ehhez
Mennyitt;mulhatnának ebből (ha az erőt? Ki segített neki? . .. EI-
megszívlelnék) azok, akik hajhász- választhatatlan munkatárs: az ima.
szák az u. n. «magasan szárnyaló», Innen mer ített minden erőt. Hány-
V3Jgy «rnélyen szántó» imákat s szor hallották ajkáról: «Ma több
akik teletömik az imákat szóvirá- 'dolgom lesz, ma egy órával tovább
gokkal és kőltőí hasonlatokkal! kell ímádkoznorn.» S hogy az ima

Esti imáit legtöbbször ablakánál mennyire nem az «ósdi» ernber
állva szekta Luther elrebegni. Sok- «ártatlan időtöltése», hanem hata-
szor 'egészen némán. Azt tartotta, lom, azt a reformáció vívmányai
hogy «a ker. ernber sóhaja is ima; és áldásai bizonyítják.
ha sóhajt, már. imádkozik». «Mi- Az imádkozó Luthert igyekeztem
kor a lélek felkiált bennünk: Abba nagy vonásokban vázolni s ugy ér-
(Atyám), akkor az ajak néma ma- zern, hogy míndenütt a diadalmas
rad, mert képtelen kifejezni azt, Luthert .rajzolgattam. ne nem is
ami e szóban van.» lehet ez máskép!

Imái nemcsak Isten, - de nagy Azért ha diadal~as ..lutherá~iz-
emberszeretetről is beszélnek. Az must akarunk, először legyünk
igaz ember sohasem lép egyma- imádkozó lutheránusok. '
gában az Isten elé, hanem mindig -:-- .. .
a közösség tudatával. Beszélgetései- !"il nem .. l~. tud!uk, hogy nu
ben többször utalt erre. «Gondold l!undent kOSZ?~~letunk Lutherne~
csak meg, hogy te nem egymagad I es .~ Def,ormaclOn~k: 'sz~bado.k.ka
térdelsz, vagy állsz az Isten előtt, l,ett.u~k a szellemi .. rab~;tg ~;nlI~:
hanem az egész keresztvénség, il- cs~el!ol, s ..folyton pov'ek,vo m~velo
letve minden kegyes keresztyén d..ésünk kov'e!kezteben vlsszaterh~et-
veled 'együtt, Már a Miatyánk meg- t~nk a f,orrash,oz s ,a ,k,er,es.ztyen-
szólítása is arra figyelmeztet, hogy sege! a maga bsztasa~~ban IS:l1ler-
ezt az imát nem sajátíthatom ki hettűk meg. Megv~n urra a b~tor-
magamnak. Itt «másokért imád- ságunk, ho~y. ~zllár~an ~llJ~~nk
kozunk másokkal» Luther nem meg Isten Iöldjén s érezzük 0»1-
volt önző imádkozó' ezért lett mes- magunkban istenadta emberi ter-
tere a másokért mo:ndott imáknak. mészetünket. Goethe.
Erről tanúskodnak levelei és írá- A trianoni béke* közönséges bűn-
sai. Mindíg imádkozva gondol a tény, aminőt ha magának az ördög-
címzettre s rníndíg kéri, hogy imád- nek kellett volna megjeremtenie,

. kozzanak érte is, Míndenkiért veszedelmesebb és ördögi ebb hely-
imádkozik, még ellenségeiért is. zetet neki sem sikerült volna al-
György szász hercegért, aki annyi kotnía. Tama~o.
keserűséggel illette, sokszor imád- *
kozik. Kéri az Istent, . hogy for- Magyarország sohasern füg bele-
dítsa el a heroegről az ítéletet. nyugodni egy olyan rendelkezésbe,
«Nem tudok érte mást tenni, mint amely megfojtotta a kereskedel-
imádkozni, ... hogy csináljon az Úr mét és válaszfalakat állított ott,
itt is Saulból Pált.» Különösen a ahol sohasem voltak természetes
bűnösök sorsát hordja szívén. «Az határok és mindenek fölött: amely
az igaz keresztyén cselekedet, ha nemzetéből 3 milliót idegen ura-
imádba foglalod a bűnöst s őszin- lom alá juttatott. Dudley Heatheoie.
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Örök igéknek vizét áhítod,
S meqrujitoa kincses tarsolyodat;
Az Úrnak: házat - Tudásnak: várat
Építész rendre - nemes lovag ...

S mikor utolsó tusára hívó
Kűrtszaoa harsan, hallva a jelt:
Hitvesed. házad elhagyod újra,
S kisded sereggel csodát mioelsz ...
Sohsem önérdek csábít a harcra,
V éred, ha hull ., hát tudod miért
lsten nevével rohansz előre:
Igazságért és igaz hitért ...

Duló csaiákba dőltél a porba
Büszke sudár]a +'. dicső halott
Győzelmi mámor Icisért sírodba,
S barát, ellenség megsiratott ...
üstökös módra tűntél a mély be,
Vak éj követte hullásotlat ...
Földi halálod: eszmeoltáron
Legtisztább, gazdag, dús áldozat ...

Korán kimuliál, de műved él: ÉP,
Gyümölcshozó tnű, csodás - egész:
Egekbe nyuló, gigászi oszlop,
Mire halandó ámulva néz ...
Pályád: örök, szent tanuságtétel ,
Századok romján: példa marad,
S hirdeti fennen: barbár erőnél,
A lelki nagyság hatalmasabb ...

Gusztáv Adolf.
1632-1932.

A nagy, svéd fejedelem halálának háromszázéves évfordulója alkalmából
a .Luther Naptár" számára irta : Vályi Nagy Géza.

Ahitat-szárnyon röppen a lélek, -
Zengő harangnyelv imára hív ...
ünnepi zászlót lenget a szellő,
Örömtűz lobban ... dobban a szív ...
Zsolozsma zendül metuuipituaráiq,
Tünődő szem: mult ködébe néz,
S mártirdicsőnknek idézi rajzát
Bűvös varázsú emlékezés .•.

Látunk: sugárzó s zellemruluiban,
Vakító fénnyel bukkans z elő:
Népek reménye harcos Apostol,
Cselekvés hőse roppant Erő ...
Összhangja: Jónak ... asszhang ja : Szepnek,
Remekbe formált embercsoda ...
Képrombolóknak, oltárdöntőknek
Igazságosztó Lángostora ...

Szent kűldeiésed: égi parancs volt -
Hitünk hajója gazdátlanul,
Viharzó éjen vergődött árván,
S örvénybe tévedt, zátonyra hullt ...
Sirály sikongott... lélekharang szólt,
Halál közelgett ... zúgott az árj
Akkor jővél el: Szabadítónak,
Élethajósnak . .. kegyes Király! ...

Hadba robogtál elszánt keményen;
Megállítád a vészes folyót,
S lobogtatád, mint ifjú Hadisten,
Szeplőtlen selymű, szűz lobogód ...
Csúfos hátrálást, tétova állást,
Fortélyos ármányt nem ismerél:
Nyilt küzdelembe, nyitott sisakkal
Győzted az ellent erős Vezér ...

Lőfegyverednek: hire legendás,
Golyója öl, mint duló elem,
S nincs oly' erő, mi rést tudna ütni
Kettőzött, fürge hadrendeden ...
Lényed: varázsos - gyözelmi zálog,
Tiszta hevület, lánglobogás,
Vezérid biz 6-vakon kooetriel:
Utad: nagyívíí, [étujkorotiás ...

Babéros fővel - megtérve hadból
Távoli cél hív: kéklő orom ...
Becsvágy hevít ... terv: égeti elméd:
Slstenfény gyúl ki homlokodon ...

Királyi szioed - drága, malasztos,
Kilenc sebéből eredt: patak,
S belőle: áldás, megváltás útja,
Öröklét kútja: béke fakadt ...
Lützen, óh Lützen; hősi sír őre,
Neked nem árt a zsarnok idő -
Hódolat, hála nyiló virágít
Szórjuk föléd ma «lűtzeni kő!» ...

Északhon dísze, nagy óriása:
Sugárzó szellem... halld meg imánk:
Kisértés, kétség riasztó éjén
Örcsillaqunk: légy... tekints le ránk!
S hogyha hitünkre törne az ellen,
S újra próbára tenne a sors:
Vívd meg a harcot ... Lelki szabadság
Titáni hőse: GUSZTÁV ADOLF! ...
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Ki volt Gusztáv Hdolf?
I. Miért ünnepelünk? II. Gusztáv Adolf családja, nevel-

Gusztáv Adolf, a svédeknek hős kedese trónraléptéig.
királya háromszáz évvel ezelőtt Gusztáv Adolf a nagy Wasa
1632 nov. 6-án le he l te ki ne- Gusztávnak az unokája volt; annak
me s lelkét a l ű t zen i csata- a Wasa Gusztávnak, aki nemzetét
t é ren. A p ro te sta n t izm u s- a dánok uralma alól felszabadí-
ért, a 1'e 1kis zab ads á g ért totta és a lutheri reformációt a
v í v ta har c á t, s h a azo k b an svédek között általánossá tette.
a v érz i vat a ro s, ko mo ri d ő k- Amikor 1, Gusztáv király meghalt,
b 'e n ő nem á II II agy 1e l k i erős protestáns nemzeti egyházat,
bátorsággal, Istenben bizó hitbuzgó népet hagyott hátra, a-
h it te l a p ro te s t án s egyház mely tudta, hogya protestantiz-
üg ye me II é, val ó s z in ü, ho g y mus hazája függetlenségének is
II. Fer d in á n d épp ,eIIúgy e 1- egyik alapköve. 1. Gusztáv fiai
ti p o r t a vol n a a p ro te sta n- már nem voltak egy véleményén a
tizmust Német,országban, vallásra vonatkozólag. Lá no s, aki
Mag y a ro r s z ágb an, min t a- apját követte a trónon, .erősen
ho g y an m ,eg se m mis í t e tt e Jezsuita ha tás alá került, úgy hogy
St á jer b ,en. Ezért Gusztáv Adolf, megkezdte az ellenreforrnációt s
aki a mi Bethlen Gáborunk só- fiát, Zsigmondet is ebben a szel-
gora, szövetségese s oly sok tekin- lemben neveltette. Ezt a Zsigmon-
tetben szellemi rokona volt, adot Báthory István halála után a
világtörténelem kimagasló, nagy lengyelek királyukká választották,
egyénisége. Az 'evangélikus egyház de jogigényét a svéd trónra fenn-
az ő nevét mindjárt Luther-é mellé tartotta. Gusztávnak másik fia K á-
állítja: Luther megalapította, Gusz- ro 1y, Gusztáv Adolf édesatyja,
táv Adolf megvédelmezte- egyhá- szívvel-lélekkel hű maradt az
zunkat. Méltán emlékezik meg róla evangéliomhoz.
hálás kegyelettel a protestáns vi- János halála után erős ellentét
lág halálának háromszázados év- volt a nemzetben: az egyik párt
fordulóján. S külőnős örömmel, Károllyal az élén volt a svéd nem-
büszkeséggel mutathatunk rá arra, zetí protestáns párt, a másik Zsig-
hogy Gusztáv Adolf nem olyan mond lengyel király köré csopor-
zsoldos vad haroos volt, rnint el- tosulva a katholikus párt, amely
lenfelei: Tílly, Wallenstein. hanem párt a katholikus lengyelekkel való
mínt ernber is egyike a legvonzóbb szorosabb ősszefüggéstől nem ide-
egyéniségeknek : m é 1Yen vall á- genkedett. A kitört harc a nemzeti
sos 1éle k, nép é tsz e r 'e t ő k i- protestáns párt gyözelmével vég-
r á l y, nemes lovag,' példás ződött, s nem törődve Zsigmond
c sal á d i é 1e tet élő fér j, k 0- tiltakozásával: Károlyt 1607-ben
r á t sok t ,ek in tie t be n m ,eg- királlyá választotta. Ennek a IX.
elő z ő tud ó s. Amikor élete vi- Károly királynak volt a fia Gusz-'
rágjában: 38 éves korában kile- táv Adolf, aki 1594 deoember 9-én
helte lelkét, méltán rendült meg született Stockholmban. Gusztáv
sírjánál az egész protestáns világ, Adolf már gyermekkorában ki-
s sírja felett tartott halotti beszéd vételes szellemi képességlet árult
szövegét helyesen választotta meg el. Már 12, éves korában a
az özvegy királyné: « És egész svéden kívül németül, latinul, fran-
Izráel gyászolta Judát hosszú ideig ciául,olaszul beszél" s , később
s felette jajgatott, felette mondván: az angol, lengyel, orosz nyelveket
ah meg kellett halni a hősnek, aki is megtanulta. Különös örömmel
Izraelt oltalmazta s megmentette.» fordult azonban a katonai tudo-
(II. Makkabb. 9. 20-21.) mányok felé. Lelkesedéstől ki-



42
gyult arccal hallgatta a nagy had-
vezérek viselt harcait. Édes atyja
gondosan ügyelt vallásos nevelé-
sére is, nem szünt meg figyelmez-
tetni: «Mindenek felett féljed az
Istent.» 16 éves korában már a
dánokkal szemben önálló hadi mű-
veletet folytatott s győzelmesen
tért haza beteg édes atyjához.
Édes atyja 161l-ben halt meg s
Gusztáv Adolfnak 17 éves korában
kellett nehéz viszonyok között
Svédország kormányzását átvenni.
Hl. Három háború' mínt királyi

örökség.
Súlyos örökséget vett át a fiatal

fejedelem. Tizenhét évvel még a

részéről a célja az volt, hogy a
Balti tenger keleti partját meg-
szerezzék s így, a svéd tengeri ke-
reskedelemnek és hajóhadnak a
fejlődését biztosítsák. Gusztáv
Adolf győz'elmes csatáival célját
itt teljes mértékben elérte. Külö-
nösen heves volt, azonban a harc
a . leng ye le k ke 1. Zsigmond,
Gusztáv Adolf unokaöccse, volt a
.lengyel király, aki a svéd trónra
való jogát folyton hangoztatta,
Gusztáv Adolfot· svéd királynak
nem ísmerte iel. A másik ellentét
a vallási ellentét volt. Zsigmond
II. Ferdinanddal 'együtt minden-
képpen el akarta nyomni a prote-
stantizmust, s ha· netalán a svéd
trónt megszerezte volna, bizonyára
éppen olyan 'erőszakkal térítette
volna át a svédeket a katholikus
'egyházba, mínt II. Ferdinánd,
Ezért volt a harc a lengyelek és
svédek között elkeseredett. Sok
győzelmes csata után 1629-benhat
évre fegyverszűnetet kötött a len-
gyel,ekkel. Ezekben. a harcokban
nőtt fel a fiatal király í Külsöleg
is királyi jelenség volt. A hollandi
követ 1615-ben így írja Ie: «A
király karcsú, szabályos alakú,
arca szőke, tojásdad, haja vilá-
gos. Az s rellenséggel szemben bátor,
de nem bosszúálló, sőt ige n j ó

szívű, a me l le tt okos, é rte l-
me s, éber, te vé ken y, e l ő-

adá s a é 1é nk, t á rsa 1g ása
m in de n k ive l s ze re te t re
m élt ó.» Egy másik leírás szerint:

Gusztáv Adolf. «Szép, daliás vitéz volt magas test-
.' alkattal, és ezen időben értelemre,

rendes viszonyok között való kor- bölcseségre, vitézségre' egy ural-
mányzás -is nehéz a fiatal váll ak- kodó sem volt hozzá hasonlít-
nak; hát még Svédország akkori ható.» A hadjáratokban megmu-
helyzetében ! .Adá n kir á 1Y rög- tatta hadvezér! képességeit, sőt
tön rátámadt a fiatal királyra, azt személyes vítézségét. Hívei sok-
gondolta, hogy most itt az alka- szor kérték, hogy mint hadvezér
lom Svédország felett való Iőha- és király ne tegye ki magát élet-
talom visszaszerzésére. Csalódott. veszedelemnek. Erre így felelt:
Gusztáv Adolf nagy eréllyel fogott «Vajjon le he t-e egy k irál y-
a . betört dánok visszaszorítására nak dic s ő b b hal á II a 1 me g-
s az ország Iüggetlenségét meg is hal n i, min t b ,ec s ü l e t-e-s k ü z-
védte az 1613-ikibékével. Az o r o- de l em be n l s te n é r t é s illé-
sz o k kal való háború már édes I p ért 1» Mintha sejtette volna a lü-
atyja idejében folyt, s a svédek tzení csata végzetét. 1627-ben két-
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szer is megsebesült; egyik sebe eddig. A hadsorokba nagyobb moz-
következtében jobb keze kissé me- gékonyságot hozott; a nehézkes,
rev maradt, kétújja megbénult. tömör, 10 ernber mélységű négy-
E sebe miatt nem viselt páncélt, szögeket feloszlatta; a lövészeit
'ezért volt a lützeni csatában is csak három ember ruélységben
csak bőrújjasbam. állította fel úgy, hogy mindegyik

I sor tudta használni a fegyvereit.
IV; Családalapítás; Gusztáv Ad,oU Nevezetes újítás volt; hogy két

mint a tudományok párUogója, csatarendet állított fel egymás mö-
újításat a hadászat terén., gött, mind a kettőnek külön tar-

'Gusztáv Adolf 26 éves korában talékot. Ezzel azt az előnyt biz-
1620-bannősült; a brandenburgi vá- tosította, hogy ha az első csata-
lasztófejedelem, János Zsigmond- rend elfáradt vagy összezavarodott,
nak leányát: Mária Eleonorát vette a második mögé huzódott s .ott
nőűl. Boldog házasságban éltek; sorakozott, a második pedig előre-
csak a sok háború zavarta életük nyomult (Lützeu). Ha pedig az el-
nyugalmát.F,elesége sokszor fel- lenség oldalról támadt, a második
kereste a háborus napok zivata- hadsor gyors fordulattal helyet
ralban is, E ház as s.á g á val k e- változtatott s összefüggő harcrend-
r ült s ógo r s ágb a B leth le n ben' fogadta a támadást (Breiten-
Gib orr al, akinek második fele- feld). Seregében rendkivüli fegyel-
sége, Brandenburgi Katalin, Gusz- met tartott. Nem engedte meg azt
táv Adolf nejének nővére volt. a rablást, fosztogatást, amit Wal-
Házasságával kőrűlbelül egy időre Iensteín, Mansfeld. Tillyelnézdt,
esnek azok az intézkedések, ame-. sőt. pártolt. Amerre ezeknek a ve-
lyeket az iskolaügy fellendítése ér- zéreknek hadai vonultak, ott égtek
dekében tett: Az upsalai egyletemet a falvak, menekült a lakosság,
egészen új alapon szervezte ; fel- lába kelt mindennek, ami elvihető
emelte a tanárok létszámát, gon- volt. Hajmeresztő, szívfacsaró j,e-
doskedott aszlegénysorsú tanulók-I lenebeket olvashatunk a harminc-
ról; a Wasa család birtokainak jó éves háború történetében. Ezzel
részét az egyetemnek ajándékozta. szemben csak egy példát említünk:
Mintha csak Bethlen iskolapoliti- Stettínben két svéd közvitéz egy
káját látnók! Gusztáv Adolf ala- polgár kertjében gyümölcsöt sza-
pítja meg igazában a svéd gim-. kított, a katonai biróság rögtön
náziumokat. Bölcslen állapítja meg, felakasztatta míndkettőt. Nagy
hogy a tudományt anyanyelven emberismerettel választotta ki ve-
kell tanulni, mert most az eszkö- zéreit is. Horn, 'Pott, Bauer, Brahe,
zök több időt vesznek igénybe, Teuffel, Kniephausen valameny-
mint a cél, a nyelv többet, mímt nyien kiváló, vitéz vezérek. Teuff'el
a tudományok. Fejleszti az ipart: és Tott tábornok neve 'adott a né-
papirgyárak, Iegyvergyárak, posz- meteknél alkalmat arra a megjegy-
tószövő műhelyek alakulnak. Kü- zésre, hogy nem csuda, ha a svéd
lönös kedvvel fordult .azonban a király mindig győz, mikor rnind
had itu dom án y o k felé. Mint az .ördög (Teuffel), mind a halál
sok csatát v égi g k ll,z d ö t tha d- (Tott) az ő szolgálatába szegődtek.
ve z é r .természetszerűen a gya- Napoleon is a világtörténelem
korlati kérdések érdekelték, s itt nyolc nagy vezére kőzé számitja.
lényeges újításokat hozott be, a- Gusztáv Adolf hadvezéri és egyéni
melyeket ő utána lassanként a tulajdonságaival szerezte meg né-
többi hadvezérek is elfogadtak. pének és hadseregének feltétlen
Az előbb szörnyü nehéz Iöíegy- bizalmát bámulatát minden áldo-
vert könnyebbé tette úgy, hogyazatra való lelkes készséaét. Való-
lövés alkalmával nem kellett két- ban tisztelettel t,ekinthetl1nk a svéd
ágú villával megtámasztani, mint népre,' .amely annyi háborus szen-
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vedéssel, irgalmatlan adózással, I burg szellemtől megdöbbenve
véráldozattal Inem törődve újabb «p rot est á n sun i Ó »-t alakitot-
és újabb seregeket dob a harc- tak, ezzel szemben «a kat hol i-
térre, sújabb es újabb anyagi for- ku sli g as-t a katholikus német
rásokat nyit a temérdek pénzt el- fejedelmek szervezték meg, főlreg
nyrél'ő háboruk számára. De meg- Miksa, bajor választó fejedelem.
biztak királyukban, tudták, hogy II. Ferdinándmak a fellépése a
ha ő kivánja, azt nem hiú dicső- protestantizmus ellen olyan heves
ségvágyból. céltalan kalandvágy- volt, hogy a felgyűlemlett ellenté-
ból teszi, hanem erre a vallásának teknek ki kellett robbármi. Ki-
és nemzetének szent ügyre kötelezí. robbant 1618-ban, amikor a csehek

. felkeltrek vallásuk és szabadságuk
V. .~. pr<ot,e~ta!lhzmus helyze!,e védelmére: ezzel megkezdődött a

Koz,ep: E!l!opaban - Gusztáv szörnyű harmincéves háború, a-
Adolf Idejében. melynek pusztításai egész tarto-
S ez a szerit ügy csakhamar mányokat változtattak' kietlen si-

hívta leghűbb vitézét l A XVII. szá- vataggá, virágzó, művelt városo-

A lützeni «svéd kö», ahol Gusztáv Adolf elesett.

zad elején á Habsburgház óriási kat romhalmazzá. II. Ferdinánd,
emelkedését a katholikus államok illetőleg vezére Wallenstein a csá-
politikai, a protestáns államok, s szári hatalom ellen felkelőket: cse-
a Habsburgoknak protestáns alatt- heket, dánokat leverte. A prote-
valói pedig vallási szempontból stáns Iejedelmek haboztak, 'egy-
szenilélték aggodalommal. II. Fer- mást közt egyenetlenkedtek. .úgy-
dinánd teljesen a jezsuiták taná- hogy immár nyiltan kifejezhétte
esán járt, s ezek nem szüntek meg főcélját: k ő z z é t e t te 1629-b'en a
ösztönözni a .protestantizm].ls vég- vis sza tér í t é sir ren d e le te t.
legres kiírtására. Még mint Stájer- Ez a rendelet úgy intézkedett,
ország fejedelme (frej- és jószág- hogy mindenféle protestáns 'egy-
vesztés terhe alatt betiltotta a pro- házi javak, amelyeket a protestan-
testáns istentiszteletet. A nérriet sok immár 80 év óta, az 1552'-iki
protestáns fejedelmek ettől a Habs-I passaui egyezmény óta használ-
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tak, átadandók a katholikus egy- lyen vallásos lélek volt s az evan-
háznak, A katholikus fejedelmek gélikus 'egyház szeretetében nőtt
jogot nyertek arra, hogy prete- tel. Látta, hogy az evang. egyház-
stáns alattvalóikat vallásuk elha- zal együtt szilárdult meg orszá-
gyására kényszerítsék, vagy bir- gának szabadsága, s az evangéli-
tokaikról elűzzék. Ez magyarán kus egyház terjedésével egYHltter-
annyit jelentett, hogy megszünik jedt a közmüvelődés. Tudta, hogy
szinte minden protestáns iskola, ha a protestantizmus erős vára:
elvesznek szinte mlnden protestáns Németország megdől, a protestan-
templomot! Hiába tiltakozott most tizmus nem tarthatja magát sem
már János György, a szász vá- Hollandiában, sem Svédországban.
lasztó fejedelem, a tiltakozás, az Ezért érezte kötelességének, még
elkeseredés, a sírás mínd nem pedig ugyis mint evangélikus, ugy-
használt semmit. Ide most már' is mint svéd anémet evangélíku-
hős kellett, aki férfikarral védel- sok megsegítését. A hadrakelt svéd
mezi meg a végveszedelembe ju- sereg 1630. jún. 26-án ért a pome-
tott protestáns egyházat. Ez a hős raniai partokhoz s Usedomnál
jelent -rneg a végső percben Gusz- szálltak partra. A három csónak
táv Adolf személyében. egyikén, melyek először értek a

. , szárazra, volt Gusztáv Adolf is.
VI. Gusztáv Adolf megjelenése Mint minden vállalkozása előtt itt,

Németországban.. , is buzgón imádkozott: « .•• T,e tu-
Gusztáv Adolf a németországi dod, hogy én ezen vállalatra Illem

eseményeket mindig éber figye- a magam, hanern a te dicsősé-
lemrnelkisérte. Vallási és politikai gedre és elnyomott egyházadnak
oka volt rá. A német protestáns segélyér.eindultam el. A<!j to-
hittestvérek elnyomása fájt szívé- vábbra is szerencsét, hogy a szent
nek, s másrészt aggodalommal feladatot teljesithesseni azon óráig
nézte az óriási Habsburg biro- és célig, amelyet számomra te
dalomnak észak felé terjedését, magad kitüztél.»
féltette tőle a svéd érdekeket. Mi-
helyt a lengyelekkel megkötötte a
Iegyverszünetet, elhatározta, hogy
Németországba megy, segítséget
visz a szorongatott evangélikusok-
nak. Bucsuszózatában amelyet az
ország rendjeihez intézett, össze-
foglalja, miért kellett neki Német-
országba menni: «Nem saját tet-
szésemből vagy harcvágyból in-
dulok, hanem évek óta ingerelve
s kényszerítve vagyok .reá. Szo-
rongatott szomszédaink segélyre
hívnak, míndenekelőtt elnyomott
hitrokonaink szabadításra várnak
a pápai igától, a mi hisszük, hogy
Isten kegyelméből meg is lesz ...
Szívemből mondok mindegyi tek-
nek Istenhozzádot; talán örökre,
talán most látjuk egymást utol-
szor l» Hadjáratának fő célja min-
denesetre az volt, amit bucsube-
szédében világosan megjelöl: se-
gélyt akar vinni a szorongatott hit-
testvéreknek. Gusztáv Adolf mé-

VII. A bretteníeldi csata.
Gusztáv Adolf attól az időtől

kezdve, amikor partra szállt, te-
hát 1630. jún. 26-ától egészen a
lützení csatáig 1631. nov. 6-ig:
tizenkét hónapon keresztűl vállari-
dóan harcolt. Vele szemben II.
Ferdlnánd, Illetőleg a katholikus
liga, vezérei közül különösen
az öreg Tilly, a vakmerő Pap-
penheim és Wallenstein álltak.
Számbelileg együttesen óriási fő-
lényben voltak a svédekkel szem-
ben annál is inkább, mert a két
protestáns választó fejedelem Já-
nos György szász választó és Gusz-
táv Adolf sógora, György Vilmos
brandenburgi választó nem álltak
olyan határozottsággal mell éje,
mínt ahogyan méltán várhatta
volna. Pedig ismételten és világo-
gosari kifejezi éppen János György
előtt, hogy miért jött ő Német-
országba, «Nem érzi magát arra
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hivatva, hogy Isten igéjét fegyver- ték. A breitenfeldi csata, s az
J'ielterjessze. Egyedül csak azt ki- utána következő győzedelmes had-
vánja, hogy szomszéd hitrokonai járatok bizalmat öntöttek anémet
a maguk vallásában meghagyassa- evangélikusokba, az előbb habozó
nak, másokkal együtt a híroda- fejedelmek is nyiltabban mertek
lomban békén élhessenek s biztos- Gusztáv Adolf mellé állni.
ságuk alapja: a vallási békesség A megváltozott hangulatot mi
sértetlen maradjon.» Bár bántotta sem mutatja jobban, mint hogy
Gusztáv Adolfot anémet prote- Wallenstein, II. Ferdinandnak idő-
stáns fejedelmek közömbössége, közben elcsapott nagy hadvezére
feltett szándékához ragaszkodva felajánlotta szolgálatait Gusztáv
rendületlenül tört elöre, hogyaAdolfnak. A király azonban nem
császár seregeivel szembenállva le- bízott benne, amire azután Wal-
hetöleg döntő küzdelmet vívjon. lenstein újra a császárhoz pártolt,
A császárpártiak gúnyolódva em- ahol megbocsábottak neki, mert
legették a «hókiralyt», aki majd ~usztáv Adolf diadalai után- nagy
elolvad, ha délfelé jön. A «hó- szükség volt rá.· Valóságos diadal-
király» azonban diadalmasan nyo- menetben vonult ezután Gusztáv
mult előre, a pom e r ani a i és Adolf Németországon át. A nagy
o de r a i hadj áratábanegy- francia államférfiú: Rí c he l ie u
másután foglalja el Stettint, Frank- mondja: «A gyözelmet magával
íurtot, Landsberget, tönkreveri a hordja, bármerr-e jár,' és romlást
császári hadsereget. Nagyon fájt visz mind arra, mi neki ellent áll.»
lelkének, hogy a szeroncsétlen A Le ch fol Y ó n val ó átk ,e-
Magdeburg városát nem menthette IIé s t Tilly elszántan védelmezte,
meg; Tilly csapatai elfoglal ták, a de hiába! Maga az ősz vezér is
lakosokat lemészárolták, á várüst olyan súlyos sebet kapott, hogy
felégették. Annál nagyobb hévvel belehalt. Mikor a Lech mellett le-
kereste az alkalmat, hogy végre folyt ütközetről Pázmány Péter
Tilly seregével állj-on szemben. értesül, felkiált: «A függöny legör-
Ez történt meg 1631. sz ,ep t. 7-én dült, a játéknak vége van 1» Ez
aLi p cse m ,eII ,et t f e k v ő után nyitva állt előtte a katholikus
Br'eit,enfeldnél. A csata 'előtt liga leg-erősebb íejedelemsége: Ba-
Gusztáv Adolf az egész sereg előtt jorország. Elfoglalja Münchent,
buzgón imádkozott: «Jóságos Isten, majd Augsburg-ot. Itt Augsburg-
kinek kezében agyőzelem és vere- ban udvari papja alkalmi beszé-
ség, fordítsd a Te orcádat ránk, déhez helyesen választotta a 12.
szolaáidra l Messze földről békés zsoltárból ez igéket: «A nyomorul-
otth~nainkból jöttünk mi .id~,hogy taknak pusztí~ásuké::t és, a s,zegé-
harcoljunk a szabadságért, az igaz- nyeknek fohászkodásukért felke-
ságért és az evangéliumért. Adj hát l,~k én, mond az .Úr, s ,!negsz~ba-
nekünk gyözedelmet, a Te szerit dítom aZ,?kat, akiket torbe ejtett
nevedért! Amen l» A harc véres az ellenség. »

volt, a svédek és f'innek vitézsége,
Gusztáv Adolf vezéri lángelméje
eldöntötte az ütközet sorsát. Hiába
sírt az öreg Tilly s átkozödott
dühében a szilaj Pappenheim, a
futó áradat magával ragadta a két
legyőzött vezért. A .gyözelem hire
óriási lelkesedést keltett az evan-
gélikusoknál. Gusztáv Adolfot ün-
nepelték mindenfelé: alkalmi röp-
iratokkal, képekkel, emlékérmek-
kel és költeményekkel dicsőítet-

VilI. A lützeni csata. Hősi halál.
Az ellenség ereje azonban ko-

rántsem volt megtörve. II. Ferdi-
nánd szirite önmagát lealázó fel-
tételek mellett visszafogadta Wal-
Iensteínt, s Wallens tein kötelezte
magát, hogy 50.000 főnyi sereget
gyiíj t össze. E sereghez csatlako-
zott Miksának, a katholikus liga
fejének serege, úgy hogy az egye-
sült sereg létszáma 60-80.000 le-
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betett. Ezz,el· szemben Gusztáv I csatában. Végre is Gusztáv Adolf
Adolf egyenlőre csak 20.000 em- inem birta a tétlenséget, elhagyta
bert állíthatótt. Wallenstein Nüm- a tábort .s a Duna vonala felé vo-
berg . elött . találkozott . Gusztáv nult. Eme pár nap rnulva meg-
Adolffal 1632 augusztusában. Mind- mozdult Wallenstein is és a szász
két fél erősen elsáncolta magát választőn akarta megboszulni,
s így néztek hosszú ideig farkas hogy ez Gusztáv Adolfhoz állt.
szemel egymással. Gusztáv Adolf Amikor, 'ezt Gusztáv Adolf meg-
hiába ígyekezettWallensteínt nyilt hallotta, odahagytaia ,Duna vona-
csatára bírni. Wallensteín . nem lát, hogy a fenyegetett Szászor-
mozdult. 1\ tábor ibevétele nem si- szagot megvédelmezzet Erfurtban

A «svéd kö» fölé emelt emlék, mögötte a svéd templom a lützeni csatatéren.

került Gusztáv .Adolfnak. Igy tá- egyesítette csapatait, idejött a
boroztak egymással szemben, mi- vitéz Weimari .Bernát, Kniephau-
közben mindkét táborban dúlt az sen is. Itt tartott szemlét csa.patai
éhhalál, az élőket győtörték a felett, s mivel ezután újabb had-
mindenféJ.e· férgek. (Csodálatos, testek nem csatlakoztak hozzá, biz-
hogy Wallenstein Bethlen Gábor- tosra vehető, hogy a lützeni csa-
ral sem mert nyilt csatában. meg- tában nem volt 20.000,ember·e
ütközni Barsnál, ahol találkoztak.) sem. Wallenstein Lützen mellett
Ez alatt a tétlenség alatt több em- foglalt állást. A nov. 6-ikára vir-
bert vesztették, mínt .a legvéresebb radó éjtszakát· álmatlanul töltötte



nét Stockholmba vitték a király
tetemét, ahol a Rittersholm temp-
lomban tették örök pihenőre 1604
június 21-én. Nagy lélek szállt el
a földről Gusztáv Adolf lelkével!
Kancellárja, hű barátja: Ox-en-
stíerna azt írta róla: «Nincs az
egész világon ő hozzá fogható,
nem is volt évszázadok óta hozzá
hasonló király s ki tudja, ha lesz-e
még párja valaha?» Nagyságát
mutatja, hogy ellenfelei is tiszte-
lettel szólnak róla; nem .csak mbnt
hadvezér, mint király volt nagy,
deerkölcsi nagysága váltotta ki
mindenkiben az iránta való tisz-
teletet. A pápa gyászmisét mon-
dott halála felett; II. Ferdinánd,
akiinek gyönyörűsége telt egyéb-
ként az «eretnek» pusztulásán,

Azután lelkesen szót' vitézeihez : könnyekre fakadt, amikor jelen-
«. .. Magam megyek előttetek s tették neki ~usztáv .Adol! ~lalál~t.
kockára vetem éltemet véremet. Egy egykorú katholikus iro pedig
Ha követtek, úgy bízom' Istenben, halálá~oz e~t a me~j~gy~ést fűzi:
hogy olyan győzelmet nyertek, I «Ily, v,eg'e~ert a ylt~,z e~ '?,~os,
mely unokáitoknak is dicsőségük- b~r31ttol, es" eUe~segt~1 dlc,~olte!t
re szolgál. Ha nem: úgy veszve kl~aly. es. hos, ~l ha}ala elot,! es
lesz vallástok, szabadságtok, je- utan IS ritka példaképen gyoztes
len és jövő üdvösségtek.» ... Az maradt.»
ütköz-et megkezdődött... Gusztáv
Adolf az ütközet folyamán azt az
értesítést kapta, hogy gyalogsága
a túlnyomó er ő előtt hátrálni
kezd. A smalandi ezred élére áll
s vágtatva siet az ingadozó gya··
logság támogatására. Olyan heve-
sen törelőr,e, hogy ezrede el-
marad mögötte, csak néhányan
tartanak vele. Az ellenséges vér-
besek közé kerül s hősi kézitusá-
ban kilenc sebtől vét-ezve elesik.
Weimari Bernát megrendülve fo-
gadta a hirt s Kniephausen azt
tanácsolta, hogy vonuljanak visz-
sza, a hős Weimari Bernát nem
osztotta ezt a véleményt. Bosszúra
lelkesíti csapatait s olyan hévvel
támad, hogy az ütközetet végül

. is megnyeri; Pappenheim halálra
sebesül, Wallenstein serege ron-
csaíval Lipcse felé fut. A győző
sereg örömét elfojtotta a király
halálán érzett fájdalom. A harc-
térről Weissenfelsbe, innét Wit-
tenbergbe, majd Wolgartba, in-
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a király, tán érezte, hogy utolsó
éjtszakája! Weimari Bernáttal és
Kniephausennal beszélgetett és
Weimari Bernátot bízta meg a fő-
vezérséggel az esetre, ha ő eles-
né~. Nov. 6-án., kedden reggel a
sved csapatok térdre borulva
imádkoztak, elénekelték Luther lé-
lékemelő énekét: «Erős vár a mi
Istenünk», - utána pedig azt az
éneket, amelyet Gusztáv Adolfnak
tulajdonítanak:

Ne csüggedj el kicsiny sereg
Az ellen bár úgy támad meg,
Hogy végkép elpusztítson!
Vesztedre tör s téged azért
Félelem és bánkódás ért?
Ne félj, hogy soká tartson.

IX. Mi volt a [elentösége Gusztáv
Adolf Iellépésének t
Gusztáv Adolfnak a harmincéves

háborúban való megjelenése azt
jelentette, hogy II. Ferdinánd
kezéből kivette a győz-elmet, a-
melyet az már biztosítottnak vélt.
A svédek Gusztáv Adolf halála
után is folytatták a harcot. Tor-
stenson és 1. Rákóczy György egy-
szerre támadnak Bécs irányában,
sennek a támadásnak eredménye
a linczi béke 1645-benJ amely a
magyar protestánsoknak teljes
vallásszabadságot biztosít. A há-
rom év mulva: 1648-ban megkö-
tött westfáli békében pedig kimon-
dották újra az augsburgi vallás-
békét, kiterjesztve most a reíor-
mátusokra is. Igy hozta 'meg Gusz-
táv Adolf megjelenése a XVII.
század közepére a protestánsok-
nak törvényekben biztosított val-
lásszabadságát, Nélküle ezek a tör-
vények nem lennének, nélküle II.
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Ferdinánd tegyverrel írtotta volna jlettel tesszük le mi is megemlé-
ki a protestantizmust minden or- kezésünk koszorúját a lützeni
szágából. Méltán áldoz emlékének I «svédkö s-rel
az 'egész protestáns világ; kegye-Németh Sámuel.

fl visszanyert ország
. 1rta~:Beliczáné Okolicsányi Éva.

Agóüok királya látogatóban volt «Soha!»
a bergengótok királyánál. Folyt a «J ól van, 15 év alatt íelnöl az
vidám \dínom-dánom, muzsikaszó, új nemzedék, az már nem is fogja
ivás-evés.' Éjfél felé kockajátékba tudni, hogy gócnak született, De,
fogtak. A góc királynak kedvezett ha 15 év mulva az akkori fiatal-
aSZIer,encse. ság még kivánja a szabad és füg-

«Táltos csíköm-táltos csikód el- getlen Gócíát, Isten. neki) vissza-
len» - szélott a bergengót király adom az országodat.» .
és veszített. «Kezet rá hergengót kírály.»

«Vár-arnvárad ellen» - folytatta «Szavamat állom, de csak úgy,
hévvel. Ismét Ő volt a vesztes. ha te kiséreteddel itt maradsz

«Országom országod ellen» - arra az időve a váramban.»
kiáltotta felindulva - «tartod-é «Csak egy öreg szelgát küldök
gócok királya?» haza hírvívönek» - szólott búsan

«Tartom» - felelt az szerencsé- a rabságba került király. Azt
jében bízva. Ezuttal azonban for- azután megengedték neki, hogy az
dult a szerencse, perdült a kocka öveg Bencét haza küldje,
és a gócok királya elvesztette az «Hallod-é öreg szolgám» -. bu-
országát. csuzott tőle - «mondd el oda-

«Enyém Gócia» - szólt felesil- haza, amit láttál-hallottál.. Rád
lanó szernmel a bergengót király. bízom a liegdrágább kincsemet, két

«Nem lehet az kedves barátom szép gyermekemet, Te őrködj fe-
uram» - hüledezett hirtelen ki- lettük és mondd meg nekik, ha
józanodva a vendég - «hogyan még valaha látni akarják az apju-
lehetne egy egész ország hegyei-I kat, ne felejtsék el soha, hogy
vel, Iolyóival, derék népével a gócoknak születtek.. .'
tied egyetlen kardcsapás nélkül. Az öreg Bence igent intett a
Ahhoz szavuk van a gócoknak is, fejével, egy könnyet morzsolt szét
azok nem fognak uruknak elis- a szemében, helyreigazította vál-
merni.» lán a tarisznyát és leballagott
. «Arról majd teszek» - szólott csöndesen a fényes márvány lép-
i vendéglátó házigazda. Bergen- csőn. Odalent azonban rápattant
gócia az erősebb ország. Sok ezer király ura táltos lovára és hipp-
katona majd elnémítja a lázado- hopp, ott legyek, ahol akarok,
zókat.» nyargalt hazarelé. «Mentem, ami
, «De én nem engedhetern pré- menthetö. - gondolta 'magában.
dául lesni a népemet.. Lett persze nagy riadalom Gó-

«A játék szabályszerűen folyt le, ciáhan, mikor kitudódott, hogy a
két ország legelső. főurai nézték király elkockázta az országot. De
végig. Egy szavad semlehet góook mire rémületűkből magukhoz tér-
királya.: hettek volna. már minden várat

«Nekem lehet, hogy nincs sza- és várost megraktak . bergengót
vam, de van a népemnek.. őrséggel; fe,gyvlerescsapatoktólkí-

«Nohát fogadom, hogy bergen- sért hirdetők fújták meg a har-
góttá teszem a népedet l. sonát minden utcasarkon és ki-
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hirdették, hogy itten immár a kedvűbb ábrázata; hát nem: tar-
bergengót 'király parancsol. A, tották . veszedelmes embernek.
lakosságnak nem lészen bántó-, minden holmijukat magukkal vi-
dása, feltéve,' hogy hallgat és en- .hették, csak a góc könyveket ko-
gedelmeskedik. Csakhogy ez per- bozták el tőlük. .
sze nem ment ilyen könnyen. A «Ne félj kis gazdám» - sugta
nép akárhány helyen kapa-kasza oda Zobornak az öreg Bence -
után kapott, hogy kiverje a bitor- «a .királyos " könyvedet biztos
lókat, de mivel se íegyverük, se helyre tettem.» Az a biztos hely
vezérük nem volt, hamarosan le- pedig 'egy irdatlan sűrű erdő mé-
verték őket. . Iyén volt, nem mcssze a királyi

Akkor aztán kihirdették, hogy vártól. Ütvesztőnek csúfolta a nép,
tilos góc .dalokat énekelni, de még mert csak az tudott eligazodni
góc nyelven beszélni sem szabad, benne, aki ismerte a járást; a já-
mert, .aki vét a. tilalom ellen, azt ratlan menthetetlenül beléveszett.
menten 1ecsukják. Persze ilyen- Mondják, hogy megbabonázta vol-
módon hamarosan megteltek a na egykor egy tündér.
börtönök. Odakerült a góc lakos- «Gyertek velern sétálni az út-
ság . szfne-virága, A hivatalokba vesztőbe» - szólott egy napon
bergengótokat ültettek, azok aztán Bence a gyermekekhez - «én tu-
nem. sokat törődtek a nép bajával, dom ott az utat, nem tévedhetunk
csak a. maguk hasznát nézték. el.» Azok kővették árkon-bokron,
,A góc föld legsúlyosabb arany patak partján, mohos köveken,

buzáját, legerősebb borait, drága kúszó-mászó folyondár közt, he az
szép kincseit maguknak foglaltak árnyas fák mélyébe.
le, az. idegenek. ~iralom .völgyévé «Mit tanultatok ma .édes gyer-
változott }assankent a hajdan bol- mekeim?» kérdezte az öreg szolga,
dog orszag. «XIII. Bergengót történetét» -

ne még itt sem állott meg a szólott elfojtott dühvel a kis ki-
bergengótok királya. Meg akarta I rályfi. «Mindenféle szamársággal
rnutatni, hogy bergengóttá neveli töltik tele koponyánkat s már el
az ország ifjúságát. Új könyveket is f'elejtjük, lassan,a mi dicső,
iratott a góc gyermekek részére, nagy embereink történetét.»
hogy már az abc-től kezdve ne EPeIl egy kis sziklabarlang elé
halljanak mást, mint a bergengó- értek. Az öreg Bence lehajtott fej-
tok dicsőségét, nehogy valami- jel lépett be az alacsony nyíláson,
képen eszükbe vegyék a régi. góc a gyermekek -követték. Bent a
vitézek hírét-nevét. barlang hátulsó falánál egyik kő

A királyi gyermekeket kitessé- olyan volt, mint a másik, mégis
kelték a királyi várból, oda egy tudta 'az öreg, melyiket lehet vki-
fő-fő bergengót telepedett be,. aki mozdítani a helyéből. Hosszúkás
vigyázott a rendre. . ládika tűnt elő mögötte.

«Hová leszünk mi már mostv» «Mi van ebben ?» - kérdezte
- kérdezte Ildikó királykisasz- 'elámulva a királyfi.
szony a bátyját. Zobort. «Agócok mult ja és jövöje: a te

«Megsegít a jó Isten, hugom» örökséged kis uram 1» Kitették a
- íelelt .a kis királyfi - «ne félj, ládikát ,egy mohos sziklára a bar-
látunk mi még jobb napokat is» lang elé s az öreg Bence kívette
-és a kis keze ökölbe szorult. belőle a gócok történetét. Zo bo r

Egy kis házban adtak nekik felcsillanó s ze m me l kapta
szállást. nj i!l,ev:előtkaptak, aki a kéz b le a k ön y ve t s v é ko n y
bergengót nyelvre meg történe- g ye r me k h a n go n ol v a s n i
lemre tanítsa öket. A régi cselédek ke z d te a ho n fog la 1ó g ó co k
közül is csak az, öreg Bence me- dic s ő ség é t. Az arca égett, a
betett velük. Neki volt a legegy- szeme lángolt, a hangja csupa tűz

/"()i~4Gos
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volt. Ildikó könnybe borult szem- «Egymagam nem viselhetek há-
mel hallgatta. . borút egy egész ország ellen».

«Mit tegyek?» - kiáltott föl Zo- «Nem leszel egyedül» - biztatta
bor, - «hogy méltó legyek az az öreg - «szoktasd magadhoz a
elődökhöz ?» góc fiúkat, neveld, erősítsd őket.

«Szerezd vissza a góook orszá- Akíé az ifjúság, azé a jövő». Több
gát» - felelte remegő hangon az szó nem is esett köztük, csak a
öreg szolga. «Ide van eltéve több kis Ildikó kérdezte meg félénken:
más ernlék közé apád urad kardja «Hát én mit tegyek Benoe bátya?»
is.» Zobor kiragadta hüvelyéből a «Tanítsd a leánykák at góc da-
kardot, suhintani próbált vele, de Ilokra» - szólott az komolyan. ,
erőtlenül hanyatlott le gyenge Azon' az éjszakán a kis királyfi
gyermekkarja. igen keveset alhatott, sok-sok gon-

«0, hát miért nem vagyok nagy dolat termett a fejében és reggel

«Zobor felcsillanó szemmel kapta kézbe a· könyvet ... »

és erős» - kiáltott fel színte sirva jó pár évvel látszott idősebbnek.
- «hogy kíverném az idegen hadat Egy napon elvegyült az .iskolá-
Gócia földjéről». ból kiözönlő gyermekek között.

«Lassan kicsi uram» - csitította «Ki volt az első királyunk?» -
az öreg szolga - «rnindent meg- kérdezte őket.
hozhat az idő, ami nincsen. Most «1. Bergengót- - felelte az egyik
még csak egy a kötelességed: hű- fiúcska.
nek maradni mélyen bent a szíved «Nem igaz, ne híggyétek» -,-.szó-
közepén. A te időt 'elj ön, csak lott a kis királyfi - «gy,ertek, ve-
türelem», Zobor leült a mohos lern .az útvesztőbe, ott meg fog-
sziklára, fejlett, okos gyermekarca játok tudni az igazat». Néhányan
mély gondolatokba merült. lkíváncsían ikövették őt egészen a

«De mit évek én egyedül, ha .kís .szíklabarlangba, ahol a gócok
meg js növök» - szelott végre.: története el volt rejtve.
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«Majd én felclvasom nektek az A kicsik a maguk erőtlenségében

igazságot» - szólott a királyfi s a hatalmas dolgokat akartak véghez
szava nyomán megelevenedett a vinni. Komolyan készültek hivatá-
mult vitézsége, a párduc bőrös sukra. Zobor volt az, aki felvetett
ősök története. Dobogott-nyihogott egy-egy fontos kérdést:
a harci mén, trombiták harsog- «MítJoell tennünk, hogy a sZÍ-
tak, kócsagtellak lebegtek, nem- vünkben jó gócok maradhassunk ?))
zetiszín zászlók úsztak a levegő- «Borsot törni a bergengótok orra
ben, diadalt zengett a győzelmi alá, ahol lehet» - ajánlotta' egy
ének. A többiek áhít attal hall- kis ember.
gattak. «Nem, inem» - szólott a királyfi

«En nem tanulom többet a ber- - «kűlönhnek kell lenni náluknál.
gengótokat. - fakadt ki az egyik Különbnek lenni mindenben, be-
gyerek. csületesebbnek, ígazmondóbbnak,

«En még az iskola tájékára se dolgosabbnak, okosabhnak, erő-
megyek többé» - kiáltott ,egy sehbnek, bátrabbnak. Tanuljunk
másik. jól, mert Gócíának okos íejekre

«Beverem a bergengót tanító ab- van szüksége.» Elhatározták, hogy
lakát» - lázadozott a harmadik. lefőzik szorgalomban, tudásban a

«Nem úgy gyermekek» - szólott bergengót gyermekeket.
megrettenve Zobor - «az nem jó Ildikó is maga köré gyűjtötte a
lesz. Szükségtelenül bajba kévered- kíslányokat. Míg a fiúk komoly ta-
tek és azzal nem jutunk előbbre. nácskozásba merültek, ők leültek
Mi most még gyengék, kicsik va- a puha gyepre s góc tulipánokat
gyunk, cselekedni még nem, tU-1himezteka babáik ruhájára. '
dunk, de, ha felnőttünk, nekünk «Gyerekek» - szólott egy szép
kell vísszaszereznünk az apáink napon a királyíi, - nézzétek, egy
örökségét. .Hanem erre a nagy ici-pici nemzetíszín kokárdát kap-
munkára készülni kell, A mi fel- tam a hugomtol. Sajnos a ruhám
adatunk: hallgatni, tűrni és góc- fölé nem tűzhetem, mert akkor le-
nak maradni. A hazaszéretet kiesi zárnak és nem szolgálhatom a
lángját viszi Innen míndegyík ma- gócok ügyét, de belül a szívemre
gával mélyen elrejtve a szíve kö- téve viselern. Viseljétek ti is mint
zepén, Ezt ápolj átok, szítsátok, ne testvéríségünk szerit jelét, de csak
engedjétek kihamvadni. Egyszer az tegye a szívére, aki hű marad
kicsap a láng a szívekből és égig hozzánk mindhalálig. A kis lányok
érő tűz lesz belőle. Addig csak elkészítik a jelvényeket.»
tanuljátok a bergengót hazugságo- És 'ettől' az időtől kezdve a góc
kat és ne áruljátok el, 'hogy is- fiúk kicsi nemzetiszín kokárdát
meritek a~ igazságot. Jöv:ő v:.~sár- hord tak ruhájuk alatt, bátor, ifjú
napon talalkozunk ugyanitt ujra.» szívükön.

Ettől fogva Zobor abbahagyta a «Hordjuk mi még ezeket egyszer
tétlen búslakodást, annyi dolga lett az legész világ szemeláttára» -
egyszerre, hogy alig győzte a mun- biztatták egymást. Akkor már a
kát. Mínden vasárnap összegyültek fegyverforgatásban kezdték magu-
a gyerekek az útvesztöben, 'előbb kat gyakorolni. Az öreg Bence volt
csak néhányan, azután mindíg a tanító mesterük,
többen. Ha kérdezték, hová men- «Istenem, Istenem» - fohászko-
nek, azt felelték, játszani a király- dott nem 'egyszer titkon - «Iá-
fihoz és ebben meg is nyugodott tod-é ezt a jóra törekvő ifjúségot?»
mindenki, hiszen hát emberemlé- «No fiúk, valamire már víttük»
kezet óta úgy volt, hogy a gyer- - szólott egyszer a királyfi, .de
mekeknek Játékra volt .szükségük. meggondoltátok-e vajjon, hogy rni
Hej; pedig komoly beszélgetés itten csak kevesen vagyunk, még
folyt a százados fák árnyékában. igen-igen sokan vannak tőlünk tá-
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vol, akik nem is sejtik' a mi titkos hegyet, botjával megkopogtatta 'a
munkánkat. Ki vállalkozik, hogy hatalmas szíklakőveket s míndenik
felkeresse ezeket is és titkon szö- rnögé bekiáltott.
vetségünkbe vonja ők,et?» «Nyissátok ajtót, hegyi manók,

«Én is. En is» - kiáltottak mín- Z.obor vagyok' a góc királyfi, be
denfelől. akarok menni a hegybe.» ne bi-

Ezzel megkétszerezödött a mun- zony nem mozdult senki-semmi.
ka. Mínden falunak, mínden vá- Mikor az utolsó sziklán kopogta-
rosnak megszerezték a titkos szö- tott, az egy kevéssé fölemelkedett
vetségét. A kicsi kokárdák széjjel s akkora nyílás támadt alatta, hogy
repültek az 'Ország'mínden részébe a királyfi üggyel-bajjal keresztül
és míndenütt egy-egy Lelkles szív bújhatott rajta.
dobogott alattuk. Egy hosszú folyosó végén ta-

Telt-mulf az idő. Zobor érezte, lálta magát. Messziről valami vörös
hogy kőzel van a perc, amikor már fény derengett, Nehéz kalapácsűté-
meg birja forgatni édesapja kard- sek Ietompult zaja is hangzott fe-
ját. " Iéje. Előre indult. Míndig vilá-

«A15 év végle felé jár» - szélott gosabb lett, egvre tisztábban hang-
egyszer a többiekhez - «és mi zott a .kovácszőrej , míndegyre ffiie-
derekasan dolgoztunk, de ha harc- legebb. lett a levegő. A hegy l,eg-
ra kerűlne a sor, ha a bergengót belsőbb belsejében 'égett az örök
király nem tartaná meg' a szavát, tűz, izzott forró lángban a vas,
nem tudom, hogyan bírunk helyt zuhogott űllőre a pöröly. Rút, sza-
állani, ha még 'Oly vitézek' is le- kállas törpék dolgoztak inuk sza-
szűnk, ha nincs elégséges fegy- kadtáig a tűz Iényénél. Szakadt
verűnk, az állig Iegyverzett ber- róluk a veríték, kormos volt az
gengót katonák ellen.» ábrázatuk.

Ezen aztán elszomorodtak' az «Mit akarsz itt, be vakmerő földi
ifjak. Törték a fejüket, hogyan ember ?» - kérdezte a legöregebb
lehetne titokban fegyvereket ková- törpe a királyfit.
csolni, de hát ez leheletlen kíván- «Fegvverkovácsolást jöttem hoz-
sá'g volt. Voltak, akik' puszta kéz- zátok tanulni» - felelt az bátran
zel is nekiméntek volna az ellen- - «fogadjatok' be a műhelybe.»
ségnek, de a józaneszű királyfi, «Jó, [ó, de itten dolgozni is kell
hamarosan végletvetett a délibábos ám» - szélott az öreg' lenéző han-
ábrándozásnak : gon.

«Sok évi munkánkat nem tesszük «Dolgozni fogok', azért jöttem»
kockára mesgondolatlanságból, if- - szélott egyszerűen a királyfi.
júi lelkesedésből» - szólott. «Mondta azt már más is szógárn,

«Én tudom, hol készítik a loeg-nálad erősebb' is» - nevetett csu-
iobb f,egyver,ek:et» - mondta anyán élesen a törpe - «de ezt a
fehérhajú Bence. - «Az Ore~hegy mi nehéz életünket le~yik se bírta.»

, belsejében laknak a kincsőrző tör- «Én fogom birni, hiszen a né-
pék, azok leqiobb fegyverkovácsaí peruért dolgozom» - gondolta ma-
a világnak. ne azok' nem adnak' ki gában Z.obor, de hangosan csak
semmit. a kezükből, csak annak, ennvit mondott - «szeretném leg-
aki ügyességben legyőzi őket.» alább megpróbálni».

Szeget ütött ez a pár sz6 a ki- «Jól van» - mondták a törpék
rálvfi fejébe. Gondolkozott, töpren- - «itt maradhatsz, amig' akarsz».
kedett , nem volt 'ez időtől se éjjele, No, ezzel aztán olyan nehéz élet
se nappala. Egy napon poros ván- kezdődött a. szegény királyfira,
dor érkezett az Öreghegy alá s amllvenröl eddig' nem is 'álmodott.
mínthogy nem volt 'Ottan se kapú, Bezárva mélyen a föld alá éjjoel-
se nyílás, de még egy jóravaló bar- nappal a vasat kellett ütni, ha
lang se, hát körüljárta az egész megállt egy percre letörülni a



54
verítéket, könyörtelenül rászólott talrnas pattanással törött ketté az
az öreg törpe: -. erős penge, igaz, hogy az üllő is

«Ha amapot lopod, visszakerget- behasadt egy darabon.
lek a földre» - 'és ő újra meg- «Hitvány kardot kovácsoltatok»
ernelte a nehéz kalapácsot. ---= szólt odavetve a csonka vas-

«Istenem, látom-e még a te nap- darabot - «most lássuk az enyé-
fényes szép kék egedet valaha?» met». - Vékony és ragyogó volt
- fohászkodott nem egyszer. - a penge, hajlott, de nem törött.
«Itt hagy.om,mem birom tovább» «Próbálja meg a Iegöregebl»
~ ezt forgatta gyakran elméjében. szólottak a törpék - «ő a legerő-
- «Nem, inem lehet, gondolkozott sebb, legügyesebb köztünk». Az
tovább - «szegény ősz ,apámat öreg törpe hatalmasat suhintott s
nem hagyhatom örökös rabságban. im az üllő tövig ketté hasadt, de
Erettérn sír a szegény kis húgom, a kard-sértetlen maradt.
rám tekint, rám vár az egész el- «Szolgáíd vagyunk» - jajdult fel
nyomott, lelkes góc fiatalság, eze- a törpe népség - «rnit parancsolsz
ket nem hagyhatom cserben». 'És urunk?»
dolgozott tűzben-koromban tovább. «Mostantól egy évig töméntelen

A törpék csakvárták, hogy majd fegyvert kovácsoltok nekem»
megúnja a dolgot s szép szerével szélott-Zobor - «és holdfény telen
megszabadulnak tőle, de míkor lát- sötét éjjeleken titkon széthordjá-
ták, hogy mínden [nehézségen ke- tok azokat a góc ifjak számára».
resztül is kitart, megdöbbentek Kimondhatatlan volt az öröm és
szívűkben 'és szinte félni kezdtek lelkesedés; mikor a szeretve sze-
tőle. Zobor 'pedig nagy meglepe- retett, holtnak siratott, eltünt, ked-
téssel kezdte észrevenni, hogy ves királyfi visszaérkezett népe
mennyíre edzi, erősíti a szokatlan közé a jó hírrel, hogy lesz már
munka, hogy, ami -eleinte kíbirha- fegyver, amennyi csak' kell. Ettől
tatlannak -Iátszott előtte, azt most a preelől fogva mindenki biztoo
már könnyen tudta véghez vinni. hitte, hogy célt érnek. Várva vár-
Lassanként kíleste a törpék min- ták a magy pillanatot, míkor végre
den' mesterfogását. Sok keserves letelik róluk az átkos 15 esztendő.
kínlódás' után, végre egy napon Előkészítiettek mindent a legkisebb
igy szólhatott: '. részletig.

«Kítanultam 'a mesterségteket és A bergengót király teljes bizton-
fogadom, hogy kűlönh kardot ko- ságban érezte magát királyi várá-
vácsolok, mint tí.» ban s csak nevetett, míkor egy

«Nem igaz, nem úgy vian» - okos ernber fígyelmeztette:
rikácsolták a törpék. «Letelik a 15 év királyom. Biz-

«Versenyt ajánloks c-> szélott la tos vagy-é Gócia hozzád 'Való hű-
királyfi, - «ha legyőztök, szol- ségében?»
gálrrí foglak', amíg élek, de ha én «Az egy halott ország» - legyín-
leszek a győztes, -akkor ti szolgál- tett kezével a király - «a gócok-
tok nekern életem végéig». - Meg- 'ból rég kiveszett a-nemzeti érzés .
.kötötték az egyezséget. A törpék' Egyetlen lázadó szó sem hangzik
kitett ek magukért, de a királyfi is -ottan. Az első idők- zavargásai óta
összeszedte minden erejét, ügyes- hallgatnak, még 'a nyeívűket is- el-
ségét. feledték».

«Most segíts meg jó Istenem» - A 15 év utolsó éjszakája követ-
imádkozott halkan ~ «hogy szaba- kezert. Szuroksötétség volt azon az
dulást vihessek a népemnek». - éjszakán. Nesztelenűl, hangtalanul,
Végre elkészült a két kard. Zobor a liegnagyobb rendben, megindult
kezébe vette a törpék művét, meg- akkor, legy egész ország. A szere-
forgatta a levegőben s feljes ere- pek jól ki -voltak' osztva és min-
jéből odasuhintott az űllőre. Ha- denki a helyén volt.



Mikor a bergengót király reggel
fölébredt; . 'erős, Iegyelmezett, jól
felfegyverzett csapatok vették kö-
rül a várát. Sastoll lengett a sap-
kájuk mellett, góc kokárda volt
tűzve a szívükre: A király vmeg-
dörzsölte szemét, hogy jól lát-é,
de bizony nem tünt el a góc nem-
zeti zászló; se a lelkesedés az ifjú
arcokról.

«Mit akartok t. - kérdezte hüle-
dezve a palota erkélyéről.

«A királyunkért jöttünk» - fe-
lelték azok. - «Letelt a 15 év és. ,
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összehivatta udvari bölcseit, hogy
tanácsot tartson velük. Azalatt a
góc ifjúság a liegnagyobb rendben
várakozott. -

«Hiábavaló minden ellenállás» -
panaszkodott az. egyik bölcs .
..«Mindnyájan itt veszünk, ha

harcra kerülne a SOl'»' - siránko-
zott a másik.

« Éljen a szabad, függeHeu Gócia» .
-'- hangzott odalent a lelkes kiáltás
és a bergengót ldrály engedni kény-
szerült.

Aranyos hintóba ültették az öreg

Én elvesztettem az országot, ő visszanyerte nektek, uralkodjék ezután' ő a
szabad G6cián.»

.rni egy szívvel-lélekkel góookva-I góc királyt kiséretévelregyütt., Bi- ,
gyunk. Semmi hatalmatok rajtunk ZIOuy alig' ismertek ráebben -)q.
többé l» fehérhajú aggastyánban a hajdan

«Megkelt íúvami a trombitát», daliás uralkodóra, úgy megviselte
~'dadogta a király - lépjen fegy- a 15 .évi. rabság. De ő vsem ismert
vérbe az örség l» volna abban a férfiúvá serdült erős

«Fölösleges király uram l» ifjúban az Ő, otthonhagyott kicsi
csendült meg Zobor hangja' - fiára. Örömében, büszkeségében
«kerűljűk .·a hiábavaló vérontást. végigfolytak arcán a könmyek, né-
Egy egész ország áll mögöttünk.» mán ölelte meg .Zobort, Ge szólani
Bergengócia ura ijedtében lekapta nremtudott. . .. ~.
fejéről az arany .koronát, hogy I Diadalmenetben érkeztek hazáig.
megtörülje izzadt üstökét, aztán Eléjük jöttek Ildikó, Bence, az or-



Mi van a föld~alatt?
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szág apraja-nagyja. Otthon már I kalmatlan a kormányzásra, de itt
azalatt az ifjú gócok mindenütt le- áll mellettem a fiatal erő, az édes
fegyverezték a bergengót őrséget. fiam, En ,e1v ,eszt e t tie m a z o r-
Azok a túlerő láttára csaknem s z á go t, ő visszanyerte ne k'-
míndenütt feladták' ra várakat, ke- te k, u r a l ko dj é k ezután ő a
vés helyen került csetepatéra asz a bad Góc i á m.»
dolog. Szabad volt az egész ország. S mínthogy úgyis ez volt a kőz-

Míkor a ~óc király először ment akarat, lelkes örömmel koronázták
fel trón la lépcsőjén, így szólt az kírállvá a boldogságtól sugárzó
összegyűlt hívekhez: ífjú királyfit.

«En öreg és fáradt vagyok', al-

Irta: M6ra Ferenc, a szegedi múzeum igazgatója.

Annak a földnek a története, tenni azt az időt, mióta 'az ernber
amelyiken mi magyarok lakunk, megtelepedett életet él a mi tá-
nem mivelünk' kezdődött. Mínd- jainkon.
össze ezeregynéhány esztendeje, Az a kérdés már most, /honnaln
hogy Árpád magvarjai vérrel és tudunk ezekről az ősnépekről, akik
ésszel mecszerezték ezt az orszá- nevükkel együtt eltüntek a föld
g.ot.ne a honfoglalás előtt is lakott színéről? Nem voltak írástudó em-
föld volt a mi mostaní hazánk. Mi berek, tehát semmi föliegyzés nem
előttünk az avarok, azok előtt marad utánuk. Es mégis tudjuk,
pedig a hunok laktak itt. ]\1T~g nemcsak azt, hogy voltak, hanem
őnáluk is előbb, körülbelül Krisz- azt is, hogyan élték világukat. Tud-
tus születése körül a rómaiak vol- iuk, milyen volt a lakásuk, az öl-
tak itt az urak. tözetük, mit ettek, hogyan cifrál-

Azokról a népekről, akik az kodtak, milyen háziállatot tartot-
utolsó 2000 esztendőben éltek a tak, melyik volt kőzülők békés-
magvar földön, maradtak írott föl- séces és melyik hadakozó term é-
jezvzések, tehát, ezekről tud a szetü.
történelem. De már a rómaiak Tudjuk pedig míndezt abból,
lelőtt is lakták 'ezt a földet népek, hogy ezek a népek csak a föld
akiknek azonban még' a neve is 'el- színéről Hintek' el, de - a föld
veszett. Voltak köztük 'Olyanok, alatt megvannak. A föld beternette
akik még nem ismet-ték:a vasat. őket és megőrizte a csontjaikat,
Bronzból, meg rézből csinálták a az edénveiket, a szerszámaikat, a
kést, a baltát, a kardot, a karpere- f,egyvereik,et, ékességeiket s azok
oeket, a fűlőnfűzgőt. Ezek a bronz- mínd beszélnek annak, aki meg-
korí népek kőrűlbelül 2000 esz- tudja szólaltatni őket. Még pedig
teridőt töltöttek itt Krisztus előtt, színte igazabban beszélnek, mint a
tehát annyit, amennyi azóta eltelt. későbbi népekről az írások. Mert
De még ezeknek az ősnépeknek az írásban lehet tévedni, akarat-
is voltak őseik, akik nemcsak a lanul is, szándékosan is. ne a föld
vasat, hanem még a bronzot sem nem hazudik. Az becsületesen ki-
ismerték. Ezek kőből hasították, vallja azt a hagyatékot, amit az
csiszolták, íurták a szerszámot, ősök rábiztak.
fegyvert, ékszert. Azt az időt, ami- Hogyan kerültek a földbe ezek
kor ezek éltek, kőkorszaknak hív- az ősi dolgok, amíket a közbeszé-
juk s nyilván abba is beletelt pár dekben régiségeknek hívnaks amik
ezer esztendő, mí,g ez tartott. egész szekrényeket, meg szobákat
.LIegalább 6000 eszbendőre lehet töltenek meg a muzeumokhan?
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Egvrészt úgy, ahogy most is sok rakiák azoknak az ősnépeknek a
elhaiított, vagy elveszitett tárgy a történetét, akik akkor éltek, mikor
föld alá kerül. Az ősembernek ki- még nem írtak történelmet.
csorbult a köbaltá ia, vagy összetört .Az oktalan ember, ha réaíséget
az edénye s akkor bele hajította talál, összetöri 'azt, vagy elhajílja
a nutrilakása mellett a szemét- s még' káromkodik' is mellé, hogy
gödörbe. Az idő aztán betemet- mért illem Attila színarany leopor-
zette a szemétgödröt is, meg az sójára talált rá. Az ilyen ember
összedőlt putrilakás omladékát is nemhogy jelentést tenne a mú-
az ősember kemencélével együtt. zeumnak, de még el is titkolja a

Ezeknél a rézí Iakóteleneknél dolgot, hogya múzeumi ernberek-
azonban sokkal több emlékét őriz- nek fülébe ne jusson a hir.
ték meg a régmúlt időknek'a te- MéQ' elcsúfitanák' a földemet a
metők. Az ősemberek, méq 'a l,eg- h]T~áláso~kal - azt szekta mon-
eltvűgyűbb népek is, hittek a más- da~I az Ilyen értelmetlen ember,
világi életben s erre számítva te- amilven nemcsak' a tanyán, meg
mették 'el halottaikat rendesen a a falun akad, hanem a városi
halmok leltőíben. a ~ík föld par- tanult emberek' közt is.
tosabb helvein. A vitéz emberrel Az értelmes embernek, még' ha
együtt temették' el a felszerszámo- iskolát nem végzett is, egészen
zott lovát, hozv ne gyalog kelllen máskép szolgál az esze. Az tudja,
átmennie a másvílázra. Kardját, hozv a múzeumnak' a régiség akkor
nvílvcsszöit, kését, tőrét is -",ele is kíncs, ha csak cserépből ,va!gy
tették a földbe. hogy odaát is le- ócska vasból van, hogya múzeum
gyen neki mivel folytatnia a lent nem tesz kárt senkinek, csak 'Ott
measzokott foglalkozását. Az asz- ásat, ahol a termésben nem csinál-
szonnval eltemették' az ékesséceít, hat hibát,az 'árkokat, amíket 'ása-
gvöngveít, karpereoelt, fülbevalóit, tou, behuzatia, vigyázva arra, hogy
meg az orsókarikálát, a kisgyerek- a rossz föld a termőföld fölé [le
kel a játékait. Valamennyi mellé kerűllőn s ilven ~ondosság mellett
pf'rlig enni, innivalót adtak' cserép- a földnek csak javára válik' az, ha
tálban .korsóban. bögrében, hogy alaposan megfordítják'. S ésszel elő
éhsécet. szomiúsázot ne szenved- 'ember azért se haragszik' hogy in-
jen. a nagy út alatt. A többit aztán 'gyen rigolírozzák' meg a földjét,
rábízták az időre. amely merftpft,p amiből nemcsak a tudom ányn ak,
a magáét. Az élők' szívének sebét hanem neki is biztos haszna van.
beheeesztette, a halottat pedig be- Azonfelül' mesrlehet az a remény-
takargatta földdel és növesztett sége is, hogy hátha 'a tudósok' az
ra ita mosolvző vadvirágokat. A ő Iöld iében találták' meg' Attila
sírhalmok aztán megrogvtak, be- koporsóját. amit bízonvosan nem
sürroedtek, simára taposta őket az vesznek el ingven. Sőt ha annál
utódok lába s lassanként feledésbe sokkal kisebb kincset talál is a
is ment, hocv ott halottak' nvu- múzeum, akármilven apró arany-
zosznak. Erdőt ültettek, házat épí- tárayat, noha ő fizette érte a nap-
tettek, búzát vetettek, szőlőt tele- számot, m'éz azt se kíván ia el in-
pitettek ráiuk. S csak' akkor tudó- .gy,en 'a gazdától. Megváltja s m'~
dik ki, mi vam a föld alatt, mikor valamível többet is ád érte, mint
földmunka közben mecroppannak' az .aranv_műves,ek'.
a reves csontok, az ásó', valgy:a Az értelmes 'ember míndezzel
kapa alatt s amikor az eke régi tisztában van s 'ehhez szabja a
vasakat, cserepeket, zöld rozsdáiú viselkedését. A talált cserépedényt
cifraságokat fordít ki a szántás- nem zúzza össze, a. bronzkarpere-
ból. A hány lelet, annyi okulás la cet sem töri szét, sőt a zöld rozs-
tudósok számára. Eigy-iegy tégla, dát se tisztítja Le róla, hocv meg-
amiből hozzáértő emberek' össze- tudja, ugyan arany-é, - hiszen az
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aranynak nincsen rozsdája s ami - Hát hogyne tudnám. Az uno-
megzöldült a földben, arról ka- kám disznóterelő botja.
pargatás nélkül is tudnivaló, hogy --,-Hát azt tudja-le, hogy ez szín-
nem ..volt sohase arany. Csak' ,a aranyból van?
tudatlan ember teszi igy tönkre, Bálint Mátyás akkorára tátotta a
amit őseink hagyatékából a föld száját, hogy majd kiesett rajta a
megőrzött. Az értelmes ember-nem feje. Pedig nem éppen gombóc-
kutakodik tovább, hogy kárt 'ne. fejű ember s nagy báránybőrsapka
tegyen abban, amihez nem ért, is volt rajta.
hanem félre <teszi amit talált s - Mcstanában találták' ezt?
vagy maga beviszi a múzeumba, - Dehogy, kérem, van. annak
vagy megkéri a tanítot, jegyzőt, 10 esztendeje is, .ha nem 15. Száz
vagy a papot, hogy tegyenek' j<e- út szőlőt ültettem, annak fordí-
lentést a' múzeumnak'. A múzeum tottuk a puszta földet, mikor ezt
a szegényembernek mlndig ad egy az izét találtuk.
kis jutalmat, ha nyomra vezeti, S - Aztán más, ilyen izét nem' lel-
békességben elintézi a gazdával. tek?
hogy majd csak aratás után, vagy - Volt ott mindenféle apró en-
a termés megszedése után ereszti esem-benesem annyi, hogy -meg-
bele 'a vallatóásót a földjébe. lehetett volna velük' féUg tölteni

Hogy a tudomány mindig jól egy kubikos talícskát.
jár vele, ha nyomra vezetik', azt - Bronz, réz, vagy ólom, vagy
senkinek se kell magyará zni , aki mi volt az a sok' apróság?
iárt már múzeumban. De tudok - A macska tudja, kérem,' mi
én hiteles történebet arról is, hogy volt. Én csak annyit tudok, hogy
a múzeummal is lehet jól járni. mind ilyen sársra volt, és némelyi-
El is mondorn, mert lehet belőle ken piros kővek is voltak.
tanulni. - No hát azt is tudja meg,

Pár éve történt, hogy behoztak Bálint Mátyás. hogy ez mind szín-
hozzám a múzeumba egy majd fél- aramv volt, a kis piros k'ővek meg'
méteres, súlyos aranyrudat. Fiatal grállátok voltak és magának az
~tazda,ember hozta be, aki azt kér- egész tanyája nem vér annyit;' a-
dezte tőlem, megtudnám-e neki mennvít azok az énesem-bencse-
mondani, micsoda ez? mek érnek.

- Meg, fiam, Ez egy egyenesre Bálint Mátyás nekiszédült -bújá-
kalapált színaranv karika, Lehet ban az ajtófélfának'.
vagy ·1500. esztendős. Hogy jutott - Aztán mi ,történt azokkal a
maga ehhez? holmikkal? - szomorítottam to-

- Bálint Mátyás nagyszéksósi vább.
gazda tanyáján találtam én ezt, - Hát egy részét szélhordták
uram. játszani a környékbeli g'y,erek1ek,

--'A földben találta? I a többit meg vísszrugdostuk' 'a
- Dehogv kérem, .a kís ff óska homokba .

.kezében találtam. Ami 15 évvel ezelőtt ~y,er,ek:ek
'- Ki .az a kis. Jóska? kezébe került, azt már hiába ke-
- Az 'ör,eg Bálint Mátyás uno- resnénk. De a többinek' még' tán

kája. Ez az aranypálca volt neki nyomára lehetne jönni.
ar kanászhotja. Föltürít nekem, r-r-« Megtudná mutatní, körülbelűl
mílven .szép sárga, mondom: be- mílven tájon tal álták' az aranyrégi-
hozom ide. jobb helyen Iesz az itt. ségeket?

Persze rőatön kocsíra ültem és - Dehogy tudnám, - csóválta
kimen bern N aayszéksósr-a.Lelővet- a fejét Bálbnt Mátyás. Különben
bern Bálint Mátyást: " . Isrnegette már azokat az idő vas-

- Tudja-e mí ez?"~ mutattam fo,ga a földben.
nek! az aranyrudat. Megmagyaráztam -nekí, hogy az



aranyban kitörik még az idő vas-
fogá is, azzal Inem bir semmi. S
amit visszatemettek a földbe,. az
ott van még most is, meg is ke-
resem, csak adjon rá engedélyt.

Bálint Mátyás azonban azt
mondta, hogya szőlőjét nem en-
gedi turkálással csúffá tenni. Nagy
rimánkodásra mégis megengedte,
hogy megásathas sam' a szőlőtőkék
közét. Három napig ásattam a nap-
számosaimrnal hiába. Negyedik
nap egy szilvafa alatt szemembe
csillant a homok alól egy arany-
lemezke szilánkj a.

- No, hála Istennek, nyomon
vagyunk már, - mutattain az
aranydarabkát Bálint Mátyásnak.
- Itt lesz, amit keresünk, a szilva-
fa alatt.

Most aztán egészen megbokro-
sodott az öreg gazda. Hát hogy
gondolom én azt, hogy egy szilva-
fa tövének ásóval neki lehessen
menni?

- Úgy gondolom, hogy a harajg
árt, öregem, - mordultam rá ba-
rátságosan.

- Inkább menjen be a kútra,
hozzon egy korsó vizet, mire
visszatér, akkorra majd elfüstöl a
haragj a és beszélhetünk' okosan.

Ahogy az öreg eleamm ogott,
odahívtam a napszámosairnat.

- Hamar neki a szilvafa tövé-
nek, emberek! ne óvatosan az ásó-
val, hogy se a Ia győkerében kárt
ne tegyenek, sle ami az ásó alá
kerül, össze ne roppantsák,

Mire Bálint Mátyás vísszakattyo-
gott a korsó vízzel, akkorára már
egy összemarékra valót kíszedtünk
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az arany csecse-becsékböl. Más-
nap estig mind kiástuk a nagy-
becsű kincset, amit másfélezer év
előtt valami hatalmas ellenség-elöl
menekülö király áshatott el a
homokba. Több 'volt 100 darabnál,
apróbb -nagyobb csatt, ővdísz,
csüngő, mind kövekkel kirakott
szinarany.

S mikor készen voltam a mun-
kámmal azt mondtam Bálint Má-
tyásnak:

- Ezt a kincset a múzeum ré-
szére a maga akarata ellenére
ásattam ki a földből anélkül, hogy
akármilyen kárt tettünk volna. Az
ilyen értelmetlen makacs 'ember
mint maga, megérdemelne, hogy
egy fillért se kapjon tőlem. ne la
múzeum nem kivánja el ingyen
senkiét s ami érték, azt megváltja
pénzen.

S annyi pénzt kapott Bálint Má-
tyás azzal a fiatal gazdá val együtt,
aki behozta a múzeumba a nyom-
rávezető aranyrudat, hogy sokad-
magával kisubázkodhatott és ki-
telélhetett belőle. S hogy ez nem
mese, hanem igaz történet, bizo-
nyítja az, hogy a nagyszéksósi
aranyleletet ma is akárki megnéz-
heti va szegedi rnúzeumban. Száz
év múlva is ott lesz az jiveg alatt
s mível az is mellé VaJIlírva, ki-
nek a földjén találódott, nagy
öröme lesz a Bálint Mátyás déd-
unokájának, ha meglátja és el-
mondhatja:

- Ejnye, de kevés ember mond-
hatja el magáról, hogy úgy meg-
becsülik a dédapja ernlékét, mínt
az 'enyémet!

Jégverés halottja.
Nagyokat morran a nyár haragja.
Veszetten vág az érett kalászba.
Villámmal kémli, hogy merre vágjon.
Haj! Végzet! Állj meg egy torpanásra!
Tudod-é hol jársz? Koldusok földjén.
Nézd ernyedt szemmel lesik a munkád.
Nincs a szemükben erő már nézni,
Veled csatázni? 'Hiába. - Tudják.

Hallod? Igy még sohse sírt a tornyuk.
Kerüld el őket, kegyetlen kaszás,
Mert imájuk is átokká vedlik.
Ha csak vetnek s tied az aratás.

Vagy áldozat kell? Nesze itt vagyok.
Talán kicsorbul bennem akaszád
De szép halott lennék,' rámterítnék
Szemfedőnek a hála sóhaját.

BAKd JÓZSEF.



is emeltek. Csodálatosképen azon-
ban. a vértörvényszék történetév~l
íoglalkozó írók nem érdeklődtek
va:gy Legalább is kétséget kizáróan
nem tisztázták, hogy e vértanulrik
hol vannak eltemetve? A véletlen
tette aktuálissá e kérdést A szi-
nyei (Sáros) róm. kath. templom
csodaszép renessaince stílű tor-
nyát a csehszlovák országos mű-

'emlékek bizottsága 1930 tavaszán
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Az'eperjesi vértanuk hamvainak végső nyugalomra helyezése
az eperjesi evangélikus templomban.

(
Martír egyházunk történetében I restaurálta. A munkások a torony

az evangéliumi hithűségnek lelket aljában, ásás közben, csontokra
megragadó példája annak a hu- bukkantak. A szinyeí plébános,
szonnégy hithősnek vértanui ha- Dobránszky J ózseí, kiváló rnű-
lála, akiket 1687-ben Karaífa, csá- értő és történetet kedvelő em-
szári generális rettenetes kínzások ber, akinek volt, ha nem' is
után Eperjes piacán kivégeztetett. biztos, tudomása arról, hogy a

Az eperjesi vértörvény-székről és templom környékén vagy a torony
Karaffa áldozatairól ig1ensokat ír- aljában Karaffának egy-két áldo-
tak és ezeknek emlékére szebrot zata van eltemetve, - felhívta az

ev. körök Iigyelmét e körülmény-
re. Igy aztán Gömöry János, az
eperjesi kollégium főgimnáziumá-
nak ny. igazgatója Rezík Jánosnak,
aki a vértörvényszék idejében a
kolIégium tanára volt, kéziratban
fenmáradt latin, egykorú munkája
alapján tisztázta, hogy a szinyei
templom tornyának aljában a kö-
vétkező vértanúk vannak eltemet-
ve: Keczer András, Radvánszky
György (fej nélkül),Palásthy Gá-
bor és Bezegh György. A tanul-
rnány megjelent az Evangélikus
.Könyvtárban e CÍm alatt: Karaffa
áldozatainak nyugvó helyét hol

I keressük. Tanulmányát az eperjesi
magyar egyháznak az ágostai hit-
vallás négyszázadik évfordulója al-
kalmából megtartott ünnepélyes
közgyűlésén felolvasta és ugyan-
csak ezen ünnepélyes alkalomból
az eperjesi szlovák egyház disz-
közgyűlésén Pogány 'Gusztáv, al-
esperes szlovák fordításban: E
tanulmány hatása alatt míndk'ét
eperjesi ev. egyház elhatározta,
hogy közösbizottságot küld ki,
amely aztán megfelelő szakértők
bevonásával a Szinyén eltemetett
vértanuk hamvait íelkutatja és a-
mennyiben ,ez sikerűl, - azokat
Eperjesre hozza és az ev. temp-
lomban eltemetteti. A bizottság
ezek után 1930 szeptember 24-ikén
kiszállt Szinyén és a kiváló mű-
tőrtériész Divald Kornél tanácsa
szerínt az ásatásokat a templom
,előcsarnokában,a torony alatt
kezdte meg. Es amint az eredmény
igazolta, - jó helyen. Egy méter-

A szinyei r. kath. templom; ennek a
tornya alatt találták meg az eperjesi,:'-:1.' :11_-J [vértanuk tetemeit.
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nyire a' felszinföl a sírásók már tette magában, - e drága ham-
teljesen szétmállott két tölgyí'a-. vakat ünnepélyes módon a két
koporsóra bukkantak. Az egyik 'eperjesi egyház az ev. templom-
koporsó kis méretű, és inkább fa- ban temettette el. Maga a temetés
ládára emlékeztető alkotmány volt. felejthetetlen marad az abban részt-
Ebben két koponya és jegy-két vevökre nézve. Hatalmas keretei
csont volt. A másik looporsó a ren- és méltóságteljes lefolyása élénken
desnél nagyobb méretű volt. Eb- emlékeztetett a Thököly Imre ham-
ben csak ,egy koponyával négy vainak késmárki temetésére, amely
csontváz olymódon volt elhelyez- 1'905-benzajlott le.
ve, hogy a csontvázak felváltva Csodaszép, napfényes időre, éb-
jobb vagy baloldalukon feküdtek redt fel 1'930.november hó 12-ikén
és ahol az egyiknek a lába, ott Eperjes, Sok ezer ember (rendőri
volt a másiknak a felső testrésze.! becslés szerint: 5000) vonult kora
A szakértők véleménye szerint 'eI reggel az új gimnáziumi épület
holttetemek több mínt 200 évelőtt udvarára és környékére, a honnan

«Négy gyönyörű fehér mén húzta a koszorúk özönét vívő gyászkocsit- . ~.

kerülhettek.sírjukba. Ezek alapján a hatalmas menet tíz óra után né-
a bizottság megállapította, hogy a, hány perccel 'elindult az evang.
két leoporsóban minden temetloe- templom felé,
zési módtól eltérően négy felnőtt Legelől fekete díszruhában, fején
férfi törzse és végtagjai, továbbá tollas Bocskay-süveggel az ev. kol-
három felnött férfi koponyája volt légium pedellusa haladt s fekete
eltemetve. Tehát a sírlelet teljesen zászlót vitt, kezében. Utána a kol-
igazolta a Gömőry Jánosnak a sír légium és más középiskolások ev.
felásása előtt, tanulmányai alapján ifjúsága. Négy gyönyörű fehér mén
készített megállapításait. .l húzta a koszorúk özönét vívő

Miutám ilymódonkétséiget ki- fekete gyászkocsit. Csupa babér-
záróan meg lett állapítható, hogy koszorú az egész, részben fekete,
a színyeí templom tornyának alján részben Iehérszínű szalagokkal.
feltárt sír csakugyan az eperjesi A koszorús kocsi után harminc-
vértanuk csontmaradványait .rej- két lutherkabátos, kucsmás lelkész
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négy,essopokban, majd néhány
lépés távolságban a két püspök:
Fajnor Dusán dr. és Csóboda Vla-
dimir s a két egyházkerületi fel-
ügyelő: Vanovics János és Klimo
Bohusláv és nyomukban ismét
húsz ev. lelkész halad. -

A következö 36 főnyi csoportot
Balogh Elemér, ref. püspök vezeti.
Kisérői reí. Iögondnokok és lel-
készek.

Közvetlenül ezután jön a vér-
tanuk hamvait vívő gyászkocsi,
amely elé hat feketelepellel borí-
tott, szénf'ekete mén van fogva. A

leszármazottj ai, közöttűk ifj. Rad-
vánszky Antal báró, egyetemes egy-
házi f,elÜlgyelőfia. S ezután a te-
metésben -résztvevők beláthatatlan
tömege.

A pompás menet a maga szép-
ségéhen és nagyságában a Fő-utcán
bontakozik ki. A menet eleje már
rég elérte az. evangélikus temp-
lomot, amikor a végle csak induló-
ban van. A gyászmooet megkerüli
a kollégium ősi épületét; áthalad
azon a téren, hol' valamikor a
vesztőhely állott és aztán bevonúl
a koporsóval az ev. templomba.

.
A vorosrez szarkofágban vitték a vértanuk hamvait. A szarkofágot a presbite
rek veszik körüL Elől láthatók Schön wiesner János, Gömőry János, Matherny

Gusztáv.

művészi kivitelű rézszarkofágon a A templomi gyászísteni tisztelet
következő felirat 'Olvasható: három nyelvlen a következő sor-

Hic requiescunt Andreas Keczer, rendben folyt le: Hajdu Gyula,
Georgius Badvánszky, Gabríelus lesperlesszlovákul, Berg Géza, bárt-
Palásthy et Joanries Bertók, qui fai lelkész németül, Fábry Viktor,
iussu Caraíae Anno ,1687 supplicio eperjesi lelkész magyarul méltat-
aífecti pro Deo et libertate mortui ják 1,endül'eUelj>esszép beszédek-
sunt. . ben a hitvalló ősök érdemeit. Majd

A gyászkocsit az eperjesi evang. Balogh Elemér, reívpűspök mon-
magyar és szlovák egyház presbi- dott megható gyászbeszédet. Végül
terei veszik körül. Közvetlen a Fajner Dusán, egyetemes ev.
gyászkocsi előtt halad a három püspök szlovák nyelven beszen-
Iungens lelkész, Fábry Viktor, telte és a két helybeli Ielügyelö,
Hajdu Gyula' és Berg Géza. Toperczer Géza dr. magyar nyel-

A gyászkocsi 'után a vértanuk ven és Gallay Vladimir szlovák
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. nyelven átvették a hamvakat. vallás négyszáz éves évfordulóját.

A vértanuk temetése alkalmából Ebből az alkalomból a városi szin-
a szlovenszkói ev. egyetemes egy- házban diszelőadás volt, amelyen
ház, a keletszlovenszkóí egyház- magyar műkedvelök Fábry Viktor
kerület és gyámmtézet, a Magyar alkalmi szindarabját: «Légy hű,
Evangéliumi Szövetség és az Or- rmind halálig» és szlovák műked-
szagos Lelkész Egyesület Eperje- velők Gabanyi «Karafa» C. szin-
sen tartották évi közgyűléseíket és darabjárnak 'egyik felvonását adták
ürrnepelték m~ az Ágostai Hit- elő Illagy sikerrel.

A protestantizmus mai hivatása.
- Sztranyavszky Sándor dr. egyházkerületi felügyelő megnyitó beszédéből.

"A protestantizmus a magyar nemzeti önállóság és függet-
lenség biztosítása körül mindig teljesítette kötelességét a nemzet
irányában. Idegen érdekek szolgálatában nem állott, azokat a
nemzet érdekei fölé sohasem helyezte. Ma is hivatás vár reá!
A protestantizmus' arra tanítja a társadalmat, hogy a nemzet
önmagáért 'van, - s nem lehet átmeneti cél idegen célok
érdekében; ilyen idegen célokért a nemzeti jövendőt kockáztatni
nem szabad. Hivatás vár a protestantizmusra abban az irányban
is, hogy a mai gondterhes időkben megőrizze a magyar lelkek
bizakodó reménységét, ellent álló erejét. Mert ma az egyházak
már nem a miszticizmusukkal hatnak, hanem Krisztus tanításai
tisztaságának, embert értékelő és szerető mélységeinek éles és
tisztá képet adó vetítéséveI. "Szeresd felebarátodat, mint ön-
magadat! II Volt-e idő, mikor nagyobb szűkség volt e parancsolat
betartására, mint ma, mikor annyi az elesett. Ne feledjük el,
a legszegényebb is elviseli a szegénységet, .ha érzi azt, hogy
van vele érző szív, van, ki' megosztja azt vele, a leggazdagabb
is elviselhetetlennek fogja tartani gazdaságát, ha érzi azt, hogy
egyedül maradt. Nem liberalizmusra, nem demokratizmusra, nem
szociáldemokratizmusra és nem kommunizmusra van szükség a
vergődő emberiség érdekében, nem kellenek modern tanok és
hangzatcs jelszavak; vissza a bibliához, vissza Krisztushoz, nincs
tisztább, nincs embert jobban szerető tanítás Krisztus igéjénéllll

Kiegyenlítve.
!rta: Margócsy Emilné Algöver Erzsébet.

-:A "Luther Naptár" pályázatán jutalmat nyert elbeszélés.

Épen a Pöndör Tyuki IstválIll kerekés kút kávájaról épen akkor
háza meg a nyílórózsás kettj-e mel- fordult be a kútba a kis Rozika.
lett ment el a szegénysorú Nyiszló 1 Mint egy hulló pünkösdi rózsa,
Feri a szomszédjával. úgy esett be a kis pírosszoknyás

Egyszerre ij-edt kis kiáltásra let- gyerek amélybe. Míndössze három
tek figy,elmesek... Hát az István esztendős volt.
gazda tisztára sepert udvarában aNyiszló, levágta a, kezében lévő
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gereblyét a földre. szörnyű visítás volt, mert ak kor

- Tyhű, a míndenségítl Sies- e me l ke de t t ki Nyiszió a
sünk, szomszéd, amíg el nem me- kút ból az á z ott ű r g éh 'ez h a-
rülJ Ríkkantotta lel magát s legy so nl ó Ro zi ká val... '
pár ugrással a kútnál termett. Be- Pöndör Tyuki István épen jókor
leállt a vedorbe. A szomszéd ilas- jött, hogy felfogja a lezuhanni ké-
san eresztette a kerékkel a láncot, szülö feleségét.
amely igen nagyon akart lefelé ~ Ne, te, ne! Ne szamárkeggy
tekerőzni a szekatlan teherrel. mán! Há' isz itt a Rozika egiszne,

A kis piros szoknya szétterült a Hallod-e, asszony? Már akkor a
víz szinén és fenntartotta a csöpp- kis hűnös is ott lotyakolt az anyja
séget. Inkább kíváncsían, mint körül és vizes kezeivel paskolta
ijedten nézte a leszálló segítséget. az anyja arcát.

- A ragyogóját ennek a világ- - Eldesz anám, itt van Jozita,
nak, kiáltott tel Nyíszló, hagyerek cat heteszi tejectét tutba.
lett vóna, mán régen elsüllyed, de Kisült, hogy a gyerek megti-
a lyánt még a jó Isten is jobban gyelte, mikor az anyja az estifejést
vigyazza. A szoknyája nem hagyja leereszti a kútba és ott hálatja.
elmerülni! . .. Elég mán, ne eriszd Rozika is azt akarta csinálni azzal
lejjebb, mert benyornom a vízbe a Iíndzsa tejjel, amit uzsonnára
a kis :nyavalyást! Innen mán lel- kapott az anyjától. De hát a csu-
érem! por beesett a kútba, Rozika meg

Óvatosan lenyúlt. Az,egyik kezé- utána.
vel a láncot fogta, a másikkal meg No, de jó az Isten! Megmentette
a kis lányt ernelte ki a réklijénéll a Pőndörék egyetlen gyöngyvirág-
fogva . . . , ját!

Azalatt Pöndör Tyuki István meg A vizes círogatásra az asszony
a felesége siettek a kukorica töl- is telnézett és vad szorítással ölelte
téssel. magához a gyereket. Csakhama

- Iparkoggyunk asszony, mert II visszanyerte a beszélőkéjét is. \
én még máma a tagba menek - Ugy-e montam kendnek, hog]
egy szekér szénáér, biztatta a pár-: fogaggya meg mikor a .mútkor az
ját a gazda. I az úr rá akarta beszényí, hogyj

- Sietek, sietek, hisz talán lát csinátassa át a kutat szivárványos-
kend, mondta az asszony és egy I ra, mer beleesik a kis lyá:n. Úgy is
jó magas, magnak indult parajt lett! Ilyen úrféle előbbre lát, min]
élvezettel vágott derékon éles ka-IIaz ernilyen mifajta tanulatlanok.
pájával. Kihúzta a gyökerét is, Dehát kendnek előbbre való volf
lerázta róla a földet és a l,egp1a-'

1

hogy tinókat vegyen, mint a gyle-
gasabb kukorícára tette. reke ... Csuklott, sírt, Iuldoklott és

- Igy! Hagy süsse a gyökierredet"vetkőzte a gyereket.
a napocska, te bitang! Ki hijt ide, I A gazda nem szólt semmit. Ne
hogy elvedd a helyit a kukor icá-: is igen tudott volna mit. Olyasiélét
nak? . .. De hol is az a Rozika. I érzett, hogy van valami kis igaz
hagyta abba a gúnyolódást és I az asszonynak. De hát,' amióta egJ:
nekitámaszkodott a kapanyélnek. ! ügynök csunyán becsapta a hur'
Le is tette végleg a kapát és ag-: gundia vágóval, nem akar eggyel
gódva ment a. ház elibe az ud- sem szóbaállni, ,
varra, I -' Inkább azon törd a fejed

- Rozika, Rozika, kis gyöngy-I hogy mível kvittoljuk le Nyiszió
virágom, hol bujkálsz? Gyere ide, Ferinek, hogy megmentette a kii
eldes anyádho ; cukorka van al lányunkat a bizonyos haláltú!
zsebembe. Nem adok ám a Szellő - Nem tesz semmit, szabódot
csíkónak, csak Rozikának! Rozika, az életmentö, Bár való igaz, hog
Rozika! ... Az utolsó szó már egy I lebbe az időbe nem igen' já:maIJ



a faluba, mer mind kint van a
határba. Ha mink (körülnézett s
mivel a szomszéd már nem volt
ott, kijavította magát), ha én nem
gyüUem vóna ippeg erre, Rozika
mán azolta kis angyal.

- Jaj, ne mongyon ilyet kend,
ne mongyon ilyet visított az asz-
szomy és jajgatva víttebe a gyere-
ket, hogy átöltöztesse.

- Köszönöm, Ferenc, a jóságo-
dat, nem maradok adósodl Egy-
szerűen mondta a gazda és kinyuj-
tottaa tényerét Nyiszló felé ... Az
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dett az asszony, aki jókedvűen jött
'elő, kéz-enfogva a kis Hozikát.

Bementek hát a kamarába. Az
asszony ·elővett egy nagy kézikosa-
rat (sohase látta többé). Az aljára
kiöntött vagy öt lit:ernyi száraz
borsót.

~ Nini, hát kendteknek még
kóóbászuk is van. Hinnye, de jó
a borsóba az ilyen csemege 1 Só-
várogva néz-ett Nyiszló a madzagori
függő lécekre s azokon a szép
cigánybarriárafűstölt szárazkolbá-
szokra .

... "Akkor emelkedett ki Nyiszló a kúthól az ázoll ürgéhez hasonló Bozikával» ...

heletette a magáét és felragyogott - Aggy.á csak, asszony abbu is,
a szeme. szíveskedett a gazda... Belefért

- Tudom, hogy nagyion jót tet- még abba a nagy kosárba vagy öt
tem Esvány gazdáékkal, mer hisz, I kiló liszt, egy zacskóban. húsz to-
ha az enyimmel esik meg ez a jás, 'egy fazék szilvalekvár és két
dolog, odaarnám még azt a ;rossz itoe mák... Mindkét fél tele volt
viskómat is, akibe Iakok. Pedig hálálkodással ... Nyiszló alig birta
nekern csak egy házarn van, oszt el a tele kosarat, node nem lakott
hat gyerekem, kendnek meg hat messze. Volt otthon terülj; terülj
háza, oszt gyerek csak egy, az is asztalkám 1
csak Iyány. Pöndör Tyuki István nem ment

- Gyüjjön Feri bácsi, a karn- aznap szénát hordani... Arra a
rába, oszt vigyen haza a gyere- nagy ijedségre hamar Ieíeküdtek,
keknek valami .kis jót, kedveske- már amennyire lehetett hamar a

5



66'

sok résztvevő szomszédtól, akik laki, rnég a rajtamvalót is oda-
tudakolni jöttek a szerencséa.mcg-jannám neki ... -Kapott a babba
szabadulását Rozikának. - füstölt szalonnát is ...

~ Mondtam mindíg, hogy sze- Máskor az .asszony jött el. Kö-
renesés lesz ez a kis Iyány, mondta hög a legkisebb gyerek, Ha Istent
a, falu tudós gólyanénije. Épen i'sme~:l\ek"adjanak egy kis mézetl
akkor kelt fel a nap, amikor elő- Csak \így három-négy Iiterkét.
ször elríkkantotta magát. Pedig ez Szegény Nyiszló Ferinek meg
nagy szerencsel Emlékszel rá néha erős gyomorgörcsei vannak.
Hozál? Különösen úgy hüvös reggeleken.

Hogyne emlékezett volna! A Azt csak 'egy pohárka papramorgó,
szíve tele volt hálával a jó Isten kisüstön Iött szilvőrium gyógyítja
iránt. Már számolgatta is, hogy meg. Mikor már krónikussá vált
hány gyertyát ad Szentháromság a baj, kapott egyszerre egy jó
vasárnapján az oltárra. Kibékül nagy üveggel, hogy ne legyen kény-
az anyósával, aki pedig igen na- telen, szegény, mimdennáp beíá-
gyon megsértette őt egy évvel az- radni a Pöndörék kamrájána,
előtt. Node hát nem éri meg'? Hi- Az elmúlt télen napszámba yágta
szen Rozika megmaradt: a jégen az István nádját. Tudta .
.Másnap korán reggel alig pity- hogy van még belőle. Addig pél-

mallott, noszogatja az ökreit István dálózgatott, amíg a háza is be-
gazda a szolgájával, mert hát be Iedödött a kis .J{01ika.hibájából.
kell hordani azt a pár rend szénát ; Hüvösödött. Nem volt tüzelőjűk.
kint ne érj-e az eső. Hát, ki jön be Hát csak nem akarják, hogy a hat
a kis kapun más, mint Nyiszló gyerekeval együtt megtagyjoet lEgy
Feri, szekér venyigét nem vihetne-e?

- Ejnye, Esvány gazda, de jó, Nohát rakjon meg egy szekérrel.
hogy így Iölkéészüüve tanálom. Rakott is rá kettőre valót. Krumpli
Épen arra akartarn kérni, hogy nyolc zsákkal ment a hat gyerek-
hozná be nekern azt az egy kis nek ... Megf'ialt a koca az Istvánék
rakáska szénácskámat, aki ott van portáján.
a Füttyös tagba. A kaszálásér - Hej, ha az én gyerekeim egy-
kaptam napszámba. ne hát ilyen szer ilyen kis malackával jáchat-
magamfajta igátlan szeginnek ott I nának, [nem annám semennyíér l
rothathat a holmij,a, a kutya sle Egy malac, nem is malac. Hát
néz rá! kettő ment Nyiszlóékhoz, Persze

No .jó, hát behordtak szárazon. vittek magukkal korpát, 'árpát,
Meg is vette Pöndör jó áron, mert kukoricát bőven.
Ferinek nincs tehene .. Eltartott Pöndör Tyuki István néha-néha
délig a dolog. Akkorra jó kiadós már megsokállotta a hálának ezt
esö kerekedett, eltartott t1gy hétig. a rengeteg jelét, de a felesége min-
Ott fülledt, feketedett az István dig letorkolta. Meg azután gondos-
szénája. No majd a második ka- kedott arról Nyiszló . is, hogy a
szálás jobban üt be! folytonosság megmaradjon.

Ejnye no, bátorkedott be megint - Kígyelmetek úgy láccik, tugy-
egyszer az életmentő. - Láttam gyák, hogy mi törtérit a bérlőék
a mútkor, hogy "an még Pödörné szobalyányával Pesten, Eccer
asszonynak jó tavalyi babja. Olyan aszongya, gyütt haza a Margit-
zsidóirásos. Annyira ehetnék mán szigetrű, oszt a hajón gyütt az
olyat, dehát az emminket hat gyle- eszibe, hogy a vadonatúj nap-
rek ette. inem egy, mínt itt. Oszt ernőjit ott hatta egy padon ...
hát muszáj vót neki elfogyni ... Szent Antalkám - aszongya, mer
Elég lesz avval a kis kosárral l ő katholikus, - egy pengőt adok
Tudom szivesen adják. Hisz, ha az gyüvő vasárnap a perselybe, ha
én gyerekemet kimentette vóna va- meglesz a napernő. Hát csak tolak
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szik legy ernber a hi don át odafelé, után bejön megbeszélni a dol-
ahol ö állt, oszt nála az ernő. got , .. Hogy, hogy nem, megtudta
Haisz ez az én ernőm, mondok, ezt Nyiszlo és azonnal ott termett
csakhogy meevagy, No ebbe SZlOOta Pöndör portán. .
Antalnak nincs is része, vagy leg- - Hát jóba vónánk mink Pön-
alább is nem sok. Elég lesz neki dör gazduram, vagy nem? Igaz-é
tíz fillér is. Nyúú az' ernöé, 'liát Hozá. hugom'! (Megváltozott azóta
nem jó fogla meg, hát beleesett a hangnem is) és megcsipkedte az
a Dunába az ernő. Akkóó kapott asszonyka csattanó piros orcáját.
észbe, hogy megbüntette a szerit Rozikám , lelkem, szólt az ott Iá-
Antal; mer lehazutta az' igérettyit. batlankodó kis jöszágra .kimentet-

- Kígyelmetek okosabbak" mer telek-e a kútbú vagy nem'! Föl-
íé.nek, hogy úgy járnak, rnínt a kapta a levegőbe s hirtellen Ie-
bérlő szobalyánya. Oszt Rozika is tottyantotta a röldre, hogy az vi-
he tanáá esni meglest valami baj- songott a gyönyörűségtől. No csak
ba, mint az ernő, ha sokallanak, íám-e, hogy szerettyük mink egy-
amit velern tesznek. Hisz én, mást, oszt az apád arra sle érde-
ámbátor szegény ember vagyok, de mesít, hogy aszongya nekem: Fe-
az éltetemet odaadmám , ha az én rene, van ekkis Iődem eladó, nem
gyerekemet, egyiket a hat közüű, vennéd meg?
kihuzná valaki a bajbú. - Hiszen, mondta egy kis ide-

Igy! ges bosszúsággal a gazda, az a
Ha valami eladó volt a Pöndörék föld a másik falú határába VaJIl.

házánál, hát az első vevő Nyiszló Neked pized sincs, hogy ecoerre
Feri volt. Le is sírta az árát min- kifűzesd. Pedig Senkolynak azo-
dennek a tizedrészére, ha ugyan nost kőll füzetnyi.
ingyen meg nem kapta. Amit meg - Nohát hisz van még becsüld
névleg pénzért vett meg, azt soha- a Pöndör portán. Adnak még a
sem fizette meg. Takarosedott is bankba kigyelmed neviré. En meg
a házatája. Az istállóban egy kis fügadom a hat gyerekem egész-
üsző bőgött. Tavasszal borja lesz, ségire, hogy gyüvő őszíg' kifizetem
akkor már ketten bőgnek. Addig azt a ötszáz pengöt, amit kér érte.
a tejet Pöndörék adják. Minden- - A csudát ötszázatt Hiszen a
nap négy litert. x-u annak a sok I biró mán ezeret igért érte.
gyereknek l A házat most nádalták. - Az a' zsélyi .hiró, de (nem
A gyerekeken már nyáron is van Nyiszló Ferenc, aki a Rozikát ki-
ingen kívül más ruhadarab is. huzta a kútbú... Különben csak
Télen csizmájuk is van meg ÁBC-s agya .oda, akinek akarja, csak
könyvük, Nyiszlót be is választot- osztán úgy ne járjanak, mint a
ták már a falusi tanácsba valami- bérlőné szobalyánya anapernővel
nek. Fő az, hogy, mikor a jegyző meg a szent Antallal ... Hát Isten-
úr bejön a faluba, ő is ott ül a kis nek ajállorn köszönt el jó ipoly-
lócán, mint a többi hivatalos sze- völgyi módon ésgang,osaJIl ment
mélyíség . . . végig a pirosra festett téglatorna-

Történt, hogy Pöndör Tyuki Ist- con ... A kapuból v,i~~~akiáltot,t:
váll el akarta adni azt a darabka - Ha meggondóójja a dógot
földet amelyik már a szornszéd Tyuki gazduram, délig otthon
faluh~z tartozott, hogy annak az tanáá,
árán megvegye a kertje végén a Lett nagy tanácskozás Pöndö-
Sonkolyék eladó tagját. A saját réknél. Veszekedés, asszonysírás,
falujában nem merte ajánlani. Félt Iogadkozások. A végle megint csak
a Rozika megmentőjétől. Csak a az lett, hogy István elővette a
szomszéd faluban doboltatta ki. sarokból a kampós botját, amit
Úgy is oda van közelebb. Üzent csak ünnepélyes alkalmakkor hasz-
is már a biró, hogybemplmn nált és ellcocogott az alvégre ...

5*
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Sötét volt az ábrázata, mint a vi- Beszéjjen kend mán magya-
haros ég. ' ruu, mer a fejiré öntőrn ezt a

De .bezzeg, ragyogott, mikor ali@ veder vizet, hogy meggyüjjön az
egy félóra mulva hazajött Jött? esze.
Dehogy jött! Repült! Olyan szél- Erre a gazda lehiggadt és leült
lel esett be a kapun, hogy csirke, a kis székre, Az a magasságos Úr-
kacsa jajveszékelve szaladtak szer- Isten kirendelte, hogyakkurát
teszét. A feleségét egy rántással akkor mennyek a Nyiszlóék háza
Ielhúzta magához a kis székről és előtt, mikor a bérlő motorja. Hát
megölelte. A szakajtó krumpli, csak kínyargal a kapun a leg-
amit az asszony nagy búsan há- kísebb Nyiszló gyerek, oszt át akar
mozott .ezerfelé gurult. szalanni a kocsi előtt. Én rákaja-

- Mia baj esett kendbe ? - tottam, a motor rábögött. Odaset
méltatlankodott az asszony. Mér- Hát utána! Oszt pont az utolsó
gesen mondta volna, de nem tU-1percbe, mikor mán a kocsituu nem

dott, csak kacagni, mert igen esik- vót egy arasznyira, beleakasztot-
landós volt. tam a kampós botornat a gatya-

- Kvittek vagyunk, kvittek va- ráncába, oszt visszarántottam. Ha-
gyunk! Lekvittoltam az adóságo- nyatvást esett, de nem igen ütötte
mal. Lefizettem, visszafizettem. meg magát a gazember. A motor
Nem tartozok többet! Összevissza megállt, a bérlő meg legyütt róla.
kiabált az ember és Ielcsapta a Kezelt velem, oszt megköszönte,
kalapját a gerendafiókra... Az hogy olyan nagy hajtú szabadítot-
onnan egyenesen a moslékos dé- tam meg őtet is, meg a gyereket is.
zsába 'esett... Bánta is? Többről Oszt lekent a gyereknek 'egy
van itt szó, mint egy zsíros ka- olyan akkurátus pofontot, hogy
lapról. nem is hittem vóna, hogy zsidótú

Nem úgy az asszony, aki már a ennyi kitelik. Kígyütt egyszer csak
saját lábán állt és mérgesen kapta Nyiszló is, hogy micsoda csödület
ki a kalapot a dézsából. I van a háza előtt. Hát erre neki-
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esik az egész ucca, ~ mer ki ab- kozott, hogy miért volt azoknak
lakbú, ki kapubú látta az esetet, olyan földöntúli boldogságtól ra-
oszt összeszaláttak hama, ~ hogy gyogó az arcuk.
igy meg úgy, milyen gazember fia
van kendnek iha ez a jó ember+itt
nincs, hát azóta 'mehetetfrvóna a
nagytiszteletű úrho búcsúztatót
rendelnyi. , "H ' I tá A t ló~ Ki vót az, aki megmentette? ' osszu mu aisz as. anu
Az Isten álgya meg a két lábát, aki hosszabb' betegség után újra isko-
idehozta ; a két kezit, akivel visz- lábTa jö~ .. N . f' " k tél?
szahúztal . an,ar. a Iam, megér '~ze -

~ ne mikor oszt engern elibe- Mi azota s~ka! ta!ll'~,ltunk am a
Iökdöstek, ~ hahotázott Pöndör, lIl:~gyarok \ortenetebol! Mióta is
~ nem tudott az, asszony hallod-é, hiányzol t~. , .
se köpni, se nyelni. Csak elővette ITa n ul o: A mohácsi vész óta.
a borjukötelet, aki a kezibe vót, *
.oszt irgalmatlan ú elkezte vele ver- Ennyiért már érdemest A.: Köl-
ni 'a gyereket. Vörös vót, mint a csönözzön nekem 10 pengőtt
paprika., B.: A kölcsön elrontja a barát-

~ Mia csu d á n ak húz ta ságot 'és én nem szeretném, ba a
vis sza ezt abi tam 19o t? Nem mi barátságunk rongyes 10 pengő
lett vóna érette kár, ha el is pusz- miatt íelbomlanék.
tul, igy kiabáát rám. A.: Az már igaz! Akkor adjon

~ Ne mon:gy mán ilyet Ferenc, köI,csön 20 pengött
mondok, hiszen nem is olyan ré- *
g>enaszontad, hogy a házadat meg A na'gyr,eményű csemete, Te,
az életedet is oda tuunád adni, ha Jancsi ,mondja az apa, te aligha-
val aki megmentené a "gyer,ek,cdet. nem az én boromból ittál:
No, nem azér mondom, hogy ki- ,J a n c si: Én Illem ittam, papa.
vánnárn, csak hogyeszedbe jusson, P a Ila: 'Biztos ez?
oszt ne káromold az Istent!., Jan c si: Egészen biztos, nem
Tuttam én jó, hogy mi van a tudtam a dugót kihuzní.
begyibe? Mi fáj neki? Mer hát *
most mán Iuccs a fődecske, fuccs
a mal-acka, az üsző, a krumpli,
kukorica, az ingyen fuvar, meg a
reggeli gyomorcseppek ! A vé;g1in
kezet nyútottam 'neki.

~ No, mondok, Ferenc, hát én
is megmentettem a te gyerekedet,
hát kvittek vagyunk. Isten álgyon
meg! De hát örülj mán te is asz-
szony, ne nézz rám olyan málén l

~ Jaj, szólt az asszony és olyat
fohászkodott, mint akinek a lel-
kérő] toronvmagaseágú kő esett

. volna le. Négy gyertyát attarn az
oltárra, mikor Rozíka megmene-
küüt, de most hatot adok!

Az utcán tülkölés hallatszott, a
bérlő autója csak most szabadult
ki a tömeg gyürűjéböl ... A 'bérlő
barátságosan intett Pöndöréknek
és egy jó darabig azon gondol-

Tréfák.

A jó barát. A kis Vilmos beteg
és kénytelen egy napra ágyban ma-
radni. Egy kis játszótársa jön Ié-
lénken meglátogatni a beteg/et. Vil-
mos mamája nagyon meg van hat-
va ,e Iígyelmességtől, megcsókolja
és megkínálja csokoládéval. Mikor
elmegy, egy kéréssel hozakodik
elő : «Ha a Vilmos meghal, 'meg-
kaphatnám az ő korcsolyáját?»

*
, A legért,ék/esebb háztállat. T a-

n í t ó: Melyik háziállat a legérté-
kiesebb?
.T a IIIu ló: A csirke.
T arn í tó : No! No! Miért gon-

dolod?
Tanuló: Mert a csirkét szüle-

tése 'előtt is meg lehet lenni, meg
hal,ála után 'is. . (Pesti Hírlap)
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Gazdasági Tanácsadó.
I, A hássertés tenyésztése.

. Ma, amikor a gabonát vagy egyáltalán
nem lehet eladni, vagy pedig polom áron
kénytelen a. gazda piacra dobni, - új
bevéleli forrásokat kell keresni a magyar
mezőgazdaságnak. Az állatlenyésztés min-
denképpen jól jövedelmező mezőgazda-
sági ágnak igérkezik, - különösen pedig
a hússertés tenyésztés. A hússertés te-
nyésztésnél főleg az angol piacot kell
tekintetbe vennünk; a szomorú buzavál-
ságból megtanulhattuk, hogy mindig olyan
cikket kell termelnünk, amelynek piaca
van. Fiatal hússertést Londonba szinte
kerlátlan mennyiségben lehetne kivinni,
naponta 120-180.000 darab a szükséglet.
Dunántúl a hússertéstenyésztés örvende-
tesen fellendült, amiben nagy része van
az Esterházy-féle húsárúgyárnak. Újabban
alakult a Dunántúli Hússertéskiviteli
Részvénytársaság, amelyen keresztül már
is havonta körülbelül 150.000 pengő ván-
dorol a magyar gazda zsebébe. A kivi-
teli társaság számításai szerint egy kilóért
a tenyésztőnek 136 filléres árat adhat-
nak; ami a jelenlegi viszonyok között
elég magas áro Jól teszik tehát a gazdák,
ha a fiatal hússertés (angol sonka süldő,
bacon) tenyésztéssei szorgalrnasan foglal-
koznak, mert állandó piaca és jó ára
van.
II. Az okszerü legeltetés.

Régóta ismeretes dolog, hogy edzett,
belegségeknek ellenálló állatokat csak
legelőn nevelhetünk, - régóta tudjuk azt
is, hogy a legelő az állatnak legolcsóbb,
.terrnészetes tápláléka, - de csak akkor,
ha azt a legelőt okszerűen kezelik is. -
N álunk, sajnos a legelővel a jó Istenen
kívül senki sem törödik. Pedig már a
régiek is azt mondták, hogy a rét és
legelő a szántóföld anyja. Sajnos ezzel
az anyával nagyon mostohán bánnak.
Újabban kezdenek csak a legelőkérdésé-
vel foglalkozni; mert látták, hogy a
szántóföld termékeinek értékesítése min-
dig több és több fejtörést okoz a gaz-
dáknak, viszont az olcsón felnevelt te-
nyészállat és hús értékesítése még ma
sem okoz különös nehézséget, csak
ismerni kell a felvevő piac kivánalmait.
Az okszerű legeltetésnél a következő két
fontos dologra ügyeljünk: 1. Nem jó, ha
az állatok az egész legelőn össze-vissza

mászkálnak. mert akkor a füvet min-
denütt letapossák és beszennyezik, a Iű
utánnövését megakadályozzák. Pedig igen
fontos, hogy a legelőt lehetőleg egyen-
letesen legeljék és kellő idő marad-
jon arra, hogy a növényzet a lelegelt
szakaszon kifejlődhessék. Ezért szükséges
a legelőknek szakaszokra való osztása és
ezeknek a szakaszoknak egymásután való
legeltetése : «szakaszos legeltetés». 2. Fon-
tos annak a megállapítása is, hogy bizo-
nyos súlyú állatnak mennyi legelőre van
szüksége. Itt arra is figyelemmel kell
lenni, hogy a fű utánnövése az évszakok
előrehaladtával mindinkább csökken, .te-
hát ugyanannyi súlyú állatnak különböző
időszakokban na~yobb területű legelőre
van szüksége. Harom legeltetési időszak
kűlőnböztethető meg: .

Az első május 1-től június végéig, a
második július 1-től augusztus végéig, a
harmadik szeptember 1-től október vé-
géig tart.

Némelországi kisérletek alapján, 1 hek-
táron (tehát egy kat. és egy magyar
holdon) az első. időszakban 18, a máso-
dikban 14, a harmadikban 10 méter-
mázsa állat találja meg a táplálékot. Az
egyes szakaszok pedig akkor vannak leg-
jobban hasznosítva, ha 50 a súlyra egy
kat, hold legelő esik.

Ebből a két adatból könnyen kiszámít-
ható, hogy bizonyos súlyú állatállomány
részére rnekkora legelő szükséges és azt
a legelő t hány és mekkora szakaszra kell
beosztani, hogy kellően ki legyen hasz-
nálva.
IIJ. Gyümölcstermelés a szántóföldön.

Az utóbbi időkben a buzaválsággal kap-
csolatban nyomasztólag éreztük, hogy a
földnek egyoldalú kihasználásával meg-
élhetésünket is alig biztosíthatjuk. Olyan
gazdasági ágakat kell bevezetnünk, ame-
Iyeknek terményeit könnyen értékesíthet-
jűk s így könnyebbé tehetjük megélheté-.
sűnket, növeljük telkűnk értékét. Ilyen
gazdasági ág a mezőgazdasági növények
mellett okszerűen üzött szántóföldi gyü-
mölcstermesztés. A gyümölcstermesztés-
nek ez a módja nem új keletű. Ameri-
kában és Olaszországban már régóta
űzik, sőt egyes gazdaságokban már ná-
lunk is megkisérelték jó eredménnyel.
Rájöttek arra, hogy a föld csak akkor
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jövedelmezhet jól, ha azt minél alaposab- a 100 gyümölcsfát beoszthatjuk ilyen
ban igyekezünk kihasználni. De hogyan formán: 10. cseresznyefa, 10 meggyfa, 15
egyeztessük össze a kettőt: a gyümölcs- darab szilvafa, 15 db kajszinbarack, 25
termesztést és a mezőgazdasági tenn é- darab körte, 25 db almafa. Megjegyez-
nyek termelését? Mert halljuk az ellen- zűk itt, hogy Amerikában egyes helyeken
vetést: «Minek a fa, hogy annak a kevés csak egy fajta almát termelnek; olyant,
földnek egy részét is beárnyékolja s ez amely tetszetős külsejű, a szállítást jól
által' még kevesebbet teremjen !» Igaz, bírja. Ez az a kaliforniai fajta, amely
hogy a gyümölcsfának, mint minden nö- sajnos minálunk is jól ismeretes, pedig
vénynek, ha azt akarjuk, hogy szépen hol van ennek zamat ja a magyar al-
fejlődjék és jól teremj-en, megfelelő máétól!
területre van szüksége. A gyümölcsfák 3. A föld művelése hogyan történik?
azonban évről-évre fokozódó termésük- Az egyes gyümölcsfasorok között 30 mé-
kel jóval felülmulják azt a területvesz- ter távolság van; míg a gyümölcsfák
tesé~et, amleyet általuk a mezőgazdasági fiatalok, elég ha ezeknek jobb és bal-
növénvtermelésben okozunk. oldalán másfél méter széles sávot ha-

Hogf/an műoellietnénk egy öt kat. hold gyunk. Későbben ezt a sávot szélesítjük
területet a [elzelt kihasználással'l 5-5 méter, összesen 10 méter szélesség-

1. Mennyi gyümölcsfát lehet elhelyezni ben. Marad tehát a 30 méter' széles
öt ho/don szántóföldi gyümölcstermesz- közbeeső területből eleinte 27, később
tésnél'l Felvesszük, hogy az 5 hold szé- 20 méter széles földsáv. Ezt a 'területet
lessége 96 rnéter, hosszúsága 300 méter. basználhatjuk mezőgazdasági növény ter-
Szántóföldi gyümölcstermesztésnél legcél- melésre ; s művelhetjük akár fogatos, akár
szerűbb, ha a sortávolság 30-35 méter, mechanikai erőre berendezett gépekkel
az egyes fák közötti távolság 10-12 a nélkül, hogyagyümölcsfákban kárt
rnéter. Az 5 holdas területen 4 sor he- tennénk. A gyümölcsfák alatt mindaddig,
Iyezhető el és pedig a terület szélétől az míg koronájuk a talajt egeszén be nem
első sor 4-5 m távolságra, - egy sorba árnyékolja, különböző kapás növényt:
25 db gyümölcsfát számítva, - az 5 hol- takarmányrépát, burgonyát, babot lehet
don 100 db gyümölcsfát ültethetünk. termelni. Az 5 katasztrális holdból tehát

2. Milijet: gyümölcsfákat ültessünk'l I eleinte egy hold, később 2 hold esik a
Szántóföldi gyümölcstermesztésnél cél le- 100 db gyümölcsfára, úgy hogy mező-
gyen a tömegtermelés. Mindenekelőtt gazdasági növénytermesztésre marad ál-
olyan gyümölcsfákat űltessűnk, amelyek landóan három hold. A gyümölcsfák köz-
a talaj és éghajlati viszonyoknak a leg- vetlen alja, különösen az első években
jobban megfelelnek, amelyek a gyakor- nem elveszett terület, mert kapás nö-
latban azon a vidéken már beváltak. vényekkel ki lehet használni; ha pedig
Mivel a gyümölcsöt legtöbbször tengelyen a gyümölcsfák terrnőre fordulnak, bu-
kell szállítani, azért ne törékeny, .hanem sásan behozzák abefektett tőkének
kernényhúsú, a szállítást jól bíró gyü- kamatját, valamint az elhasznált terület
mölcsöt terrnesszünk, Tekintettel legyünk hasznát is. Természetesen a gazdának
arra is, hogy egy időben virágozzanak, nem szabad megelégednie azzal az egy-
egy időben érjenek, mert ez nemcsak a oldalú gazdasági tudásával, amelyet ősei-
megtermékenyülésre fontos, hanem azért től örökölt, hanem olvasnia, tanulnia
is, mert a gyümölcs leszedése egyszerre kell s alkalmazni a gyümölcstermelés kö-
történik s így olcsóbb, s a gyümölcsök rül újabban használt védő, ápoló, neme-
őrzése is sokkal könnyebb, rövidebb ideig síLő módszereket.
tart, mintha hónapokon át őriztetni kel-
lene az egymás után beérő gyümölcsök
miatt. A gyümölcsfajtákat a szerint vá-
laszt juk meg, amint a vidék termelési
viszonyai javallják. Ahol a cseresznye,
meggy, barack jobban díszlik, mint a
kőrte és alma, ott inkább azokat termel-
jűk, s megfordítva is. Közömbös helyen

IV. Az értékes torma termesztése.
Amikor arról hallunk, hogy mennyi

sok pénzt adunk ki külföldre különböző
árucikkekért, mindig csak ipari cikkekre
gondolunk. Úgy hisszük ugyanis, hogy
amit a föld termel, abból mi is terme-
lünk eleget, legalább is annyit, arneny-
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nyire nekünk szükségünk van. Pedig ez té-
vedés! Rengeteg almát hozunk be, ". még
tormát is. Az 1929-ik évben 884 mázsa
lormát hoztunk be külföldről százkétezer
pengő értékben! Miért van ez? Először
is azért, mert kevés tormát terrnelűnk,
másodszor és különösen azért, mert a
magyar torma nem elsőrangú piaci -árú.
Ha a piacon megnézzük a nürnbergi és
magyar torrnát, rögtön látjuk a különb-
séget, A magyar rövid, ágas-bogas, vé-
kony, gyakran podvás. Ezzel szemben a
nürnbergi körülbelül 30 cm hosszú, sima,
zsen~e formájú s csaknem' mindegyik
darab egyenlő vastag. Tehát nemcsak
több tor mát kell termelnünk, hog.ll a
hazai piacot elláthassuk, hanem jobbat
is. mini amilyent eddig termeilűnk. Mert
hiába termelünk sokat, a piacon min-
denki a jobb és szebb külföldi után
nyul. Minden terménynél nagy hibája
még most a magyar gazdaságnak, hogy
a minőségre egyik terménynél sincs
kellő tekintett el. Pedig a földünk jó,
népünk értelmes, éghajlatunk, ha néha

.szeszélyes is, általánosságban megfelelő.
Hol itt' a hiba? Nehezen akar népünk
új dolgot tanulni. Pedig abban 'a szörnyű
világversenyben, amely most ránk sza-
kadt, csak úgy tudunk megállni, ha
tanulunk új dolgokat. Új dolgokat ha
mindjárt a tormatermesztésről van is szó.
Hogyan termeljünk tehát olyan tormát,
amely felveszi a versenyt a nürnbergi
tormával? 1. Először is megjegyezzük,
hogyatormafajok között nincsen kú-
lőnhség. Atormának csak egy fajtája
van. A jó és rossz minőséget egyedül a
talaj minöségének és a művelés módjá-
nak kell tulajdonítanunk. 2. A torma
mindenféle talajban tenyészik ugyan, de Vásárra mentem el mosolygó reggelen,
eladásra alkalmas, jó minőségű, értékes Szárnyas vesszőlovam vígan repiilt velem.
tormát csak napos fekvésű, termékeny I Olcsó árul néztem ki ali magamnak, '
és nyirkos homok, vagy homokos agyag- Nekem valót, mit krojcárért odadnak:
talajban termeszthetünk. Mivel a torma Papirheretben rózsaszín his ókulát,
gyökere mélyre hatol, az altalaj nak jó- Feltettem és kiuáncsin néztem rajta áto
minöségünek, lazának és vízmentesneh ,Mily változás I Hogyan hi~gyek szememnek ?
kell lennie. Trágyázásra csak érett trágyát Az emberek rózsás arccal nevetnek.
használjunk, mert a torma a friss trá- ~ranymadár dalol bibor/elhők alatt,
gyával trágyázott földben kesernyés, esi- Utszéli bokrokon piros virág fakad.
pös ízű lesz. A tormatermesztésre szánt Vörös lánggal lobog a nap 'korongja,
területet ősszel' a fagy beállta előtt Nem [árja már útját búsan-borongoa.
70 cm mélyen kell megforgatní. Tavasz- Aranyiiiüény ,a vásártér sziirhés pora,
szal, az ültetés előtt kijelöljuk a sorokat Aranynektár a csapszék álomszin bora.
1 méter távolságban, azután a zsinór A bort aranyhajú tündér kinálja,
mentén két oldalt a földet bakhátra fel- Ragyogva néz reám, tiindérkirályra.
huzzuk, A bakhát középmagassága 35 *

_cm, felsőszélessége 16 cm, alsószélessége Jaj, elveszett, vagy eltörött a szemiioeg.
(földszint) 45 cm legyen. 3. Az. így elő- Sziirhés az ég, a tái, sziirhéi: az emberek.
készített bakhátakba űltetjük a torma- fakó fl lány, ki a lőrét kinálja,
dugványokat. A dugványok átlag 35 cm Ogyet se vet a tránoesztett királyra.
hosszúak, s legalább ludtoll vastagságnak Halvány a nap, halálsápadtan néz a hold,
legyenek. A dugványokat ültetés előtt, Már a tavasz sem az. mi ötven éve volt,
darócszövettel ledörzsöljük, hogy a raj-::.
tuk levő apró gyökérszálak elpusztulja- A sok boltot, sátort hiába járom,'
nak, csak az alsó részén úgy 4 cm Kis ókulám párját meg nem találom.
hosszúságban hagyjuk dörzsöletlenül, Irgalmas égI Add vissza még nekem.
hogy abból a részből gyökerek kepződ- Aranyfantáziám, rózsás szemüvegem.
jenek. A dugványokat abakháton egy- Szigethy Lajos.

mástól 35 cm távolságban ültetjük el
ültetőfuróval úgy, mint a szőllővesszőt.
A dugványt 40 cm mély lyukba tesszük
úgy, hogy 4-5 cm-nyire a föld alat!
legyen. 4. A további kezelés abból
áll, hogy abakhátakat 4-5-ször seké-
lyen "megporhanyítjuk és ugyanakkor
megkapál] uk a sorközőket. Amikor a
dugványok felső rügyeiből levélcsoportok
bújnak elő, akkor a gyökerek képző-
dése is megindul. Mivel a jó kereske-
delmi tormának főkelléke, hogy egész
hosszában sima legyen, az alsó táplálék-
szívó gyökerek kivételével a tormadug-
vány összes oldalgyökerét le kell tiszto-
gatni. fo,.. legyökerezést kétszer végezzük:

. június első felében és augusztus utolsó
harmadában. A legyökerezés úgy törté-
nik, hogy a bakhát egyik oldalán a tor-
mától a földet óvatosan elszedjük, oldal-
gyökereit késsel tőben levagdalj uk, ez-
után a tormát durva szövettel végig dőr-
zsöljűk, természetesen ügyelve arra, hogy
az alsó gyökerek meg ne sérüljenek.
Legyökerezés után a tormát nyomban
beföldeljük, a bakhát földjét felhúzzuk.
A tormát október végén, november ele-
jén szedjük fel.

Azt mondhatná valaki, hogy hosszadal-
mas, babráló munka l Pedig hozzá kell
szokni a magyar gazdának ahhoz, hogy
nemcsak ekével, hanem kapával, sokszor
pepecselő munkával kell a földet kény-
szeríteni, hogy a megnehezült viszonyok
között megélhetést nyujtsori .. Mert nem
elég többet termelni, - a több terme-
lésnél is fontosabb a jobb termelés. N. S.
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A soproni teológiai fakultás épületének felavatása.
Az egész evangélikus egyháznak

örömnapja volt 1930. nov. 19-ik:e.
E . napon avatták fel i a soproni
teológiai fakultás új épületét. A
soproni teológiai fakultás a pécsi
m. kir. tudományegyetemnek Sop-
ronba kihelyezett alkotórésze
ugyan s így állami intézmény, de
mint egyetlen papnevelő intéze-
tünk, természetesen az evangélikus
egyháznak drága kincse, szeme
fénye. Az itt folyó munkától függ
az 'egyház vezdőiJuek' szelleme.
Hogy ne figyelt volna fel .az egész

egyházi méltóságok ; - kőrünkben
tisztelhettűk a Gusztáv Adolf egy-
Let ősz vezérét Rendtorff Ferencet
is. - Ugyanezen időben tartotta
a dunántúli lev. egyházkerűlet is
évi rendes közgyűlését, úgy hogy
ez a körülmény még színesebbé,
elevenebbé tette az ünnepélyt.

Egész Sopron városa örvendező
izgalomban várta Horthy Miklós
kormányzó bevonulását, aki ez al-
ka.ommal negyedszer látogatott el
Sopronba. A kormányzó megérke-
zésével és fogadásával vette tulaj-

Az Erzsébet-tudományegyetem soproni theologiai fakultásának épülete.

evangélikus egyház, amikor annyi donképpen kezdetét az ünnepély.
sok tépelődés, remény és csügge- A korrnányzó a pályaudvarról
dés, sokféle terv után a teológiai egyenesen az evangélikus temp-
fakultás új épületének felavatása lornba ment. A hatalmas terjedel-
új korszakot nyit az ev. papneve- mű templomnak minden építészeti
lés terén. A felavatás valóban je- szépségét kiemelte az éppen ez
lentöségéhez méltó módon folyt Ie. időre befejezett renoválás ; szem-
Megjelent maga a kormányzó, mel láthatólag gyönyörködött
Horthy Míklós, a kultuszminiszter benne a korrnányzó is. Az oltárnál
gróf Klebelsberg Kunó, báró Rad- imát S t r á ne r Vilmos egyetemi
vánszky Albert,egYd:emes fel- tanár mondott, utána Kap i Béla
úgyelő , a négy püspök: Geduly püspök tartotta ünnepi beszédét a
Henrik, Kapi Béla, Kiss István, II. korinthusi levél 3. fejezetének
Raffay Sándor, a pécsi egyetern 2. és 3. verse alapján: «A mi le-
tanári kara, s azonkívül a városi, I velünk ti vagytok, mely a mi szí-



beszédet. Beszédében külőnősen ki-
emelte, hogy «szolgálja ez az épü-
let a felekezeti békének nagy gon-
dolatát és őrizze a viszonosságot
és- 'eg enjaguságot.» Utána báró
Rad v á Inszk y Albert egyetemes
felúgyelő köszönte meg a kor-
mányzónak, a kormánynak azt a
nagy áldozatot, amelyd a fakultás
felállitásával hozott. De á k János,
a teológiai fakultás dékánja fe-
j-ezte be imával a fakultás előtt
lefolyó avató ünnepélyt. - \ A
tulajdonképeni felavató ünnep után
az 1930j31-iki tanév ünnepélyes
megnyitása következett, amelyen
szintén résztvett a korrnányzó s a
kultuszrniniszber is. Bozóky Géza
rektor megnyitó beszéde után Kiss
Jenő prodekán számolt be az
1929j30-ik év esernényeiről ; ezek
közül különösen kiemelve II Teo-
lógiai . Otthon és a teológiai fa-
kultás . épületének felállítását. Ez-
után Deák János az 1930j31-ik tan-
évre választot-t dekán tartotta meg
előadását «A babiloni fogság vi-
lágtörténelmi jelentősége». - A
megnyitó . ünnepélyhez füződött
Viczián ,Dezső, megbízott 'előadó
doktorrá avatása. Jelentős esemény
volt annyiban, mert ez alkalommal
adott a fakultás első ízben doctor
theologiae cimet.

Az avató és évnyitó ünnep után
a közönség bejárta az épületet s
gyönyörűséggel szernlélhette a min-
den részében izléssel.: kényelem-
mel, .célszerűséggel készült szép
termeket. folyosókat. A fakultási
épület külsőleg renaissance stílus-
ban épült, Sándy professzor fel-

a fakultás nagy termében. Az esős használta a soproni renaissance
időszak miatt tartani lehetett attól, épületek motivumait úgy, hogy
hogy a fakultás előtt, a szabad ég otthonos an -illeszkedik belle S'Üp-
alatt tartandó ünnepélyt elrnossa ron középűletei sorába. A kör-
az eső. Nem igy történt, - az nyezete még nem épült ugyan ki,
idö is ünnepelt. Sándy Gyula de mint .a gyönyörű Deák-tér ke-
építész, műegyetemi tanár, hit- leti záróépülete, már a közel jövő-
testvérünk, átadta pár szóval a ben Sopron legszebb helyén lesz.
kulcsot a pécsi egyetern rektora- Evangélikus egyházunk örömmel
nak, B'Ü z ó k y Gézának, aki a fa- és nagy reménységgel tekint Sop-
kultás épületének kapuját kinyi- ron felé! Isten áldása legyen a
totta. Gróf K 1,C' b le1s b ,er g Kunó lteológíai tanári kar és .az ifjú
kultuszrniniszter mondott hosszabb. Timotheusok munkáján. N. S.
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. vünkbe beiratott, melyel értenek
és ol vasnak minden ernberek ... »

A tudomány igazságai és a hit
igazságai egyesűljének harmonikus
egységben az új épületben, s le-
gyen a fakultás nem csak örizöje
Krisztus Ievelériek, hanem hirde-
tője az emberek között. Az «Erős
várunk» diadalmasan szárnyaló
dallama fejezte be az istentiszte-
letet. Innét a templomhól vonult
a menet a fakultás épületéhez. A
felavatás két részletben folyt loe: az
első a fakultás előtt, a második

Részlel a teológiai fakultás
lépcsőházából.
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"Tartsd meg ami nálad van, hogy senki
el ne vegye a te karonádat l" .Ián. jel. 3, 11.

A St. Sio~e kiadása nyomán szabadon- átdolgozta hittestvérei számara az e. kürti
ev. egyház présbytere M. J. földmíves kísgazda.

Testvéreim! Kegyelem néktek és
békesség Istentöl, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól í

«Ha ti megmaradtok az én be-
szédemben, bizonnyal az én tanít-
ványaim vagytok és megismerítek
az igazságot és az igazság szaba-
dokká tesz titeket» Ján. 8, 31, 32'
C dvőzítőnknek a .r ézus Krisztus-

mondja Pál apostol - «ami jó,
azt megtartsátok, miridentől pedig
ami gonosznak látszik, őrizkedje-
tek» 1. Thess. 5, 21> 22'

A mindent megpróbálásokban és
az ezekből kővetkező tapasztalatok
gyű.i tésében megöregedtem. A sza-
kadárok apostolai engern js gyak-
ran megkísértettek, de hála Isten-

Gróf Klebelsberg beszél a teológiai fakultás épületének avató ünnepélyén.

nak ezen szavaival fordulok hoz-] nek felismertem az igazságot -
zátok, mídőn jelen soraimban óvni és az igazság megszabadított en-
akarlak titeket a szakadárok tól, gem tőlük s az eltévelyedéstől.
akik az evangéliumi keresztyén Most már ahhoz tartom magamat,
anyaszentegyháztól elszakadtak s ami nálam van és senki el nem
kűlönféle nevek alatt terjeszked- veheti az én koronámat. Kedves
nek, de 'erős meggyőződésem, hogy testvéreim! Kövessétek ezt a pél-
az Isten igazságától is nagyon dámat!
messzire távoztak, attól is elsza- Tudom, hogy
kadtak. ellenvetik maj d:

«Mindent megpróbáljatok» csinálnak azok

sokan kőzületek
hát mi rosszat is

a szakadárok?
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Avagy nem dícséretreméltó dol-og
az, hogy elrendelik híveiknek a
szeritirás olvasását, - és bűnbária-
tot, megtérést, javulást, új életet
követelnek tőlük?

Igazatok van. Mindezek dicsé-
retre méltó dolgok. ne vajjon ne-
künk is nem köte.ességűnk-e mind-
ez? Nem kö telessége-e Krisztus
minden tanítványának a iszentírás
olvasása és a Krisztus tanítása sze-
ric ti él,et?!

Nem csak dicséretes tehát, ha-
nem egyenesen keresztyéni köte-
lesség

I.a szentírás olvasása.

Hisz maga Jézus mondja: «Tuda-
kozzátok az írás-okat, mert azt hi-
szibek, hogy azokban van a ti örök
éltetek, és ezek azok amelyek hi-
zonyságot treszne-k rólam.» J án.
5, 39'

De testvéreim! A szeritírásnak
helyes és megfelelő olvasása nem
olyan könnyü dolog ám, amint azt
némelyek gondolják! Aki ugyanis
a szentírást sikerrel, lelkiépüléssel
akarja olvasni, annak mindenek-
előtt tudnia kell, hogy a szeritirás
Isten igéjoe és «az Isten igéje igaz-
ság». Ján. 17, 17' Vallásos érzéssrel
á h i ta t tal, hit tel kell fogadni
azt. J án. 8, 46' Az egész szeritírást
kell olvasni, nem csak az újszövet-
séget. Luk. 16,29; Luk. 24,27; II.
Tim. 3,16, 17-

Nem szabad azt b ret Ü s ze r in t,
hanem 1é le k sze r int értelmezni.
1. K-or. 2, 14; II. Kor. 3, 6'

«Nem szabad, hogya .mi hitünk
emberek bölcsességén, .hanem Is-
tennek erején nyugodjék.» 1. Kor.
2, 5; nem szabad tehát azt a saját
ember-i bölcseségünk szerint ma-
gyarázni. Semmit sem szabad
ho z z á ten n i, vagy valamlit abból
elve nni. J án. joel. 22, 18-19'

Aztán pedig: ne Ieledkezzűnk
meg arról sem, hogy «vannak
némely nehe ze.n é r t he t ö

do 1g o k, amiket a tudatlanok és
állhatatlanok elesűrnek-csavarnak,
mint egyéb írásokat is a maguk
vesztére. II. Pét.. 3, 16' ,Az ilylen

dolgokat nekünk nem szabad ami
saját embert bölcsességünk szeint
magyarázni. II. Pét. 1" 20, hanem az
ilyren helyek értelmezésére azokat
kell megkérdeznűnk, akik arr a
hiv a t-o t tak. Ap. cs. 8, 30-32'

No és most kérdlek titeket: azok
a szakadárok ilylen módon olvas-
sák a szentírást? Figyelj étek csak
meg, hogy magyaráznak b ,ele
vagy bel ő 1'e hihetetlenül más t,
mint amiről abban és ott tényleg
szó van.

M i IIIrek Ü11 k n 'e m k 'e II f é 1-
s zeg em be r i= í g a z.s á g, ami-
ko r me k ű n k Jézus isteni
'egész igazságrot h i r det l

Nézzük már most azt a másik
dicsérendő dolgof is, amit a sza-
kádárok az ő híveiktől megköve-
telnek 1. í.

II. a bŰiflbáInal!o'l, a m~gtérést, az
újj;ás,zü!l!et'és:t.

Ki akarj a tagadni azt, hogyezek
mind dicséretre méltó dolgok? Sőt
kötelesség és pedig mi III ct en ke-
resztyénnek mulaszthatlan köteles-
sége, nem csupán a szakadároké.
Ef. 4, 22-24; J án. 3, 3-ii·

Nincs ugyan mit dicsekedni vele,
a keresztyén ernber nem is kér-
kedik, - de ha már' a fordulat
megtörtént. hál jó, - mert az Isten
lelkének munkája az a magáról
megfe.edkezett emberen. Sokan
dicsekednek mondom - a követ-
kező esetekkel

Azelőtt az ünnepnapot a keres-
mában, vendéglőben töltöttem s
amig más hívő keresztyén a temp-
lomban a többível együtt áhitatos-
kodott, énekelt és imádkozott, -
én azalatt a szeszcs ital mellett
ültem, kártyáztam, kárornkodtam,
átkozódtam, szidalmaz tam az Istent
és az embereket; - rnost ellenben
feléje sem nézek a korcsrnának, e
helyett a templomot látogatom, a
kártyát a tűzbe dob tam s elő-
vettern abibliát.

Eddig veszekedtern, civakodtam,
káromoltam az Istent, átkoztam az
embereket; - most imádkozom ,e
helyett, dicsérem az Istent és jó-



17
akarója vagyok minden felebará-: sz ,er ény ne kés alá z a t os n ak
tomnak. í, s kell lennie, «mert ha azt momd-

Eddig a bahonában a varázsla- juk: nincs bűm mibennűnk, ma-
tokban hittem, kerestem a meg- gunkat csaljuk meg és igazság
nyugvást és csúfoltam az igaz nincs mibennűnk». 1. J án. 1, s-
hitet, - már ezentúl csal>.az Isten- Azérit hát az igazán bűnbánó és
ben bízom és tőle várok rííinden megtért keresztyén nem fogja ön-
jót. magát megigazultnak, hűntelennek,

Eddig Iakmároztarn, mulatoztam, szeaitnek tartaní és hirdetni,' mint
dorbézoltam s ezzel a feleségem és ama gögös farizeus, hanem inkább
gyermekeim szájától vontarn meg 1 s tien k eg ye l.m é be aj á n 1ja
a falatot, mikor pedig s.írva kértek mag á t és tőle várja a megigazu-
kenyeret tőlem, ütöttem, vertem ; Lást, mint ama alázatos publikánus .

. - most már szeretem őket, -ők is Luk. 18.,5-14'
engem, mert felismertem az igaz- Nos - kérdem ezek után: igy
ságot és az' apostol ama szavainak cselekesznek-e a szakadárok? ..
értelmét: «ha valaki az övéitől és «Gyümőlcseikről ismeritek meg
főképen az ő háza népéről gondot őket» mondja Jézus. Máté 7, 16'

illem visel, a hitet megtagadta és Nem látjátok-é, hogy milyen
rosszabb a hitetlennél. 1. Tim. 5, e- fennhéjázók, rátartók", kevélyek,

Eddig Ioptam, csaltam, - most önlbeUek,gő,göslek; - valósággal
már mindezt elhagytam és ember- mint ama farizeus aki. az ő kép-
társaimnak okozott kárt mind meg- zelt erényeit még a mindentudó
téritettem - a lopott fejszének Isten előtt is felsorolja. Nem ve-
még a nyelét is, - és ez meg- szílek-e észre, hogyan oldalognak
nyugtat, mert jele annak, hogy más becsülebes emberektől? Mint-
megtértem, megj avu lt am , rnint ha Krisztus urunk nem is azt
Zacheus egykor. Luk. 19, s- parancsolta volna, hogy szeressé-

Hát miridez nem dicsérdre bek Ielebarátaitokat ... m~ ellen-
mé.tó változás? - Úgy van test- ségciteket is. Máté 5, 49'

véreim l Hanern a bűnbánatról, a Es 'illem tapasztaltábok, hogy az-
megtérésr öl és újjászűletésről is- z.altetszoeJ,~glillek maguknak, ha
mét csak meg kell jegyeznem - máslo.katm ,eg kis ért h ,etn e k,
mint már előbb is, hogy nem olyan hit ü kben rne g t á n to r í tha t-
könnyü dolog ám az, mint a mi- nak? Mily,en a l a t to m o s a k,
lyonnek sokan gondolják! Nem - «juhoknak ruhájában jönnek
megy az míndíg olyan hirtelen, hozzátok, de rbelül ragadozó far-
csodamódra, mert a bűnbánatnak, kasok». Máté 7'15' lés e s te sötét-
a megtérésnek és újjászületésnek b e-n járnak, - «inkább szeretík
ősz i IIIt é n 'e kés iga z II a k kell a sötétséget, mint a világosságot,
lennie, Efez. 4, 23, hogy ne legyünk mert az ő cselekedeteik gonoszak».
olyanok, rnint a képmutatók, akik J án. 3, 19'

hasonlatosak a festett koporsók- És még hogy ők szígorúan az
hoz. Máté 23, 27' Isten igéjéhez tartják magukat!

T ,e1jes nek kell annak lennie, Szegények! Bizony rájuk illenek
hogy t. i. ne csak egyes bűneinket Üdvözítőnk szavai a félig megtér-
hagyjuk el, másokban pedig to- tekről: «Mikor pedig a tisztátalan
vábbr.a is kitartsunk, vagy épen lélek ki megy az emberből, víz
újakat szedjunk magunkra. Zsolt. nélkül való helyeken jár, nyugal ..
18,13, 14' mat keresve és nem talál. Akkor

Á II an d ó nak is kell annak ezt moridja: Visszatérek az én
lennie, mert az élet megjobbításá- házamba, ahonnét kijöttem. Es oda
val sohasern lehetünk készen. Pél- menvén, üresen, kisöpörve és fel-
dabeszed 20, 9; Jak. 3, 2 és , ékesítve találj a az t. Akkor elmegy

Az 'élet megjobbulásának .m indig és vesz maga mellé más hét lel-



Késő bánat ..
« . .. sokan, marulom néktek, igyeke:::-

nek bemenni és nem mehetnek... Ott
lesz sírás és fo.gak csikorqatúsa» Lukács
ev. XrH. 24. 28.

Ezzel a pár szóval Jézus nem I nek, hanem nemzedékek kétségbe-
néhány rossz hangulatban levő ejtő bánatáról.
ember lelkiállapotát festi, akik Itt az 'elhibázott éld gyehenna-
dühösen csikorgatják . í'ogaikat, tűzéből sír fel a lélek szörnyű sí-
mert nem sikerűlt a tervük, ha- rással, mert nincs hatalom, mely
nem sok ember szívbeli kudarc.át. segítene rajta.

Itt Inem «a mult idők setét ho- Jézus itt a késő bánat tragédia-
málya» jön vissza kísérteni, «me- járól beszél.
lyen a csalódás könnye rengedez», S az ilyen tragédiákban az a
hanem az ajtó előtt álló jövendő megdöbbentő, hogy legtöbbször
vesz szomorúan búcsút azoktól, egészen jelentéktelen dolgokból
akiknek nem kellett és akik most fejlődnek. De a világ sokszor sem-
a világot is tűvé termék érte. míbe sem veszi ezeket. Az ernberek

Nem a megsértett ember követeli általában csak a nagy dolgokkal
sírva a maga igazát, hanem egész szeremek foglalkozni s felejtik,
sereg ernber szaggatja szét a szívét, hogy az élet kicsiségekből tevődik
mert képtelen jóvátenni a multját. össze, Kicsi dolgokból lesznek a

Ezek az .'fgék illem valami látvá- nagyok. Egyetlen gyufaszál is láng-
uyosságtól megfosztott szitkozódó ba boríthat egy erdőt; egyetlen
tömeg fenyegető lármájáról beszél- hógolyócskából is lehet falvakat
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ket, gonoszahbakat őmagánál, -
és bemenvén, ott lakoznak ; és
'ennek az embernek utolsó HáUa-
potja gonosz-abb lesz az elsőnél.»
Máté 12,43-45; Luk. 11, 24-26'

Ilyen bűnbánatot, ilyen megté-
rést tartanak a szakadárok. Ok
igen is kisöpörtek néhány bűnt a
szívükből és felékesítették magu-
kat néhány «jó cselekedettel», el-
lenben betért hozzájuk hét más
gonoszabb lélek - mint az első
volt - kiváltképen a ro á s o.k le-
k i c s i illY 1é sle, 1'eg y alá z ása, a
s a j á t mag u k túl b e c sül é sle,
I.e 1mag asz t a lá s a alakjában,
ami már magában véve is elegendő
arra, hogy nyilvánvaló legyen : hi-
zony ők nagyon is eltávolodtak,
sőt elszakadtak a krisztusi szerény-
ségtöl, alázatosságtól, az Istennek
jól felfogott s helyesen értelmezett
igéjétől -, az igazságtól.

Mit is jövendölt egykor róluk az
apostol ? « Valának pedig hamis
próféták is a nép között, a mi-
képen ti k ö z ö t te te k is l-esz-
n e k ham ist a n ít ó k, akik ve-

szedelmés eretnekségeket fognak
becsernpészni.» Ill. Péter 2, 1-2-

En tanulmányoztarn őket, kita-
pasztaltam és teljesen kiismer lern
őket. Azért óva intelek titeket test-
véreim, -;;- üdvőzitőnknek ama
szavaival: «őrizkedjetek a hamis
prófétáktól ... [» Máté 7, 15'

Mi mindenben tévednek még, s
mivel akarnak félre vezetni tite-
ket, e 1t á n t or í t a II ia z iga z-
s á g t ó 1, a z iga z hitt ő 1, azt
majd a jövő évi kis naptárban
írom le számotokra, - ha a jó
Isten is éltet s úgy akarja. Addig
is pedig - és azután is mindíg,
minden körülmények között tar t-
s á t 'o.k m ,egaz t, ami n á 1 a t o k
van: a ti Krisztus e v a n g é-

1ium á n a la p u 1ó hit ,et ,ek ,et,
h o g y senki e l ne ve g ye a ti
ko ro n á to k a t í Ján. jel. 3'11' és
2, 10'

«Vigy á z z a t 10. k, á II j a tok
meg ahi t b len, 1ieg y e t 'e k f é r-
fia k, le gyle tie ke r ős ,ek l» 1.
Kor. 16, 13; 1. Péter 5, 8-11'
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pusztító lavina. Egy elmulasztott ! pillanat még, hogy hallhassa tőle:
xötelesség sokszor elég ahhoz, I «Megbocsátottam.» S akkor meg-
hogy az 'ember egész elietén át I nyílt volna .előtte a jövendő ajtaja
szánja-bánja; hogy még öreg korá-] s beléphetett volna €jgY új, szebb
han is sirassa és tehetetlenül csiJ életbe.. ne 'erről is elkésett. Betel-
korgassa a fogait miatta.:} / jesedett rajta Jézus szava: «Sokan

Egész hadsereget: Iehetnefelállí- igyekeznek bemenni és nem mehet-
tani azokból a gyermekekböl, akik nek.» Ime, egy kis «gyermekí meg-
néha «a bűnösök útján megállva» gondolatlanságs-ból - egy élettra-
azon keseregnek, hogy miért is gédia, Kicsi hibából - végzetes
nem fogadtak szót szüiöiknek. Sok sors!
szerencsétlen házaséletnek az a 1eg- A késő bánat tragikurna az, hogy
keserűbb ürömcseppje, amikor a aki eltékozolta multját, az elté-
házastársak visszásírják az egykor kozolta jövendőjét is.
kinevetett vagy 'elutasított szűlői Figyeljük meg, hogy a késő bánat
intelmet. Ma a legtöbb gyermek lembereí milyen változáson mennek
azl hiszi, hogy nincs nála okosabb át. Az ernberek .rendesen akkor
ezen a kerek világon.' Hányszor szoktak megtelni va liegjobb szán-
hallja az ember:' A szülők nem dékokkal, 'a Iegerösebh feltevések-
értik meg a mai iíjúságot, mert ők kel, mikor már késő. A vesztő
«a régi világhól valók». Az elfogul- kártyás mindig akkor tudott volna
tak nyelvén ezt «öntudatnak», «ön- legjobban játszani, amikor már el-
becsérzetnek» szekták nevezni, de vesztette a játszmát. A kényelmes -
a kornoly élet úgy hívja, hogy utas akkor szokott Intásnak eredni,
«makacsság», «tiszteletlenség», «be- mikor a vonat elíütyölt az orra
képzettség». A világ azt mondja előtt. A hanyag diák akkor fogna
ezekre: Hiszen csak egy kis gye- igazan a munkájához, mikor már
rek-hiba, ,egy kis meggondolatran- kezében van az elégtelen bizonyít-
ság, - kár felfújni az Ilyesmit. Az vány. Az «elnevelt» gyermek szülői
élet pedig rendeslen az ilyen «je- rendesen akkor kezdenék el a he-
lentéktelen gylenek-hibák» miatt lyes gyermeknevelést, mikor a
szekta oly nagy átérzéssei eléne- gyermek már «a Iejűkre nőtt». S
keltetui. «Édes anyám is volt né- itt kezdődnek a Iassú, kérlelhetet-
keml» - Kicsi hibákból - nagy 'Ien vezeklések. De micsoda szánal-
tragédiák! mas vezeklések ezek! A késő bánat

Hadd mondjak el egy történetet. vezeklői olyanok, mint egy hosszú
Börtönbe került egyszer egy ifjú, útra befűtött, indulásra kész vonat,
mert megütötte az édesanyját. Az amely szívesen robogna tova, de
anyá szegény özvegy MoH,.nap- az a tragikuma, hogy nincs hová-
számmal kereste kenyerét, A meg- rnerre. Ezt a tragikumct fejezi ki
tévedt bűnöst csak akkor helyez- Jézus ajkán az «igyekeznek» szó.
ték szabadlábra, mikor anyj a le- S ez a szárnyaszegett, bilincsbe
fizetett érte egy bizonyos összeget. vert, tehetetlen igy,ekezletteszi po-
Elképzelhetetlen volt a fiú öröme, kollá az életet.
mikor bezárta maga mőgötta bőr- A késő bánat akkor még vala-
tön kapuját. s benyíthatott aszűlői hogy tűrhetöbb lenne, ha az ember
házba. De anyja éppen akkor hal- nem tudná, hogy ennek is van va-
doklott. Megölte az az emberfeletti lami tápláló forrása, ami folyton
napszámosmunka, amit a fiáért élteti. De egyenesen lesujtó, hogy
végzett. A fiú leborult a haldokló ennek a hiábavaló erőlködésnek
ágyael:Őtt. Ölelte, csókolgatta, éppen a reménység a hajtóereje.
gyengéden becézg:ette az anyját, de Tudjuk, hogy semmi sem tartja az
már későn. Csak egy szó kellett emberben ú;gy a lelket, mint a re-
volna neki, csak egy simogató pil- ménység. Mindent leküzd, mindent
lantás az anyjától; csak egyetlen áthidal. Az öngyilkosjelöltnek sok-
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szor visszaadja az éLetet, a beteg-
nek az egészséget, a lankadónak
erejét. S az. ember azt hinné, hogy
a reménység a késő bánatban is
megcselekszi a maga jóltévő cso-
dáit. De itt mindig hajótörést szen-
ved. Azt Lehetne gondolni, hogy

.vagy a késő .hánat oly hatalmas,
hogy még a reménység sem bír
v1de,ya;gy pedig a reményben vm
hiba.

Nem szabad azonban szem dől
téveszteni, hogya reménynek nem-
csak nagysága, de minösége is van.
Ha az ernberek eme többször gon-
dolnának, nem volna annyi késő
bánat. Akkor Jézus megállapítása
is úgy módosulna: «Sokan igye-
keznek bemenni és be is mennek.»
Akkor' nem sírás és fogcsikorgatás,
hanem kacagás és taps lenne a
jövendő. Mert a remény erejét nem
a nagysága, hanlern a mínősége
adja meg.

Tudod, mitől függ reményed
rninősége ? '"

Tőled! Amilyen te vagy, olyan
a reményed is. Amihez legszíve-
sebben kötöződöl ezen a világon,
azt reményled is és abból táplál-
kozik a reményed. EZren fordul
meg a remény diadala vagy tra-
gédiáj.a. Sokan rernénylik, hogy
Isten igazságos lesz majd velük
szemben, de úgy reménylík, hogy
előírják Istennek: mit és hogyan
cselekedjék. Sokan várják, hogy
Isten teljesítse meg' az ő akaratát,
de előbb a saját akaratukat «igye-
kéznek» érvényesíteni. Sokan el-
merengnek azon, hogy Isten be-
szédre mily nagyszerűen intézi e
világ folyását, de azért mégis azt
szeretnék, hogy az ő szavuk legyen
míndenben a döntő. Senki sem
kételkedik Isten szentségében s
mégis hányan vannak, akik eLége-
detlenek vele. Kegyelme után is
annyian áhítoznak s mégsem akar-
ja mindenki a Jézusban megjelent
kegyelmet. Reménylenek - re-
m ény lenek, de a maguk ízlése, ér-
dekei szerínt s nem veszik észre,
hogy mennyire megcsalja őket ez
a reménység. Nem veszik észre,

hogy ez a csalfa remény a lélek
«érelmeszesedése», mert . nem az
Isten akaratához igazedik.

Késő bánat, - lelki «érelmesze-
sedés..

V an ellene orvosság? - - -
Van! .
Alkalmazkodjál az Istenhez:

Vitéz Magassy Sándor.

Hosszú életemnek aza titka,
hogy kél igen egysZlerűszabályt
követtem: egész életemben szerel-
bern a tisztaságot és sohasern ettem
többet, mint amennyire szükségem
volt. Kossuth Lajos.

Magyarország f.oglalja vissza he-
lyét a nemzetek között és legyen
az, ami régente volt: Európa l!~g-
büszkébb védőbástyája. Hazafi kéz-
től Ielgöngyölitve a magyar zászló
lengjen a Kárpátoktói a Balkán
gerincéig.. az Adria partjaitól egé-
szen addig, ahol a Duna hömpö-
lyög a Feketetengerbe.

Backwell Rudolf angol író 1841.

Tudja meg mínden .ember, hogy
ember: Is ten teremtette, Istennek
felelős és az idő legcsekélyebb
pillanatában is örökké tartó dolgot
cselekszik. Es 'ez valóban súlyos
feladat, Nem vető- és aratógépek-
nek kell lenniök, sem emésztő gé-
peknek, hogy az előbbiek munká-
ját Iölemesszék, sem embertársaik
vagy saját szeszélyeik született
rabszolgáinak, - hanern első sor-
ban embereknek. Carlyle.

*
Egy vízbe fúlt matróz zsebében

bibliát találtak, amelybe ez .volt
beleírva: Ezt abibliát olvasgattarn
először anyám iránt való engedel-
mességből, azutálll a lelkern miatt
való aggodalomból s végre a .Jézus
Krisztusorn iránt való szeretetből.

*
Egy magasállású chinai állam-

férfiú tudakozódott Viktória angol
királynőnél, hogy Anglia hatalmá-
Inak és jólétének mi az alapja?
Feleletúl Viktória egy bibliát .kűl-
dött neki.
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Három magyar huszár.
-- Írla : Vályi Nagy Géza. -

Hárman ültek - ott fent - hárman,
Nejeleitskék attilában
Az Istennel szemtől-szembe -
Rajtuk: csákó, ci/ra menie ...
Szál legények. daliásak,
Az orcájuk f'énytől sápadt, -
Szemük: kéklő, mitit a mennybolt
(Amig éltek is ilyen voll).

Szó indult 'meg egyről-másról,.,
Magyar [iúk hullásáról
Folyt a fájó, igaz mese,
A huszáros terefere",
Könnyfakasztó históriák
Keltek szárnyra a Tejutiq,
Tejuttól a - Fiastyukig.
Mig ki nem égtek a pipák."

Meghallá a szót Szent Péter,
Beszédbe kezd egy vitézzel,
Szép szeliden megkérdezi:
Kedves fiam, Csuka Feri
Mondanád meg' - mit csitiálnál,
Ha a földre letalálnál?

- Csillaqporos éjszakában
Hazavinne bolygó lábam,
Átlépném a régi mesgyét,
S egyszeribe otthon lennék",
Lábúiheqqen, lassan járva,
Bemennék a kis szobába,
S feljajdulnék: Uram lstent :

Nem változott semmi ittenI
Ott van minden a sublóton.
Ahogy hagytamj azonmódon
Ráismernék a pipámra.
Kopotlszőrű tarisznyámra,
Leűlnék az ágy szélére,
(Ahol alszik szívem vére)."
A hű asszonyt betakarnám:
Ni hisz nem is olyan halvány!?
A kis Zsuzskát megcsókolnám
Babusgatva, anyás/ormán -
S amikorra pirkad az ég:
Észrevétlen kisurrannék.
Mint az árnyék - síri csendben,
Hogy senki fel ne ébredjen,
Hiszen sietős a dolgom:
Uristennél lesz raportom!

Péter atya nagyot nézett.
Alig-alig hitt fülének,
S reászól a másodikra:
Kedves fiam, Keszeg Pista,
Mondanád meg - mit csinálnál
Ha a földre letalálnál?

- Ha az égi laitorián
Lemásznék egy boldog órán:
Elmennék a dülőföldre,
Megnéznémj a vetés zöld-e?
Nem volt-e jég a Iuilárbu,
Volt-e eső a kapásrat t

Megállnék a füves réten:
Ni a széna jó már épen!
Akaszámat elővenném,
Legényesen megpengetném. ,

Vágnék rendet - széles rendet,
Más se tudna szélesebbet -
H.allgatnám a pacsirtaszót?
Igaz magyar szívnek valót -
Közbe ujjam fürgén lopva
Lárujrokohján. [uikúroztia '>«

S ha hordásra kerülne sor,
Alkonyati borulaikor :
Imádsággal piliennék le
Az illatos' petreneére , , ,
S ha hiutui az égi kékség:
A lajtorján visszatérnék,
Eltünnék csillaqielliökbe, -
Hiszen nem volt kimenőm se!

Alig uéqzé a második,
Péter bezzeg csodálkozik,
S megkérdi a harmadiktól:
Kedves [iam, Bige Istók,
Mondanád meg - mit csitiálnál,
Ha a földre letalálnál?

- Hogyha egyszer szárnyra kapnék,
SaTejuton lerugtatnék?
Elmennék az istállóba,
Rászólnék a vén Rárora:
Kis lovacskám. jó lovacskám
Mért nem mondod: kedves gazdám!?
Emlékszel-é, hogy kettecskén
Jártunk annyi véres estéti, -
Amig egyszer attaknál iáti -
Golyó talált szívem tájánl t
Orűlsz-e, hogy most itt vagyok,
Kapsz-e mindig bő abrakot, -
Ketélik-e a port rólad
Nyerítsz-e, ha csutakolnakt t c,

A Riskát is megmustrálnám -
Miért bődülsz olyan árván!?
Van-e szecska, van-e dudua,
Van-e. friss víz a vályudba!?
Selymes szőrét megsimítnám:
Jámbor jószág! - légy hát vidám!
S mielőtt még pitymallanék
Szellő hátán elillaruiék
S ahol legfénylőbb a mennyég,
Uristennél [elenikeznék l

Nem kérdezett Péter többet
Egyiktől sem - csak elfordult,
És orcáján végigcsordult
Egy nagy, nehéz, forró könnycsepp,.,

. *
Hárman vollak - ott lent - hárman
Nejelejtskék atiilában, -
És egyszerre égi tűznek
Szárnyán-gyorsan messzetűntek,
S [érujtsziiáloa, lündökölve
Három csillag hullt a földre",

6



Evangélikusok nagy szerépet játszanak.
Négy esztendővel a magyar szabadság-

harc kitörése előtt, tehát 1844~ben tygy
posztókereskedő fiatalember, Williams
György 11 barátjával együtt alapította az
első keresztyén ifjúsági egyesületet. Ma
a világ minden műveltebb országában,
közel 7 millió fiú és fiatalember szá-
mítja magát büszkén a K. I. E. Keresz"
tyén Ifjúsági Egyesület) táborába. Japán-
tól Braziliáig, FinnországtóI Délafrikáig
56 országban több mint 10 ezer egye-
sületben kétezer palotában és nyolc-
ezer fizetett titkárral végzi napról-napra
maga pompásan szervezett munkáját
a KIE mozgalornban. Az. evangélikus
Dániában nincsen olyan falu, melyben
ne lenne evangélikus Keresztyén Ifjúsági

lati és örömteljes keresztyénséget propa-
gál a keresztyén ifjúsági egyesület. Azon-
ban úgy érzi, hogy keresztyén' módon
akkor szolgáljá az evangélikus ifjúságot,
ha nemcsak a lelkével, hanem testi, ér-
telmi és társadalmi életével is foglalkozik.
Célja tehát józan, és tisztaéletű, önmagát
állandóan képző, keresztyéni·. módon
szórakozó ifjúság nevelése. Ez a pro-
gramm meg tudja ragadni az ifj úságo t,
mert azt adja, amire annak szüksége van.

A vitézek fiai.
. Egyik nagy alföldi .me,zővárosunkban
a főszolgabiró berendelte az irodájába a
helybeli vitézek fiait. Megálltak a gyere-
'kek feszesen a nagytekintélyű Iöszólgabiró
előtt. El sem tudták képzelni, milyen

82
Mi az Evang ..Keresztyén Itiúsaql.Eqyesület?

- Írta: Tőltéssy Zoltán, a KIE tit~ára, -

A Keresztyén· Ifjúsági Egyesület celldö mölki gyűlése,

Egyesület. Svédországban. Noruéqiában, I fontos ügyben kaphatták a behivót. A
Finnországban és Németországban rnin- főszolgabiró így szólt hozzájuk, legel-
denütt meg találj uk. A legtöbb. helyen tetve szemét piros, hamvas orcáj ukon:
gyönyörű házakban. Az egyik amerikai «Fiaim, a ti édesapáitok becsülettel állták
evangélikus egyház is a közelmultban a meg a heLyüket a haza oédelmében., Azt
KIE rnunkát vezette be ifjúsága megszer- ezeretném. ha Ti is Iiasonlo becsületes
vezésére. Ezért van nagy jelentősége emberekké uálnátok. Az a kivánságom
annak, hogy a magyar evangélikus egy- tehát, hogy iratkozzatok be a helybeli
ház is odaállt a KIE mozgalom mellé Keresztyén Ifjúsági Egyesületbe, mert e
s amig egy nagy világtestvériségnek le- heLyen ilyen derék embereket faragnak
het részese, addig öntudatosan evang é- majd belőletek..»
likus és magyar munkát végezhet saját A csizmás titkár.
evangélikus KIE titkára utján.

Két évvel ezelőtt kezdte .omeg a mun-
Mi a négyesprogramm ? káját a mozgalom földműves titkára, egy

A IGE mozgalom elsősorban bibliás hat elemit végzett, s bibliaiskolában ki-
ifjúságot akar nevelni. Olyan ifjakat, akik képzett hajduböszörményi földműves ifjú:
a keresztyénséget igyekeznek mindennapi Kovács Péter. Al'< elmúlt tél folyamán
életükben megvalósítani. Férfias, mjakor- több mint száz gyülekezet ifjúságát láto-
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gatta meg, mindenfelé megmozdítva a Csodálatos jelek.
földműves. ifjúság szívét. 1930 augusztus Kisujszállás város képviselőtestülete a
végén Sárospatakon jött össze kétszáz hősök emlékére gyült kb. 45 ezer pengőt
ilyen csizmás fiatalember, akiknek az megszavazta a Keresztyén Ifjúsági Egye-
életében ~agy fordulatot jelen.tett, e~ a sül et részére azzal a céllal, hogy két
~onf,erencla. Ép~n "a ma reg~eh postavaléven belül egy emeletes «Hősök Házát»
er.kezett ,~z egyiktől ~gy .level s~enne ll. , építsen a keresztyén ifjúsági egyesületi
kovetkezo megható res~let: «Oly lÓ? esett munka céljaira. Az építéshez az ingyen
ezt a három napot .mwden anyagzasság~ telket a református egyház adja. Itt
tól menten eltoltem. Elmarad~ a lest,l, említjük meg azt .a megható' eseményt,
robot. S helyette kaptam lelekme.ntő hogy az egyik nagyobb vidéki KIE re-
n~pokat, melyeken napról-napra erőso- formátus egyesület buzgó titkárának· a
dolt bennem az az érzés, hogy «?tt a gyülekezet egy tagja egy 20 ezer pengős
helyem Jézus mellett». S ezért [ájt el- házat építtetett ajándékba. Istené a dicső-
válni a kedves ösmeri5sökfől.» ' ség! .

Kis csomag érkezik Új reformáció?
az országos központba. Rajta nehéz mun- A mult decemberben Nyiregyházán ren-
kához szokott kézzel a cím. Faluról jölt, I deztünk IGE konferenciát. Négy ibrányi

Bibliatanulmányozás a Keresztyén Ifjúsági Egyesületben.

szokatlanul kőnnyű paksaméta. Kibont-I földműves ifjú esős, deres időben, hónuk
juk. Benne levél és .. ó virágcsokor. Föld- alatt kis batyuval vágtak neki gyalog a
műves ifjú küldte. Leveléből az egyszerű 24 krn-es útnak. Rájuk esteledett s ők
szavakon keresztül is átcsap a meleg egy szalmakazal tövében húzódtak meg.
érzéseknek egész áradata. Megnyílik a Reggelre belepte őket a dér, de ők .Iel-
zárkózott parasztfiú szíve. A csokorra keltek, s sebes léptekkel folytatták út-
hosszú nemzetiszín szalag kötve s rajta jukatNyiregyháza felé. A konferencia
az összes titkárok neve. Értitek-e ezt a estéjén a kályha körűl szalmazsákon
nyelvet? A szalagót rácsavartam arra a üldögélnek az ibrányi fíúk, Biztatj uk
íáklyára, amit a somoSyszobi fiúk a szig- őket a lepihenésre. «Előbb még olvas-
ligeti táborban faragtak anno 1927 ... De gatunk a Bibliánkból», - mondja az
ilyet, hogy egy paraszlfiú dobozban vi- egyik 17 éves forma barna legény.
rágot küldjön Budapestre! «Mi ez, ha nem az új reformáció?

Boldogok, kiket nem nyavalya, testi gyengeség vagy haláltúli rettegés
kényszerít végre térden csúszni a kereszthez, hanem kik már éltük legszebb
éveiben, -.:.. midőn fiatalság, egészség s jólét érzése. szinie a halhatatlanság
előörömeivel tölti be őket, ha már akkor, mondom önként, szeretetből a legfőbb
Jóhoz emelték fel lelkeket, a Legtiihéletesebbhez, s ha nem csak szóval, hanem
tetteik által is gyakorolják Vallások igazi értelmét s nemcsak a közel veszély
indítá őket Istenimádásra. Széchenyi István.

6~



84

Kérés.
- iTta: Jakus Imre. -

Hitem néha az egekig emel
S a megnyugvásnak édes balzsamát
Reácsókolja meggyötört szioemre.
- Máskor hitetlenségem dönt a földre.
Szioem, e kráier titkos mélyiből
Hol szennyé olvad sok-sok drága érc
Ojjongó, lázas, vad rohanással
Osgonoszságként tör fel a láva

Emberi sorsom tragédiája.
Ilyen hasztalan jajong a lelkem,
Égő tömlöcben bilincsbe verten
Pokol kohóban lángra gyúl a hang
S a sok jajszó, mini bús Sikoly-szövétnek
Néma sirásként fellobog az Égnek;

1

- Uram nézd, sir a szent aszbeszt, -
[a lélek -

Pokoli szomja kábaságba dobja
S békeiorrás, melyből csillapodna
Csak múlt ban rémlik s jövőben borong ..
- Pokolfütött a pillanat porond -
Pedig mindenem azt sirja feléd'
Imában, vágyban beteg Sámsonként:
Ó adj győzelmes, megtartó erőt
Porba dön!eni csúf világomat,
Hogya kiégett, üszkös romokon
Felépithessem Krisztusi hitből
Epedve vágyott igaz magamat.

,Mozaik~épek
ideiglenes megszállás alá kerűlt iskolavárosaink életéből.

- Írta: Dr. Oravecz Ödön, -

VI. Rozsnyó. II. Az 'egyház i,sk,oIája.Most van
1. Rozsnyú múltja. p,étőfiSándor épp száz esztendeje, hogy a rozs-

az «Uti Jegyzetekv-ben így írja le nyói ,eyang~likus iskoláról, mint
Rozsnyó városának képét: «Völgy- gimnáziumról emlékszik meg a hi-
ben fekszik, magas, meredek he- vatales írás. (1831.) Pedig változó
gyek között, mint az alamizsna- szerencsével és változatos sorsban
krajcár a koldús kalapjában.» _ háro~ évszázadot élt meg addig
Igen, Gömör rnegye északkeleti ré- ezen Iskola, melyről mint már
szén, hol a Csermosnya völgye a 1525-ben létezőról beszél Klein
Sajó szép völgységébe olvad, ott Sámuel a híres prédikátorokról
terül ,el Rozsnyó bányaváros a ir,ot~német.művében'"Az ~ ~~us-
Drázus-patak partján. kodas~ .szen!1t, az elso t~llltoJa a.z

Mínt bányásztelepnek a nyomai evangélikus Ira~1YzatnakIt~en Phl:
a quadok és jazigok idejébe nyul- ~adelphus Manó volt. A ~1~lakulo
nak vissza. Az Árpádok alatt rég ~~k'olm:,endsz·er,alumneumí jelleget
német colonia lehetett, mikor 1291- IŰ/lt;,t~I ~.t~lIlUlok'egy~egy.nev,es~ebb
ben Ill. Endre Lodomér eszter- ~a:llltOköré csoportosulnak, aki az
gomi érseknek ajándékozta. Az ér- lfJúságn:;tk test~ és l,e~ki tápl~lá,sá-
sekség ejavadalmát Róbert Károly ~ol g:ond;oskodlk. ~z ~s~ola értéke
is .meg.erősí.loe.tt.e,de azért Nagy 1~~ tisztán a személyíségben alap-
LaJOSvárosi Jogokkal ruházta fel, sZlk~
mely polgári szabadságát Zsig- MIg az 1642-ben tartott egyházi
mond is helyben hagyta, sőt II. látogatás Peschor Dániel német
Ulászló amegye ellenében is meg- rektort és Scultéti Gáspár magyar
védte. Közben bitorolták egy ideig kánto~t megdicséri, akik már a
Giskra huszitái is, de Hunyadnak t'~ológIa compendiumát, a rheto-
karjai kipusztították innen a cseh rikát és a logikát is tanították -
rablót. A huszita vallási elvek a addig 'egy évtized mulva a jó
lelkekbe ivódtak s így a hazai és tanítók helyébe kósza praecepto-
külföldi németséggel vásáraiban r~k kerülvén - a hivatalos vizs-
gyakran érintkező polgárság ha- gálat egyenesen a tivornyázó tan-
mar magáévá tette a r.efor~áció erőket rója meg.
áldásos eszméit. Az 1670. év táján már két rek-
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torral és két kántorral találkozunk elvű koronázatlan uralkodó idején
s az elemi felett meg van a do- a nemz.etietlen kerban elemivé zsu-
nátisták, grammatisták és syntak- gorodott iskola újra éledni és fej-
szisták osztálya is. A fejlődő iskolát Iödni kezd. A buzgó Sárkány Mi-
a jezsuiták horvát zsoldosokkal hály tanító serkentésére Bécsben
üzetik szét: a tanulők egy része megszerzik az engedélyt triviális
Sárossy Mihály és Bombyk Mihály iskola felállításár-a, melyben 1787-
tariárok vezetésével Sajógörnörre ben már négy osztály van. A né-
menekül, néhányan Braxatórisz met nyelv tanítását épp a nem-
prolesszorral a J ánoky család kú-I zeti ébredés hajnalán teszik köte-
riájában Ráhón találnak menedé- lezővé, Bogády Ádám inspektor ki
ket. A tanulők közt itt van Misso-lis jelenti, hogy ezért a magyévei
vitz Mihály is, ki az 1683-ban szemben nem vállalja a felelős-
visszatérő iskola kiváló tanára lesz. séget.

Neve az irodalomban is értéket I Érdekes latin írás jelenik meg
jelent, mint pedagógust az 1706. az iskola érdekében 1791-ben, mely

A rozsnyói evangélikus főgimnázium ,épüLete. (1862-1901.)

évi felülvizsgálat nagyon megdi-I azt vitatja. hogya sajógömöri is-
cséri. Hogy meanyire felvirágzott kolai alapítványokat Rozsnyónak
vezetése alatt az intézet, mutatja kell átadni, mivel az csak kis falú,
az a tény, hogy egy iskolai szín- lakosai Iöldrnüvesek, fája nincs,
játékát ,1707-ben éppen száz tanuló vize rossz -míg ellenben Rozs-
adja 'elő. Az előadó ifjak zeng- nyón mindenféle mesterséget ŰZ.Ő
zetes magyar nevei pedig elárul- művelt polgárság van, fekvése
ják azt is. hogy mennyire ma- egészséges, utcái és házai rende-
gyarrá lett az egykor tisztán' né- zettek. Az írás nem maradt. puszta
met nyelvű város. Ezért már 1570- szó, mert a pesti synodus 1791-ben
től külön magyar lelkésszel. és városunk mellett foglalt állást, a
1630-tól külön magyar tanítókkal tiszai kerület meg kímondotta,
találkozunk. hogy Rozsnyón magasabb iskolát

Ill. Sebola Latina. II. J ózsef kell felállítani. Igy lesz az osztá-
trónra lépésétől a szent szövetség lyok száma hat. Ez időben alakul
koráig tart e korszak. A szabad- ki a choratista (énekes) diákok in-
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tézrnénye, kik később teljes tan-
díjmentességet élveznek, az alum-
neumban ellátást kapnak, a közös
j övedelernből némi. pénzsegélyt,
egy pár csizmát és egy Iejélést
évente. ,Mindezlekért énekelnek
minden reggel és vasárnaponként
a templomban, temetésekre eljár-
nak a kántorral. No meg kisehb
munkát is végeznek olykor a kám-
tor háza tájékán. .

E kerszakból való iskolai tör,
vények a .kisebbeknek vmagyarúl
adatván ki, meghagyják, hogy .a

a hangos éneklés már némelyek
által gúnyoltatott 's az Isten dicső-
ségére. nem ·szolgál».

Érdemes munka e korból Farkas
András .rektor teljes tanmenetszerű
tanterve, melyben már, a magyar
nyelv is, mint önállótárgy szere-
pel. Szépírást minden osztályham
tanulnak. A heti órák száma azon-
ban csak 20.

A francia forradalom vissza-
hatásaként a helytarlótanács meg-
tiltja, hogy az ifjúság oly bábjáté-
kot nézzen meg, rnely a francia

A rozsnyói tanári testület 1865-ben.
: Justh János. Geyer Gusztáv; Hajesi Sándor.

Nagy Antal, .Ralfay János, Kramarcsik Károly, dr. Pelech János, Scheffer Gusztáv, Wilfchen Aurél, Krausz. Lajos.

tanuló «Minden feljebb való .Uri király halálát adja elő, másrészt a
s ,Asszonyi' személyhez. illendő tanárokat felhívja, h'Űjgyaz ifjak
tisztelettel, nyájassággal viseltessen házi olvasmányait szigorúan ellen-
s kivált az Oskolai Felvigyázók- őrizzék. Mikor pedig a devalváció
hoz, osTanítókhoz, s azokat szép következtében fizetés emelest kér
erköltseivel s engedelmességével az oktatói kar - azt nem telje-
tisztelje meg.» A nagyobbaknak sítik, csak a fűtésijárandóságukat
szóló, latinul írott törvények meg- emelik fel. Ugyanis az egyháznak
tiltják a «herba níootiana- vélveze-sincs pénze,. mert neki Stem fizet
tét, a festett kártyákkal való ját- senki s maga is kölcsönökre SZiÜ-

szást, a Iutrizást. Érdekles az az rul. A tanulólcszáma 'ekkor mínt-
általános 'vendelk~ezés. hogy az 'egy 15Q,kikből 100 lesik az alsóbb
éneklést halkabban kezdjék «Mert fokozatra ~ círca 50 pedig sym-
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taxista, po~t~ ~s r~'etor. Az ~.Sk,?l~1sikeresiteni ~gy,~ke~z~k». Ez. évtől
fermmaradásáért áldoz a gomorr kezdve magyar a felirat az iskola
csperesség is, de legtöbbet áldoz pecsétjén; magyar a szövege a
az önzetlen. pur-itán lelkű' tanár- bizonyítványoknak. igy magyaro-
ság, mely valóban koldus kenyé- sedott meg e város. -Hol- van a
Tért hatalmas kultúrmunkát végez, hire már azoknak az időknek; mi-
a "haza és az egyház." javára kor csúfolódó latin rigmusban
egyaránt. t ' , ' ezeket írták:

IV. A k'crülel nemzeti isk,oIája.«Hun,garica natío
A 'j'Üzefinizmus ellen féllángoló és Semper erat odio
megébredő nemzeti érzés sugallja .Apud Rosnavíenses
1807-hen a Tiszakerületnek •azt a Tentenos esse volerrtes .. .»
nemes elhatározását, hogy 'a ke- Ebben a' kerszakban járnak itt
rület -a rozsnyol. iskolánál a ma- iskolába Pákh Albert, Irányi Dá-
gyal' nyelv és írodalomnak rendes riiel, Czékus István, az igazán nagy
tanszéket állít fel. Az áldozó fel- püspök; Porhovszky Gusztáv, ki
buzdulás 11.000 foríntos alapot hoz Széchenyi gyermekeínek lesz a
össze a tanszék javára. M~:SZÜll- 'nevelője.
tetik a tantárgyak féléves rend- Bécsben már érzik a föld távoli
szerét s fr szakszerintifanítást be- morajlását. Betiltanak mínden if-
vezetik. A tárgyak sorában feltűnik júsági egyesületet; politikát Inem
a görög n:)'ielv,: a fizika és a' geo- szabad érinteni a tanításban s
metria IS. 1815-ben: Az iskola ma- mégis eljön a tavasz meleg Iuval-
gasabb jellegót bizonyitja az' 'a latára március idusa és a szabad-
tény még.' hogy 1817-ben az egye- s.ágharc. A tanárok kőzűl, a fiata-
temes f,elúg:yelő, felszólitására két labbak, a tanulők közül az időseb-
nemes és egy nem nemes ifjú pá- bek-sietnek a honvédő 'zászló alá
lyázhatik a Telekyné Róth Jo- pF'Ü patria 'et pro libertate ...
hanna alapítványának ösztöndíjá- "V. Az abszotutízmus éVIei. A hat
ra. Megkezdik az iskola végleges osztályú intézetnek az «Entwurf'»
otthonának az építését is 1818-ban, parancsa szerínt.vagy vissza kellett
melyet 1862-ben fejeznek be. E volna f.ejWdnie négy évíolyamra,
kerból való közölíképűnk. vagy pedig az" osztályok számát

.Mint nevezetes esemény szerepel nyolcra felemelni. 'Előbbi eset a
a Joevés számú régi feljegyzés kö- lassú halált jelentette, az utóbbi a
zött az, hogy 1820-ban Dráskóczy küzdelmes életet. A Tiszakerület
Gábor Magyarország f'őldabroszá- Eperjesen elhangzott pártolásra
val ajándékozta meg a nemzeti való fölhivását megértették a ma-
tanodát, Az egész tailberVietés gyar nemzeti művelődés barátai.
rendtartást 1827-ben újra megre- Rozsnyó polgársága pár nap alatt
formálják. Ez időben jár az inté- 6000 Irt-ot adott össze, gróf And-
zetbe 54 donatista, 59 gramatista, rássy Manó 8000 Irt-tal: járult
74 syntaxístaés 89 rhétor, összesen hozzá; állandó évi segítséget vállal-
276 tanuló. Soha ennyi tanulója tak: Nagyrőoe és Csefnek városa,
1848 után nem volt. Jolsva városa és 'ev. ·ejgyház,a;

A városi Magyar Olvasó Társa- Rédora, Kövi, Ratkó és Ochtina
ság a könyvtárát a 'tanutóknak in- községek. De mert nérriet nyelven
gyen használatra engedi át, a csak a bányászati akadémiára
fenntartó pedig Pélech János meg- igyekvők kedvéért egyedül a ter-
hivó levelébe azt írja, «hogy ha- mészetrajzot tanították s mínden
zánkban oly igen óhajtott anya- felsőbb nyomás ellenére is az ál-
nyelvünknek naponkint műveltebb talanos tannyelv magyar maradt,
fokra. való juttatását mínd önön nyilvánosságí jogot csak 18~7-ben
szorgalma, mínd a kormánya alatt kapta meg az iskola.
létező ifjúság köztí terjesztésével 'Az intézd vezetője és nyomta-
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tásban maradt páratlan értékű tan- nak, később pedig kedvezményes
tervének és rendtartásámak meg- áron megvesznek. .E per iodusnak
alkotója le nehéz években dr. Pe- az elején alakul még az iskola
lech János igazgató volt. A tót conviktusa, melyben az ebéd: le-
tanulők tanuihatták mínden osz- ves, hús és kenyér, a vacsora
tályban a szláv nyelvet és írodal- pedig: leves, vastag étel, melyhez
.mat is. Az első érettségizök név- szinte kenyeret adnak. A húsból
sora 1857-ből a következő: Eltser 4 tanulóra vettek e.gy fontot, míg
Simon, Kiss Bertalan, Mariássy 9 kenyeret sütöttek egy véka rozs-o
András, Raisz Gedeon, Siro József, ból, ami 27 tanulónak volt elég
Spíssák György és Zachar Gusztáv. egy napra.
- Kiss Bertalant a hallgatagon Az 1867-jk évi kiegyezés nemcsak
sétáló érdemes ügyvédet, Ma- az intézet politikai szabadságát
riássy Andrást a heves ellenzéki adta vissza, de jelentős belső vál-
politikust és Zachar Gusztávot, a tozásokat is hozott létre, 1867-ben
rimaszombati iskola egykori derék megjelenik az, iskola. nyomtatott
igazgatóját gyermekkoromban mé,g értesítője, a testnevelést 1868-ban
magam is ismertem. E kerszaknak köbelezővé teszik az alsó négy
nemcsak bánatos emléke borongott osztályban, ugyanezen évben a rajz
később sokszor a lelkeken, hanem tanítására fölkérik a kath. gimná-
megőrizte emlékezetét a több má- zium tanárát. Egymásután kettős
zsát kitevő jegyzökőnyvek, szak- csapás éri az iskolát: 1874-ben
vélemények és kimutatások papi- meghal dr. Pélech igazgató, 1875-
ros rengetege. ben pedig báró Prónay Gábor

VI. Az autonóm főhatóság kora. I egyetemes felügyelő halála döb-
1861-ben az egyetemes ev. egyház benti meg az alma matert, mely-
tanrendszerét teszi magáévá az is- nek hat éven át maga is kitünö
kola s la következő évben öröm- növendéke volt, több kisebb ado-
mel fogadja egyetemes egyházunk mánya meUett >e,gy1000Irt-os alap-
felügyelőjét báró Prónay Gábort,' pal is felejthetetlenné tette nevét.
aki a befejező építkezés északi Dr. Pélech utóda az igazgatásban
szárnyának ünnepélyesen leteszi tíz éven át a római lelkű Kramar-
az alapkövét. A gimnázium fenn-. esik Károly lett.
tartó hatósága, mint pártfogóság 1880-ban a kűlfelűgyelői tisztre
tart nagy gyűlést, megalakulván ifjabb báró Prónay Gábort nyerik
kőzeli és távoli vidékek községei- meg, ki a következő tanév elején
nek és városainak, ev.vegyházainak osztályról-osztályra hospitál s Iáto-
képviselőiből és a nemes birtokos gatását 2000 Irt-os alapítvánnyal
családoknak tagjaiból. Nevezetes teszi emlékezetessé anyagiakban is;
ünnepélye volt az intézetnek az a 1882-ben pedig az érettségi vizsgá-
kánoni látogatás, melyet a min- latokat hallgatja végig, de a kővet-
denre kíterjedt gondesságú Má- kező évben már, bár még elvezeti
day Károly püspök végzett az a kultuszminiszter elé az állam-
1864-ik év júniusának utolsó és segélyt kérő küldöttséget, de mi-
július hónak 'első hónapjaiban. vel annak igénybe vétele az ő pro-

Az 'e tanévben kiadott iskolai testáns elveivel nem egyezett, kűl-
törvények szerint a hatodízben is felűgvelőí tisztjéról lemondott.
igazolatlanul mulasztott tanuló VII. Az ál1ml1(ila.g segélyjezett fő-
még nyolc órai bezárással büntet- ~mJr1ázium. Az 1883-ik év XXX. t.
tetik. Már 1857-ben Scheffer Gusz- cikknek alapján az állami segélye-
táv tanár. buzgósága, a testgyakor- zés Jgénybe vételével először a
latot, mint rendkívüli tárgyat ho- rozsnyóí iskola élt. A kormányt a
nosítja meg. Gyakorlótérűl Horn- költő Szász Károly, mint minisz-
hacher Keresztély kertje szolgál, teri tanácsos képviselte, a szerző-
melyet egy ideig ingyen használ- dést dr. Markó Sándor kir. köz-
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Eviordulók.

jegyző - a zsinatnak is kiváló jo-
gásza alkotta meg, melyben 7000
frt évi segély biztosíttatott az is-
kolának. Kramarcsik Károly igaz-
gatói tisztjéról a következő évben
lernond s mint 50 éves tanárt ün-
neplik meg országos elismerés ke-
retében 1886. jún. havában. Még

Oravecz Mihály igazgató. A rozsnyói
gimnázium történetén~( _megirója.

nyolc évig rendes tanára az is-
kolának s még két éven át olykor
helyettesíteni bejár. Ez időbeli
tanárok közül még éldben van az

H3IYd1n Jó.7JSef (1732-1809).
Anapolleoni Ill,emesi felkelés évé-

ben meghalt osztrák zeneszerző
200 évv-el 'ez-előtt született. Akkor
még virágkorát élte Lipcsében az
evangélikus zene mestere, Bach
János Sebestyén; s élt Londonban
Handel. Hozzájuk csatlakozik har-
madiknak ifjú kortársuk, Haydn,
kit a muzsika Dickensének nevez-
tek el, Es méltán, mert minden
érdeme fölött tündöklik lelkének
derűj-e. Kedély-es és kedves, s hu-
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elsö rajz- és tornatanár dr. Flóris
Áron orvos, szék-esfővárosi iskola-
igazg.ató, ki Rozsnyóról Konstanti-
nápolyba távozott Széchenyi pasa
mellé tüzoltó tisztnek. Kramarcsik
utódául az .igazgatóí tisztbe Hajesi
Sándort választja meg a fenntartó
testület, akinek évtizede alatt 1889-
ben megnyílik az iskola játszó-
kertje, hol az ifjúság önmagának
f-elügyelete alatt kuglizhatott, Iab-
dázhatott, játszhatott, sőt még ta-
nulhatott is. Három évre rá meg-
épül .az impozáns tornat-erem. Az
iskola vezetésében Hajesi utódja
lett Oravecz Mihály, az iskola tör-
ténetének megírója. Ebben az idő-
ben a tanári karban még hat oly
tanár működött, akik neki, mint
tanuló nak, oktatói voltak. Buzgó
munkájával kieszközölte az állam-
segélynek 16.000 frt-ra való fel-
emelését és 90 ezer korona állam-
kölcsönnel 'egész-en megújította, át-
építtette az iskolát. Az ő alapítása
volt a segélyző egyesület is. Az
iskola utolsó igazgatója a jeles,
fiatal Adamis Gusztáv lett, kit a
világháború alatt Hallay Zoltán
helyettesített.

Azután eljött a teljes összeomlás
.s mindenböl egyelőre lelkünk mé-
lyén visszasiró emlék lett, mely
fölött ha egy~egy könnycsepp le-
pereg olykor orcánkra, benne tünt
ifjúságunk szívárványszínben tük-
röződik vissza.

morban senki sem tudta őt túl-
szárnyalni. Mozart is azért rajon-
gott érte, mert ő tud leg] obban
enyelegni, meghatni s egyuttal
derűs nevetésre is fakasztani. S
most, a komoly válságok idejében
kit becsűljünk meg jobban, mínt
azt, ki megnevettet, ki szelid lel-
kének alkotásaival megnyugtat, és
ezzel a küzdelmes életre meg-
'erősít?

1732. március 31-én született nem
mcssze a magyar határtól, a Lajta
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melletti Rohrauban. Egyszerű bog- gálatába. Kismarton és.Eszterháza
nár fia, s kis, jelentéktelen falú a.helyek, hol 30 évig (tehát éppen
lesz .általa nevezetessé. Zenei haj- Mozart haláláig l) működik. A mos-
lama szép hangja révén fejlődik, taní jubileumi ünnepségek főszin-
először csak atyjának -hárfakiséret tere is, Kismarton (Eisenstadt, a
mellett énekelt dalait tanuljameg. mai Burgenland fővárosa) lesz,
Dalos háznak nevezték otthonukat Haydn itt vezeti a herceg jóhirű
a szomszédok. Nagybátyja, ki a 16-30 tagú zenekarát, S igazi mű-
szomszéd Hainburgban rektor, vészí eredményeket ér el. Állása
veszi magához és ad neki oktatást ugyan nem nagyon előkelő: a
nemcsak orgonában és zongorá- szolga és hivatalnok között áll
ban, hanem pl.. dobverésre .ís meg- rangban.. a neki adott utasítások
tanítja. Az ottani gyermekkarban meghagyják, hogy m'indig tiszta öl-
már kitünik szép szopránja, s in-
nen jut a bécsi Szent István-temp-
lom kórusába és annak iskolájá-
ba. (Ugyanitt énekelJsésőbb ,a kis
Schubert l) - Szigorú bánásmód,

Haydn J ózsef.

,ros'sz koszt jut az .ískolaban ta-
nulóknak, de fegyelemre és szor-
galomra is nevelnek. Haydn nem
szelíd gyermek, hanem' eleven,
csíny tevő, s durva tréfáiért , sok-
szor kap büntetést. 18 éves korá-
ban kicsapjak az iskolából talán
em'iatt is, de főlleg azért, mert el-
veszti. szép hangját. Nyomorgás
lesz ezután osztályrésze, pedig már
ír, alkot, zongorázik rés: vezényel
- s megnősúl. Egy bécsi borbély
lánya a felesége, ki azonban nem
érti meg: «Neki míndegy volt -
jegyzi fel Haydn - hogy férje
suszter-e vagy művész.»

Ilyen környezetből lép 1861-ben
Esterházy Pál Antal herceg szol-

;Haydn ' lJózsef lakóháza Kismartonban,
\

tözetben járj-on, s azt kom pohál] a
amivel a herceg megbízza stb. A
három évtizedes magyarországi
tartózkodás csekély nyomot hagy
zenéjén; zenészei rajongnak érte,
Haydn papáért, s az általa vezetett
próbák derűsek, ami zenész kör-
ben igazán felemlítendő' dolog.

.Legtermékenyebb "éve az volt,
melyben Londont kereste fel; in-
nen visszatértéhen a 22 éves Beet-
hovennel is találkozott, kit tanít-
ványává is fogadott. Azonban az



öreg Haydn és az ifjú Beethoven
nem értették meg egymást: Haydn
benne a kellemetlen forradalm árt
látta, . Beethoven pedig bevallja,
hogy semmit sern okult tanításai-
ból. Szívós természete állja a nagy
út fáradalmait, megéri még a Te-
remtés című orátóriumának dia-
dalát is, s 1809. május 31-én hal
meg .
. Rengeteg műve között szonátái-

ból csak úgy sugárzik .a vidámság,
olaszos dallamokkal teszi a rideg
formát kedvessé: kamarazenemű-
vei is méltók ezekhez. S hogy
milyen sokat alkot, mutatja száz
szimfóniája. Két .orátóriuma Han-
del mellé emeli : a «Teremtés»
szövegíróját Mitonnak, a nagy pro-
testáns angolnak, Elveszett para-
dicsom című eposza ihlette alko-
tásra, míg az Évszakokat Thomson
angol Író nyomán szerzette. Mind-
két műre londoni.tartózkodása ve-
zette. S ha megemlítjük, hogy 241
ol.asz opera is szerepel műveinek
sorában, akkor rátérhetünk arra,'
ami rninket magyarokat leginkább
érdekelhet. Az 1700-as évek végén
felszólították Haydnt 'egy osztrák
nemzeti himnusz Lszerzésére, s
'ekkor írta a «Gott erhalté--t, Az
angol néphímnusz (God save the
king) Ielkesítő hatását akarta. eb-
bena dallamban kifejezésre jut-
tatni: sikerült is ez neki, s ha
zeneileg nézzük, el kell ismernünk,
hogy a legszebb riéphimnuszok
'egyikét alkotta. Nem ő hibás; hogy
az 'osztrák nemzeti himnuszt ná-
lunk is mindig játszatta az udvar,
és ezáltal gyűlöltté tette a maga
helyén szép és lélekemelő dalla-
mot. Most, hogy nincsen osztrák
császárság, a «Deutschland über
alles »szöy;egére énekelve is' meg-
maradt az osztrák nép himnusza.

Haydn Bachtói Beethovenhez
vezet a zenetörténet rögös útjain,
a hangszerzene világuralmának
megalapítója, emellett a l,egkedé-
lyesebben tréfáló zeneszerző. Heine
így nyilatkozik róla: «Olyan, mint
a természetben a' napfény, a ma-
dárdal, a tavasz.» Nyissuk ki szí-
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vünk ablakát és bocsássuk be lel-
künkbe a művészetéből kiáradó
tavasz vidámságát! Dr. Bőhm Dezső.

GOic:thie János Farkas (1759-1832).
Az utóbbi évek során oly sok-

szor ünnepelt százados évfordulók
között is kiemelkedő - Iontos
naphoz közeledünk az 1932. esz-
tendőben. Ekkor' lesz már eiu s
22-é riszáz éve annak, hogy a világ
'egyik legnagyobb szelleme, a né-
metek első költöje, Goethe meg-
halt. Ot ezen fordulókor méltón
ismertetni nem könnyű, nem is

Goethe.

lehet feladatunk: Goethe annyira
él a művelt világ tudatában, any-
nyira ismertek Iírájánakk,edves
gyöngyei, hiszen oly sok kellemes
órát szerzett minden nérnetül-tudó-
nak a legkisebb kortól kezdve, oly
sok versecskéjét élveztük, hogy
komikus lenne, ha őt e sorokkal
fel akarnók fedezni. .

Mégis megemlítjük, hogy Frank-
furtban a Majna mellett született
1749. augusztus 28-án előkelő csa-
ládból, s evangélikus volt, mint
ahogy szellemtársa, jó barátja,
Schiller is az volt. Egyetemi évei-
ben Lipcsébe és Strassburgba ju-
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tott. Itt játszódott le, e környéken értő szívvel űnnepelték é·letében.
első igaz szerelme, az evangélikus Mellette fekszik elválhatatlan jó
papleány. Fr'iederike Brion iránt. barátja: Schiller. 'A szinház 'előtt
Nem sokkal utóbb a Rajnahoz kö- pedig ott áll közös ércszobruk,
zeli Wetzlarban írta W,ertherét, melyen egymás mellett állanak,
ifjúkora legjellemzőbb alkotását. kéz-kézben, ezzel is jelezve az
Azonban élete legnagyobb részét együttműködést, mely oly tenné-
a türingiai Weimarban élte le. Ott kenv volt mindkettőre nézve. S
a hercegi udvar fényében élt, :vi- ha v'elzarándokolunk Türingiába,
lágfi volt, minisztere és egyúttal keressük Eisenachban és a Wart-
jó barátja Károly Ág.ost herceg- burgban Luther és Bachemlékét,
nek. De az udvari életből szellemi, 'ne kerúljünk el a harmadik evan-
költöi megújhodás vágyával Olasz- gélikus nagyságnak, Goethének há-
országba ment (Mignon epekedése zát sem, rnely a patinás város
ekkor született !), s visszatérte után közepén hirdeti örök életét. Meny-

. alkotta élete legnagyobb műveit: nyi 'emlék, mennyi gondolat ostro-
Egmont, Tasso és Iphigeniáját, to- molja az 'embert, ha itt jár! ne
vábbá már 'ekkor hordozta lel- tatán legmeghatóbb az a kertiház,
kében főművét, a Faustot. Wei- melynek idilli csendjében olyan
marban úgyszólván míndennapí nyugalomban érezte magát az al-
együttlétben élt Herderrel, azevan- kotni vágyó költőóriás. Keressük
gé1ikusok itteni Ielkészével, ki már ezt is meg az Um parkjának szé-
Strassburgban is megihlette nép- lén, de keressük meg azt a házi-
dalgyűjtésével. melymek hatása kót is a fák sűrűjében, melynek
alatt írta pl. a Heidenrösleint. De I falára verset írt.
W,~iI?arba jött, jenai ~gyete.mi tan-I Ha pedig nem zarándokolhatuaik
sze~:et otthagyva, SchlUer 1,S. Vel,~'el 'ez évforduló táján Németor-
egy,1}tt,dolgozott. s, ~ü~za v:alo szágba, akkor otthon vegyük elő
~arats,aga mélyebb es l!,odal:nüag sok ismert, részben könyv nélkül
J'el'en!ek'enyebb ,volt. ~~~ nalu~k is tanult költeményét, olvassuk el
a ~e.t, protestáns ,~o.ltonagysag, őket még 'egyszer és hódoljunk
Petőfi e? Arany ~arah kap csal at!l' így a Heidenröslein, Mignon, Erl-
De _Schiller k,?ran megha!t (!?~r kőnig, - és a Faust hatalmas al-
180!:>-ben),neki a Teremtő rövid kotójának. Dr. Bőhm Dezső.
élet hatalmas Iobbanasát engedte
csupán, míg tíz évvel idősebb ba- Baksay Sándor.
rátja, Goethe, 27 évvel élte túl őt.
Goethe emellett az örök fiatalság A magyar irodalom református
jegyében élt, hiszen még ággastyán- püspökköltői : Szász Károly, Sza-
kerban is ifjú szívvel lobogott egy bolcska Mihály sorában ott ra-
fiatal leányért, kihez szerelmí ver- gyog Baksay Sándor neve is. Bak-
seit írta ;s. halála évében jelentette say Sándor 100 évvel ezelőtt szüle-
meg a Faust befejező második ltett s születésének centennariumán
részét.' hálás kegyelettel idézzük fel az ő

Ez a mindenki által méltányolt ízfg-vérig magyar lelkét, egyénisé-
költő Goethe. ne kevesebben tud- .gét. Nagypeterden, Baranya me-
ják már róla azt, hogyha költő- gyében született 1832-ben. Közép-
nek nem lett volna a világ le.g- iskoláit és a teológiát Csurgón,
nagyobbja, akkor mint természet- illetőleg Kecskeméten végezte. Mint
tudós is elsőrangú érték lett volna tanár 1855-1862 Halasen műkő-
a szellern történetében. _ dött ; - 1863-tólkezdve pap s 1904-

Holtteste a weimari hercegi től református püspök. Az iroda-
kriptában nyugszik a hercegi ham- tommal már 22 éves kora óta fog-
vak közőtt: így becsülték őt meg lalkozott. Nem sokat írt, de mind-
haLó poraiban is azok, kik meg- egyik művén ott ragyog az ő ne-
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mes lelke, költői tehetsége, a ma- dik ezekben a művekben: költé-
gyar néplélek és a zamatos ma- szete és élete között teljes a har-
gyar nyelv tökéletes ismerete. Ere- mónia. A fenkölt lelkű pap, a mű-
deti művei íöleg a két. elbeszélés vészi tollat vezető Író egységes vi-
gyűjteménye: «Gy a 1'0 g Ö s v é n y» lágnézetet hirdet. Elbeszélései kö-
(1887), «SzIederindák» (1891), zül különösen a Pusztai talál-
sa mohácsi vész korából vett re- ko z ~s és a Pat ak b a IIy a emel-
génye «D á m a» (1898), amelyet ő kednek ki. A Pusztai találkozás-
maga liegtöbbre becsült művei kö- ban Dombay Máté tiszteletes úr
zül. Lefordította Lucanus Phar- szelid 'szavával és vasakaratával a
salia című eposzál (1869)és Home- .konok, maradi embereket igazi
rosz Iliászát (1901).Ez utóbbit nem derék jó emberekké alakítja, 'S az
hexameterben, hanem' a magyar elhanyagolt, 'elvadult faluban vi-
elbeszélő költészet hagyományos ruló kultúrvilágot teremt. A «Pa-
verseléséhen rímes alexandrinu- tak banyá--ban a vallasüldözések
sokban úgy, hogy ei által Home- ,korából rajzolja meg a szerencsét-
roszt sokkal közelebb hozta a ma- len Patak Istvánné tragédiáját.
gyar olvasóközönséghez. Elbeszé- Amikor a mai időben olyan so-
léseiben targyát legtöbbször a re- kan kapkodnak az ídegenszerüsé-
formáltus magyárok éldéből veszí. gek után, felhívjuk a figyelmet
MŰVIeinott van a tapasztalat való- Baksaynaksajátos magyar"gondol-
szerüsége, másrészt a költészet va- kozást s őserejű magyar nyelvet
rázsa. Egy~niség,e teljeslen kifejező- feltáró költés zletérle,! N., S.

f\z elvesztett és visszanyert boldogság.
- Elbeszélés, Írta: Vladár Viktor. -

1. I ban, a Luther működéséről világhírű
A vál'oos gyárnegyedéJnek végén, ahol a .városokban edzette sziklaszilárddá, ami-

füstölgő kémények lassan már elmara- Imr ifjúkorában éveket töltött ott. az
doznak; csinos utca közepén szép úrilak iparművészet elsajátítása céljából. Nagy
áll, Balázs Ferenc bútorgyáros villája. bibliaolvasó, aki azonban nemcsak ol-

A gyáros épen hazaérkezik, bemegyavassa, hanem meg is tartja a vallás
lakásba, nyájasan köszönti feleségét és parancsait s istenfélő, erkölcsös életével
Erzsi leányát, majd helyet foglal az példát mutat egyháza tagjainak, Fele-
asztalnál. Megindúl a beszélgetés azsége szelídlelkű,halkszavú, törékeny nő,
üzletmenetről, a nagy eseményekről. A aki az ő okos, fenkölt szellemű, álta-
leány nem vesz részt a társalgásban, lános tiszteletnek örvendő férjére úgy
saját gondolataiba merülten hajtja le tekint, triint egy félistenre.
szőke tejét a kézimunka fölé. A szeba . Folyik a csendes beszélgetés. Látszólag
kedves hangulatú, mindazonáltal kornoly teljes a harmónia, mintha tökéletes lenne
berendezésű: az egyik falon Luther éle- a család boldogsága. Mintha csupa meg-
tének ama jelentős mozzanata, amidőnértés és szeretet sugározná körül .a szí-
a wormsi birodalmi gyűlés előtt áll.v.el- veket, pedig ez a 'szélcsend csupán olyan,
szánt arccal téve. hitvallást világot meg- .mínt a természet látszólagos nyugalma,
rázkodtató elvei mellett, A szembenlévő melyet hirtelen vihar követ, csupán
falon Bocskay fejedelem kornor alakja, :csalóka napfényes égbolt, mely dörgő
mellette Bethlen Gábor: a nagy fejede- .villámokat takar kék leple alatt.
lern, tudósai körében, országos gondjai Mert a Balázs család békéjét is vihar
közepette. fenyegette. .. Néhány nap előtt történt,

Már ezek a tárgyak is sejtetik, hogy .hogy . Erzsi azzal lepte meg szüleit,
erős lutheri érzésű ember a ház gaz- jhogy kérője akadt r : a város tekintélyes
dája. Ilyen is valójában Balázs Ferenc, iépítővállalkozójának Szőllősy Dénesnek a
a város evangélikus gyülekezetének ér=I fia : Péter. Tisztelt, becsült' familia volt
demes presbytere, többször gondnoksá- .a Szőllősyéké is, nagy vagyonuk is voll,
got viselt egyik legnagyobb erőssége, a ra két családot azonban az választotta el,
hithűség, törhetlen evangéliumi lelkület hogy amilyen buzgó lutheránus volt
és áldozatkészség lángoló példája. E 'Balázs Ferenc, ép oly buzgó. katholikus
mellett felvilágosodoU, tanúlt, világlátott [volt viszont Szőllősy. Es Balázs Erzsi
ember, aki hitbeli erősségét Némethon- !épen ezt a katholikus vallású ifjút sze-
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rette meg, akit egy családnál ismert keserves lesz a kiábrándulás, de akkor
meg, s aki amikor megkérte, kifejezte már késő, mert a lelked nyugalma oda-
azt a kívánságát, hogy [övendőbelije tér- van s lelkiismereti szabadságod elveszett!
jen át a katholikus hitre. - De ha én azt hiszem, hogy ő

Nagy bánat nehezedett az -öreg Balázs mell ette feltalálom az igazi boldogságot!
lelkére, amikor meghallotta Szőllősy Jó ember és amellett jó módban is fog.
Péter kívánságát, Mert az Erzsi minden tartani, hiszen gazdag ember! - érvélt
különösebh habozás nélkül azonnal haj- újra a leány.
landónak mutatkozott' vőlegénye kíván- - Neked itthon is megvan a vagyonod
ságának teljesítésére. Az öreg Balázs nem és ha csak a gazdagság, ez a csalóka
tudta megérteni a leánya lelkületében ábránd vezet: erre csak azt felelem, amit
végbement változást. Mert eddig, - azon- az újtestamentom mond: «könnyebb ama
felül, hogy szorgalmas, jó tanuló volt bízonyos tevének átjutni a tű fokán,
az -iskolában, - nagyon hitbuzgónak is mint a gazdagnak bejutni az Isten or-
látszott. Tudott mindent, amit a vallas- szágábab .
tanból az iskolában meg kellett tanúl- - Édes apám, az élet azt mondja,
nia csupán a lelki élet magasabb rúgói hogya férfi az esze, a nő a szíve sze-
maradták ismeretlenek előtte. Es ebben rint vall hitet.
a szülei voltak a hibásak, mert az élet - Ez sem igaz! E7;t a frázist csak
mindennapi -gondjai közepett elfeledtek egy színdarabban hallottad, amelynek a
mélyebhen. belepillantani leányuk lelki végén a nagyszerű hős, akiért a nö a
életébe. Nem elemezték a lelkületét, s hitét is elhagyta. _. hazaáruló lesz, a
emiatt nem is fejlődött ki a leány és a hazafias becsület nagyobb dicsőségére!
szülök között a kőlcsönös őszinteségen - Színdarabokkal és ostoba regények-
alapuló bizalom. úgy fejlődött a kis kel törnted tele a fejedet, ezekből
Erzsi lelke, _mint a magányos dombon meríted ezt a nagyszerű okoskodást.
a vadrózsa, melyet nem gondoz senki! Pedig ez, csupán érzelgős romantika,
Pedig az őszinte szeretet ad színt, er- csalfa lidércfény, ami vesztedet okozza,
kölcsi tartalmat az ifjú léleknek! Ha ez mert az ingoványra csalogat, ezzel szem-
nincs meg -henne, olyanná válik, mint ben égi erősségű fundamentumon áll a
a «zengő érc és a pengő cimbalom»., tiszta evangélium, melyet a nagytiszteletű
Nem is tud enélkül senki sem megállni úr olyan nemes buzgalommal igyekezett
a lábán, legkevésbbé egy fiatal leány, a lelkedbe ojtani: a legszentebb eszme,
akinek még férjhezmenetele után is lelki amely az örökkévalóság útjához vezet. Min-
vezetés kell. A tizenhároméves gyermek- den földi érzés mulandó, hamar kihűl, a
ésszel letett konfírrnációi fogadalom még szív virága hamar hervad, ellenben az
nagyon' zsenge kis palánta, melyet gon- evangélium örökké maradandó érték! A
dos kertésznek: az apai szívnek kell le felfogásoddal szemben az élet, amelyre
öntözgetnie. - pedig te hívatkozol, ellenkezőt bizonyít.

Minden úgy történt tehát itt is, aho- Csak a holdkóros kőltők, akikre ti bohó
gyan ázt rendes en tapasztalni szoktuk: lányok úgy hallgattok, - állitják, hogy
a szülői higgadt ész és a fiatal lányos egyedül az akácfa virágzik kétszer, de
szenvedély fellobbanása álltak egymással a szív nem, holott számtalan példát
szemben. Hiábavaló az apa mély vallásos találunk az életben arra, hogy a rrö
meggyőződésén alapuló minden érvelés: kétszer, vagy akár többször is szerethet,
hogy a leánya a lelke nyugalmát fogja Már most ha egy ilyen no mindég meg-
elveszíteni, a szerelmes leány nem hall- változtatná a vallását is, zavarosabb
gat az ész hideg szavára,' hanem mar lenne a lelke, mint egy afrikai szere-
kacsul ragaszkodik a szíve nagy forrar csené, mert annak - igaz, - hogy csak
dalmának csábító szózatához. Ellen- bálványa van, de az is csupán egy,
vetés, a szülői aggodalom, a gyer- amit nem változtat.
mekkor óta belenevelt vallásos hit ere- Az egyház legnagyobb büszkeségének:
jére hivatkozás: mind hiábavaló fáradó- az apostoli hitű Balázsnak mituiea okos
zás ... a leány egyre azt hajtja, hogy 'ő érve, meggyőző okoskodása meddő ma-
úgy érzi, hogy csak az ő kiválasz tottj á- radt. Felesége a maga ügyefogyottságá-
val lehet boldog... val csak csöndes megadást mutatott, nem

- De ha már mindenképen hozzá is szólt bele a vitába. Az anyai szív
akarod kötni a sorsodat, mi szükség van mindig a leány pártján van, az anya és
arra, hogy őseid hitét elhagyj ad ? leánya természetes lelki szolidarítása
állította fel a nehéz kérdést az apa. folytán, ami a bölcsőnél kezdődik és

- Édes apám, akit az ember nagyon csak a sírnál végződik.
szeret, azért áldozatot is kell hozni! Azt mondani sem kell, hogy a nagy-

- Nem kell! - felelte Balázs. A lel- tisztelétü úr, akinél Erzsi a nagy uj-
ked nyugalma a fődolog, ezt pedig meg- sággal megjelent, még jobban le volt
zavarod azzal, ha meggyőződés nélkül, sujtva. Jóságos, szelídlelkű apostola volt
pusztán érzéseidre haI1gatva, veszel fel ő Krisztus Urunknak, haragudni sem tu-
egy új hitet.umelynek dogmái a lelked- dott, s 'mínt nagy élettapasztalatú, ma-
fől távol állanak. Hiszen nem is isme- gasabb képzettségű férfiú, ezt a fáj dal-
red őket! Eljön majd az idő, amikor mat is a krisztusi megértés bánatos szem-
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üvegén keresztül nézte. I II.
Nagysokára Hagyta el az első szó a Körülbelül egy év telt el' Balázs Erzsi

pap ajkait :"" . és' Szöllösy Péter esküvőjeóta. A gyor-
.:' Te voltál az én konfirmációs tanít-I san elrepült mézes hetek boldogságát

ványaim szemefénye, akit a lelkemmel eleinte semmi sem zavarta. Felhőtlennek
oktattam. s akiben legjobban bízni, tud- látszott a házas.~letü~ é~bolt?zata. ,I?~
tam olyan fogékony lélekkel szívtad ahogyan az ég tükre IS változik, a,z IfJU
magadba iz evangélikus hit gyönyörű pár házaséletének egén ,is némsokára sűrű
igéit, s most ,úgy érzem magamat, mint f.elhől~ kezdtek 'gyülekezni. .Az . esküvő
a bibliai magvető . akinek egyik elvetett után alig egy év múlva a fiatalasszony
búzaszeme a szildára esett: a te szíved- olyasvalamit kezdett érezni, mintha a
ben s a kártékony madarak elrabolták boldogsága nem lenne teljes. Férje ellen
azt. ' nem lehetett' panasza, gyöngéd, jó em-

Megkísérelte' azért á nagytiszteletű úr, bernek' bizonyult, jó médjuk is volt,
hogy 01(Os példákkal, szívhez szóló lelki semmijük' sem hiányzott, sőt a házastár-
érveivel eltérítse a leányt, szándékától" sak legfőbb vágya is' teljesült, amikor

«. 0,0 Balázsnak minden okos érve meddő maradt, .. »

de az sűrű könnyei kőzött is megmaradt egy apró síró-rívó kisded is megérkezett
elhatározásánál. az ifjú pár hajlékába.

- En befejeztem, leányom, -' szólt És a fiatalasszony mégis mindegyre
végül a pap. Az én vallásos meggyőző- jobban érezte, hogy a szívét nyomja
désem reám szabott isteni parancsának valami. Különösen amikor a vasárnapi
eleget tettem,., téged elbocsájtlak. Menj misére ment, az alvég felé, a katholikus
leányom, vezéreljen az isteni kegyelem! I templomba és el kellett haladnia a luthe-o
De ha majd egyszer a megtérés igaz ránus templom előtt, ahonnan olyan
útra vezérlő Iáklyája belevilágít a lel- szívreható an csendült 'ki a «Ki csak
kedbe, csak bátran «zörgess» ennek a Istenre dolgát hagyja» 'gyönyörű pro-
szegény kis parochiának ajtaján, az... testáns zsolozsma dallama, ami gyermek-
«megfog nyittatnis előtted. . kora óta úgy a szívéhez volt nőve és

Az öreg Balázs sem ellenkezett már kihallatszott a szép, szelíden búgó or-
tovább, fájdalmasan nyugodott bele a gona szava" .. valami végtelen nagy Iáj-
változhatatlanba, de hő fohászt tebegett dalmat kezdett érezni, Sokszor alig 'tudta
az Egek Urához : vajha visszatérítené az megállni, hogy be ne lépjen a lutheránus
igaz' útra az eltévelyedett báránykáját, templomba, melynek küszöbe minf va-
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lami láthatatlan erő, úgy húzta maga
felé. .. Otthon 'sem volt nyugta ismeret-
len okú tépelödéseítől. Valami benső ön-
vád kezdett rajta elhatalmasodni, búsúlt,
töprengett s a szíve fájt ... egyre jobban
fájt, ... amióta a szűlői háztól elszakadt,
s a legszentebb vallásos elveiben mély-
ségesen megbántott apai szív elfordult
tőle. .. Tetézte ezt a lelki állapotát egy
újabb fájdalmas esemény, Egy napon a
férje megtörten közölte vele, hogy atyja:
az öreg Szöllősy, akinek a vállalatánál
ő is dolgozott, szerencsétlen vállalkozá-
sok folytán csaknem teljesen tönkre ment.
Még jó, ha a házukat, amiben laknak,
meg tudják mentení t Vagyonuk többi ré-
szét elvitték a váratlanul nagy mérték-
ben emelkedett anyagárak, a magas
rnunkabérek, a helytelen kalkuláció , meg
a börze.

Nagy és keserű kiábrándulás volt ez
a fiatalasszonyra, akinek férjhezmenésé-
nél nem a legutolsó szempont a fényes
jövő kilátása volt, s most alig másfél év
múlva minden összeomlott, férje állás
nélkül maradt és semmijük sincs ...
Pedig mekkora áldozatot hozott ő a várt
boldogságért !

Világosan kezdte átlátni, ho~y az apja-
nak igaza volt, a gazdagság utan áhítozás,
mely az áttérésének egyik motivuma volt,
hiú ábrándnak bizonyult s ime milyen
tragédiához vezetett, odaveszett a lelke
egész boldogsága! ...

Hiszen, ha ez a súlyos helyzet nem is
volt összefüggésbe hozható az ő át-
térésével. mégis a hitehagyottság bűn-
tudata alatt Balázs Erzsi úgy érezte,
hogy a szomorú helyzet, amelybe jutott,
az áttérése miatt szakadt rá, mintegy
büntetésül. Nem csoda tehát, hogy a
szíve keserű őnváddal telt meg.

Az eddig teljesen ismeretlen anyagi
gondok is jelentkezni kezdtek. Majd,
mintha még mindig nem lenne elég a
szomorúság kalváriájából, a férje nehéz
betegségbe esett. Heteken át VIrrasztott
férje betegágyánál, vergődő szívvel, a
fiatal asszony, míg végre Szőllösy Péter
lassan lábbadozni kezdett. A pillanatnyi
boldogság után azonban újra csak az ő
nagy boldogtalanságára eszmélt rá a sze-
gény Szőllősyné.

Volt azonban már férje betegsége alatt
is két vigasztalója. Az egyik az Újtesta-
mentom, a másile Székács püspök ima-
könyve. Az Ojtestamentomot édesanyjától,
az imakönyvet pedig az apjától kapta
~ konfirmációra, az első oldalon ezzel
az ajánlással: «Drága leányom, ha nagyon
megfájdul a szíved, ezt a könyvet lapoz-
gassad és ez meg fog vígasztalni.» Ezt
a két a két könyvet talizmánként magá-
val vitte a szülői háztól. Férje sem vette
zokon, hogy a felesége a protestáns
imakönyvhöz- menekül, nem is vehette,
hiszen amikor a betegsége alatt egy-egy
imát olvasott fel neki a felesége, azok
lelkéig meghatották, belátta, hogya világ-

irodalomnak ezeknél az imáknál alig le-
hetnek értékesebb gyöngydarabjai. Olvas-
hatja azokat bármely felvilágosodott em-
ber, valláskülönbségre való tekintet nélkül,
akinek lelke van és a szíve érezni tud.
Nincs a világon bánat, amit ezek meg-
vigasztalni ne tudnának ! Gyógyító bal-
zsamcsepp ennek a könyvnek minden
betűje a vergődő léleknek! ...

S amikor az Ojtestamentom olvasgatása
közben odaért, ahol Jézus gyönyörű
hasonlatai vannak solvasta: hogyan
nyerte vissza az elvesztett boldogságát a
tékozló fiú, úgy érezte, mintha ez az 'ő
esete l-enne, mintha ő is eltékozolta volna
legnagyobb kincsét, s most mindenéből
kifosztva állna az inség szélén ...

Ekkor egy benső szózat azt mondta
neki: Ne gyötörd magad! Fel a szívvel l
Csak raj tad áll a boldogság visszaszer-
zése! Higyj!... Bízzál!... A te hited
most is a régi! Ez meg fog tartani téged,
hiszen Krisztus Urunk is ezt mondta a
beteg nőnek, aki legott meggyógyult!

Ez a benső hang nagy akaratelhatáro-
zást érlelt meg Balázs Erzsiben : a régi
hitéhez visszatérését. Nagy megkönnyeb-
bülést érzett mindjárt, s amikor szándékát
közölte férjével, a sok sorscsapástói csön-
des emberré lett férjének sem volt semmi
ellenvetése.

Ujjongó örömmel sietett másnap, egy.
verőfényes szép tavaszi napon a kis
lutheránus parochia felé. «Zörgetett» és
- «megnyittatott néki». A tiszteletes úr
nem volt meglepetve, csupán ennyit szólt:
Leányom! én tudtam, hogy te visszajössz,
az evangéliumnak véghetetlen nagy az
ereje, annál csak a magasságos isteni
kegyelem nagyobb! Ez vezetett Téged
ide! . .. Majd amikor megkérdezte: bizo-
nyára tudod még Luther Márton káté-
ját, ... hogyne tudnám, kedves nagytisz-
teletű uram! - felelte boldogan a fiatal-
asszony, - hiszen ott égtek ezek a tanok'
szakadatlanul a lelkem mélyén és soha-o

'sem homályosedtak el, csupán a szemem
volt vak, ez .a szerelmes leány vaksága
volt, aki azt hittem, hogy a szerelem a
legfőbb dolog, holott a szenvedések árán
megtanultam, hogy mily gyarló földi kis
semmiség ez a lelki élet égi szép esz-
méihez képest! Igy szólt Erzsi, - sürű
könnyek között .

- Ne sírj, leányom, szólt a pap.
- Oh, nagytiszteletű uram! - ezek a

boldogság könnyei,
Mire a pap áld6lag telte kezét a meg-

téri bárányka fejére ...

Ill.
Valami földöntúli gyönyörűség fogható

csak ahhoz az érzéshez, amit a paptól
távozóban, Balázs Erzsi érzett.. Mintha
újjászületett volna, olyan égi boldogság-
tól sugárzott az arca, életkedve vissza-
tért, színte alig birt magával. Nem i.s
ment mindjárt haza, kiszaladt a virágos
mezőre, ahol végignézve a természet



nyíló pornpajan, az egész világot szerette
volna magához ölelni. Minden tárgyon
az isteni bölcseség végtelen nagyságát
látta, egészen .elbájolta a természet gyö-
nyörű harmóniája. Mert érezte, hogy az
ő lelkének harmóniája is visszatért, ami-
kor ráeszmélt, hogy a hithűség milyen
nagy és szép eszme. Amerre nézett, min-
den fűszál az Isten jóságát hirdette, min-
den madárka neki zengte tavaszi him-
nuszát. Balázs Erzsi szíve csordultig meg-
telt - boldogsággal ...

97
Néhány hét múlva a lutheránus temp-

lomban érdekes kép ragadta meg a hívők
figyelmét. Balázs Ferenc és felesége mel-
lett ott ült a padban a leányuk: Szőllősy
Péterné is, átszellemült arccal. S amikor
az orgona elhallgatott s a nagytiszteletű
úr elkezdte a szószéken : Keresztyén
atyámfiai az Úrban! Hallgassátok meg
ama szent igéket, melyek a mai napra
előírva találhatók Lukács evangéliomá-
nak XV. részében, a 7-ik versben a kö-
vetkezőképen : «Mondom néktek, hogy

" ... A pap áldólag tette kezét fejére ... »

Majd a szüleinek háza felé tartott. I ilyen módon öröm lészen a mennyben,
Edesapja meglepetve látta belépni leányát, egy megtérő bűnös emberen, - nagyobb,
aki apja lábai elé vetve magát, sűrű hogy nem kilencvenkilenc igazakon, kik
könnyei közőtt mondta el apjának az el- nem szűkölködnek megtérés nélkül», -
vesztett, de visszanyert boldogságát. ekkor sokan, akik nem ismerték Erzsit,

- En is boldog vagyok, leányom - nem tudták, hogy miért sír egy fiatal
szólalt meg Balázs, - ma ért engem az asszony a pap beszéde alatt.
én életem harmadik boldogsága. Az első Balázs és a felesége tudták és meg-
akkor ért, amikor anyáddal az oltár előtt hatva nézték a visszanyert boldogságnak,
állottam, a másodile amikor te szüléttél, leányuk szeméről - lepergő igaz gyön-
a harmadik pedig ma! Áldassék érte az gyeit ...
Ür szent neve! ...

A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.
*A hiizinielligencia - értelmesség - azon jel, melynél fogvást a bőlcs a

nemzeteket mázsálja. S az mennél nagyobb, annál kevesebbet szorul másokra,
s így annál függetlenebb, szabadabb s erősb a nemzet. - Ezek szerint mind-
egyiknek tehetségeben áll, akármily alacsony helyzetű legyen is, - s ez mily
kellemesen hevítő önérzés - nemzete erejét nagyobbitni. Széchenyi István.

7
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Miként vaksötétbe, ha villámló tény lob-
ban,

úgy hull ez a mondás a szívére.
Hatalmas alakja hirtelen megroppan.
halottként zuluui a bÖl'tön kövére.
Megkínzott lelkének úgy fáj ez az öröm.
Égő, meleg könnycsepp csorog végig

arcán. '
Zokogva vonaglik, alig bír felállni,
·s mint a súlyos beteg. alig áll a lábán.
Tántorogva indul. Kilép börtö.néből.
A falhoz lapulva oson a folyosón.
Retteg, hogy csak tréfát űznek vele,
s hogy katonák várják künn a nagy

kapun túl.
S mikor becsapódik az ajtó két szárnya
senki nem kiséri, senki nem. vár rája ...
Maga sem tudja mért, - vad futásnak

ered.
Verejték lepi el, lélekzete kihagy.
Elbotlik ezerszer, de felugrik újra, ...
és zihálva rohan, míg össze nem roskad.
Most már hiszi, érzi, hog,y újra szabad

lett.
Szioe majd meghasad a nagy boldogságtól.
Csak egy vágya van m~g. - hogy lássa

az embert,
aki megmentette a kereszthaláltói.

"

Barabbás.
ITta: Simon Ilona.

A sok részből pedig, melyek nem csak összekapcsolva nincsenek, de
vonzó erő helyett még szinte visszalökő erőt rejtenek magokban, mikép lehes-
sen alkotni gránitot, valóban sokkal könnyebb, mint gondolnók: csak igen
messze ne keressük a ragacsot, hanem magunkban. Kiki szeresse felebarát-
jában a hazaiit, az embert, s ne nézze, mi modon vet számot istenével - s
mely uton igyekszik mennyek országát elérni. Széchenyi István.

Sötét felhők mögül fátylasan kel a nap.
Jeruzsálem felett szűrkés fény dereng.
Börtöne mélyén Barabbás, a gyilkos,
a durva {alácán álmatlanul mereng.
Odakünn az utcán gyors léptek kopognak.
Minthogyha uolahol tömeg gyülekezne.
Távolabbról kissé zúgó moraj hallik,
tompa kiabálás, egyre erősöd ve.
Néha-néha csend lesz, de csak pillanatra,
S rája még bőszültebb, vad orkán har-

sonáz.
Mint szörnyű viharnak I!ijjogó sikolqa,
úgy sűoit a légben, ez a név: Barabbás!

I
Ahogy ezt a nevet a fogoly meghallja,
felugrik helyéről, az ablakhoz szalad.
Most jut csak eszébe, hogy Husvét köze-

ledik;
s hogya szokás szerint megszabadúl

egy rab.
Nem meri elhinni hogy az ő lehessen.
Remegve fogódzik az ablak rácsába,
és mikor tombolva kiáltják a nevét,
őrült örömében vadu1tan megrázza.
Homlokán majnem megpatfannak az erek,
hörgő hangf.oszlányok törnek fel szívéből,
karjait boldogan ölelésre tárja,
sakkor ... fülébe zúg: «Feszítsd meg!

Feszítsd tneql»

Okolbe merevül két kirujújtott karja.
a pántos ajtóra iszonyún rázúdul.
Az öröm, oillámos haraggá lesz arcán,
kegyetlen. vad átok sikolt ajakáról.
Dühöng1,le, ordítva száguld börtönében,
hörögve szaggatja ruháját hol éri,
fékezhetetlen nagy. őrült, vak dühében,
Olni szereine most! Ölni! Ölni ! Olni! ...

S im ajtaja előtt kulcsok z6rögnek.
Csikorduloa tuiilik börtönének zárja.
Megveli a lábát, támadásra készen.
Haja csapzottan hull bele arcába.
Robusztus alakján feszülnek az izmok.
A két karja mintlia vassá volna válva.
Mint vérszomjas vadnak a foga csikorog.
Ezerszer jaj annak, ki kezét veti rája!

Föltárul az ajtó ... Egy ember áll ott csak.
Csöndes, halk a szava: Ogy kivánja a nép,
hogy Kriszius haljon meg. Barabbás sza-

bad vagy.

Visszaóvakodik újra a városba.
Utat tör magának a zajgó tömegben.
Hogy Jézust meglátja, meglepetten áll meg.
Nagy, nehéz fájdalom, a szívébe döbben.
Szeme odatapad a touiskoronára ...
Csak nézi... nézi... hogy csurran ki a

vére.
Minlliu őtet érné a zuhanó korbács,
szögés, kínzó bilincs szorul a szívére.
Lelkéből elszáll a szabadság mámora.
Menekülni akar... de... nem mozdul

lába.
S ahogy magán érzi Jézus szelid szemét,
rémület kövesiil holtsáppadt arcára.
Könyörögni akar, de nem jön szó ajkán,
a torkát minthogyha vaskapocs szorítná.
Csak áll mozdulatlan, hangtalan, remegve,
s riadt két szeméből csorog a könny alá.
Fölhevült agyára sötét köd nehezül.
Elhagyja ereje, félholtan összerogy.

. .. és ahogy egy meleg, piros vércsepp
ráhull.

az első megváltotl újjongva fölsikolt.
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Az új erdélyi irodalom.
- Írta: Hamvas Béla. -

A magyar irodalom folyamának látókör jellemzi az erdélyi gondol-
mindig volt egy ága, mely erdélyi kodókat és amíg az ország 'egyéb
lelkek f.orrásából fakadt. Volt va- rész/eiben a helyzetek megítélése-
lami ebben az erdélyi lélekben, nél legtöbbnyire 'nem tudnak sza-
ami nemcsak sajátos, hanem kü- badulni a pártszempontoktól és a
lönösen értékes elemmel gazdagí- jelen hatásaitól, addig Erdélyben
totta a magyar szellemi termelést. az egyetemesnemzeti szempont az

Az eredeti, helyi sajátságokmel- általános világf-elfogás tükörében
lett nagy része volt ebben arrnak jelenik meg.
a körülménynek. hogy Erdélyben Ez magyarázza azt a szabad és
sokkal több maradt meg 'a régi nemes felfogást, amit a, két Wesse-
magyar müveltségből, mint az or- lényi képvisel. A magyar nemzeti
szág többi részében. A főuri osz- életnek ez a megítélése jellemzi
tályt itt nem csábította el nemze- Kemény Zsigmond tóI Ady Endré-
tétől a bécsi udvar. Az erdélyi ~gazt a sötét, sokszor reménytelen,
várkastélyokban akkor is magya- máskor ostorozóasi kegyetlen haln-
rul beszéltek, amikor Magyarcr- got, mely a nemzet bűneit kimé-
szágban a főnemesség elő tt már letlenűl elítéli.
teljesen ismerdlen volt a hazai V-olt tehát a magyar írodalom-
nyelv. nak 'erdélyi eleme azelőtt is, de

A hagyományoknak ez a meg- különálló erdélyi irodalom csak
őrzése magyarázza, hogy a nagy azóta f-ejlődik, amióta kitépbék 'ezt
nemz-eti ébredésker itt hamarább a természeti és lelki szépségekben
jelent meg a tavasz. Kolozsvárott gazdag területet a nemzet testéből.
színte fél századdal előbb épült Ennek az erdélyi irodalomnak
az 'első állandó magyar szinház. megmaradtak régi helyi sajátságai:
Aranyosrákosi Székely Sándor a a nemzeti hagyományok megőr-
«Székelyek Erdélyben» című hős- zése és az európai irányokkal és
költeményében a magyar ősi val- eszmeáramlatokkal való kapcsola-
lás újraélesztésére törekszik. Kriza tok keresése. Iróik a régebbi és
a népi költés kincseit gyűjti össze az újabb írók csoportjába aszt-
a «Vadrózsáks-ban és ezz-el.anagy hatók. ,
magyar néples nemzeti költés A régebb ír ók még teljesen
egyik alapvetője lesz. Jósika Mik- együttéltek az egész magyar iro-
lós a magyar mult történeteit dalommal éserdélyi vonatkozásaik
mondja 'el .az utódoknak. Mind- inkább tárgyaíkban, népi vonat-
ezek a szellemi irányok abból a kozásokban, rnint sajátos újszerű-
tisztán megőrzött magyar műve- ségükben nyilatkozik meg.
lődésből eredtek, amikben Erdély E régi irók vezére Benedek El-ek,
gazdagabb volt, mint Magyarország a nagy meseíró, a nemrég elhunyt
többi része. . székelyföldi remete. Kevéssé is-

De van az erdélyi lélekn-ek még merik, mert nem dolgozott híva-
~gy másik sajátsága is, amit talán tásszerüen, Kovács Dezsőt, a ko-
abból lehet magyarázni, hogy mint lozsvári református Joollégium tu-
önálló fejedelemség, azzal, hogy dós igazgatóját, aki mélyhumoru
maga intézte sorsát. jobban meg- jellemrajzaiban a legértékesebb el-
ismerte azeurópa.i államok ter- beszélők kőzé tart'Űzik., Kedves,
mészetét, mint az országnak azon hangulatos, népies Író a régiek
részei, melyeket a bécsi uralom II között Sebesi Samu. aki szintén
teljesen elzárt a külvilágtól. mcstanában halt meg. Gyalui Far-

Bizonyos szélesebb, európaibb] kas franciás .Iinomságú rajzokat
t»
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írt. Dózsa Endre Erdély múltjából délyi dalkőltők között meg kell
írt regényeket, újabb műve: Régi említeni még a következöket: Bárd
jó és régi zord időkből. Oszkár, Dsida Jenő, Magyar Bá-

Az új erdélyi irodalmat az 081- 1int, Krüzselyi Erzsébet, Pakocs
szakítás Iegnsgyobb erdélyi köl- Károly, Szalay Mátyás, Szentimrei
tője: Reményile Sándor, nyitja Jenő és Walter Gyula.
meg. Az elbeszélők és regényírók kö-

Az erdélyi létekben élő erős, ön- zött első helyen áll Mákkai Sán-
tudatos magyar érzés, az erkölcsi dor, aki magyar tárgyait európai
felsöbbség tudata" a nagy nemzeti színvonalon álló ískolázottsággal
szerencsétlenségen érzett keserű dolgozza föl. Krisztus korából vette
bánat, af: igazság győzelmébe ve- az «ÉLet fejedelme» és a, magyar
tett törhetetlen hit. a legtisztább tőrténelembdl «Megszólalnak a kö-
és legszerencsésebb művészi for- vek» című regényének tárgyát, de
má:k között jelenik meg nála. Az legnagyobb és legelterjedtebb mun-
ország széfszakításának lelkűlete kája az «Ördögszekér» a Báthoryak
senkiben inem jutott művészibb ki- korából. Kemény Zsigmond örö-
fejezésre és költészete kertörténeti kébe lépett történeti felfogásával
emlék is marad művészi értéke és zord világnézetével.
mellett, Pálffyné Gulácsy Irén a «Fekete

Az új erdélyi irodalomnak má- völegényelo círnű regény évei emel-
sik nagy líra~ költője Áprily Lajos. kedett nagy hírre és pedig méltán,
Nem a nemzet hangulatainak, ha- mert kiváLó történelmi ismeretei
nem az egyéni életnek költője. Bár mellett az emberrajzolásnak is
az egyének életébe is belesir a muvesze. Ugyanezen jelességei
nemzet fájdalmat. ő mindíg a lél-ek nyilvánulnak meg legújahb nagy
Iinoman megrajzolt rezdüléseit történeti regényében «Pax vobis»-
énekli meg. Szava halk, de meg- ban is. Berde Mária, a nyugat-
kapó, sokféle színe van, de min- európai gondolkozás legnagyobb
dig a Iélek mélységeiből hozz3!.azt'lképviselője az erdélyi irodalom-
amit elmond. Áprily már nem él ban. Tárgyai modern társadalmi
Erdélyben, a. múlt év ótal a buda- kérdéseket boncolnak kiváló lélek-
pesti református gimnázium ta- tani hűséggel. (Örök film.' Halál-
nára.· tánc. Szent szégyen.)

E két nagy vezérlő alak mellett Szabó Mária" á szintén tehetsé-
a ~"gytl(l'emreméltó tehetségekegész ges nöíró a női Iélek válságaíval
sora"dolgtozLk.Igy Szombati Szabó Ioglalkozik meleg szívvel és nagy
István, aki rendkívül gazdag, sok- jósággal, (<<F,elf,elté.)))Molter Károly
sz.or Vörösmantyra, emlékeztető derült világnézetével lett népszerű,
nyelvén küzdelmes éltetének érzel- Kós Károly Kalotaszeg: vidékéről
meit énekli meg. Vele szemben a írt élénk rajzokat, Balogh Endre
megnyugvás és derű költője Bar- Mikszáth Kálmán követője.
talís János, aki szinte kikapcsoló- Kiváló elbeszélő még GyaU3lY
dik a közösség életéből Iaiusi 111a-Domokos. Ujabbari három elbe-
gányában. szélő köbete j-elent meg: Ösi rögön,

A :komoly erő és szelid gyengéd- Rég V10lt,igaz volt, A föld .népe és
ség egyesuk Tompa Lászlo költé- egy regénye: Vaskenyéren. Kisebb
szetében. Végvári fájdalma zeng elbeszéléseiben a falusi éltetet raj-
Finta Gerő llíráján. Hazája sorsát zolja egyszerű művészettel, regé-
siratja, de családi körében vigasz- nyében a torockói bányászoknak
talast talál Serestély Béla. Sok- jogaikért folytatott harcát mutatja
ohdalú író Jánossy Béla, aki lírai be. Megrázó regényben mutatja.be
versek mellett elbeszéléseket és re- az erdélyi magyarság szenvedését
gényt is írt, pompás jelternrajzzal Székely Mózes (Zátony).
és 'igen érdekes mesével. Az er- Az telbeszélők között meg kell



- Már megint elhibáztam ' a
számolást! - csóválta meg a fejét
Olusius János, a város fiatal szá-
molómestere. Aztán aggodalmasan
tette utána: Csak legalább ész-
re ne vegye Petzenmayer uram!
Össze kell szednem magam, ez így
már 'igazán nem mehet tovább!
Még utóbb híre megy a városban
Clusius János szórakozottságának
s akkor aztán v~ge is a becsűlet-
nek! A számolők céhe könyörtele-
nül kirekeszt tagjai közül. Ugyis
nem valami jószemrnel nézik, hogy
hamarabb avattak mesterré l

Ilyenformán búsult a' számoló-
mester. J óll ment pedig a mcster-
sége, sokan jöttek, számolni nem
tudó céhmesberek, kereskedők, sőt
urak, katonák is számol tatni, mert
akkoriban ki-ki nem maga számolt
még, hanern külön az ilyen Clu-
sins-Iéle számolómcster végezte el
illendő díjért az ernberek szám- Clusius Jánosnak most íme még-
adásait. is olyasvalami zavarta meg a fejét,

Nehogy azt gondoljuk ám, hogy ami se mértékben, se számban, se
a nagy forgalom zavarta meg vala- súlyban, hanem rózsaszín arco cs-
hogy a fiatal számolómcstert. Más I kában, aranyhajban, kék bámuló
vol t itt a hibák eredete s 'erre a szemben dicsérte az Ür tökéletes

Mértékben, számban és súlyban
teremtett az Ur mindeneket.
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említeni még a következőket: val az erdélyi irodalmi életnek
Nyir'ő J ózsef(Sibói bölény), Finta Iekintélyes tényezője. - Az elsza-
Zoltán, 'Kacsó Sándor, Kaa-ácsonyi kítás óta keletkezett többtéle folyó-
Benő, Kuncz ALadár, Ligetí Ernő, irat kőzűl ,UJ Reményile Sándor,
Sipos Domokos, Tabéry Géza, és majd György Lajos szerkesztésé-
Tamási Árom(Szűzmáriás királyf'i), ben megjelent «Pásztortűz» című
Kisbán Miklós. szépírodalmí folyóirat emelkedett

Az erdélyi irók nagyon sokféle olyan malga~ .színv:olll~lra, h~~gy a
világnézeti árnyalafban írnak, de mag.y,aroysza;.gl has:Ülnlo folyóirato-
mindnyájukbam közös lévén a, ma- ka~ .1S .tulszal"ny,aJJa. A n:~asabb
gyar nyelv, irodalom szeretete, - knh~al elveket a.z ~rdelYl I,ro~
tudtak közös irodalmi egyesületet da!ml Szemle, -. illetőleg ~r~elY:l
alkotni. Ez az egyesülés az Er- Muzeu:~:n ígyekszik me,gv:alos~.t~l.
délyi Szépmíves Céh, amelyből ~gy.amtt c~oportosulnak, a külön-
1926-ban alakult a Helikon. A Hel- fele tudomanyoknak magyar nyel-
likon gróf Bánffy Miklós (Kisbán vű művelői.
Miklós) és báró KIemény János tá- A magyar lélek törhetetlen ere-
mo,gatásával annyira megerősödött, jét mutatja ez az élénk és értékes
hogy sorozatos könyvkiadványai- szellemi éld Erdélyben.

Az igazi remek.
Irta : Kilián Zoltán.

1. hibaforrásra Clusius János maga
is hamar ráakadt.

ne hát hogyisme akadt volna rá
kőnnyen, amikor egy nap tízszer
is elébe került a szegény számoló-
nak ez az ok l

Clusius boltja ugyanis a taká-
csok utcájaban állott. Mégpedig
éppen Hegelln mesternek, a taká-
csok nagytekintélyű oéhmesteré-
'nek a házával szemközt. Ekkor-
tájban pedig Hegélin céhmester
uram Márta nevű szemefénye volt
a város legszebb leánya.

Ez a kékszemű, riapsugárhaju
csoda teremtés borította fel olyan
furcsán aszlegény számolómester
tudományát. Ékes cáfolat vblt ez
a sok számolásbeli hiba arra a
büszke felírásra. mely o. tt ragyo-
gott Clusius János boltja homlok-
zatán:
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alkotó erejét.
Hogy így rájött a hibák nyitjára

a fiatal mester, töprengeni kezdett
erősen, hogy hogyan segítsen a
bajon. Törbe a fejét nagy szomo-
rúam: '

gel állt, ide-odajárt a bolt előtt
az utcán. Egyszer megint csak a
Hegelm-házra szaladt a szeme.

Belepirult. Aztán elhatározóan
súgta a leány ablaka felé:

Vasárnap megkérem a keze-
- Itt maradjak? Vagy elmenjek det!

innen? Ha elmennék, bizonyos, II.
hogy csak ide húz a szívem, erre- Másnap reggel éppen Corirat
felé kódorgok örökké 5 akkor a mester, a posztós számoltatott Clu-
boltomat akár ki se nyissam má- sius-szal, amikor felnyílt a Hege-
sutt! Ha meg itt maradok ... iin-ház ajtaja.
akkor akkor... Márta lépett ki rajta.

Izgatottan pödörgette hetyke kis A férfiak tisztelettel köszönbek
bajuszkáját: neki. Márta kedvesen biceentett

- Számok helyett egyrecsak a aranyos fejével, aztán sietve ment
szép égszínű szemét látom! Mi a bábosok utcája felé,
lesz ? Mi lesz? . Clusius hosszasan nézett utána.

Pattogó ablaknyitogatás rézzen- . Conral megköszörülte a torkát,
tette fel vebből a nagy tépelődése- majd azt mondta Clusiusnak:
ből. Hegelln mesberuram házán - No, ez a Hegélin Márta is ha-
nyíltak fel az ólomkarikás ablakok mar elkerül az apja házától!
rendre; Márta leányzó takarított. - Hogy-hogy?
Olyan gyönyörű volt abban a reg- Conrat nagyot bámult.
geli üdeségében, hogy Clusius Já- ~- Ejnye, itt lakik velük szem-
nos alig tudott [öreggelt mondani közt, és mégsem tudja, Clusius
örömében. uram? Noha nem hallotta még,

A takácsmester leánya se nézett megmondom én: Helmsauer s'e-
el a csinos számolórnester feje bestyén, a pástétomsütő kéri meg
fölött a levegőbe. Látható szives- a Márta kezét.
séggel bólintott vissza Clusius kö- Összekeveredett szám, utca, pult,
szönésére. posztós a számolórnester előtt -".

Clusius felbátor-odott. - Ne tréfáljon, Corirat uram! -
- Olyari szép, mint az új Szűz rebegte nagynehezen. .

Mária-kép a katolikusok templo- - Miért tréf'álnék ? - ütődött
mában l - kiáltotta at a takács- meg a posztós, - amit én mondok,
kísasszonynak, ahogy a gyönyörű, arra mérget vehet kegyelmed, J á-
virágos kere tben kihajló szép nos öcsém! Tulajdon feleségem
lánvra tekintett. hallotta az öreg Helmsauernétöl ...

Márla menten elpirult 5 vissza- Clusius János alig tudott végezni
. ugrott a szebába. Nem is mutat- Conra.t urammal. Azt hitte, meg-
KOZOttazután. hall hamarosan, szélpattan a feje,

Clusius hamarosan eldöntötte vagy rászakad a kék ég.
azonban a nagy kérdését: Be is zárta: rnenten a számoló-

- Nem megyek el innen soha! boltot s 'elindult arra a bábosok
Egy asszony állt meg a mcster utcája felé maga is. Hegelin Márta

pultja előtt, valami búza- meg felkeresésére.
boreladást számoltatott össze; Clu- Meg is találta nemsokára a szerit-
sius dolgozni kezdett. egyház mellett 31 leányt.

- Hát maradunk! - mcsolygott Márta elrémült, amikor a zöldre
édesdeden amikor a megrendelője vált, a,Iig támolygó fiatalember üd-
elment. ~ Maradunk!... De mi I vözölbe.
lesz a számolással?! '" Ei, az is - -Mibaja, számolómesber uram?
csak megy majd valahogy! - kérdezte tele részvéttel.
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Clusius közelebb lépett hozzá.
- Szeretí Helmsauert? - súgta

neki. - Szereti, Mártuska.?
Márta könnyesen mosolygó sze-

me triondott erre a,kérdésre tagadó
feleletet.

- Nem, számolómester uram!
Úgy elpattant erre a tag adó felle-

ldr-e Márta rnellől a számolómes-
ber, mint a legsebesebb röpülésű
nyílvessző. Szaladt, semmit sem
látva" s-emmit sem hallva, egyenest
haza.

Hegelln Márta elámulva nézlett
utána,

- Tetszik? Igen tetszik?
- Csodarnódon. Aztán ma reg-

gel egy pogány hírt is hallottam
Conráttól, a, posztóstól Mártus-
káról. .

A takácsok céhmestere kiváncsi
várakozással hajolt 'előre. Meg-
kapta a számolómester kezét:

- Pogány hírt? Az én leányom-
ról? Az én Mártuska leányomról ?

- Azt. ..
- Ki vete hát, ne gyötörjön ke-

gyelmed!
- Hát hogy Helmsauer Sebes-

tyén is el akarná venni Hegelln
Ill. céhmester uram leányát ...

Otthon azon melegiben ünnep- A céhmcster hátrádűlt a széké-
lőbe öltözött Clusius János. Ki- ben. Elkacagta magát:
csinosította magát ragyogóra s - ... Hahaha . :. Hm ... hm ...
aztán - bekopogtatott a Hegelln- hát ezért volt olyan sietős a dolog?
ház ajtaján. . . - Ezért is! - pirult 'el Clusius

A műhelvben találta az öreg ta- .János és hozzátette még, - aztán
kácsmestert. meg Mártuska szíve is felém haj-

Hegelln nagy szemel meresztett ladozik ...
a különös időben, ünnepi ruhában Erre azonban szigorúan, sietve
jött számolómesterre. El nem gon- az asztalra csapott az öreg úr:
dolhatta, hogy mit akarhat. - Az én leánvom szíve odahaj-

Meg is kérdezte tüstént: ladozik, ahova én akarom!
- Kegyelmed, Clusius János I - Nem is azért... csak éppern

uram "! Ugyan mi járatban lehet hogy mondorn .. , hebegett ijedten
nálam? ne bármilyen járatban lé- a számolórnester és kutatón nézte
gyen is, jöjjön csak az ünneplő a. céhmcster arcát, vajjon harag-
szobámba, ne itt, a műhelyben be- szik-e?
széljünk! Hegelin Márton szigorúam nézett,

Bevezette nagy szivességgel a de azért egy cseppet sem haragu-
fiatal vendégét és leültette. dott. Tetszett neki, hogy 'a, .:válr,os

- No most ki a szóval számoló- két leghíresebb, legügyesebb fiatal
mesteruram ! mestere versenyez így a, leányáért.

Clusius .János nem sokat ker- Erős, egészséges, szemrevaló fiatal
belt, hímezett -hámozott. Kivágta. férfi mind a. kettő; azután meg van
kereken: is mit aprítaniok a tejbe! Helm-

- En bizony Ieánykérőbe Jövők, sauer is jó! bírja magát, de a' Clu-
ha nem venné rossz néven Hegélin sius-család vagyona is sokat érő!
céhmester ura.m! Sok országra szóló hírük van

Hegelln ,elmosolyodottez1en a azoknak a hordóknak, melyeket
bátor őszinteségen. az öreg Clusius Keresztély, a ká-

- Csak így, hirtelen, minden be- dárok híres atyamestere csinált!
ielentés, szokásos tapogatódzás nél- DűH is értük az arany, 'ezüst.
kül? Senkit nem is küld elöljáróha Fontolgatta, rriéregette (gy ma-
a lányosházhoz? gában a két kérőt Hegélin Márton

Clusius János csak mondta to- uram. Nem igen dönthette el egy-
vább: könnyen, hogy melyik a megfele-

- Nagyon, de nagvon tetszik ne- Iőbb, melyik a derékabb.
kiem a kegyelmed leánya, céhmes- - Valami nagy dolgot kellene
ber uralm! kivánni tőlük, - gondolta' mostan
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magában, - az Ienne a legjobb tes. Vari-e remekebb dolga a világ-
döntőbíró! Amelyik meg tudja nak, mint valami pompás eledel?
tenni, azé legyen, a Iéányom . . . A másik párt viszont a., -szellemi

De hát mi legyen az? .. Hopp, tudományok előkelöbb voltát han-
megvant goztatta, s az ész munkáját be-

Felkiáltott örömében, hogy így csülte többre a kézénél. A tespedö,
rájutott. kényelmes város élete egyszerre

Aztán nyájasam fordult a feszül- Iellendűlt, vitatkozó csoportok,
ten várakozó számolómesterhez : egymást leszóló mcsteremberek és

- Tudja mit Clusius uram? Egy hozzátartozóik vitája hallatszott
nagy feltételt kell teljesítenie ... mindenünnen.
Akkor lehet szó a' dologról... Hogy a pástétomsütő csodás re-

- Van olyan feltétel, amit ro ne mekkel fog Hegélin Márton és
teljesítenék Mártuskáért? - mon- Márla elé állni, abban biz-ony-os
dotta Clusius J ános áhítattal. Es volt minden ember a városban.
belenézett nagybátran a céhmester De mi lesz a Clusius próba léle-
szemébe. lével ? Abban bizony még a Clu .

- Nono, - bólogatott Hegélin sius-pártiak is nagyon bizonytala .
Márton, - nagy dolgot akar-ok nul láttak.
ám! Clusius János hetek óta nem

- A világ legnagyobb dolgát mutatkozott már. Hasztalanul ke-
kérheti kegyelmed! reslék boltjában, egyéb megszokott

- J ó ! Ha már így versengenek helyein a hívei, nem volt látható
ketten az én kis lánykámért, mutas- sehol.
sák meg mind a ketten Isten iga- - Bizonyára a remekén dolgo ...
zában, hogy mit tudnak! En egy- zik ennyire magába zártan !
formán becsülöm, szerétern mínd- mondották bizakodva azok, akik
kettejüket, Helnisauer Sebestyént az ő diadal.át kivánták.
is, k'egyelme?~~t is; .. ,~,em választool A Helmsauer-párt viszont gúnyo ...
hatok kettejük kozott. Hanem lódott ezért a hirtelen eltünésért.
tudja mit, öcsém? Céhbeli kivál? - Elbúj l, mert úgyis tudja, hogy
mesteremberek kegyelmetek, CSl- hiábavaló minden kűzdelem ' EI-
nálj?n, millldegyik~ik ~' maga mes bujdosott szégyenletéhen szegény
terségéhen valann híreset, nagy számolómester!
szerüt, .~en1:ekbe! Ar~].I~lyikükn~k a Helnisauer Sebestyén, a kövér ...
rnunkáját ,Jobbnak ítélem, aze le- kés pástétomsütő elbizakodottan
gyen a. leanrom k'ez~! . mondogatta a boltjába betérőknek.

C:USlUS ~anos f'elallt, aml~or a .Számolópadból,' g-olyókból,
takácsok céhmcstere a szavát be ... tintaból akar remeket csinálni az
fejezte. Kezet nyúj~ott. az ember? Amil én csinálok, az

- Igy legyen; céhmcster uram! kedves a szemnek, jólesik a jó
- mondta keményen. szagot kedvelő orr-nak, csiklan-

dozza az ember ínyét .és emeli az
egészséget, jókedvéti Az én reme-
kemre még a császárok és királyok
is nagyot nyeln ek ! Hát ha még
megkós tolj ák?! Bizony mondom,
asszonyok, emberek, még a sütő-
tepszieimet is kinyalogatják fel-
séges nyelvükkel utána!

No ha büszkélkedett a sütőmes ...
ter, volt is neki mire. Mert csinált
is a -határidőre olyan pástétomot
remekbe, hogya takácsok érdemes
céhmcstere nem lelte helyét álmél-

IV.
Hegelin Márla' keze élnverésének

különös feltétele hamar hírül sza-
lad t az egész városban.

Ettől 'a perctől fogva két pártra
szakadt az egész lakosság, és örö ...
kös 'izgalomban égtek asszonyok,
lányok, férfiak, gyerekek, Ki-ki a
maga hajlandósága szerínt foglalt
állást; 'egyik, mert jól szeretett
'enni, természelesinek találta, hogy
csak a pástétomsütő lehet a .győz-
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kodásában. ses ajánlás, mely a Hegélin Márta
J 'Volt abban' a remekben minden, szépségét, nemes lelkét hirdeti

ami csak kapható jó van ezen a örök Időkre!
világon: a legfinomabb hús; vaj,- Kegyelmed is remekelt ám
gomba, olaj, Iüszer, vöröshor ... a maga mesterségében, Clusius
Ki tudná mindet előszámlálmi í Aki uram! - szaladt ki az elismerés
megízlelte, menten a mennyország- Hegélin száján, amint reszkető ke-
nan érezte magát. zével forgatni kezdte a könyvet.

Almélkodtak is rajta, dicsérték - Holnap délben adom meg ke-
is eleget. gyélmednek a választ! - hirdette

Maga az öreg Hegelln mesber is ki végül az elhatározását.
így kiáltott fel nagyelégedetten. N agy diadallal vitte haza a maga
, -'- No ilyet csakugyan nem evett emberét mind a két párt. Egyfor-
még a világon senki! Ez aztán csak mán bizonyosra vették a pártjuk
az eledel! győzelmét, már nem is vitatkeztak

- Aki ezen él, kétszáz esztendeig a másik féllel többé! Minek? Lát-
is elél! - tódította a lelkesedést hatta a remeket mindenki, ott volt
az öregebik Helmsauer Sebestyén a város szeme előtt.
aki szintén 'eljött, hogy a fia dics-ő- Víg mulatást csaptak Helm-
.ségében sütkérezzen. sauérék is, Clusiusék is. Hangzott

Teljes volt így a Helmsauer- a daluktól az egész város.
párbon a diadal. Helmsauer Se- Ezalatt egész délután a két re-
bestyén, Hegélin szavait hallva, mek mellett töltötte idejét tiszte-
már odaképzelte magát Márta 01- letreméltó Hegélin Márton uram,
dalán a székesegyház nagy oltára a takácsok céhmcstere.
elé. Es már csodálatos lakodalmi Hol apá st é tom ból e sz e-
tortákon, .pécsenyéken törte a fe- g e tet t, hol a p o m p á s k ö n y v-
jét, ! melyeket' százesztendő mulva be me re s z t ge t te a sze me v i-
is megemlegessenek azoknak a ven- 1 á gát. '
dég~~l~:nek az unokái, akik ettek I - Az 'egyik, a pástétom, a jel-en-
,beloluk., . . nek szól csak ugyan, - dünnyögte
. Hogy, M~rtuska IS sner,eh,. I:,a jóllakottan, - de ha neki adom,
ilyen .paste~omot tudhat ,~nllll, es egész életemre 'ezt a jót ehetern.
sz;er,~t~,.~z .lly,en nagyszeru eledel Igy alakulnak a dolgok, ha Már-
készítőjét IS, ..abban egy szemreb- tuska- Helmsauerné lesz ... Alud-
benetig s't:1?: kételkedett a ,s~t~; junk rá egyet! G I [JU 1/

nt: megJott a pontos ?atan?or,e Szundított az öreg egy órácskát.
Clusius J,anos" a r,em~tenek félre- Amikor felébredve kinyította a
vonult szamolomester IS. Ha Helm- szemét az első tekintete tüstént a
s~,~ertesti, Clusius uram lelki táp- Clusiu~ könyvére 'esett.
lálékot hozott: - Hm, - mormogta megint,

ahogy az elalvás elötti megállapi-
tása az eszébe jutott, - 'ez a könyv
meg fenntartja a Hegeliri-nevet és
Mártuska hírét örőkre l '" Időtlen-
időkig . .. Istenem, ez s,em utolsó
dolog! .

Kíment a műhelybe, járt, néze-
getett itt is, arnott is. Visszajött
megint. Nézte a két remeket. Nyúlt
ezért is, azért is, de mindig vissza-
húz ta a kezét.

Egyszerre felverte a tépelődésé-
ből az esti harangszó.

N agymérgesen pattant fel :

Clavis ariihmetica
avagy

a nemes sztimolémesterség hulcsa.
mely, által a számolás csodálatos
műuészete a tisztes tanuló üdvére
lelkekbe 'xárható. '

A mostani és eljövendő számos
generatiók kedvéért irattak nemes
Clusius János által. az Úrnak 1534-ik
esztendejében, az Út dicsős~gére.

Ez volt a Clusius remeke, ez a
hatalmas, nagyszerű könyv. E cím-
lap után pedig belül a gyönyörű
szép, sokszínű képpel díszített ver-



- Kegyelmednek, meg a szená-
hoz ti tanácsházra. Elmondta neki
sietve:
toroknak kell dönteni az ügyben!
Isten látja az én igaz lelkemet,
nem tudom, melyik remek a kű-
lönb! Nem tudom, melyik kérő a
kedvemre valóbb l

Frisius főb író jót nevetett a
dolgon.

- En tudjam jobban, melyik a
kedvedre valóbb vő?! Eredj haza,
Márton, aztán szánd el magad
valamerre! Egyikkel sem jár rosz-

rült most már; a comissio négy
tagja közül ugyanis a pék, meg a
mészáros bizonyosan Helrn sauer-
pártiak, aminthogy a városi adó-
szedő, meg a nyerges feltétlenűl
Clusíusra fognak szavazni.

Másnapra jelölték ki az ülés
napját.

v.
Csendes és sötét volt az éjszaka.

Senkisem látta hogy két, tetőtől-
talpig beburkolt alak oson a falak
tövében a főb író utcáján végig.

A Frisius-ház 'előtt hirtelen meg-
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Csipjen meg a kakas, ha szul a leányod, az bizonyos. ,
tudok köztük választani! Hegelln Márton nem tágított

Nem is vokoskodott most már - Kegyelmed a főbíránk, -
tovább. Másnap korán reggel már I mondta Frisiusnak, - saját válasz-
magához hivatta a kérőket. tásunkból tettünk azzá, dönts te!

- Megint csak nem tudok vá- Azért vagy bíró!
laszt adni, kedves barátaim! Ha- A főbíró vállal vont.
nem ajánlok valamit: jelöltessünk - Jó, ha úgy akarod!
ki a tanáccsal egy négy szemáter- - - - - - - - -
ból álló comissiót, döntsön az a Elvállalván a bíráskodást, men-
főbíró vezetésével! ben ki is nevezte Frisius a cornis-

A két kérő beleegyezett. siót. v

Nosza szaladt Hegélin céhmester Hegélin Márta sorsa így teljesen
uram Frisius uramhoz, a főbíró- Frisius Lothar főb író kezébe ke-

Hol" a pástétom ból eszegetett. hol' a pompás könyvbe meresztgette szemevilágát.
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állott ez a két fekete, titokzatos Le h u.l l t abu r o k, s egy
alak. Az egyik megkopogtatta a hal á 1ra i jed t, sze pe g ő a r-
nehéz kaput. co c s ka bukkant ki a fáty-

Kisvártatva jött belülről valaki. 1a kal ó 1.
- Kik vagytok? Mit akartok? I Frisius nagyot nevetett.
- Könyörgünk, engedjen be ke- - Jól s-ejtettem ! Hát te vagy,

gyelmed! . lelkeoskérn ? Eszern a bátorságo-
- Mit akartok? dat! Abban a nagy ügyben jöttél
- ELmondom odabent, kegyel- ugy-e hozzám? Hát csak kivele,

mes főbíránk! Igen nagy ügyben melyikhez húz ez a kis szivecske?
akarok szólni kegyelmeddel... A kislány nehezen jutott szó-

Csattant a zár, a kapu kinyílt. hoz. Háromszor is neki kezdett,
A résen az egyik burkolt alak rnindíg rettentő dadogásba, piru-

gyorsan besurrant, a másik alak lásba fulladt a szava.

kint maradt a kapuban.
Frisius kiváncsian fordult az

éjjeli látogatója felé:
- Bent vagy már, ki vagy, mit

akarsz?
A vendég remegő hangon kez-

dett beszélni:
- Kegyelmes főbíró uram ...

nagy az én kérésern ...
- Húzd le előbb a kámzsát a

Iejedről l - parancsolta mérgesen
a főb író s a jövevény fejéhez
emelte a lámpáját. - Látni aka-
rom, ki vagy!

- Bátran a szóval, kicsiny bo-
gárkám!

- Jaj, n'em m'er,em ...
- Kis csaesi madaram, merd

csak egész bátran! Hiszen igazad
van, be mégy férjhez,tiled a vá-
lasztás!

Igy biztatgatta szóra Frisius
uram a leányt cirógatva, s a ham-
vas arcócska simogatására veszébe-
jutottak a régi, nagyon régi idők,
amikor még Frisius néni, az élete
párja volt ilyen remegő őzike.
Elnevette magát.

Lehull a burok, s egy halálra ijedt, szepegö arcocska bukkant ki a fátylak alól.
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Ettől a nevetés től felbátorodott
a kislá~y: " , ,

- Hat ... hat en ... ell-... en a
számolómes tert szeretnéml .. , ha ...
ha Frisius bácsi is úgy akarná!
Ugy-e úgy vakarja, Frisius bácsi?
Kedves, drága jó főb író bácsi ...

Gyönyörű két szeme 'esdőn bá-
mult a nyalka öreg urra, pici pi-
ros szája szomorkásra állt.

A főbíró sietve nyugtatta meg.
- Úgy akarom... persze, hogy

úgyakar,om . .. Hogy is akarhat-
nám másként ...

- Kőszönőm, főb író bácsi, kö-
szönöm ...

- Hohó, kislány, nem addig van
azonban ez! Clusiusra szavazók,
persz,e, persve, - huncutkedott a
főbíró, - de csak akkor ám, ha
az a pici piros szád egy cuppanós
csókol nyom ide... ide ni, a
bajuszern alá! A városházáról bak tatott haza a

- Uram Jézus ... hogy kérhet következőnapon Frisius Lothár fő-
ilyet tőloema főbíró bácsi?! bíró uram, és ahogy kifordult a

- Hogy kérhetek? Hát te hogy széklesegyház sarka felé, c sa k jön
kérheted az én szavazatomat t! Va- ám s ze m he egy r a g yogó em-
larni ártatlan árát csak kérhetern ber pár a p l é bá ni a fel ő 1. Clu-
annak, hogya be szerelmcs pici sius János, meg Hegélin Márta.
szived szerint Clusiusra szavazók! Boldogan ujságolta a leány:
Kosarat adok a sütőnek l - Most jöttünk a paptól, főb író

- ... Igen igen ... de hiszen bácsi! Jelentkezni voltunk.
én még soha soha sem csókol- Éppen ekkor ért ide a számolók
tam ilylen bajuszest .. '. - felelte oéhmestere a társasághoz. Tele lel-
Márla s csöpp tenyerébetemeUe kesedéssel űdvőzölte a főbírót:
izzónaecocskáját. - Mégiscsak kegyelmed tudja

Frisius bácsi kedvesen duzzogott. legjobban, m 'e 1y d k az iga z i re-
- Akkor a sütőre szav.azok! m lek!
-;- Jézusom, Máriám, csak azt-ne! - En ne tudnám?! - mcsoly-
- Hát kire szavazzak? gott huncutul a főbíró. Csak úgy
- Ej no, mondtam már! magában gondolta még hozzá: -
- En is a magamét... Nem. is tudja más rajtam kívül!

De ha sohasem csókol-
tam ....

- Annál inkább, fiam!
- Hát izé... csakugyan 'ez az

ára?
- Ez, ez madárkám !
Mártuska hallgatott. Nézte a fő-

bíró szép, galambfehér bajszát,
piros arcát, nevető jóságos szemét,

Egyszercsak odaszólt az öreg
Frisiusnak.

- Nem engedi el?
- Nem én, kislányorn l
- Akkor hát. .. akkor húnyja

be a szemét, főbíró bácsi!
, Frisius behunyta a szemét.

Valami kis forró érintést érzett
a bajusza alatt - - -

Mire felnézett, Mártus már kí-
vül VIOlta kapun.

A Mult elesett hatalmunkból, a Jövendőnek urai vagyunk. Ne bajlódjunk
azért hiábavaló remiscenciáhkal, de bírjuk inkább elszánt hazafiságunk s hív
egyesiilésiinh által drága anyaföldünket szebb virradásra. Sokan azt gondol-
ják: Magyarország volt - én azt szetetem hinni: lesz!

*
Azon előítélet, melyei számtalanszor hallunk "eddig is ió volt, tehát

ezentúl is jó lesz", - egy cseppel se józanabb okoskodás, mint pl. ,ez: mert
máig nem törött el kocsink, ezután se törhetik el. A természet szeni törvényei
egészen ellenkezőkép állanak. A mi eddig jó volt, az éppen azért, meri a
mult időben' volt jó, ma ián csak meglehetős s utóbb még káros is lehet,
mert minden előre vagy hátra megyen a világon. Széchenyi István.
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Jézus a forrásnál.
Írta : Kutas Kálmán.

Forrásnál ültünk. A lelkész elénk Jézus Urunk örök vándor marad,
Lépett s szólt: Hallja! Most Jézus jön Az útja minden szíven áthalad.

felénk ...

Ment, ment ... A szívén vágtak sok sebet, Amelyen 0, a vándor elpihen,
Vad sorsvízekben bátran lépkedett. A sok meglisztult édes lárujszioen.

, ~ )

A völgy ölébőL. honnan út kanyarg,
- Miként Sikár ba egykor - erre tart.

A vándor O. az élet vándora,
Ki járt, tanított s nem pihent soha.

Ajtók előtt fáradtan meg-megállt ..
Kopogtatott. Ó hány maradt bezárt!

Allt emberszívek a-jtaja előtt.
Kopogtatott. Hány nem fogadta Ot!

A szeretet örök, nagy vándorát,
Mégis csak vitte nagy szíve tovább.

Sötét hullámha könnyet hullatott,
Arcába csaptak korbácsolt habok ...

Itt van most is. Riadtan sorfalat
Allunk. s az Or közöttünk elhalad.

Ez l ákob-jorrás - s minden. hajadon
Samáriai. O szól: «Szomjazom»

«A forrás ill ... » - «Nem! Szomjazom
szioed ... »

«Kezedbe vedd ... » - «Adok belé hitet,-

Ez a forrás, szent balzsam-patak,
Mely égből csörgedez s el nem apad ... »

S leül mellé nk az élet vándora.
Lelkünkbe lép. Szívünk vánkosa,

Elhalt a szó s a percnyi csönd alatt
Az Or szívünkön áldón áihaladi ...

Harc a gyermeklélek ért -Oroszországban,
1. A kommunisták az ífjűságot
akarják hatalmukba keríteni.

Oroszországból az utóbbi években sok
szomorú hírt hallottunk. A keresztyén
vaUás üldözése olyan jeleneteket vetít
elibénk, amilyenekre csak Nero kerszaka
mutat példát. A keresztyén papok, püs-
pökök bebörtönzése, kínzása, kivégzése,
- a templomok lefoglalása, - az isten-
telenség magasztalása és terjesztése, -
az istentisztelet eltiltás a a kommunista
tanácsköztársaságnak az egész keresztyén
világ előtt nyiltan bevallott és gyako-
rolt programmja. Ha még hozzávesszük
az eUenforradalmárok tömeges lemészá-
rolását, a buzakivitel eröltetése miatt
több helyen fellépő éhinséget, meg kell
borzadnunk attól a sötét képtől, amely
elénk tárul. Ebben a forrongó, gyötrel-
mes világon azonban még mindig nem
az a legszomorúbb, amit fentebb emlí-
tettünk; a tanácsköztársaság legförtelme-
sebb bűne a gyermeklélek megmételye-
zése, szándékos megrontása. Az Oroszor- A kornrnunistáknak ezen célja felé ve-
szágban utazók megdöbbentő leírásokat zető úton ott állt azonban az Üdvőzítő
közölnek az elhagyott gyermekek testi- alakja, aki szent haraggal szól: "Aki
lelki nyomorúságáról. S a nyomorúság megbotránkoztat egyet a kicsinyek kö-
nem véletlen; a tanácsköztársaság veze- zül ... » Ezt az ellenségüket hamarosan.
tőinek ördögi céltudatossággal felállított felismerlék a kornmunisták, s a mióta
tervébe tartozik az ifjúság lelkének meg- I felismer-lék, megkezdődöLt a gyűlö!ettől
ronLása. Mint minden új eszme, új kOr-\lihegŐ harc Jézus ellen,' s a keresztyén
mányzási elv, a kornmunizmus is az ifjú- vallás ellen általában. Az első feladatuk-
ságra vetette magát. «Az ifjúság a mi nak tartották a gyermeknevelés terén,

jö:tőnk, az öregeket véronLással, terrorral.
lekötve kell tartanunk, amíg a korn-
munista elvek szerinL nevelt ifjúság fel-
nö.» Röviden összefoglalva ez a korn-
munisták belső politikája. Es eszerint
az elv szerint megindul a harc a gyer-
meki lélek ellen! Száz és száz vértől
mocskos gonosz kéz nyúl az ártatlan
gyermeki lélek felé, hogy hatalmába ka-
parítsa, hogy elraboljon tőle nnindent;
ami benne gyengéd, finom, nemes, s
amikor már kifosztotta, amikor minden
belső ellenállásra képrelenné teLte, akkor
belecsepegtesse az osztályharcot, osztály-
gyűlöletet, a legdurvább anyagias fel-
fogást és kiméletlen önzést úgy, hogy
ne ismerjen el mást, mint a marxizmus,
a kornmunizmus tantételeit s önmaguk-
ban a fékeveszett élvvágyot!

II. A vallást és a családi érzést
ki akarják irtani Oagyerm.ekek

lelkéből.
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hogy a gyermeki lelket megnyerjék ma- Ill. A kommunista iskola
guknak es gyűlöletet csepegtessenek bele
Jézus ellen. Számtalan sok állami bölcső- szabályai, _.szervezete. .r

dét, óvódát, elemi iskolát állítottak fel. Abban az új iskolában, amelyet a
A megölt vagy elüzött előkelők palotáit kornmunisták elvei szerint rendeztek be
használtak fel erre a célra, A tanítók-,egy ott működő tanító, O, Bruhns szerin't
nak szigorú parancsban hagyták meg: a következő szabályok irányitottálc az is-
"A rögtöni elbocsátás terhe alatt tilos kola életét:
istent, Jézust említeni, vallásos éneket 1. A fegyelem fenntartása nem a
énekelni, imát tanítani.» Sőt ügyeljen a tanítónak, hanem a tanulónak feladata.
t~nItó arra is, hogy a gyermekek maguli 2. A, ~anítónal~ n~ncs. joga ~hhoz, hogy
~w~o~~se beszéljenek ilyesmikről. Egy tan~lom~k bármit IS" megtiltson, még
ovono panaszolta egy utazónak. (U. kevesbbe ahhoz, hogy oket megbüntesse.
Bruhnsj, hogy milyen fájdalom töltötte 3. A tanítók nem avatkezhatnak bele a
el a szívét, amikor a gyermekek kará- tanulők swrgalmának törekvésének becs-
~sonyi é~ekért eseng tek, s . helyette a vágyának Ielkeltésébe, biwnyítványt nem
forradalmi dalt kellett énekelniök ame- állíthatnak ki. 4. A tanítási órák látoga-
lyet, ~g}ált~án nem értettek, s 'amely tása nem kötelező. 5. A tanítók a La-
lelkivitáguktól oly messze állt. Próbát nulóknak nem adhatnak fel tanulni való
tett a kommunista kormány egy Moszkva leckét, nekik csak előadni kell és a
mellett fekvő városban azzal a módszer- tanulők kérdéseire válaszolni.
rel is, hogy a gyermekeket 3 éves ko- Az iskola korrnányzását egy testület
rukban elvette az anyától és állami böl-. végezte, amelynek tagjai voltak: 1. az
csőrlékben neveltette. Az volt a célja, összes tanítók az összes "technikai sze-
hogy a gyermeket egészen elszakítja a nme,él{ly~ettej"egy,ütt: iskolaszolgák, mosó-
c~a[ádtól, a gyermek ne tudja meg soha, ' lrodaszel}le~~.z,et;2. u.g~,an<?lya.nszám-
kik voltak szülei, s a szülők ne tudják ban a tanulo ,lÍJusag In!mldotteI, ..3. ,s
meg, hol vannak gyermekeik. Ezt az ugyanol~an szat;Ib~n a~ ,~sk?la. kenllet~-
embertelen tervet azonban nem merték b.~n levo n~unk~ssag klkul~ottel. A szu-
erőltetni, mert még a proletárasszonyok löknek .az Iskola~o~ semmi szavuk ~em
is fellázadtak ellene. Az állami óvódákba I v?l~! M~vel a tanítóknak ez a ~?~man~-
azonban, külőnösen az általános éhinség zasi mod nem tetsz~tt, a gyulese!,rol
idején, tömegesen küldték a szülők gyer- elmaradtak; , lassan}.'ent .a ~unkasok
mekeiket fő1eg azért, mert ott a gyer- ugyan~zt tettek, - ok pedig azért, ml:';rt
mekek jobb ellátást kaptak, mint oda- nem ~rtettek a, do~gokhoz. 19~ ~~~t~n
haza. Az éhhalállal szemben az az er- az ,egesz, k,?rmanyzas ~ .t~l}u!o ,lfJu~ag
kölcsi veszély, ami itt fenyegette a gyer- k~zebe keru~t.,A tanulo lf~u~agtol fugg
meki lelkeket, egyenlőre számba sem jött. bl~{)l1yOSm~rtekben a ~~üo so}'sa IS:
Segyik-másik családban sikerült is ezt MI~den, ?sztalyban ,:an. flze~et~ kérn, ~ln
a kommunísta, vallásellenes felfogást a az Il~~tel~eskornmunista hato.sagnak rmn-
szülői tekintéllyel ellensúlyozni, alapjá- denT9lJelentést. t~~z .és minden ,egyes
ban véve azonban elkeseredett küzdelem talll~<;mak a politikai magatartasáról
volt ez a gyermek lelkéért, amely igen naplót vezet.
sol~S;Pl a ,szülő~ ve:e~ég~vel. végző~ött. IV. kommunista iskola nevelési

szanadsag utan sovargo fiatal lelek- és t itá dmé
ben igen könnyű felkelteni a tekíntélyek ani aSI ere menye.
ellen való fellázadás szellemét. "Ne tisz- Az említett szabályokról és az iskola-
teljetek senkit, ne adjatok semmit a vi- korrnányzás szervezeléből világosan mea-
lágtói elmaradt, önző szüleiték beszéd- állapítható, hogy ennek az iskolának ne~
jére, akik nektek nem akarnak sem sza- az a célja, hogy minél több ismeretet
badságot, sem élvezetet nyújtani.» Ez sajátítsan~k. el benne a tanulók, hanem
volt a tartalma azoknak a tanításoknak, hogy. az Ifjúság .lelkéből kiöljenek min-
amelyeket az iskolákban terjesztettek, s den bsz.teletet, hitet a tekintélyekben ; és
amelyek a gyermekek szívében sokszor amennyiben polgári körökből származ-
termékeny talajra találtak. S hogy mí nak, vagy kornmunistává tegyék őket,
lesz a jövője ezeknek a ayermekeknek vagy tehetetlen hábukká, akik már nem
l~sz-e belőlük hasznos, de~ék polgára a ves~~lyesek a k?mm u!lizmusra. Mert jól
tarsadalomnak; - vajjon ezzel a neve- tudjak, hogy alu magat nem fékezi nem
lési módszerrel nem teszik-e tönkre a fegyelmezi, az máson sem tud uralkodni
családot, - mind ezzel az elvakult kom- s így a hatalmon lévőkre. nézve nem
munisták nem törődtek, csak egy főcél veszélyes.. ~
lebegett előttük, hogy a Marx-féle tanokat Ennek az Iskoláztatásnak a tanitási
sajátítják el, úgy hogy ne is legyenek eredménye úgyszólván semmi más, minl
képesek mást meaérteni mint Marxot a Marx-féle elvek tudása. Marxnak könv-
a kornmunisták ap~stolát. ' ve az igazi kommunista bibliája, Előfo'r-

dult, hogy német ifjaknak, akik Orosz-
országból Németországba mentek tanul-
mányaik folytatására az elemi iskola
második, vagy hanhadik osztályában

Minden nemzetben van jó, van rossz, fogad-
juk el a jót, ne eressziik be a rosszat.

(Széchenyi.)
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kellett . tanulmányaikat folytatni, holott kat a városból a mezőre, illetőleg az
Oroszországban már a középiskola nyol- erdőkbe szorítani. Innét is folytatták tá-
cadik osztályának megfelelő tanulmányo- madásaikat egyes utasemberek ellen, sőt
kat végeztek. Ilyen kevés tudást nyújt gyilkoltak is, úgy hogy végre a rendőr-
az orosz kommunista iskola! Az erkölcsi ség bekerítette őket és egyszerüen le-
nevelés eredménye pedig egyenesen el- lődözték a szerencsétleneket, mint a
képesztő. Egyes részletek jellemzik talán nyulakat.
legjobban ezt a szerencsétlen, züllött Ez az eredménye a kommunista taní-
ifjúságot. Egy gyermekmenhely melleft tásnak és nevelésnek. Pokollá lett az
lakóknak már nem volt nyu~tuk. A gyer- élet a kommunizmus «dicső áldásai» kő-
mekek nem csak a gyümölcsöt lopták vetkeztében : mindenkinek harca min-
el, hanem tyukokat, kacsákat is. Végre denki ellen: gyűlölet, irigység, civódás,
panaszra mentek a menhely vezetőjéhez. kőnny mindenfelé. Millió és millió gyer-
Ez lemondóan szólt hozzájuk: «Orülje- meklelket szennyeztek be, rontottak meg
nek, hogy csak a gyümölcsöt és a talán örökre.
baromfiakat viszik el önőktől ; az én Mit hoz a jövő ennek a szerencsétlen
lakásomat már egészen kifosztották; el- népnek? «Isten nem csúfoltatik meg.»
vitték a vánkosomat az ágyból, a konyha- Ahol a gyermeklelket, a' jövőt így tönkre
edényt, a butoraimat, s a pénzt, amit teszik, ott a jövő valóban mint. valami
az eladásból szereztek, eldorbézolták ; s szörnyű rém mered a töprengők elé. A
én ez ellen semmit sem tudok termi.» mi országunk is majdnem hasonló sorsra
Moszkvában 1926 telén razziákat tartot- jutott, a mi gyermekeink lelkéből is ki-
tak a rablóbandákké egyesült gyermekek irtották volna Isten, Jézus nevét, s ki-
ellen. Ezek a jól szervezett rablóbandák irtották volna a szülők iránt való szere-
ugyanis a hazárok, piacok, boltok ellen tetet és tiszteletet. Ügyeljünk, nehogy a
sokszor támadást intéztek s mielött még vörös veszedelem visszatérhessen; Isten
a rendőrség beavatkezhatott volna, min- óvja meg a mi gyermekeink lelkét olyan
dent kifosztottak. Többször ismételt raz- I megpróbáltatásoktól, amilyeneknek az
ziával sikerült a gyermeki rablóbandá- orosz gyermeklélek van kitéve!

O. Bruhns után N.

A keresztes háborúk idején tör-\ gyermek s ifjúkor idejét, melynek
tént, hogy amikor vérözön árán földi ernber egész életére olyan
sem tudták a Szentíöldet tartósan kitörölhetetlen ha:tása van. .
visszahódítani az ozmán hatalom- Hogyan kerül a' szent család
tól, az e fölött kesergő kenesztes N ázáretbe ? Mária volt ide való,
vitézek szózatot hallanak: míért József a Judeában uralkodó s el-
keresitek a holtak közt az élőt, lenséges indulatu Archelaos elől
nincs itt, feltámadott. -:- Isten lé- húzódik ide BeUeheml;>őlH>rVr~za
lek s akik őt imádják, kell, hogy feleségével s az alig' két éves
lélekben és igazságban imádják. Jézussal.
Is tennek ez a tiszbelebe nincsen N ázáret Galilea déli részén,' egy
helyhez, időhöz kötve, mégis fő- a Iőkőzlekedő utaktól félre eső
ként a vallási éld terén, mimdent kies völgyben feküdt, szélső házai-
az adotthoz, ismerethez kötni sze- val már felkapaszkodva az ülaj-
rető ernber szivesen, szerétettel és fügerákkal beültetett halmokon,
gondol a Szentíöldre, amelynek honnét Izrael történeti emlékei ál-
tavasz idején pompás virágszőnye- tal megazentelt hegyeken s halmo-
gén, nyár perzselő hevében kopár kon a serdülő J ézus tekintete na-
tarlójan szerte járt. megváltó ponként megnyugodhatott ; kelet
Jézusunk jót cselekedvén. felől az ország 'egyik legszebb

A szent emlékek által megszen- hegye, a Tábor látszott, délkeletre
telt földön Betlehem, az Úr Jézus a Saul csatavesztéséröl és halálá-
Krisztus születés helye, Jeruzsálem, ról emlékezetes Gilboa, alatta Jez-
kinzatásának s halálának helye reel völgye, és mcssze nyugaton a
mellett természetszerűleg fordul tenger ködébe takart Karmel.
Iigyelö tekintetünk N ázáretre, ahol Nem volt jelentős hely. Az ó-

évtizedeket töltött Megváltónk, a szövetségben nem hallunk róla;
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Josephus, a zsidónépnek Krisztus a kiválasztottság folytán nem biza-
korabeli történetírója sem tud kedhatnak el, haragra gerjedtek s
róla. A mai Názáretnek körülbelül' kivévén a városon kivül a meredek
háromezer lakosa van, de nem hegytetőről akarták letaszítani, de
azonos a régivel, mely a hadak az Úr parancsolt az ő angyalainak,
dúlása folytán teljoesen elpusztult, hogy meg ne üssék lábát a kőbe.
s csak híres kútja maradt meg, E helyen töltötte tehát Jézus a
mely ma is az egyetllen kút N ázá- gyermek és ifjukor éveit. Hogyan
rétben, mely kőrül egész nap, de töltötte, az evangélíomok nem szól-
főként reggel és este élénk sürgés- nak róla. Lukács evangélíoma
forgás, pezsgő élet van. A kegye- összefoglalóan mondja, .hogy itt
let Mária-kútnak nevezte el. Lakói nevelkedett. Az a kedves elbeszé-
Jézus korában nem álltak valamí lés a. tizenkétéves J ézusról. melyet
jó hírben. Natanael kérdése, (János szintén ő őrzött meg számunkra,
ev. 146) vajjon származhatik-e N á- az egyetlen, amelyet ezen időről

Názáret.

zárethől valami jó, mutatja ezt;
Jézusna k szavai: nincs próféta
tisztesség nélkül, csak a saját ha-
zájában (Luk. ev. 424) szomorú
megállapítása annak, hogy sem
személyér, sem tanítását nem te-
kintettel isteni eredetűnek, sőt
amikor a názáreti zsínagogában
Ezsaiás prófáta könyvéhöl a 61.
fejezet 'első s következő versei
alapján arról szól, hogy az Úrnak
lelke van raj ta, mert felkente őt
az Úr, s a nép mult történetének
bizonyságait hozza fel arra, hogy

tudunk, de amely mély bepillan-
tást enged non körülményekbe s
víszonyokba, amelyek közt Jézus
serdülő korában élt.

Ezen elbeszélésből látjuk, hogy
'ebben az időben Mária mellett még
J ózsef is életben van, hiszen rnind-
ketten felmennek az ünnepne Jeru-
zsálembe s mindketten keresik a
körükből eltünt Jézust. De látjuk
azt is, hogy a názáreti családot
komoly vallásosság hatotta át, rrrely
a törvény alapján őket is kénysze-
rítette, hogy évenként felmenjenek
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a. fővárosba a husvéti ünnepekre. érthetjük me,g azt a titokzatos fo-
Miért cselekedted ezt vl~lünk;. az lyarnatot, amely kényszeríti a ,kis
elveszettvgyerrneküket harmadna- életcsírát, hpgy a magába zárt élet
pooa .templomban megtaláló.iszü- .lehetöségét csodás kifejtésre vigYIe;
lők e kérdésében azag:gódó szere- még kevésbbé magyarázhatjuk meg
tet mellett .szemrehányás is van, a,zt,h,ogy a Názáretben töltött évek
deoabból.i.hogy . a Jml,etensúgo:rú alatt .miképen történt amaz egylet-
gyermeknevelés dacára Máriától' 1,~I). szent 'hivatásra való fejlődés,
csasezen .szavakat halljuk, mégis amely ellentétben a zsidóság min-
kővetkeztethetö, hogy a szülők Sz1- den .várakozásával és reménységé-
vét nemcsak a múlt csodás vem- ·vlelnem az elnyomó rómaiak felett
lékei.vhanem a szemük előtt fel- diadalmaskodó földi Messíás, ha-
növő .Jézusnál "napról-napra ta- nem .a bűn, az ember életét meg-
pasztaiható jelenségek titkos sejte- mérgező bűn felett diadalmaskodó
lemmel .töltötték el. A tizenkétéves] s azt legyőzni segítőégikirály hi-

, Mária kútja Názáretben.

Jézus. szavai: avagy nem tud- valása.
játok-e.vhogy nékem azokban kell A náz áre ti zsinagógában bizo-
foglalatoskodnom. melyek az én nyára Jézus is hallgatta szombat-
mennyei.iatyámnak dolg,ai,mutat-I ról-szombatra a .szent igéket s
ják azt" hogy-szerit hivatására ér- azoknak rabbinisztikus magyará-
lelődík .s már most titokzatosan zatát, de ez nem tekinthető a
nyilatkozik. meg ...az.. amit. később messiási hivatásra valóvelökészü-
csodásan kifejtve találunk. Arnint- lésnek, hivatásszerű írástudóvá

'hogy azevangéliomi közlés szerint nem lett, amit az írást magyarázó
Mária .megtartotta; megőrizte'szfvé- törvénytudók és f'ar-ízeusok ké-
ben'<míndezen szavakat., sőbb is szemére lV:ebIlJek.Formális

Miképen Ijesz a; bimbóból .rózsa, előkészülésről egyáltalában nem
:;1 virágból J~y4mölcs, a Terrnészet] lehet szó ; amíg atyja élt, az Ő ol-
életében is csak láthatjuk, die nem dala mellett, annak halála utáln,

8
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mint a család legidősebb. férfi tában, Isten és embenek előtt való
tagja folytatta atyja mesterségét, ~edv-ességben.·(2 52.)
melyet az evangéliomból «tektón» Ahhoz, .hogy a művész tudását
szóval ismerünk meg. Az elterjedt kifejtse, szüksége van eszközre,
fordítás dacára is,melynek alap- vésőre, ecsetre, hangszerre; e nél-
ján ácsmesterségnek godolták J ó- kül magábazárt a tudása. A .vilá:got
zsef mes terségét. házépítőmester- megváltó isteni erőnek szüksége
ségre kell gondolnunk, hiszen mint volt, hogy az embertek kiváncsí
a mellékelt kép is mutat ja, az szemei elől elrejtve, félrevonulva
épületfában szegény Palaesztina- fejlödjékv.gyarapodjék. Igy gyára-
ban a padlás és f'atetőszerkezet podott Lk. 252 értelmében a gyer-
nélküli házak .fehér mészkőből mek Jézus, ki hivatva volta jövő-
épültek. Az ifjú IS gyermekkor em- ben a világ bűnének magára veré-
lékei tükröződnek vissza Jézus sére.
azon többször használt képeihől, Legfeljebb abban láthatunk szim-
amelyek a házépítéssel, szegeletkő- bo'likus jelentőséget, hogy 'az em-
vel, Iundamentommal hasonlítják ber világéletét megrontó vbűnnel
ÖSs.Z1ea hívő magatartását. Egész szembeszálló J ézus már gyermek-
igehirdetésének Iényegét, az embe- korában tapasztalja ennek élet-
reknek hozzá való viszonyát a ház- rontó 'hatalmát, a' városka lakói-
építés képével kjvánja megvilágo- nak az átlagot meghaladó rossza-
sítani, amikor a homokra épített sága folytán. Itt növekedett mint-
s a sziklába alapozott házhoz, ill. egy vesszőszál Jesse 'törzséből, el-
építőhöz hasonlítja a beszédeit pejtve a világ szeme elől, Olefejlő-
meg nem tartó s megtartó embert. désében a körülvevö dudva s gaz

Az apokrif evangéliomok a félre- által meg nem akadályozva csend-
vezetett gazdag keleti fantázia alap- ben, titokban azaz Immánuel, ki-
ján kiszínezik a gyermek Jézus ről már az ó-szövetségi próféta
életét, mint amely a csodák sza- prófétál, mindaddíg, arníg' az idők
kadatlan láncolata, úgyhogy nála teljességében a Keresztelő J ános
a csoda a természetes, s még a által közönyéből felrázott népsoka-
játék közben agyagból formált kis ság előtt elhangozhatott a hívó
madárkák is számyrakelnek, fel- szó: jöjjetek éln hozzám mínd-
repülnek benyeréröl, die a 'kano- nyáj an, akik meg vagytok fáradva,
nikus evangéliomok szent tartóz- s meg vagytok terhelve s éln .meg-
kedása mutatja, hogy prófán kéz- nyugosztlak titeket _(Mt.11,28).
zel nem nyulhatunk bele s csodá- Ha közel kétezer .év távlatából
kat hajszoló, de az öntudatos hit N ázáretre tekintünk, a serdülő
fokára el nem jutott külsöleges Jézus lakóhelyére, az isbeni ből-
kegyességgelnem tekínthetűnk bele cseség csodás útjának láttára,
'ennek az egyedülálló életnek misz- amely nem Rómán, nem Athénen,
tikus fejlődésébe. sőt mégcsak nem is Jeruzsálemen

Lukács evangélíoma röviden, de át vezet az idők teljességére, a
annál találóbban foglalja össze nagy apostollal wen szólnunk: «ó
ezen idő jelentőségét, amikor azt milyen kikutathatatlanok az ő ité-
mondja hogy Jézus pedjg' növeke- letei és végére mehetetlenek az ő
dett bölcseségben, testének állapo- utai». (Római 1. 1133.) Dr. Kiss Jenő.

A hibákat a bölcs- hazafi inkább magában keresi, mint másokban,' mert
magával paroncsolhat, másokkal nem. - Ha senki sem tenné kötelességét,
teszi ő, úgy mint .az igazi hős maga megáll, ha a többí futásnak eredett is.

o ' ,* .
Ki közönségnek akar használni, legelső kötelessége magáról egészen

elielejthezni. _S ki ezt nem cselekheti. nem is lesz soha valódi hasznos embere
hazájának. ., Széchenyi István.
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Molnár Mária misszionáriusnö levele a Luther Naptár-hoz.
Mélyen tisztelt Tanár Úr!

Igazán megtisztelve érzern ma-
gam, a kedves felszólításra, hogy
a Luther Naptár számára valamit
a külmisszióról irj ak. Meg kell
vallanom, hogy nem szoktam cik-
keket irní, s így nincs is gyakor-
la~om, de a kedves megtiszteltetés-
nek örömmel teszek eleget, ha
ugyan az itt közölt kis leírás al-
kalmas lesz a Naptár részére.

Pakról szerettünk volna Manus-

Molnár Mária a "Kanu"-nak nevezett
. vitorláson.

ra menni, de mert erős észak-
nyugati szél fújt, nagyon meg kel-
lett gondolni, míelőtt a kanura
szánnánk. Mi is így tettünk, kértük
Isten segítségét az . átkeléshez.
Korán reggel mentünk ki a tenger-
partra, az égen ugyan láttunk kis
felhőket, de úgy gondoltuk, hogy
ezeket majdelhajtja a szél, és mi a
kifeszített vitorlákkal szépen eljut-

liatunk Manusra. Még a kanun is
imádkoztunk, .mielőtt elindultunk,
és nrent a kanu előre az észak-
nyugati széltől hajtva, a mcssze-
ségben már feltűnt Manus. De
csak 'egy. néhány percre, mert
azután hamarosan beborult a lát-
határ 'és hihetetlen gyorsan úgy
felzavarta a tengert a szél, hogy
mi tanácstalanok lettünk, hogy mit
tegyünk. Természetesen én azon-
nal a jó 'Isten segítségéért esedez-
tem, közben észrevettem, hogy a
fejünk felett ott kering egy «vihar»
sirály, mintha már most arra
várna, hogy mikor tünűnk el a
tenger mélyében 'a halak marta-
lékává válva, hogy míg a nagyobb
halak minket felfalnak. addig a
kisebbeket a sirály kapkodja ki a
vízből. Közben egy nagy hal is ott
uszkált, semmit sem félvén tőlünk.
Ennek az a természete, hogy a két
ollójával elkap akár nagy halat,
akár embert és addig nem engedi
ki, míg el nem fogyasztotta, ami a.
karmai közé kerül t.

Szegény barna testvéreim teljles
erejükkel eveztek, de nem tudtunk
előbbre jutni. A hullámok ház-
magasságra emelkedtek és a kanu
'oldalát majd betörték, amint oda
vágodtak. Az .embeDek összenéztek,
de nem 'Sokat beszéltek, én meg-
kiséreltem őket reábirni a vissza-
menésre, eLemert egy kisebb kanu
már előbbre ment, így nem akar-
ták, hogy, azt a veszedelemben el-
hagyják. Igy küzdöttek tovább a
habokkal, míg végre egyik meg-
pillantja, hogy 'a kisehb kanu jön
visszafelé. Erre nagy hurrá kiál-
tással ismét felhúzták a vitorlát és
mint egy nagy gőzös repültűrik a
hullámokon keresztül Pak felé.
Isten kegyelméből meg is érkez-
tünk Pakra, s utánunk nemsokára
a másik kanu is megjött, de csak-
nem használhatatlan állapotban.
Alig tudtuk a lábainkat emelni, úgy
fájtak az Izmok a nagy erőmeg-
Ieszítéstöl, hogy la kanun az egyén-

IF
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súlyt megtarthassa az ember, na-I tem.
pok mulva is éreztem még a fárad- Bocsánatot kérek, hogy nem
ságot. jobban állítottam össze e kis le-

De egyet ismét határozottabban írást,de a postahajó holnap feb-
megláthattam, azt, hogy Isten Ura ruár 28-án érkezik, s csupán a mai
és parancsolója a tengernek is, és nap áll, rendelkezésemre, hogy a
hogy aki O benne vetí minden legszükségesebb levelekre vála-
bizodalmát és nem kételkedik, 'azt szeljak. ?

csodálatosan kimenti mímden ve- Kivánom Isten gazdag áldását,
szedelemből. Ezért bizom én Ben- maradtam tisztelettel Molnár Máriane, mert tudom, hogy Kinek hit- misszionáriusnó.

A nagy éjszakában, mely hazánkra
borult Mohács után, fellobban még oly-
íkior a nemzeti érzés magasbatörő lángja,
arról tanuskodva, hogy az. átkos meg-
oszlás, a pártoskodás korában sem tört
meg teljesen a nemzet régi életereje, él
még az újjászületés reménye. A haza-
szerétetnek messzire világító, fényes tüzét
gyújtotta fel a magyar borongásban a
kis Kőszeg városa négy századdal ezelőtt,
mikor Jurisich Miklós vezetésével vitéz
ellenállásával föltartóztatta : Nyugat felé
vezető útjában világhódító Szolimán
óriási hadseregét.

V. Károly császárnak annyiszor emlege-
tett támogatását a török ellen. Segítség
helyett Magyarországon vonultak keresz-
tül a Habsburgok ellen irányuló állandó
török támadások és a német barátságnak
csak kárát látta hazánk.

Az 1529-iki eredménytelen törők had-
járat után, mely nem döntött az ellen-
királyok dolgában, Ferdinánd a János
király birtokaban levő Buda meggondo-
latlan és elhamarkodott ostromával újabb
haragra ingerelte a szultánt és annak
1532-iki támadását idézte elő.

Tavasszal, Kelet mindenható urához
méltó fénnyel, óriási hadsereggel, 120

A mohácsi ütközet után a pártokra ágyuval indult el hódító útjára Szolimán.
szakadt magyar nemzet egyik része Katonái számát, talán túlozva, negyed-
Szapolyai Jánost, az ország leggazdagabb milliónyira becsülték kertársai. Támadása
főurát, választotta meg kírályának, tőle, ekkor már tulajdonképen nem Ferdinánd
mint nemzeti uralkodótól várta az ország ellen irányult. Türelmét veszítve, de még
:t:üggetlenségének bizto sitását, a haza te- inkább az 1529-iki bécsi kudarcon
rületének megvédését, míg a Icisebbség- boszankodva, a szultán végleges döntést
ben levő másik rész, a, Habsburg-ház akart, 'ezért hatalmas ellentelével, V,Ká-
segílségében bizakodva, annak egyik tag- roly német császárral és spanyol király-
ját, Ferdinánd osztrák főherceget, emelte lyál szándékozott összemérni fegyvereit.
a trónra, A kettős kírályválasztás csak- Igyekezett megnyerni' a maga részére a
hamar belesodorta Magyarországot a XVI. schmalkaldení szövetségben egyesült né-
század uralkodó politikájának bonyodal- rnel protestánsok támogatását is, azon-
maiba, amelyeket első sorban a Habs- ban a: török veszedelem hire békességet
burgok és Franciaország kőzött kelet- hozott létre Németországban a pártok
kezett és fennálló ellentétek irányítottak és felekezetek között. A nürnbergi vallás-
a reíormáción és a török hatalom ter- béke. után a protestáns fejedelmek a
jeszkedésén Idvül. Nagy Habsburg-ellenes katholikusokkal egyetértve állították ki
szövetség alakult meg Franciaország ve- csapaLaikat a birodalom és a császár
zetésével a Habsburg-ház egyre jobban érdekében. Gyönyörű birodalmi sereg,
fenyegető túlhatalmának letörésére és a mintegy ·80.000 ember, közöttük Ferdi-
szövetség tagjai között a francia királyon nánd 15.000 huszárja, gyült össze a Bécs
lés a pápán kívül, ott találjuk a moham- és Bécsújhely között elterülő síkon és
medán világ fejét, Szolimán török csá- mialatt a császári tábortól nem messze
szárt is. . egy kis város, magára hagyatva, vivta

A két király megválasztásahoz rüzött élet-halál harcát va. török áradattal, tét-
remények nem teljesültek. János, hogy i lenül várta a császár és Ferdinánd veze-
az ország egységét ellenfelével szemben tése alatt Szolirnán támadását.
fenntarthassa, a török végzetes szöv;et-' A török. ugyanis. időközben Magyar-
ségét hozta az országra, viszont. Fer- .ors'iá15 határához érkezve" átkelt a
dinánd sem tudta bizLosítani bátyjának,' Dráván, s eddigi hadjárataitói eltérőleg,

*
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Kőszeg ostroma 1532-ben.

Irta: Harsányi Gyula.
Emlékezés a négyszáz éves évforduló alkalmából.



nem a Duna mentén, hanem a Dunán-
túlon keresztül, Sikló st, Babocsát, Zá-
leányt, Kanizsát, Körmendet, Szombat-
helyt érintve, sietett a nyugati határ
felé, hogy Bécs elfoglalásával utat tör-
jön Németországba.

Mielőtt Kelet és Nyugat döntő küzde-
lemre összemérheUe volna erejét, mielőtt
összecsap tak volna a két hatalmas em-
beráradat mindent elsöpörni kész hul-
lámai .. Kőszeg maroknyi polgárságának
hősies ellenszegülésén, mint a tenger
vizéből váratlanul kiemelkedő szirten,
Szolimán vállalata hajótörést szenvedett.
Míg a Dunántúlon átvonuló török sereg
sehol útjában akadályra nem talált,
Kőszeg elszántan bezárta előtte' kapuit.

Az Alpok végső nyulványai aljában
épült város ekkor nem állotL magyar
fennhatóság. alatt. A pozsonyi szerződés
Mátyás halála után a Habsburgok és

Jurisich Miklós.

így Ausztria birtokába juttatta, lakói
szívében azonban továbbra is élt a ma-
gyar hazához való tartozás és ragasz-
kodás érzése. Tornyokkal megrakott elég
magas falak vették körűl a kis várost.
A belváros nyugati részét a. szabálytalan
négyszögalakú vár foglalta el. Eredeti
formájában a reánk maradt feljegyzések
szerint gömbölyű torony emelkedett mind
a négy sarkán .. Falainak maradványait
még itt-ott felismerhetni a mostani vár
egyes részeiben. A déli sarkon álló
összedüledezett gömbölyű torony romjai
még a régi várból valók. A vár mai
alakját a XVIII. század elején kapta.
A várfalak mellett árok húzódott végig,
mélynek vizén a kaputornyok felvonó
hidjai szolgáltak átjárök gyanánt. A török
támadás idején Ferdinánd hű embere,
Jurisich Miklós volt a vár kapitánya és
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a város zálogtulajdonosa. Vitézségével a'
legszorosabb összefüggésben van az ellen-
állás sikere. .

Az ellenség közeledtének hírére a kőr-
nyékbeli falvakból fegyvertelen öregek,
jajveszékelő asszonyok és síró gyerekek
igyekeztek a város falai mögött menedé-
ket találni és a várparancsnok, noha a
város elég hiányosan volt az ostrornra
előkészülve és a védelemre felszerelve,
készségesen megnyitotta előttük a kapukat.
Ugyancsak a belvárosba sereglett össze
a külvárosok menekülő lakossága is.
Egy nérnetnyelvű egykorú kézirat adatai
szerint, melyet a város levéltárában őriz-
nek, 1800 nő, 2300 gyermek és 1000 férfi
tartózkodott az ostrom alatt a városban.
Igy a Jurisich által Ferdinándhoz kűl-
dött levélben emlí tett 28 huszáron és
18 német lovason kívül, mintegy 7-800
jól-rosszul felfegyverzett paraszt alkot-
hatta a védősereget. .

A török nagyvezér, Ibrahirn, 1532 aug.
ő-én, a hét első napján tünt fel elő-
csapataival a várostól délre elterülő síkon
és nagy zajjal hozzáfogott az óriási tábor
felállílásához. öt napon keresztül vonul-
tak fel szakadatlanul a csapatok. Idő-
közben természetesen kisebb csetepaték
támadtak a vár őrsége és a védelem meg-
könnyítése céljából felégetett külvárosok-
ban feltünedező janicsárok közőtt. A
rendszeres ostrom a hadak felvonulása
után, aug. 10-én indult meg. A nagyvezér
a várost kőrnyékező dombokra vonatta
fel az ágyukat és onnan lövette a fala- .
kat, mialatt katonái Allah nevét ordí-
tozva rohantak meg a várat.

A nagyszerű színjáték megkezdődött
Kőszeg falainál. A várbeliek bátran fel-
vették a küzdelmet a ropparit túlsúlyban
levő ellenséggel. Hogy milyen heves erő-
vel támadt az ozmán és a kitartás mek-
kora hősiességévei védekeztek a keresz-
tyének" és verték vissza minduntalan a
mea-megúiuló rohamokat, olvashatjuk a
már előbb említett egykorú kéziratban,
úgy szintén Jovius Paulus, olasz történet-
írónál, aki Jurisich Miklós elbeszélése
nyomán kőzli a küzdelem lefolyását.

A három hétig tartó ostrom bővel-
kedik drámai mozzanatokban, Helyünk
nincs a részletes tárgyalásra, inkább
csak néhány olyan dologra mutassunk
reá. melyek egyszersmind világot vetnek
J urisich Miklós egyéniségére.

A kőszegi hős életéről meglehetős ke-
veset derített fel eddig a történetírás.
Születésének helye és ideje bizonytalan
ép úgy, mint ahogyan csak következtet-
hetjük, mikor halt meg és hol temették
el. Származására, anyanyelvére idegen,
horvát, de ha vitézségét, az ellenséggel
szemben tanusított bátor- magatartását
tekintjük, érzésre, gondolkodásra magyar.
Mint katona és mint diplomata egyaránt
kitünik kertársai közül. Ferdinánd párt-
ián volt kezdettől fogva, ura iránt való
hűségét nem egyszer volt alkalma ki-



118
mutatnia érdekében végzett szolgálatai I bizott reá, míg él, fel nem adja, semmi-
közben. Jurisich hűségét annál inkább féle igéretekkel és fenyegetésekkel nem
hangsúlyozhatjuk, mivel uraink. ebben a lehetett megingatni. '
kerban egyáltalában nem csináltak lelki- A visszautasításokkal még jobban fel-
ismere ti kérdést hűtlenségek, árulások el- ingerelt nagyvezér még egy újabb roha-
követéséből. Csereberélték, váltogatták mot parancsolt' meg augusztus utolsó
meggyöződéseiket, elveiket és királyaikat, napjaiban, talán a leghevesebbet vala-
akárcsak a ruhát. Ferdinánd megbizásá- mennyi között. A várőrség javarésze
ból követi minőségben Konstantinápoly- megsebesült, elesett, harcképtelenné váll,
ban is megfordult, ahol megismerkedett a romokká lőtt falak réseinél a kimerült
azzal a nagybefolyású Ibrahim nagy ve- védők többé helyt nem állhattak és a
zérrel, kível, mint ellenség, nézett el- megsebesült várkapitánnyal együtt a bel-
szántan Kőszegnél farkasszemet. város közepén hirtelenében, nagy siet-

Napokon, heteken át folyt mindkét séggel emelt palánk védelme mögé hú-
részről elkeseredett erővel az ostrom és zödtak vissza. A Szent Jakab-temploma
a védelem. Ha lehetséges, a támadás köré összesereg1ett siránkozó asszonyok
hevességére fokozott mértékkel hatott remegő gyerekek, imádkozó öregek, akik
Szolirnán megérkezése és jelenléte. A aggodalommal és félelemmel eltelve itt
szultán a királyvölgyi szőlők magaslatá- várták a város sorsának és saját sorsuk-
ról nézte katonái hiábavaló erőlködését. nak jobbrafordulását, amint észrevették

Köszeg vára.

A várbeliek hősies kitartása és Jurisich I a hátrálókat és megpillantották Jurisichol
Miklós vitézsége mellett minden szónál vérző sebeivel, kétségbeesett jajveszeke-
erősebb bizonyíték tizenkilenc támadás lésbe törtek ki: minden elveszett, Isten-
vísszaverése, meghiúsítása. Különösen nagy nél a kegyelem! Kiáltozásuk, jajgatásuk
segítsége volt a várparancsnoknak a vé- még az ostrom zűr-zavarában is ki-
delern munkájában derék tűzmestere, a hallatszott az ostromló ellenséghez. A
magyar Forintos Mátyás, aki éberségévei török katonák megriadtak a szekatlan
minduntalan megakadályozta az ellenség zajtól és abban a hiszemben, hogy a
tűzaknáinak felrobbantását. várbeliek _segítséget kaptak valahonnan,

A török katonák, látva minden igye- s örömükben kiáltoznak annyira, futás-
kezetük sikertelenségét, veszíteni kezdték nak eredtek. J urisich sebeivel nem, tö-
harci kedvüket. A nagyvezér ezért alku- rődve, társaival üldözőbe vette és az el-
dozásokat kisérlett meg annál is inkább, pusztított külvároson át a tábor széléig
mert a táborban a hiányos élelmezés kergette őket.
következtében járványos betegség szedte A megrémült és megszaladt janicsárok
áldozatait. Jurisich a leghatározottabban a legszigorúbb parancsnak sem engedel-
visszautasította az ellenség ajánlatait. Urá- mcskedtek -többé. A török táborban száj-
hoz való ragaszkodásában, eltökélt szán- rólszájra repült a hír és mindegyre na-
dékában, hogy a várat, melyet királya gyobb félelmet keltett a babonás katonák



Tagadni nem lehet, hogy csak azt műoelhetjűh tökéletes ügyességgel,
amit mesierség s nem időtöltésképen üzünk. Ismerje meg tehát kiki mi az ő
mesiersége s tisztje, ha valamíben felsőbbséget vágy elérni, fejtse ki azt
tehetsége szerint, foglalatoskodjon azzal 'minden nap, s tegye azt s csak azt
minden vizsgálati s tanulási főtárgyává; minden egyebet mellesleg folytasson.

Széchenyi István.

között, hogy fényes fegyverzetű, ember-
nél nagyobb, félelmes kűlsejű lovast lát-
tak kírohanni a várból, lángpallosával
vagdalódzva védelmezte a keresztyéneket
és sok fegyveres harcost hozott segít-
ségükre.

Ibrahim felvette újból a már megkisér-
lett alkudozások elejtett fonalát. Táborába
kérette Jurisichot, aki hosszabb megfon-
tolás után csakugyan elfogadta a meg-
hivást, hiszen tudta, hogy a vár még egy
támadásnak többé ellen nem szegülhet,
élelem és lőszer hiányában a védősereg
minden vitézsége, önfeláldozása sem ment-
heti meg. Ibrahim a .legnagyobb tisztelet-
tel és nyájassággal fogadta. Jurisich a
hozzáintézett kérdésekre óvatos meggon-
dolással felelt. Diplomáciai ügyességét,
leleményességét most volt alkalma fel-
használni a végső veszélyben forgó város
megmentésére. A várat nem adhatja fel,
még, ha végszükség esetén erre hajlandó
is volna, akkor sem tehetné, hiszen a
várban levő 800 spanyol és német katona
dühe megakadályozná ezen szándékában.
Megjegyzendő, hogy Jurisichnak a vár-
ban nem volt ugyan sem spanyol, sem
német katonája, de csakhogy övéit és a
düledező várat megtarthassa, a nagy-
vezérrel szemben a «többet ésszel, mint
erővel» álláspontjára helyezkedett.

Ibrahim látva, hogy a vár feladására
Jurisichet rá nem veheti, azzal állott elő,
hogy kegyelmet eszközöl ki számukra a
szultánnál, ha nem akadályozza meg,
hogy Kőszeg falairól Allah nevét kikiált-
hassák és zászlóikat a vár falaira fel-
tüzhessék arra az időre, míg csapataik
a vár. alól elvonulnak. Mindez csupán
jelképe a meghódolásnak. Jurisich bele-
egyezett, de önérzete most sem engedte,
hogy a szultán elé kézcsókolásra járul-
jon. A nagyvezér hiúságát legyezgetve,
elegendőnek vélte Ibrahim befolyását. a
megegyezés biztosítására. Hivatkozva ki-
merültségére, kérle pártfogóját, engedje
vissza övéihez.

A zászlókat vívő katonák kiséretében
visszatért a városba. Csakhamar Allah
nevétől visszhangzott a határ és Kőszeg
romjain nyolc vörös zászlót lengetett az
Alpok felől fúvó szél.

A szultán mérhetetlen gőgje, Ibrahim
hiúsága ki volt elégítve. Augusztus 31-én
a török hadak megindultak a táborból
és két napra rá már Szolimán utolsó
katonája is elvonult a város alól, mely-
nek ostromlására több mint három hetet
vesztegetett el. Kőszeg felszabadult és a

119
«kőszegiek az Isten kegyelméből a Leg-
felsőbbel örvendeztek és Istennek dícsé-
retet és hálát mondottak»,

Ferdinánd is kimutatta háláját, Jurisich
Miklóst bárói rangra emelte, Kőszeg vá-
rosát és várát örök birtokul neki adta
a «kőszegi» előnévvel együtt. Megjutal-
mazta a polgárok kitartását, hűségét ki-
váltságok adományozásával, egyszersmind
gondoskodott a falak kijavításáról és fel-
építtetéséről.

Jurisich Miklós és társai nevét szár-
nyára vette a hír és mint a hazaszeretet,
az emberfeletti bátorság mintaképeit, a
keresztyénség védelmezöit; hőseit emle-
gették őket szerteszét .a hazában és a
külföldön egyaránt. Dicső példájuk egyet-
értésre buzdított, reményt nyújtott a
csüggedőknek és a bátrakat még elszán-
tabbakká tette. Milyen erkölcsi hatással
járt Kőszeg magatartása, Temesvár, Dré-
gely, Szolnok, Eger, Szigetvár ellenállása
és önfeláldozása fényesen igazolta.

A hadjárat folytatásától a kőszegi ku-
da c elvette Szolimán kedvét. Mint a
mesében, az óriás elcsúszott, elbukott
egy kavícson, melyre ügyet sem vetett.
Betört ugyan Ausztriába, de a támadásra
várakozó nagy birodalmi sereggel nem
mert összeütközni. Bécs és Németország
megszabadult a török veszedelemtől.

Visszatérő útjában a török Stájeror-
szágot elpusztította és a Dráva-Száva
közén át a hideg idő beálltával elhagyta
hazánkat." Anélkül, hogy összeütközött
volna az ellenséggel, a bir-odalmi had-
sereg is feloszlott. Az ellenkirályok között
nem dőlt el most sem a hatalmi kérdés
íés a birtokviszonyok is változatlanul fenn-
maradtak.

*
. Országos ünnepségekkel készül Kőszeg

megünnepelni az ostrom négyszázéves ~v-
fordulóját, A hazaszeretet, a nemzeti er-
zés lángja századok multával sem aludt
ki Jurisich városában. Megváltozott viszo-
nyok között, kultúrálís intézményeinek
gyarapításával, fokozatos fejlesztésével, a
tudomány fegyvereivel küzd a napjaink-
ban újra borusra változott magyar égbolt
alatt annak a Nyugatnak hálátlanságával
szemben, melynek védelmében egykor vé-
rével áldozott. Akkor megtörte a nyugati
kultúrát pusztulással fenyegető barbár
Kelet erejét, ma a művelt Nyugat igazság-
talanságával ép olyelszántan veszi fel
a harcot, hogyezeréves szent határaink
vísszaszerzésével megnyissa kapuját a
nagy és boldog magyar jövendőnek.
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Százéves kapcsolatok' a Gusztáv Adolf-Egyesület
, és Egyetemes Gyámintézetiinh k,~zött. '

A németországi. Guszt~v-Ádo1f-,egy'etemess,~ggon9:o1ata, ' ;,
Egyesüíet 100 'évv,el .ezelőtt, 1832- Ezt a biblikus. gondolatot hang-
ben kézdette meg áldásos műkő- sulyozta míndenekelött a Gusztáv
dését. Amagyarországi evangélikus Ado1f-Egy:esület,mélyneK.~ldásqs
egyház akkor olyan alélt.tállapot- működése nyomán il magyarhoni
ban volt, mínt az, az ember, .aki evangélikus-egyházak is- egyszerre
Jeruzsálemből Jerikóba tartott s érezni l{ezd~ék, hogy' nem állnak
útközben tolvajok .kezébe esett, egyedül. Erezték, hogy gyiüekíeze-
akik őt kifosztottak, félholtra ver- tük,egyházmegyéjük, egyházkerü-
ték .s ott hagyták 'azút porában, letük.regyetemes-egyházuk, szóval

Amagyar.o,r'szÍígi evangélikus Magyarország határain túl is van-
egyház akkor már három.évszázad nak, evangélikusok; Eszrevették
nyomorúságaira és űldözéseire te- azután, hogy ezek gondolnak, tö-
kintett vissza. Elvették templomait, rődnek velük s -készek anyagi ál-
iskoláit, temetőit. Elűzlék papjait, dozatot is hozni azért, hogy ma-
tanítóit Híveit hol íjesztgetéssel, gyar hittestvéreik 'szintén rés;z,es~J-
erőszakkal, hol ígérgetéssel, rábe- hessének a Iegnagyobh iáldásban,
széléssel s mindenf'éle előnyök biz- Isten igéjéberr sa szentségekben. \.
tosításával. 'dérítgették». Egyhá'-; Magyarországi gyülekezeteinkkö-
zunk ,is elmondhatta Izraellel: zül az első anyagi segítséget, .45
«Gyakorta nyomorgattak engemet tallért a Gusztáv Adolf~Egyes,ület-
:a'zéti ifjúságomtól Iogva ... az én lől a sopronmegyeí Locsmánd
.hátamon szántottak a rszántók és kapta 1836-'ba'rt,tehát :4 évre'rá,
hosszú barázdát vontak.» (129'.Zs.) hogy ezen nemes intézmény' :n1.eg~

;Igaz; hogy IL József türelmi alapításának gondolata odakúIlll
rendeletével, melynek pontjait II. felvetődött. 'L'Ücsmánd után. ,Láz,
Lipót törvénybe iktatta, javult a majd Nagykikinda részesült Gusz-
helyzet.. Igaz, hogy ebben a kor- Iáv Adolf-Egyesületi' ,tallérókban,
ban egyházunk főnixként feltá- ill. aranyakban.v, Úgy látszik min-
madt hamvaiból rés százával épül- den különösebb közbenjárás, nél-
tek a templomokr Iskólákés .szer- ]k:l;il.Időközben azután Székács Jó-
vezkedtek az egyházak. ,Amde az zsef', budapesti lelkész,a későbbi
ujorman .szervezkedett és épülö szuperintendens felveszi a, Gusz-
egyházak 'ezen nagy erőfeszftés kö- táv Adolf-Egyesülettel való érint-
vetkeztében anyagilag egészen ki- kezés fonalát. S nem kísebb em-
merültek s nem gondolhattak, á ber, mint báró Pronay Alberty'iszi
szegény, szervezetlen, óriási terü- Székács első levelét, 1842-beIl' Dr.
leteken szétszórt, százezrekre menő Grossmann Keresztély Lipcsei szu-
evangélikus testvér,ekk,eLEzekfel- perintendenshez, a Gusztáv AdbJf-
segítésére hiányzott mindenűtt jiz F,:,gyesületínegalapítójához. E M-
anyagi erő, de hiányzott az egy- vélben kilátásba helyezi Székács,
másért felelősséget érző közszel- hogy nálunk is csakhamar meg-
Iem is.. Nem szivlelték meg kellő-lal.akul majd .a Gusztáv Adolf-Iiók-,
kép az apostol szavát:, «ha egy ill. f'őegyesület s egyuttal támoga-
tag szenved, mínden tagok egye- tásra ajánlja il 'nógrádmegyei Les-
temben bánkódnak». (Kor:' 1. ,12. tet. 'A' válasz csakhamar megjött.
26.) Hiányzott a világ protestán- Lest 50 tallért kapott. A kisérő
tizmüsból at oekumeníkus-gondo- levélbén : a' Gusztáv' Adolf -Egyesü-
lat, .a bá:h:0l.~,l? e,vang.~.likÜS.~~~tlld'íntézö kö:ré~ ,a:na kívánságuk-
egy testvéri közösségbe osszefuzo, nak adtak kifejezést, hogy «ezen
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szerétetadomány is szolgálja a fő- ban az adományokban benne van
célt: a, szorongatott egyházakban a jó Istennek csodálatos ereje,
ébredjen vidám ist-enbizalom s a áldása.
jobbmóduaknál f-elbuzdulás hitsor- Az anyagi segélyt az egylet veze-
sosaikról való gondoskodásra és tösége leginkább 'egy-egy sátoros
alakuljon nálunk i:s a Gusztáv ünnep előtt szokta küldeni, nyil-
Adolf-Egyesület szellemében mű- ván azért, hogy ezzel is fokozza
ködő f'iók-, m.' föegyesület». A az ünnepi örömöt. A segélyt r-en-
Gusztáv Adolf-Egyesület ezen ál- desen 'egy-egy meleghangú levél
dáskivánása teljesedésbe ment is kiséri, amely bátorít, bíztat, lel-
nemcsak a: lesti, hanern az általa kesít s igazi fluidumként új erőt
támogatott 'többi gyül,ek-ezetben is. önt a csüggedökbe s nagy tettekre

A rendelkezésemre álló adatok hivja fel őket.
szerint ezen nemes egyesület fenn- Ezeknek a Gusztáv Adolf-Egye-
állása óta Magyarországon (Er- sületi bátorító, bíztató, lelkesítő
délyt nem számítva); körülbelül leveleknek volt kőszönhető, hogy
500 gyülekezetet segélyezett. Ada- mát az 1843-iki egyetemes gyűlés
taink szer int 1832 óta hazáonkbanegyháiunknakvezető férfiait meg-
körülbéhu' 15d új ev. anyagyüle- bízza, hogy tanácskozzak meg, mi-
kezel alakult. 100 és 100 templom, kénf lehetne ,hálunk is egy a Gusz-
népiskola, több középiskola, ta- táv Adolf-Egyesülethez hasonló
nítóképezde, árvaház, jótékony in- intézményt létesíteni s a külföldi-
tézet létesűlt. Ezeknek megalaku- vel célirányos összeköttetésbe hoz-
lását, létesítését 'a l-egtöbb esetben ni. A, megbízottak el-einte Iíók-, ill.
a Gusztáv Adolf-Egyesület segítette !főegYI:etre gondoltak. De csakha-
elő. Igaz, hogya Gusztáv Adolf- mar belátják, hogy enn-ek létesí-
Egyesület anyagi támogatása, mimt tése lehetetlen. Politikai akadályok
a jelenben, úgy a multban is kor- merültek f.el. Ne csodálkozzunk
látozva 'volt. Hiszen az a Gusztáv ezen, hiszen még a nagy német
Adolf-Egyesül-et, mely az egész föld birodalom egyes országaiban is
k-erekségén 70 kűlönf'éle-országban gátat próbált 'emelni a politika a
közel 6000 gyülekezetet eleddig Gusztáv Adolf-Egyesület terjesz-
90,000.000 márkával segélyezett, kedésének. Ezért nálunk f'iók-, ill.
természetszerűleg nem építhétte f.el Iöegvlet 'helyett egy a Gusztáv
Magyarországon valamennyi újabb Adolf-Egyesűlethez hasonló, önálló
gyülekezetnek templomát iskolá:.'eg -letnek,' a Gvámintézetnek alapí-
ját, szeretetintézrnényét, ele azért tásával próbálkoznak. Javaslatot,
kevés kivétellel valamennyit se- alapszabályt készítenek és a h.
gélvezte. A Gusztáv Adolf-Egy-esü- egvetemes felügyelő, báró Prónay
leti segélyeknek . pedig csodálatos Albert házánal megalakítják 1843-
az . 'erejük, hatásuk s áldá suk. ban Szirmay Adám elnöklete alatt
Olyanok azok, mint aratáskor a a «pesti elöléges Gyámintézetet».
tarlóri fekvő kévék,' amelyekről Tagsági díjakat ajánlának f-el és
Luther egyszer azt mondta: «Nem fizetnek he. Megindul a szervezés,
hiszem, hogy aratáskor annyi kéve gyűjtés. Geduly Lajos Dunán-
lenne a mezön, mint amennyi em- innennek érdemdus püspöke ki-
her van a világon. S íme annaik bocsátj a híres szózatát, melyben
el lenére, hogy egy -egy ember egész kirn u tati a, hogy lel kiismeretesen
éven .át sokkal több kenyeret fo- keresztül vitt kraicáros gyűjtéssel
gyaszt, mint amennyit egy kévére mily igen tekintélyes összegre te-
való gabona kiadria, mégis mind- hetn-e szert az egyház. Számbave-
nyájan jóllaknak.» ,A Gusztáv szik a segélyre szoruló gyülek-eze-
Adolf-Egyesűleti s-egélyek értékét teket. Székács J ózsef résztvett az
nem is lehet számokkal kifejezni, 1842-iki frankfurti Gusztáv Adolf-
rnérleggel megmérni, mert az-o-k- Egyesület! nagygyűlés-en, 1845-ben
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és 1846-ban Wimmer Gottlieb sedésbe ment az Irás szava: «a
Agost megy el a Gusztáv Adolf- fiak a szülésre jutottak, de nin-
Egyesületi nagygyűlésekre s ott csen a szülőnek szülésre ereje».
annyira buzgólkodik az Egyesület (Kir. II. 19. 3.) Sok előítélet, belső
s a tervezett Gyámintézet közti és külső baj, egyenetlenkedés, el-
kapcsolatok kiépítésén, hogy a Ienséges viszony meghiusították az
«Helfer des Centralvorstamdes» - 'első kísérlebet.
.«a központi vezetőség segítője» Majd jött a szabadságharc s jött
címmel tűntetik ki. Bizonyára az az elnyomatás kora. Wimmert, aki
ő közbenjárásának ,V'oH köszön- osztrák származása s N émetország-
hető, hogy 1847-ben Dr. Gross- gal való állandó s élénk össze-
mann Károly, a Gusztáv Adolf- köttetése dacára is 100 százalékig
Egyesület Iötítkára, az Egyesület bebizonyította a magyar hazához
nagynevű megalapítójának fia, be- való hű ragaszkodását, halálra ke-
jött s itt a felsőlövőí intézeteket, resték s kiüldözték az országból.
több felsővasí s egyéb segélyre Haubner Mátét, ki színtén buzgó
szoruló gyülekezetet s Budát is apostola volt: a Gyámintézetnek ,
meglátogatta. Tapasztalatairól a Kufsteinba várfogságra hurcoltak.
központnak részletes jelentést tett. Az itthon maradottak tétienségre
Dr. Grossmanulátogatását követte voltak kárhoztatva. De nem így a
1848-ban Dr. Stefáminak, Lipcse Gusztáv Adolf-Egyesület. Az most
polgármesterenék, a központi el- is, mint igazi samaritánus felke-
nőkség tagjának látogatása, ki reste szerencsétlen hazánk szegény
Pozsonyban, Sopronban, a vasi gyülekezeteinek legszegényebbjelt s
felső-, vasi kőzép- és soproni felső menten minden politikai s nem-
egyházmegye szegény gyülekezetei- zetiségí számítástól évi 20.000-
ben járt. 30.000 forinttal igyekezett rajtuk

Ebben az időben a Gusztáv segíteni. AközV'etítést most l,eg-
Adolf-Egyesület által segélyezett inkább Kolbenheyer Móric sop-
magyarországi gyülekezetek (Er- roni lelkész végezte el.
dély kívételével) száma eléri már Kolbenheyer Móric és a soproni
a 18-at, de minden levélben, mely theolégiának híres hunára Pálfy
a segedelmét kisérte, ez a kérdés .J ózsef s Király J ózsef Pál lioeumi
állott: «Hát ti mit tesztek a maga- igazgató pedig nagy fába vágták a
tok szegényeiért ?» Es Székács fe- fejszéjűket. Megépítették a soproni
lelt: «Adjatok, várjatok, majd rni tanítóképezdét. A pénzt ehhez, ép-
is teszünb... S ők tettek is. Vol- úgy rnint egy évtizeddel ezelőtt
tak, akik földjük után, mások Wimmer a felsőlövői képezdéhez.
mesterségük után ajánlottak fel ők is főleg a németországi Gusz-
évenként bizonyos összeget a táv Adolf-Egyesülettől kérték és
Gyámintézd céljaira. Czékus Ist- kapták. I Sopron így mimdinkább
váll dobsinai lelkész, a későbbi 'élénk összeköttetésbe kerűlt a
tiszakerületi püspök s egyetemes Gusztáv Adolf - Egyesülettel. A
gyámintézeti egyházi elnök pedig Gyámintézd jövőjére nézve fontos
így szólt: «Nincs földem ... de vian intézkedések is innen, valamint
'egy bibliám... van egy jó fele- egyáltalán a Dunántúlról indultak
ségern ... van 5 ép ,gy,ermeklem,el. Kidolgozták a Dunántúli Gyám-
tehát 7 kíncsem. Ezekért fizetek intézet programmját, melyet Szé-
hetenként 7 pengőkrajcárt, azaz kács József, ki időközben szuperin-
évenként 3 forint 45 kr.ajcárt s tendeus lett, csendben átdolgo-
fizetern ezt 10 évig.. . zott saz 1860-iki egyetemes gyűlés

S bár mindenűtt az országban elé terjesztett. Az egyetemes gyű-
akadtak lelkes hívei a Gyáminté- lés ,aber'VieZJete,telfogadta s ki-
zetnek, de véglegesen akkor még mondotta az «Egyetemes Egyházi
sem alakulhatott meg. Itt is telje- Gyámintézet» megalakulását, s Lgy
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a Gyámintézet ekkor Székács Jó- résztvevőjét is.
zsef elnöklete alatt végleg megala- Két évne rá a Gusztáv Adolf-
kult; Egyesület elnöke Dr. Fricke meg-

A végleges szervezésről Székács tisztelte látogatásával Sztehló An-
a németországi, svájci és hollandi dort, aki a Gusztáv Adolf-Egyesü-
Gusztáv Adolf-Egyesületeket érte- let s a Gyámintézet közti kap-
sitette. Nemetország szerétetteljes cso latoknak kiépítésén évtizedeken
válasza csakhamar megérkezett s át odaadóan f'áradozott.
evvel létrejött a két egyesület közti .A következöévbenpedig, amikor
hivatalos kapcsolat." Gyámintézetünk fennállásának 25

Az arra hivatottak gondosked- éves jubileumát űnmepelte, Békés-
nak azután arról, hogy a Gyám- csabán, Dr. Pamk Oszkár szunerin-
intézet minden Gusztáv Adolf- ten dens, a Gusztáv Adolt-Eove-
Egyesületi gyűlés,en képviselve le- sület elnökeiaiek egyik legkiválóbb-
gyen. mert habár nem akarnak is Ja jött el hozzánk és a Gyámintézet
- úgy mond - beleolvadni a üdvözlésére .a. többek közt így vá-
Gusztáv Adolf-Egyesületbe, mégis laszolt: «Ha van a magvarhoni
a vele való testvéries viszonymák egyetemes Gyámintézetnek szel-
meleg ápolását egyik Iőteendöik- lemi vérrokona, akkor a Gusztáv
nek ismerik el. S a Gusztáv Adolf'- 'Adolf-Egyesület az. Míndkettő egy
Egyesület Gyámintézetünknek ezen atyának (a szívnek), egy anyának
törekvését a maga részéről avval (a szeretetnek) édes gyermeke,
viszonozta, hogy 1878-baJn elkül- egymásközt testvérek, mindössze
dötte főtitkárát, Dr. Griegern lel-] ez a külőnbség, ho,gy a Gusztáv
készt, aki beutazta Felsőmagyar- Adolf- Egyesüllet már naig'ykorú
országot, ellátogatott Budapestre, volt, mikor testvére a Gyáminté-
résztvett az egyetemes gyűlésen, zet elindult megkezdeni a samari-
majd Beszbercebányán az egyete- tánusi munkát. A testvérek zavar-
mes gyámintézeti közgyülésen s ott talan békességben élnek. Öröm-
megtartotta anémet 'ünnepi beszé- mel jött el most az idősebb test-
dét is. Mindenütt nagy tisztelettel. vér a fiatalabb testvért üdvözölni,
szeretettel fogadták. vele imádkozni és őt megáldami.»

A Gusztáv Adolf-Egyesület 1882- Azután tolmácsolta az ezernyi ezer
ben megünnepelte fennállásának evangélikus testvér, üdvőzletét s
50 éves jubileumát. Gy áminté ze- l,elkes, ~z,avakkal "s~olt , a ~agy~r
tünk tíztagú kűldöttséggehvett részt evangélikusok h?Sl b31t?:sag~rol,
az ünnepségen s az egyesületet a 1}1ellyel az Ige h.sztasag'ae:t el~.ek
közgyűlés keretében űdvözölve, ÜIn- e~. sz'enve? tek, ha,rcol.tak e~ .kuz-
nepiajándékkén 5000 márkát adott d?tt~k ,eges.z _a szam,klN;ettetes.lIg. ~
át. A közebédnél 1vánka Imre egye- bekescs.apaJ unne~segek .~lef'e],ezte-
temes gyámintézeti világi elnök, vel ~~utan Pank to?b gyul,ek,e~etoet
tokaji borral köszöntötte fel az meglátogatott a banya-és tisza-
egyletet. Felkőszőntőjében biztosí- kerületben.
botta német testvéreinket nemcsak Ebben az időben Zelenka Pál
hálánkról a nyert szellemi ésanyagi és báró Radvánszky Béla szemé-
jókért. hanem arról is, hogy ná- lyében új elnökség lép a Gyámiri-
lunk Magyarorszáson : «szabad a tézet élére. Az új vezérek foglal-
gondolat, a vall ás:gyako rl at, az keztak azzal a gondolattal, hogy
egyéni önrendelkezési jog minden a Gyámintézet elhagyva eddigi
egyénre nézve. Ott, hol ilyen 3.1- erősen elkülönített voltát, mint
talános szabadság nyer uralmat, főegylet beleolvadjon a Gusztáv
nyelvek vagy vallások elnyomatá- Adolf-Egyesületbe. ,Az 'egyesülési
sáról szó sem lehet.» A tokaji bor- törekvések azonhan nem sikerül-
ral azután megvendégelte a ma- tek. Ehelyett a két testvér intézlet
.gyar küldöttség a közebéd 600 között 1886-ban testvéries egyetér-
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téssel kötött szövetség jött létre.
E szövetség szerínt a jórend ked-
véért 'ezután a kérvények csak a
Gyámintézd utján mehetnek a
Gusztáv Adolf-Egyesülethez s a
segélyeket csak a Gyámintézet köz-
vetítheti.

Különösen szép közgvűlése volt
a Gyámintézetnek 1891-ben Lőcsén
vallásszabadságunk jubiláris gyű-
lésén, ahol megjelent a Gusztáv
Adolf-Egyesületnek két kiváló ve-
zérférfia Dr. Frtcke G. Adolf elnök
és ennek későbbi utóda Dr. Pank
Oszkár. Mindegyik elhozta magá-
val családját is. Zelenka Pál a
Gusztáv Adolf - Egyesületet, mint
világszövetkezetet aposztroí'álta és
elnökét Dr. Fr'icke G.. Adolf'ot
köszőntvén így szólt: «Aki csak
pénzt ád, az keveset ad. Nekünk
szív és lélek kell. Ezt kérjük, ezért
kőnyőrgünk.» Fr icke, aki ünnepi
ajándékul 1000 márkát tett le a
a Gyámintézet oltárára. az ajándé-
kot kisérő szavakkal újból bebi-
zonyította, hogya Gusztáv Adolf-
Ezvesület, amit ád, azt szívből adja
s hogy egvütt érez avval a magyar-
honi egyházzal, melvmek «olyan
vértanui vannak, amilyeneket csak
az első keresztyének üklöztetésí
ideiéből ismerünk». Dr. PamkOsz-
kár nagystílű beszéddel is igyeke-
vett szorosabbra fűzni- a köteléket,
mely a németországi és magyar-
országi evangélikusokat összeköti.
A fiatal Pank szép szavak kiséreté-
ben a lipcsei Szent-Tamás temp-
lom gyermekeinek ajándékakép
150 márkát adott át a rozsnyói
árvaház javára.

Gvámintézetünk viswnzásula-
zért, hogy a Gusztáv Adoll-Eaye-
sület oly fényesen kénviseltette
magát lőcsei ünnenűnkön, a kö-
vétkező évben a Gusztáv Adolf-
Egyesület görlici Iőülésére Baltik
nűspökőt és Támer János némedi
lelkészt kűldötte ki. Itt ők újból
ha llhatták anémet testvérek szá-
jából, hogy mily sz épek voltak
azok a löcsei napok s hogy nem-
.csak pénzt, . hanem magukat s
lelkiismeretes szeretetűket akarják

elküldeni hozzámk. 1892-ben a.
Gusztáv Adolf-Egyesület lipcsei
Iőegvesületének delsuitzi gyűlés ére
megint Baltik püspök ment ki.
Ezen az ülésen Dr. Pank szuperin-
ten den s hatalmas beszéd kere-
tében behatóan ismertette és mél-
tatta a magyarhoni evang. egyház
történetét. Ugyancsak ezen eszten-
dőben ünnepelte meg a Gusztáv
Adolf-Egyesület Dr. Frickének a·
iubi'leumát, ki 'ekkor már 50 esz-
terideig szolgálta az Egyesületet.
Honi 'egyházunk vezető férfiai
üdvözlő táviratokkal keresték fel
'ez alkalomból az ünnepelt ::'érfiút.
A Gyámintézet Dr. Fr icke-emlékre
5402 kororiát gyüjtött s kűldőtt el.
Fr icke nagyon megörült sz.eret'et~
adományunknak s Gyámintéze-
tünkmek 800 márkát küldőtt, mely
összegből az ajándékozó enge del-
mével 'idehaz a Fricke-alapltvánvt
létesítettek. 1894-ben Gusztáv Adolf
szü le tésének háromszázad-os évfor-
duló ián tekintélvesösszeggel Gusz-
táv Adolf-emlékalapot Jétesitett a
Gvámintézet.

1901-ben a kőlni Gusztáv Adolf-
Egyesület nagygyűlésén ugyancsak
Dr.· BaHi,I,,' püspök képviselte
Gvámintézetünket s üdvözlő be-'
széde során 1600 koronát adott át
vert ar anyakban az Egyesületnek.

Gyurátz Ferenc, Scholtz Gusz-
táv püspökök és Bognár Endre
lelkész, akik oly soká és odaadóan
szolgálták a, Gyámintézebet - tud-
tommal - nem jártak Gusztáv
Adolf-Eavesületi ügyekben külfől-
dön. Helyettük fl Gvárnmtézetet
Löw Fülöp locsmándí lelkész, du-
nántúlí-, és Famrnler Gusztáv Adolf
torzsai lelkész, a bánvakerületi
gyámint-éveti elmőkök képviselték.
akik többször kimentek a nérriet-
országí Gusztáv. Adolf-Egyesületi
ülésekre és ott sok jó barátot sze-
réztek nékünk.

Amikor Löw Fülöp nagy munka-
ereje már megtőrt. 1912-ben lesorok
iróját küldötte ki a poseni nazv-
gvűlésre s az avval kapcsolatos
diasnora kurzusra. Utamról a
«Gyárnintézet» XXX-ik évíolyamá-
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nak 3-4 számában számoltam el. a hazánkban már többször járt ~

A nagy világháborút követő Gyámintézetünket jól ismerő D.·
években Scholtz Ödőn dunántúli Dr. Rendtorff Ferenc titkos taná-
gyámintézeti elnők és Broschkó CStOS, egyetemi tanár jött el a
Gusztáv Adolf budapesti lelkész, dunántúli egyházkerület gyűlésére
egyházmegyei gyámintézeti elnök és 5 napot töltött körünkben. Is-
képviselték néhány alkalommal mételt szívböl jövő felszólalásai-
Gyámintézetünket. 1922-ben az val, prédikációival, magánbeszél-
Egyetemes Gyámintézd engern hi- geteseível megpecsételte al köztünk
vott 'el az 'egyházi elnöki székbe termálló évszázados rneleg hittest-
s azóta Isten segedelmével én véri szerétetet s meggyőződött
19yekszemelnöktársammal, báró arról, .hogy a magyar- és német-
Feil itzsch Bertholddal együtt szo- honi evangélikus egyházak, a
rosahbra fűzni azt a köteléket, Gyámintézet és al Gusztáv Adolf-
mely a Gusztáv Adolf-Egyesületet Egyesület, Hungalfia és Germama
s a Gyámintézetet összeköti. Részt- kőzt jó és balsorsban olyan a
vettem az 'ertangení, braunschwei- viszony, mínt a leány és édesanya
gi, gíessení, düsseldorfi, grazi, frei- közt, ill. mint egykor Ruth és
burgi, boroszlói, stuttgarti Iőülé- Natomi kőzt volt. Mert bár más
seken. Az ott mondott üdvözl-ő vér folyt Ruth ereiben, más Naómi
beszédeinka Gusztáv Adolf-Egye- 'ereiben, más volt a nyelvük, élet-
sület hivatalos kőzlönyében .a «Die koruk, a szokásuk, de egy volt a
evangeliseho Diaspor as-ban s hazai hitük, mely összekötötte őket. A
lapjainkban jelentek meg. Ezen- Gusztáv Adolf - Egyesületet és
kívül Németországban több alka- Gyámintézetümket is ez az egy hit
lommal vallásos estélyeken, .isten- köti össze s az egy hitböl fakadó
tiszteleteken is szóhoz jutottam s szeretet adja ajkukra azokat .az
ar Gyámintézetet jóakaratulag tá- örök szép. igéket: «Ne kérj enge-
mogató baráti köröm is egyre nő. met, hogy elhagyjalak téged, a-
A Gusztáv .Adolf-Egyesületnek több vagy elmenjek tőled. Mert ahová
munkása, a nékünk már sok ér- menendesz, oda megyek és valahol
tékes szelgálatot tett Dr. Geissler lakandasz, ott lakom; a t~ néped
Brunó főtitkár, azonkívül Gabler, én népem, és a te Istened én Iste-
Babick, D. Ludwig, Nitzsch lelké- nem! Ahol meghalandasz. ott ha-
szek és mások viszont hozzánk' lok meg és ott temettetern el. ~gy
látogattakel. Az Ágostai Hitvallás' cselekedjék az Úr és ezt mivelje
jubileumi évében, 1930-biWIlD. Kapí' vélem, csak az 'egy halál választ
püspök meghívására, a Gusztáv engemet el .te tőled.» (Ruth 1.
Adolf-Egyesület nagynevű elnöke, 16-17.)

~ --Irta: Ziermann Lajos. -

D. Dr. Rendtorii Ferenc titkos egyháztanácsos, egyet. tanár,
a németországi Gusztáv Adolf-Egyesület elnöke. '

1932-be.na németországi Gusztáv tos kézzel vezetlék. A sok áldott-
Adolf-Egyesület 100 éves jubileu- 'emlékű vezérférfiú közül külőnö-
mát únnepli. 100 esztendő l . .. sen mégis az a hat válik .ki, aki
Lelkiszemeim előtt valóságos arc- ebben .a -lOD esztendőben a «Gen-
képcsarnok vonul el, azoknak a tralvorstand», a «Központi vezető-
férfiaknak alakja, akik az evan-] ség» elnöki székében ült. Mind a
gélíkus világnak ezt a nagyszerűen hat «egész ember», Istentől kül-
megszervezett szeretetíntézményét dött férfiú. S mind a hat mélyen
egy egész évszázadon át erős, biz- belevésbe nevét a Magyarhoni
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Evangélikus Egyház és Gyámirt-
tézet történetébe, nem külőnben
ok evangélikus magyar ember

hálás szívébe is.
D. Grossmam Keresztély Iipcsei

szuperintendens, a Gusztáv Adolf-
Egyesület megalapítója, 1857-ig ;ve-
zette laz úgyeket. Mindenadornány-
nyal és minden levéllel, melyet
Magyarországba küLdött,' biztatta
elődeínket, hogy tegyenek ők is
valamit az evangéliumért; alkos-
sanak a Gusztáv Adolf-Egyesület-
hez hasonló egyesületet.

Utóda: D. Hoffmann Ewald tit-
kos egyház tanácso s elnöklésének
idej-e (1857-1874) alatt alakult meg
a Magyarhoni Gyámintézet. Es az
idősebb testvér örömmel köszön-
tötte ,a fiatalabb testvért.

A harmadik elnök: D. Fricke
Gusztáv Adolf, egyetemi tanár, akit
már neve is eljegyzett a Gusztáv
Adolf - Egyesülettel, 1874-1899-ig
sz:olgált. Hogy rnennyire megtar
lálta ő az utat a magyárok szívé-
hez, arsnak ékes bizonysága, hogy
a Fricke jubileumi emlékalapra
gyüjtött szerétetadománynak majd-
nem a felét a neki «olyannyira
kedves Magyarország adta».

'D. Pank Oszkár szuperimten-
dens, az áldottlelkű prédikátor,
1900-1909-ig vezette az egyesüle-
tet. Még aggkorában is, 1922-boo,
mikor először is, meg utóljára is
találkeztam vele, csak örömmel s
lelkesedéssel gondolt Magyarcr-
szágra. Beszélgettünk a soproni
népszavazásról s megemlítettem,
hogy Sopron nérrietajkú lakossága
Magyarország pártjára állott. Tel-
jtes mértékben helyestelte ezt. «Igy
kivánja ezt» - úgy mond - «a
nérriet hűség és becsületesség!» ...

D. Har-tung Brunó Jipcsei szu-
períntendens 1911-1916-ig állt a
központi vezetőség élén. 1912-ben,
amikor a Gusztáv Adolf-Egyesület
poseni nagygyűlésén a Gyáminté-
z:et üdvözletét fogadta, válaszában
a legnagyobb melegséggel szólt a
két ország közt fennálló hittest-
véri és baráti viszonyról. Ű g-on-
doskodottarról is, hogya Gusztáv

Adolf-Egyesület poseni nagygyülé-
sével kapcsolatos 'diaspora kur-
zuson 5 magyar Ielkész vehetett
részt.

Legyen emlékezetük közöttünk
is áldott!

A jelenlegi, hatodik elnök: Rend-
torff Ferenc Gütergotzbari, papi
családból született 1860 augusztus
L-én. Már a szülöi házban mégis-
merkedett a diaspora sok jaj ával-
bajával. Látta, hogy a más vablá-
suak közé beékelt kicsievangélikus
gyülekezet s a magára hagyatott
- templomot, iskolát, bibliát, éne-
keskönyvet és imáds ágoskönyvet
nélkülöző - evangélikus ernber
olyan, «mimt a kövek alatt nőtt
Iű». Csak nehezen jut az éltető
szabad Ievegöre. ne mégis. meg-
szerette ezt a «kövek alatt nőtt
füvet», a diasporát és egész' életét
arinak szentelte. Pap lett. ELső
gyülekezete SyU szigetén az északi
tengerben, Schleswíg - Holstein
partvidékén vü;1t. Fekete vizek
partmosó haragja éjjel-nappal rág-
ja. ~m,észti s veszélyezteti Syltet s
a kőrű'lö tte fekvő szigeteket. Csak
óri.ási eröfeszítésekkel tudják a
szárazfö.ldtől elszakított, sokszor
igen parányi kis szígeteket ott
megtartani. Heroikus küzdelem fo-
lyik ott nap-nap után a vad hul-
lámokkal. Ennek szernlélése bizo-
nyára csak megerősítette s meg-
edzette -Hendtorffot a diaspiora
megmentéséért folytatandó élet-
hailál harcára.

12 évi hűséges sw;Lgálatl után
hagyta tel Sylt szigetét és 1869-ben
Preetzben a Jelkészképző szemi-
nárium élére került. 6 év mulva
a kiéli egyetern hívja meg a gya-
kor.lati theologia tanárává. 1910-
ben pedig már hasonló minőség-
ben a lipcsei egyetemen látjuk.
Itt nyerte el egyházjogi tamulmá-
nyaimak elismeréseképen a jogi
doktorátust, theologiaí munkálko-
dása folytán pedig a theologíai
doktorátust. Más egyetemek is ki-
tűntették doktora levéllel. Azt, hogy
a pécsi. m. kir. Tudomány Egyle-
tern Theologiai Fakultás első disz-



doktorai közé választotta, különö-
sen sokra értékelte és értékelí ma
is. A szászoa-szági evangélikus egy-
ház sok fontos ügyben vette jgéJny-
be szolgálatát. S Bendtorff mindíg
kész volt a szelgálatra. De, mjkor
szükebb hazája, Schleswig-Hol-
stein püspöki rnéltóságra akarta
elhívni - ellentmondott, mert nem
tudott megválni a Gusztáv Adolf-
Egyesület munkájától, melynek
szeretete a szülői házból. .egész
életért át kiséri.

Közel félszázad óta áll e munka
szolgálatában. Már fiatalon válasz-
tották .a központi vezetöségbe, ha-
marosari főjegyző Iesz, majd 1916-
ban meghívták a Centralverstand
elnöki székébe. A legnehezebb
időkben, a világháború második
felében, a lllagy összeomlás, a pénz-
romlás idején ritka bölcseséggel,
körültekíntéssel, kítartással, szere-
tetbel kormányozta ezt az egyesü-
l,ebets annak valóságos mester-
gerendájáva lett.

Hosszú Gusztáv Adolf-Egyesületi
munkálkodása alatt már sok or-
szágot bejárt, sok népet megis-
mert. Tisztelik, nagyrabecsülik
odahaza is, idegenben is. Egyike
ő azon keveseknek, akik előtt nem
ijedtében veszi Ie az ember a ka-
lapját, hanem azért, mível utáina
és előtte jár a, köztisztelet és a jó
hir. ~

Hazánkba először 189t·hen láto-
gatott el, hogy megismerje az
Eszakmagyarországí szórványokat,
Boroszlótói Liptószentmiklósig ve-
zető útjáballl Broschko Gusztáv
Adolf, akkor theologiaí hallgató,
most budapesti Iőesperes-Ielkész
volt kedves utitársa és hazai egy-
házunkról első intormátora. Azu-
tán Badtik püspökkel beutaz.ta a
liptói missziót, különösen Kis-
palugya szórvány gyülekezetét.
Szeretetteljes fogadtatásban része-
sült Lőcsén Dianiska András Lel-
kész, tiszakerületi gyámintézeti el-
nök házában, ahol a szepesí viszo-
nyokr 61 informálták és ahonnan
kiindulva több szegény szepesi
gyülekezetet látogatott meg. Hosz-
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szahb ideig tartózkodott azután
Mískolcon Zelenka püspök ottho-
nábam, :s ott egyházunk multját,
akkori állapotát a legapróbb rész-
letekig megismerte. Meglátogatta a
hernádvécseí gyülekezetet. Rend-
torff Iátogatásáról az akkori her-
nádvécsei, rnost orosházai Iöespe-
res-lelkész Kovács Andor a követ-
kezőket írja:

«Rendtorff érdeklődött az egy-
házközség minden dolga iránt. A
Ielki és az anyagi élet minden kö-
rülményeire nézve tájékoztatta ma-
gát. Megkérdezte még azt is, hogy
predikációimat ki szektam-e dol-
gozni. Megnézte a repedezett falu
kis templomot, a régi szük, vos-
kadozó parochiát, annak környé-
két s belátta, hogy a 30 politikai
községre kiterjedő s 300 lelket
szárnláló Lerőtlen gyülekezeínek
épületeit rendbeszedmi csupán a
magunk :gyenge erejévlel a lehetet-
lenséggel határos dolog. Még az
istállóba is benézett, Iigyelmét
semmi sem kerülte el. Látszólag
élvezetesen hallgatta az én recsegö,
gondolatokban talán bővelkedö, de
a kifejezéseket tekintve eléggé dö-
cögős riémet beszédemet. Megér-
tettük egymást. Megkértem őt,
mint a Gusztáv Adolf-Egyesület
akkori főtitkárát, hogy temp-
lomunk renoválására s a parochía
építésére I nagyobb segélyt eszkö-
zlöljön ki gyülekezetemnek. Kész-
ségger megígérte a támogatást és
fénylesem teljesítette is. Beküldtük
kérvényúriket a Gusztáv Adolf-
Egyesülethez és .a kabinet irodá-
hoz. Utóbbi helyről nem jött
semmi, ellenben a Gusztáv Adolf-
Egyesület részéről gyönyörű ado-
mányt juttaltott Hernádvécsének
Rendtorff. Elküldötte a schleswig-
ho'lsteini Iöegylet 1895. évi gyüjJ
tésének egész összegét 5407 márkát.
Ez összegből renováltattuk a temp-
Iomot és építettük a, faluhelyen
ritka szép, magas dombon álló
parochiát. Ez összegen kívül min-
den karácsony este és mínden ta-
vasszal rendes segélyt kapott az
egyház és a lelkész. Abban a kis
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gyülekezethen Rendtorff neve ki- úgy van az ember; mínt a kék
törölhetétlenül be van írva min- égboltozattal, mindíg bele kell néz-
den szívbe. A hernádvécseí paro- ni, és amelynek a tekintebe mégis
chiának minden köve Rendtorff olyéles és mély, hogy szemlesütés
nevéről beszél. Éln is hálásan em- nélkül- Inem lehet sokáig belenézni.
lékezem reá. Neve előttünk íény- Sokat kérdezett. Kérdéseire, külö-
ben ragyog. Isten éltesse! Isten nösen egyik íntézményünket ille-
áldja öt l» töleg, nem tudtam mi!nditgi kielé-

Ugyanezen alkalommal megláto- gítő feleletet adni, hiszen hazulról
gatta Rendtorff a budapesti egy- teljesen tájékozatlanul bocsátottak
házközséget, ahol később egyéb- útra. ne azért nem jöttünk za-
ként többször is megtor dult. Bács- varba, mert Rendtorff már akkor
kában, különősen Torzsán ; a Sze- úgy ismerte honi víszonyaínkat,
rémségben, Mitrovicán és a Bánát- rnint a tényerét. Az egyik esti gyü-

lésen az akkor megnyilt pinkafői
árvaházról szólhattam ; Rendtorít
eljött, meghallgatta az előadáso-
matés azóta a Gusztáv Adolf-
Egyesület ennek a pinkaföl szere-
tetintézménynek is egyik Iegna-
gyobb jóltevője. , .

1918 nyarán a felső lövőj theol.
leonfer encián hallgattuk értékes
'előadását. Egyik este, ~aCSOiT,avé-
geztével a konfirrnáció-oktatás kér-
dését vetettem fel előtte. Rendtorff
készséggel és behatóan elmondotta
ana vonatkozólag véleményét és
a konfirrnáció oktatást.. illetőleg
egész új, eddig ismeretlen utakat
s módokat jelölt meg. Ez a beszél-
getés olyannyira hatott rám, hogy
az éHel a szememet be nem humy-
tam. Hazafelé való útjában, itt
Sopronham gyönyörködtűnk elő-
adásában. Lipcséből azután nem-
sokára egy kedves, meleghangú le-
velet kaptam Hendtorfftól, amely-
ben többek között ama reménye-
nek adott kifejezést: fogunk még
találkozni, lsten kegyelméből ez
·tény}eg be is következett.

1922-ben az Egyetemes.' Gyám-
intézlet egyházi elnö ke vIettem. s
mint ilyen ismételten. volt alkal-
nuaane nagy embert. még kőzelebb-
ről is megismerni s 'az ő kiváló, őt
vezérségre alkalmassá tevő lsten
adta karizmáit csodálni.

Mikor 'egy-egy Gusztáv Adolf-
Egyesületi Iöülésén egymás után
15-20 ember: egyháziak, világiak,
theologusok, Iulozófusok, jogászok,
szociologusok, politikusok, polgár-
mesterek, miniszterek, férfiak, nők,

D. Dr. Rentdorff Ferenc.

nak déli részén, Orsován járt sze-
pető gondoskodással.

Én 20 "évvel ezelőtt a poseni
Gusztáv Adolf-Egyesület nagygyü-
Iésén kerűltem e kiváló férfiú köz-
vetlen közelébe-Alig érkezrem me,g
Posenbe, márils fogadott s körül-
belül egy óra hosszat elbeszélge-
tett velern. Még ma is Iátorn szép
daliás alakját, amelyben az örök
férfias vonás: az erő és az a1áza-
tos, áldozatos szerétet egyesül. Lá-
tom különös kék szemét, mellyel



gyermekek, belíőldiek, külíöldiek
minden tudásukat összeszedve,
ékes beszédeikkel köszöntik al
Gusztáv Adolf-Egyesületet, vagy
köszönetet momdanak az egyesület-
nek, Rendtorff csak nyugodtan, Ii-
gyeimesen hallgatja őket. Néha
egy-egy szót, de nem többet, fel-
jegyez. S míkor már mind befe-
jezi mondanivalóját, Rendtorff
feláll, megepednek lelkének f,0:I"-
rásaí és csobognak üdén, term é-
kenyeri, felel mind a: 15-20 be-
szédre, találóan, művészi formá-
ban, attikai sóval Iüszerezetten.
Arca ilyenkor szinte átszellemül.
szemében szekatlan fény, lelkeket
gyújtó láng lobog S szava, mint a
tűz átjárja a szíveket, veséket s
magával ragadja a sokszor 15-20
ezernyi hallgatóságot. S' mikor
régi szokás szerint az egyesület
alapítójának, Grossmarinak gyürü-
jét ujjára huzza s a nagygyűüést
vezeti, bámulatos jártassággal irá-
nyítja a közvéleményt s gyakorol
befolyást ezer és ezer emberre s
szavaival, .okfej téseível megfogj a
azokat, akik őt hallgatják. Lélek
árad belőle és az átszáll hallga-
tóira is. Azt akarja - mondotta
nekem, amikor egy HY'eIl nagy-
gyűlés után autóturán elvitt magá-
val a Iützení csataterre - hogy
«akik a Gusztáv Adolf-Egyesület
szolgálatában állnak s annak ügyét
propagálják, szintén 'úgy beszél}e-
nek, hogy Iélek áradjon beszédük-
bő1». Hallottunk - ernlegette -
a közel mult napokban mély és
sokoldalú, tudással és tudományos
exegézissel telített, de az emberek
lelkét hidegen hagyó beszédet.
Ezeket nem szeretem. Azt akarom,
hogy beszédcink az evangélium
erejével hassanak, hogy a Gusztáv
Adoef-Egyesületi beszédek az élet-
ből fakadjanaks életet teremtse-
nek, hogy olyan beszédeket mond-
junk, rnelyeket mindenki megért,
rnelyek míndenkít érdekelnek, meg-
ihletnek és cselekvésre indítanak».
Hogy ezt elérje, a Gusztáv Adolf-
Egyesületi nagygyűlést a gyűlés
helyén és a vidéken előkészítő
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100-200 szónoknak hetekkel előbb
megküldi a szükséges utbaigazítá-
sokat és mindig azt hangsúlyozza,
hogy egy csepp élet többet ér,
mint az elméletek tengere. Meg
kell fogni a dolog végét és amit
az ernber csinál, azt az legész lel-
kével csinálja. A Gusztáv Adolf-
Egyesület igehirdetőit ana is fi-
gyelmezteti, hogy az egyházunk ért
való bátor síkraszállás mellett is
sohse feledkezzenek meg a fele-
kezetközi békéről.

A Rendtorff vezette Gusztáv
Adolf-Egyesületi nagygyűlések így
azután áldásthozó ünnepnapok és
munkanapok, aratások és vetések
'egyaránt s akik azokon részt vesz-
nek, «örvendeznek az aratók örö-
mével és vígadoznak, mint mikor
zsákmányt osztanak». (Zs. 9. 3.)

A hálás evangélikus egyház és
diaspora széles e világon, - mert
hiszen a Gusztáv Adolf-Egyesület
mind az 5 földrészre osztja áldá-
sát, - 2 évvel ezelőtt, amikor
Rendtorff a zsoltáríró által meg-
jelölt rendes élethatárt, a 70 évet
átlépte, babérkoszorut font hom-
lokára. A Gusztáv Adolf-Egyesület
természetes ezt az ünneplést is
Rendtorff nagy szívéhez méltóan
csinálta. Megépít-ette és megnyi-
totta Lipcsében a Hendtorff-Házat,
amelyben a diasporákból jövő
theolognsok meleg otthont talál-
nak s kiadta Dr. Geiss1er Brunó
főtitkár szerkesztésében 450 oldalt
számláló «Rendtorff Festschrff't»-
et, Rendtorff ünnepi iratot, telve
csupa tanulságos Gusztáv Adolf-
Egyesületi cikkekkel. Sajó Isten
sem maradt el az ő ünnepi aján-
dékával. Megparancsolta az idő-
nek, hogy kiméletes legyen ezen
hű szolgája iránt. S az idő enge-
delmeskedett. Csak a haját ezüs-
tözte be és ritkította meg; a test,
a lélek ifjú elevenségét nem vette
el tőle. S gazdagon megáldotta őt
családjában is. Fia ugyanabban az
időben lett püspök.

Igy jelent meg a 70 éves Rend-
torff Fer,enc,aki minden Gusztáv
Adolf-Egyesületi nagygyűlésen oly

9
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szerétettel s megértéssel szól egY-1dériumot, a .díszmagyarba öltözött
házunkról. hazánkról, népünkről, urainkat s 'ezek közt nemes és
D. Kapi Béla püspök hívására, né- mégis oly felséges egyszerűségében
hány héttel 70-ik születésnapja a mi Horthy Miklósunkat, aki őt
után, 1'930. okt. közepén Sopron- istnételten kitüntette hosszabb be-
ban a Dunántúli Egyházkerület szélgetésével. Látta a lelkesedést,
Augusztana-ürmepén. Azevangéli- a közvetlen meleg szeretetet, a-
kus és magyar fülnek, meg szívmek mellyel gazdag és szegény egyaránt
feledhetetlen sok szép szót hal- körülveszi Főméltóságú Urát és
lottunk tőle itt, valamint Nagy- Kormányzóját. S mikor mindezt
geresden és Győrött, ahová az egy- látta, egyszer csak könnybe lá-
házkerületi elnökség meglátogatá- badtak szemei s csak annyit mon-
sára szintén elment. A legszebb dott: «Önök boldogok, egységes
volt mégis az, amikor nem szólt, népet képeznek s mindannyian
hanem könnyezett. tisztelik, szet-etik a tiszteletre, sze-

A megható, szép egyházkerűleti retetreméltó, bölcs korrnányzóju-
Augusztana-ünnep és közgyűlés és kat.» S mi, akik ezen sirásnak
egyéb gyűlések után, 1930. október szemtanui voltunk, ér-eztük, hogy
19-én az ünnepnapok 'legszebbiké- a mi boldogságunk láttára a mimd-
re, a theol. fakultás díszes épüle- halálig hű német embernek eszébe
tének felavatási napjáraéhredtűnk. jutott szegény, szerencsétlen hazá-
A kormányzó Úr Ofőméltósága is ja, egységet nélkülöző népe s hogy
eljött 'e napra Sopronba. R-end- azt siratja, mint egykor Jézus' az
torff egész nap csendes figye- olajfák hegyén Jeruzsálemet. Ilyen
lője, szemlélője volt az ünnepnek szívű 'ember a 100 éves Gusztáv
s a vele kapcsolatos parádénak. Adolf-Egyesül-et központi választ-
Látta, hallotta déloeg, fegyelmezett mányának hatödik elnöke: D. Dr.
ka tonáimk dübörgő lépéseit. Látta R ,en d to r f f Ferenc.
a cserkészeket, Ieventéket, a ban-

fl lutberí szellem kincsesbázáből.
Az Egyházasberzsenyi BerZSenYiek., kerültek sorra. J: .BerzseIl:yie~IT?I,egé~z

_ Irta: D. Payr Sándor. _ könyvet le~e~e lrn~) anny.l klval.o tag.Ja
, . . , , van. De kirnért, szűk terunk míatt Itt

A regr magyar világban csak keves csak rövid áttekintést adhatunk a sok
falunak volt, templom~. Amelyeknek volt, ágazatú ősi családról. Ez évben elhalt
azok,at azutan «Eg~hazas» falvak~ak ne- nagy fiának, dr. Berzsenyi Jenő dunán-
ve~tek. Ilyen ,helyseg volt yes~prem me- túli felügyelőnek halála emlékezetünkbe
gyeben Egyházasberzseny es Ilyen neve hozza a többi kiváló családtagot is.
volt Berzsenyi Dániel szűlőhelyének, Egy- "... ., •• .
házashetyének is Vasmegyében. Az osok es az elodok.

A nagy fiakban oly gazdag ősi nemes A család eredetét több genealógus az
Berzsenyi család nem csak helyneveiben Arpádok idejébe viszi vissza.
hordozta ezt az «Egyházas. jelzőt, ha- . A Berzsenyíek első ismert őse Kálmán,
nem egyéb erényei mellett i~azán «egy- aki 1400 körül élt. Nemesi adományleve-
házias» is volt. Minden fia, lanya hűség- Iűk a mohácsi vész idején elveszett, Miksa
gel és szent lelkesedéssel buzgott, mun- főherceg azonban atyja, I. Ferdinánd
kált és áldozott evangélikus egyházunkért. nevében 1559. május 16. Egyházas Nagy-
Adott a család evang. Sionunknak jeles berzsenyi Györgyöt, Mátyást és Balázst
patrónusokat, kerületi és egyházmegyei megerősítette enderszegi, csáfordi és egy-
felügyelőket, presbitereket s egyéb tiszt- házasberzsenyi birtokaikban.
viselőket. Volt a Berzsenyi családból es- Ezek közül György lett a család törzs-
peresünk, lelkészünk és több kegyes, aLyja. Tőle származik Benedek, ki 1674.
művelt lelkű papnénk is. gróf Batthyány Adám főkapitány seregé-

Évenként egy-egy kiváló, az evangélikus ben Nagykanizsán tűntette ki magát a
lutheri szellemet örökségül átvett csalá- török ellen való háboruban. Benedek fia,
dot szoktunk e helyen bemutatni. Eddig János. nejével Pachay Katalinnal már
már a Maíkovich, Szeniczei Bárány, Petz, Egyházashetyén élt Vasmegyében. Midőn
Hrabovszky, Gödör, Torkos sat. családok I Asbóth János esperes 1695. egyházláto-
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gatast tartott, ez a János (Joannes I nagyapa könyvtára. Mihály uram jó gazda,
Börsön) volt jelen Hetyén. De ugyan- jó katona és olvasni szerető férfiú volt.
akkor Berzsenyi Benedek, kiérdemüll Erős, dinasztikus érzelmű. Mária Teré-
szolgabiró is jelenvolt Asbóth vizitáció- ziaért ő is részt vett a nemesi felkelés-
ján Nemesmagasiban, ben: A költő írja, hogy a nagyapja fejé-

Ennek a Jánosnak öt fia és egy leánya ről a magyar hajduk lelövöldözték a
volt. Ezóta kezdtek a Berzsenyiek a gaz- nérnet kalapot;
dag T hulmon kőszegi és soproni patricius Berzsenyi Edjos a költő atyja (1744-
családdal összeházasod:ií.i. János fiának, 1819) Sopronban tanult. Az országgyűlé-
Benedeknek már Thulmon Magdolna volt sen 1764. mint jurátus volt jelen: Pesten
a felesége s Dukánés Mesteriben laktak 1768. ügyvédi oklevelet is szerzett, de nem
Ennek fivére Berzsenyi Mihály és neje vetle hasznát. Inkább gazdálkodott, va-
Vizelei Tallián Krisztina voltak Egyházas- dászott és a klasszikus műveket olvas-
hetyén a költő Berzsenyi Dániel nagy- galta. Onérzetes, hajlíthatlan, a nemesi
szülei. A testvérek közül Ferenc és Zsig- .kiváltságokra féltékeny férfiú volt. 1770-'
mond is népes családot alapított. A XVIII. ben Thulmon Rozáliát, Thulmon Pál és
században sok derék Berzsenyivel lalál- Sólyom Erzsébel leányát hozta feleségül
kozunk Helyén, Magasiban, Sömjénben, Somogyból Nikláról.
Dukán, Mesteriben, míg majd a költő Ezvetlen fiúk Dániel (szül. 1776. máj.
Somogyba, Nildára is átplántálja a csa- o. ,
ládot. r-----~----~~-=--~~~--~

Berzsenyi Dániel.

János fiaival 1720 körül oszlik a család
két nagy ágra. Mihály ágából származik
Dániel, a költö s ennek unokája Sándor,
a somogyi 'egyházmegye felügyelője.
Ferenc ágából pedig az evang. egyházunk
életében újabb időkben is nagy szerepet
játszó Berzsenyiek: Lajos, avadosfai es-
peres, Miklós és Jenő, az egyházkerületi,
Dezső és ifjabb Jenő, az egyházmegyei
felügyelők

Berzsenyi Dániel, a költő és unokája,
Berzsenyi S.ándor, az egyházmegyei
felügyelő.
Berzsenyi Miháu], a· kölLő nagyatyja

Helyén az ősi házban lakott, melyet ma
emléktábla jelöl. A költő szülőházának
egy része kőből, másrésze csak sövény
falra épüll. Itt a mestergerendán volt a

Berzsenyi Sándor.

7.) eleinte gyenge, beteges volt. Ezért az
apa maga tanította s csak 14 éves korá-
ban vitte fel Sopronba a liceumba. Erős
evang. környezetben nevelkedett a fiú.
Wittnyédy János kerületi felügyelő, (neje
Uriger Terézia «a férfiúi elmével biró
asszony»), Alsókáldi Káldy János özvegye,
Enessey Rozina, Perlaky Gábor püspök
s neje Ács Katalin voltak a keresztszülei.
Mikor Sopronba jött, Kis János akkor
(1790.) alapítá a Magyar Társaságot.
Mint alsóbb osztályú ennek még nem
lehetett tagja, de így is nagy hatással,
volt reá. Az iskolai fegyelmet nehezen
türte. «Sopronban magam tizenkét né-
metet megvertem és a város tavába hány-
tam» - írja később Kazinczynak Inkább
csak azl tanulta, amihez kedve' volt. Be-
vallja később: «Nekem oskolai tudomá-

9*
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nyom nincs; mikor nekem még tanulni
kellett volna, már én akkor Horáccal és
Gessnerrel társalkodtam ; korán nagy tár-
gyak ragadták el figyelmemet, én azt
többé kisebbekre függeszteni nem tud-
Iam.» A háború hirére 1793. katona akart
lenni. Apja hazavitte, majd visszahozta.
De most sem volt maradása. Már 1795.
bucsut vett Soprontól. Wietoris igazgató
azt jövendölte, hogy gazda vagy patvarista
lesz belőle.

Berzsenyi csakugyan gazdálkodni kez-
dett, de a könyveket sem hagyta. Szigorú
apja eltiltotta a poétáktól, azért éjjel,
titkon olvasta Horatiust. 1799-ben meg-
nősült, Dukai Takáeh Ferenc egyházfel-
ügyelő leányát, Zsuzsannát vette nőül.
Hrabovszky György kissomlóí lelkész es-
kette őket s a kissornlói ev. árvaház
növendékei nászversekkel űdvözölték a
fiatal párt. Mint fiatal házas látogatta

Berzsenyi Miklós.

meg Berzsenyi nejével Kis János lelkészt
Kővágóőrsön, akit még Sopronból ismert.
A szép fiatal feleség szőlőjét nézték meg
a Balaton partján. «'Ámbár csaknem egy
egész napot töltött velem - írja Kis
János - mégsem vetetett legkevesebbet
is észre, hogy benne tudomány vagy
épen lángész lakilu

Nősülése . után Berzsenyi Sömjénbe
anyai birtokára költözött át s 1808-ig itt
gazdálkodott. Apja szigorúságát Hetyén
nehezen tűrte, amint Kazinczynak . írja:
.«Apám engem nem ismert. Szilajságomat
nem mérsékelni, hanem zabolázni akarta.
Az ő háza nekem Munkács volt, melyet
el is hagytam.» Sömjénben ma is muto-
gatják a szölőhegynek azt a pontját, ahol
legszebb ódáit írta. Itt egészen Kis János
közelébe került, ki ekkor már Nemes-

dömölkön volt lelkész. Berzsenyi buzgó
hallgatója volt papjának s fiának, Far-
kasnak születésekor kornának is meg-
hivta. Káldy Pál láblabirónál, «egy jó-
kedvű, élénk eszű és olvasni szerető fér-
fiunál» is sokszor találkoztak. Alig, múlt
el hét, hogy együtt nem lettek volna.

Kis János többször irásközben lepte meg
a kornáját. Látta, hogy irott papirlapokat
hidart az asztalfiókba. Nem akarta el-
árulni, hogy verseket íro Egyszer azon-
ban 1803. néhányat mégis elvitt Kishez
Dörnölkre, «Már csak megvallom kornám
uramnak, úgymond, hogy egy ídőtől
fogva versírással bibelődöm; nézze által
ezeket s mond]a meg, ha mehetek-e vala-
mire ?» Köztük volt a «Romlásnak indult
hajdan erős magyar» ódája is. El lehet
gondolni a dömölki pap elragadtatását,
midőn ily váratlanul kerának még euró-

Berzsenyi Lénárd az olmützi
várfogságban.

pai 'viszonylatban is legnagyobb óda köl:
lőjét fedezte fel. Kis adta át Berzsenyi
verseit Kazinczynak s csakhamar több
kiadásban is megjelentek. Az egész ország
ünnepelte a nagy költőt. A nagy Szé-
chenyinek is ő lett a kedvelt költője,
kinek verseit könyv nélkül tudta. Gróf
Festetich György 1817. midőn Berzsenyi
Keszthelyre kocsin jött a helikont ünne-
pekre, hajadon fővel futott ki elébe az
utcára. Wimmer Agoston afelsőlövői pap
németre fordította verseit, hogya leültöld
is megismerje. '

Berzsenyi ekkor már Somogyban Nik-
lán lakolt. 1808-ban írta' «Bucsuzás Ke-
rnenesaljától» című remek költeményét.
Vallásos. érzésének erejét és mélységét
mutatja «Fohászkodás» című felséges



himnusza. Irt «A religiók» eredete és har-
rnoniája» círnű értekezést is. Kis Jánossal
való barátságát «Kishez» című szép ódá-
jával örökítette meg. Hasonló emléket
állított unokahugának Dukai Takáeh Judit
költönönek is. Kedves, népszerű versei
még: «Életfilozófia, A középszer, A köze-
liLő tél». Hatalmas ódáiról pedig jól
moridja egyik újabb birálója : «Templomi
érzés tölti m.eg az olvasók lelkét ódáinak
fenséges magasságában.»

Nildán a gazdálkodás sok bajjal járt.
Korán elbetegesedett és Kölcseynek birá-
lata is elkeserítette. 1819-ben a fiait,
Farkast és Lászlót felhozta Sopronba a
liceumba s maga is itt lakott velök.
Beteges, kedvetlen volt. Kis Jánost is
ritkán látogatta meg. Csak a szinházban
s néha a Rózsa-kávéházban lehetett látni.
Mikor Kis János 1829. az egyházakat
látogatta Somogyban és Sörnyén Thulmon
Pál vendége volt, Berzsenyit is ide hiv-

o ták. El is jött és jó kedvvel töltött
kornájával egy napot. Kezdett megnyu-
godni, amint Kazinczynak írta: «Az em-
bereknek gonoszsága nem egyéb, mint
gyarlóság, bolondság. Mióta ezt látom,
békés vagyok magammal s az emberek-
kel s nyugalmam tökéletes." Az Akadé-
mia 1830. rendes tagjának választotta,
ennek egyik ülésén találkozott vele Kis
János utoljára, 1836. febr. 24. halt meg.
A fialal vései pap, Horváth József mon-
doII felette beszédel és verses bucsuz-
tatót. Péld. 3, 13-18. v. alapján bizo-
nyilá: «Boldog ember, aki megnyeri a
bölcseséget. Merl ennek van ígérve:
napoknak hosszúsága, gyönyörüségek
ulain járás, gazdagságok és tisztesség,
örök boldogság.»

Művészi szép mell szobrát már 1859. el-
helyezlék a Nemzeti Múzeumban. Somogy
megye 1860. jún. 14. állított emlék-
oszlopot a niklai temelőben, ahol Székács
József «az ország papja» mondott nagy-
halású beszédet Csel. II. 4-8. v. alapján.
Berzsenyit mint «az emberiség ős vá-
gyainak legavatoltabb tolmácsát» jellemzi.
A százéves jubileurnra 1876. Hetyén a
költő szülőházát jelölték meg emléktáblá-
val, hol az emlékbeszédet Nagy Károly
hegyeskissomlói lelkész mondta. Legutóbb
1900. pedig Szornbathelyen állítottak a
költőnek o művészi szép ércszobrot.

Berzsenyi leányát, Lidiát 1825. Nagy-
alásonyi Barcza Károly halimbai ügyvéd
és birtokos vette feleségül. Kis Dániel
vései lelkész eskelte össze őket. Ozvegye
Nildán 1848. hunyt el 64 éves korában.
Andorka János vései lelkész temette. A
költö három fia közűl csak Berzsenyi
Farkas alispánnak maradtak utódai, ki
Rádóczi Gyarmathy Máriát vette feleségül.

Ezek fia volt Berzsenyi Sándor niklai
földbirtokos, a somogyi ev. egyházmegye
buzgó felügyelője. A messze Somogy vár-
megyéből már fiatalkora óta szorgalma-
san eljárt Sopronba, Győrbe egyházi ~yű-
léseinkre. Ezen a téren hű munka tar sa
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és rokona volt a vasmegyei Berzsenyiek-
nek Nildán született, Sopronban tanult,
ügyvédi olelevelet is szerzett, de inkább
szép mintagazdaságának szenlelte idejét.
A Hegyeshalmi Fischer család niklai bir-
tokát is megvásárolta, amelynek parkjá-
ban szép evang. kápolna is épült. Ber-
zsenyi Sándort az egyházmegye 1897. vá-
lasztolta meg felügyelőnek s ezt a hiva-
talál 1921. bekövetkezett haláláig nagy hű-
séggel és áldozatkészséggel viselte. Szép
alapítványt is hagyott az egyházmegyére.
1851. született, 70 éves korában halt meg.
Midőn Gyurátz Ferenc 1899. Somogyban
egyházlátogatást tartott, szép négyes foga-
tán Berzsenyi Sándor hordozta őt körűl,
Nildán a püspök az ev. kápolnában isten-
tiszteletet is tartott a szórványból össze-

Dr. Berzsenyi Jenő

gyüIt hívekkel. S a nagy költő unokájá-
val együtt kereste fel Gyurátz' a niklai
temetőben Berzsenyi Dániel· sírját.
Berzsenyi Mikl6s, egyházkerületi iel-

ügyelő és a testvérei.
A költő nagyatyj ának Mihálynak testvér-

bátyjával Berzsenyi Ferenccel hajtott a
törzs ismét kiváló, az egyházi életben is
kitünt ágakat. Ferenc dédunokájának,
Jánosnak (neje Szeniczei Bárány Krisz-
tina) volt Nemesmagasiban három derék
fia: Lajos, avadosfai esperes, Gábor, a
magasi ügyvéd és Zsigmond, a művelt és
buzgó vallásos lelkű földbirtokos.

Lajosról és Gáborról alább fogunk
szólani. Itt most csak az ifjabbik test-
vért, Berzsenyi Zsigmondot emeljük ki.
1773. szept. 12-én született Magasiban.
Tudományosan képzett férfiú, több kéz-



134

irata van a sömjéni levéltárban. Az 1809. követnérn.» (Elétfilozófia.) Korai halálával
évi nemesi felkelésben mint hadnagy vett '1 fiut és 5 leányt hagyott özvegyére és
részt. Vas és Zala vármegye táblabirája öccsére.
volt. Az egyházi ügyekben is Kis János Gábor elsöszülőtt fia volt Berzsetuji
és Haubner Máté püspökök idejében igen JJliklós az egyházkerületi felügyelö. Szüle-
buzgó és tevékeny. Még a számvevői tett 1803. dec, 8. Magasiban. Iskoláit Sop-
fáradságos munkával sem restelt vesződni. ronban végezte. Kitünő jogász volt. Vas
Buzgó templomjárását és magasi Kis Já-. vármegye kétszer is 1839. és 1845. fő-
nos lelkész kornájához való viszonyát egy ügyészének választotta. A gróf Batthyány-
kedves anekdota örökíti meg. Karsay Sán- vagyonnak ö volt a zárgondnoka. Hírneve
dor püspök mondta lelkész társainak oly nagy, hogy bonyolult jogi esetekben
«Magasiban ha elmentek Berzsenyi Zsig- a Felvidékre is meghívták. Nagy ember-
mond háza előtt, vegyétek le a kalap-I barát. Házában a folyosó vasárnaponként
íokat!» telve volt ingyenes jogkeresőkkel. Egy-

Ilyen kiváló férfiú volt Zsigmond házi téren. is évtizedeken át fáradhatlan

"

Berzsenyi Dezső

bátyja, Berzsenyi Gábor is, magasi ugy- munkás, Radó Ignác után 1869. egyház-
véd (1767-1822). Neje Endersz (Endresz) kerületi felügyelőnek választották. Magas
Katalin volt, akit mínt kilenc gyermekes életkora és betegsé,8e miatt azonban már
anyát, első férjének halála után, ennek 1873. leköszönt. Báró Prónay Dezső lett
öccse, a fentebbi Berzsenyi Zsigmond az utóda. A soproni tanítóképző és a
vett nőül s a leányokat már ez házasi- tanári nyugdíjintézet részére 1000-1000
totta ki. Berzsenyi Gábor 1822. okt. 22. forintot adott (ami akkor nagy pénz
halt meg Ma~asiban s miként leánya, volt), a vasrnegyei nemesi alapból pedi~
Eszter (Turcsanyi Gáborné) teljegyezte, 3000 forintot eszközölt ki s a mutatkozó
gyermekei Berzsenyi Dánielnek ezt a ver- hiányt a magáéból pótolta. .Özvegye,
sét vésették sírkövére: «Úgy éltem, hogy Ajkay Julia pedig 1895. a Gyámintézetnek
életemet Visszaélni nem bánnám, úgy él- adott 2000 forintot. Tudományos képzett-
tem, hogy életemet Végezni ne fájlalnám. sége rnellett kitünő gazda és pomológus.
Ha azt újra elkezdhetném. Ismét a multat Gazdasági épületei Sömjénben ma is



Ifj. dr. Berzsenyi Jenő.

szeti szakra volt kitűnő képesítése. A
Rókus-kórházban és a. Lipótmezőn az
elmegyógyintézetben kezdte meg az orvosi
gyakorlatot Konstantinápolyban 1870-
1872. a török hadsereg törzsorvosa volt.
Tanulmányutjain bejárta Olasz- és Görög-
országot, sőt volt Afrikában is, majd
pedig a berlini és londoni egyetemek
klinikáil látogatta. Itthon Szombathelyen
volt gyakorló orvos és 1885 óta Vas-
megye tiszti főorvosa. Élénk részt vett
a társadalmi, megyei és országos ügyek-
ben is. 1905-10. a celldömölki kerület
képviselője volt a 48-as párt programm-
jával, Közgazdasági tevékenységéből meg-
említjük, hogy alapítója s több mint 30
évig elnöke volt a Kemenesaljai Hitel-
banknak.

Es ennyi közszolgálat mellett egyházá-

mintaszerüek. Dunántúl ő volt az első,
ki birtokát alagcsöveztette. 1880, jún. 14.
hunyt el. Karsay Sándor püspök temette
s a kerületi gyűlésen. ő mondott felette
szép ernlékbeszédet. Olajfestésű arcképe
a soproni tanítóképző tanári szobáját
díszíti. Egyetlen leányát, Kornéliát dr,
Berzsenyi Jenő vette nőűl,

Miklósnak hozzá méltó testvéröccse volt
Berzsenyi Lénárd is (1805-1886), A
katonai pályára lépett, 1848-ban a Miklős-
huszároimái volt kapitány, a szabadság-
harcban pedig ezredes. Megható szép
bucsulevelét, melyet 1849. okt. 7. az aradi
várból írt Miklós bátyjának, kőzöltem a
Harangszóban (1927. évf. 345. 1.). Az
aradi tizenhárom hős után el volt ké-
szülve a halálra ő is, De halálos ítéletét
mégis várfogságra változtattálc át s így
töltött a kuf'steini és olmüci börtönök-
ben nyolc évet. A fogházigazgató mikor
megtudta, hogy ez a foglya a festészet-
hez is ért, levetette kezéről abilincset s
így volt módjában, hogy fogoly társait s
önmagát is lefesse. Ez az Olmücben ké-
szült önarckép mai nap is megvan Söm-
jénben, Es több szép festményét is őrzi
a család. Vasrnegye monográfusa Ber-
zsenyi Lénárdot ritka szép jellemű, lova-
gias férfiúnak mondja. 1869-ben Ber-'
zsenyi Sándorral együtt jelenvolt Pápán,
bátyjának, Miklósnak a felügyelői székbe
való beiktatasán. Jószágát, melyet 1849.
konfiskáltak s csak az amnestia után
kapott vissza, nővéreinek gyermekeire
hagyta. .

A harmadik fitestvér, Berzsenyi Dénes
(1819-1883) végzett mérnök és jogász,
Hont vármegye árvaszéld elnöke, brályi
tanácsos és Ipolykeszin földbirtokos volt.
A szabadságharcban mint százados kapi-
tány hősiesen küzdött. Isaszegnél meg-
sebesült, a golyó lábszárat furta át. Az
elnyomatás éveiben tipusa volt a sirva
vigadó, a bujdosókat és a megyei ura-
kat házában szivesen fogadó magyar
nemesnek. Hajnalig is ott marasztá a
vigan iddogáló és tiltott nótákat éneklő.
vendégeit, bár ő maga nem volt Borivó.
Méltó életpárja volt a régi magyar nagy-
asszonyok példaképe, a művelt, vendég-
szerető, de önérzetes Rádoczi Gyarrnathy
Erzsébel. Egyetlen leányok, Berzsenyi
Jolán (Rende Andorné) az irodalommal
is foglalkozott,

A negyedik fivér Berzsenyi Elek is el-
járt egyházi gyüléseinkre. Gábor, Lóra,
Zsigmond és Lajos nevű gyermekei vol-
tak. Az őt nővér közűl Eleonora dr. Ber-
zsenyi Jenő és Dezső édesanyja volt.
Három nővérből pedig buzgó, művelt pap-
né lett: Berzsenyi Eszter Turcsányi Gábor
tési lelkésznek, B. Klára Tóth János
nemesdömölki esperesnek és : B, Mária
Hering János kemeneshőgyészi esperes-
nek volt a hitvese. S e három papnénak
ismét kiváló fiai, lányai, vői és unokái
(Turcsányi Endre, Hering Zsigmond, La-
jos és János, Berta Dávid, Varga Gyula)
ismeretesek az egyházi pályán.
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Dr. BerzseDyi JeDő, egyházkerületi és

öccse, BerzseDyi Dezső, egyházmegyei
felügyelő. .
A költö nagyatyj ának, Mihálynak test-

vérbátyjától. Berzsenyi Ferenctől szár-
mazik a családnak ez a két kiváló tagja
is. Ferenc fiáRak, Benedeknek unokája
volt Berzsenyi Pál magasi Iöldhirtokos,
aki oldalági rokonát, Berzsenyi Gábor
leányá t, Eleoriórát vette feleségül. Ebből
a házasságból való a két fivér: Jenő és
Dezső.

Dr. Berzsenyi Jenő 1845. ápr, 10. szüle-
tett Nemesmagasiban. A gimnáziumot
Kőszegen, Sopronban és Pápán végezte.
Sopronban az V. osztály tói kezdve Gyu-
rátz Ferencnek volt a tanulótársa. A
budapesti és bécsi egyetemen orvosnak
készült. A sebészeti, szemészéti és szülé-
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Csak mindenoldalú vizsgálat állal lelheini fel az igazságot, s ez csak a
gondolatok legszabadabb közlése által valósulhat. Hol a beszéd horlálos, ott
rab a nyelv s rabként szól ... Ne kárhoztassuk az ellenzést tehát általjában
minden kivétel nélhiil, . hanem "halljuk a más részt is", - az ellenben ne
fajuljon el rendetlen s makacs iejességre. Széchenyi István.

nal, is már korán rnunkás, áldozaikész
tagja. Igaz, mély vallásos érzés hatotta
át egész valóját. Méltó ivadéka volt a
«Fohászkodás» költőjének. Példakép volt
előtte a magyar Hyrtl József, a múlt
század legnagyobb analómusa, aki bonc-
termében az enyészet képei kőzött is
Isten és a szellem világ létezését hirdette.
Buzgó olvasója volt a Szentírásnak, Be-
szédei telve vannak találó bibliai id eze-
tekkel. Két manuálos harrnóniumán buz-
gón jálszotta és énekelle keráljainkat.
Kedvell éneke volt: «Az én időm, mint a
szép nyár.» Nagy hűséggel és szent am-
bicióval járta végig az egyházi hivatalok
skáláját. Iskolai biz. elnök, esperességi
felügyelő, ker. gyámintézeti elnök volt
egymásután, míg végre majdnem egyhan-
gulag ültették Dunántúl felügyelői szé-
kébe. Győrött '1912. mondott székfoglalója
a templomunkban jelenvolt dr. MohI
Antal r. kath. c. püspökre oly hatással
volt, hogy elismerő, lelkes szép beszéd-
ben üdvözölte Berzsenyít és ajánlkozott
a hitetlenség ellen vállvetve együttesen
való küzdelemre.

Tíz évig viselte felügyelői hivatalát nagy
áldással és dicsőséggel. De azután is me-
legen érdeklődött egyházi életünk és iro-
dalmunk iránt. Kiválóan jártas volt az
egyházLörténetben és himnológiában. Gaz-
dag könyvtára és levéltára mutatja a
családi tradíciók iránt való hűségét. Üreg
napjaibim boldog családi kőr vette körül.
SzereLő hitves, Pongyeloki Roth Vilma
derílé fel nehéz óráit. Négy gyermeke
közül dr. Berzsenyi Ádám Sömjénben az
ősi birtokon gazdálkodik, az egyház-
kerület jegyzője és vönöczki egyház fel-
ügyelő. Dóra leányát Koltai Vidos Dániel
nagybirtokos, celldőrnőlki egyházfelügyelő
vette feleségül. Családjától, egyházától
megsiralva 1931. márc. 29. hunyt el. Kapi
Béla püspök temette. A vármegye és az
egyházkerület képviselői igen nagy szám-
mal jelentek meg és adták meg nagy
halo ttjuknak a végtisztességet.

Berzsenyi Jenőnek lestvéröccse volt
Berzsenqi Dezső, a jeles készüUségű cell-
dörnölki ügyvéd. Bátyjához mindenképen
méltó, szilárd jellemű férfiú. Hű munkás
és áldozatkész vezető embere egyházunk-
nak löbb mint félszázad óta. Már 1876.
felügyelője a tekintélyes nemesdölki árti-
kuláris gyülekezetnek. 1882 óta a kerne-
nesalji egyházmegye felügyelője. A dunán-
túli kerület jegyzöje 1884 óta és 1894-
1899. főjegyzője. A véleményező bizott-
ságnak és kerületi törvényszéknek buzgó,
munkás tagja· volt a legutóbbi időkig.

Neje; Károlyi Róza is Ct 1931) művelt,
vallásos lelkű, nemes jószívű nő volt,
az evang. nőegylelpéldás buzgalmú, ál-
dozatkész vezelője.
Berzsenyi Lajos, vadosfai esperes és

dédunokája, dr. Berzsenyi Jenő. zalai
egyházmegyei felügyelő.
A fentebbi Berzsenyi Gábor magasi

ügyvédnek és birtokosnak testvérbátyja
és Dánielnek a kőltőnek unokabátyja volt
Beresetuti Laios esperes, akinek életét
Hrabovszky György és Laucsek Jónás
írta meg. Magasiban 1761. dec. 9. szüle-
Lett. Atyja B. János, anyja Szeniczei Bá-
rány Krísztina voll. Nagyatyjánál. Sz. Bá-
ránv István lelkésznél tanult Varsádon.
A középiskolát Sopronban végezte. Szülei
a jogi pályára szántálc. Domokos Ferenc
kapolcsi ügyvéd és zalai egyházfelügyelő
mellelt volt patvarista. De Perlaky Gábor
püspök maga mellé édesgette Nemes-
dömölkre káplánnak 1785-ben lelkésszé
avattatván, 111égez évben az artikulárís
Vadestára választották, ahol nagy áldás-
sal működölt. Ritka szép külsejű és meg-
nyerő modorú lelkész volt. A templomi
hoz magasabb tornyot, új iskolát és pap-
lakot épített. Beleden is 1805. új ima-
házal. i810-ben esperesnek választották
Korai hosszú betegség szállta meg s már-
1813. május 14. meghalt 52 éves korában.
Felesége Mankóbüki Horváth Zsuzsanna
volt. A fia Berzsenyi László kőszegi ügy-
véd s az unokája, Berzsenyi Gyula büki,
majd keszthelyi földbirtokos volt, mind-
ketten buzgó egyházfelügyelők.

Az esperes dédunokája, dr. Berzsenyi
.Jenő is örökölte őseinek egyházi buzgal-
má t. Berzsenyi Gyula és Hrabovszky
Gizella voltak szülei. Iskoláit Sopronban
és Budapesten végezte. Siklósen volt já-
rásbiró, majd Keszthelyen ügyvéd. Jelen-
leg Zsédenyben földbirtokos. Mint a tolna-
baranyai esperesség főjegyzője kezdte
egyházi pályáját s ma a zalai egyház-
megye tevékeny, buzgó felügyelője, aki
melegen érdeklődik minden evangélikus
ügy iránt, Egyházi irodalmunknak is
buzgó munkása, több értékes cikke jelent
meg az egyházi lapokban és kűlön füzet-
ben. Jelenvolt és többször felszólalt a
legutóbbi theol. koníerenciákon is Sop-
ronban. Mélló viselöje az «Egyházasber-
zsenyí» ősi nemes előnévnek.

Ime, nem csak elhalt nagy ősökben,
hanem ma is élő nemes sarjakban, tevé-
keny, buzgó egyházlagokban még mindig
gazdag a Berzsenyiele széles ágazatú,
nemes törzse. Éljenek, viruljanak is!
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A salzburgi protestánsok elüzetésének 200 éves emlékünnepe
- !rta: Ziermann Lajos. -

Nem sok város és tartomány halleimiek, akik Schaitberger .J ó-

dicsekedhetik a természeti szép- zsef bányász vezetése alatt akkor
ségele 'Olyan gazdagságával, mint már rég el is hagyták szülőf'öld-
Salzburg. Megértjük a jó Salz- jüket, A hitbuzgósága, állhatatos-
burgiak meséjét, amely azt mond- sága, kegyessége, valamint áhita-
ja, hogy amikor a jó Isten a vilá- tos könyve révén jól ismert Schait-
got már megkr,emtette,' minden berger lett azután az egész Salz-
szépséget előbb egy kincses Iádá- burgi emigrációnak is a szellemi
ban gyüjtött össze, hogy azt aztán irányítója. Es tényleg, nemsokára
arányosan; igazságosan ellossza a visszhangzottak az égbemeredő
földön. A kimcsesláda azonban ki- magas hegyek, a mély völgykat-
esett Isten kezéből és a láda egész lanok, a széles országutak, a csen-
tartalma, minden drágasága ép- des paraszt- és bányászhajlékek
pen odahullott. ahol most Salz- Schaitberger Józsefnek hiressé
burg városa fekszik. Igy' lett vált,oly végtelen szomorúan
Salzburg természeti szépségekben hangzó énekétől:
olyan igen gazdag ...

Abermésveti szépséghez és l2:az- Vagyok viharvert száműzött, aki hitéért
~ szenved,

dagsághoz a 16-ik században hozzá- Hazájából kiüldözött, mert hitéből nem
járult-azután a lelki gazdagság, a enged. ,
legértékesebb kincs: Isten igéje, Az Ú~·Jézus, óh jól tudom, sokkal többet

1 L th t '1 ' . '1' kitartottme y, u ler anava, «az uJ yI a- Űl kövelem 'most az uton,
gossággal», Salzburgban a «nemet Legyen meg akaratod!
Rómában» is, csakhamar fogékony T • • . • ••••
szívekre talált. I '\ ag).<;>1.' faradt földi vandor, uttalan uton

, de Kri t U k elő járva,Am ensz us run e ore meg- Ki alázatos és jámbor
mondotta, hogy amikor a vnágos-I S az' Úr kegyelmét várja.
ság e világra jött az emberek in- Vezess, Uram, nyugodt révbe és oltal-
k'bb' tték ötétsé th· mazz meg engem,a sze~e, e .~ so 'e s~ge, ügy- Hő imával fel az égbe a dicsőséged
nem a világosságot. (Jan. 3. 19.) zenaem l Forditolta:Tra.gorErnödr.
A Salzburg fellegvárában székelő <>

heroegérsek, kinek nemcsak egy- Firmian gyökerestül ki akarta
házi, hanem világi hatalma is írtani a protestantizmust. Ehhez
óriási volt, «az új világosság» kö- azonban szükséges volt, hogy is-
vetőit sorra börtönbe vetette, kín- merje a «titkos» protestánsokat is,
padra vonatta. Gererrgel Simon, a azokat, akik eljártak ugyan még
későbbi soproni lelkész is 4 és fél a rnisére, de egyébként az erdők
évet töltött itt kemény várfogság- sűrűjében egy-egy szikla körül, az
ban azért, mert Aspangban Luther úgynevezett «Predígtstuhl» körül
szellemében kezdett prédikálni. szekták istentiszteletüket megtar-
Százan, ezren vesztették így el ke- taní. Csellel, fortéllyal sikerült is
nyerüket, szabadságukat, életüket, összeállítani 'ezeknek hosszú név-
de Firmián Lipót hercegérseknek sorát. Megdöbbent, mikor meg-
'ez sem volt elég. Mikor 1727-ben tudta, hogy ezeknek száma 20.000,
elfoglalta hercegérseki székét, ki- mig .a magukat nyiltan protestán-
jelentette.éppen úgy, mint egykor -soknak vallőknak száma ennek
II. Ferdinand: «Nem akarok eret- körülbelül fele volt, 10.000. A leg-
neket látni az országban, inkább kegyetlenebb módon akart ezzel a
csupa tövis és tüske borítsa a 30.000 ,embenelelbánni. A sok.
mezőt.» Azt akarta.elérni, hogy va- térítő barát mellé behivta az or-
Iamennyi protestáns térj-en át, vagy szágha a vérteslovagokat. Mikor a
hagyja tel a tartományt, mimt a protestánsok ennek neszét vették,
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Schwarzachban, Gastein közelében a birtokosok pedig 3 hónapolll
. megkötötték az úgynevezett «Salz- belül hagyják el az országot. Ez
bundot», a sószövetséget. Meges-a rendelet 'oly kegyetlen volt, hogy
kűdbek, hogy mindhalálig híven a protestánsok nem hittek .annak
kitartanak az evangéliuru mellett. kornolyságában s nem is készülód-
Es mivel a só volt.sa tartomány tek a nehéz útra. De im, mikor a
főterméke s a Biblia a sót az Isten- ha táridő letelt dragonyosok' hatol-
nel kötött szövetség szimboluma- tak a protestáns házakba és sok
ként szeréti használni (Móz.: 111. esetben letépték a gyermeket édes-
2, 13: Móz. IV. 18, 19. Krón. II. anyja kebléről s a szülőket kiüzték
13. 5. stb.), azalatt, mig egyik kezü- a hóba. fagyba, jégbe, nyomorú:"
ket esküreégíelé emelték, a másik ságba. 23 ilyen rohamot intéztek
kezük 'egyik újját sóba mártották, a salzburgi protestánsok ellen, mig
majd lenyalták.. Ettől a naptól végre néhány hónap alatt kiker-
:ogva nem mentek többé a misére, gettéle mind a 30.000 protestáast.
hanem nyiltan evangélikusoknak Leírhatatlan az a fájdalom, me ly

elfogta őket, amikor potom áron
kellett elprédálmiok házukat, ud-
varukat, vagyonukat és összes meg-
mentdt holmijukat egy kis szeké-
ren, vagy tali:gáJn vitték odébb.
Amikor utoljárn emelték fel szemü-
ket a hegyekre, honnan annyi se-
gítsé:g s annyi istenáldás szállt alá
házukra, családjukra, testükre, lel-
kükre, a szemük meg telt körmyel,
azután üres kézzel, de egész hittel
megindultak

A róm. katholikusok eleinte csú-
folták, gúnyolták őket, de amikor
lá tták a protestánsoknak állhata-
tosságát, látták, hogy ezek nem fél-
nek kardtól, kíntól, Iánctól, láng-
tól, száműzetéstől, nyomorságtól,
többen' közülök, még ahercegérsek
tisztviselői, testőrei s papjai kőzűl
is, ez utóbbiakból 8-an, csatlakoz-
tak a kiüzött protestánsokhoz s
'elhagyták azt a tartományt és vá-
rost, melyre a türelmetlenség átka
nehezedett. A város és ország leg-
jobbjait kiűzték s így a gazdasági
romlás elmaradhatatlan volt. Nem
egy helyen megállt a bányaüzem
sa kincseknek halmaza veszendőbe
ment. Úgy moridja a történetíró,
hogy mikor a hercegérsek ezt látta,
fogát csikorgatta s toporzékolt lá-
bával . s már ekkor nagyon meg-
bánta tettét. De késő VlOU. A her-
eegérsek családját utólérte Isten
sújboló ítélete. A mérhetetlen gai-
dag Firmián család mindjobhan
elszegényedett, majd teljesen
tönkrement. A végromlást nem

Schaitberger József *)

vallották magukat és kijelentették.
hogy nem tudnak a róm. kath. egy-
házban űdvözülní. .

Evvel azonban be is telt a pohár.
Firmián érsek elszedette a parasz-
toktói -minden Iegyverűket és ve-
zetőiket börtönbe vettette. 1731.
október 31-én pedig aláírta a pro-
testánsok kiűzésérő! szóló rende-
letet s azt Luther keresztelésének
napján, nov .. Ll-éri, nyilvánosságra
hozta. Ez a rendelet a protestan-
sokat lázadóknak és íelségsértők-
nek rnondja és megparancsolja,
hogy a f'öldnélkűliek 8 nap alatt,

*) A klisé! Slrauch & Krey G. m. b. H. L.ipzig CI cég
becsárotta rendelkezésünkre.
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tudta feltartóztatni a Firrnián csa- a tartomány s Ausztria evang.
lád azon kimagasló nőtagja, öz- népe sok németországi vendég j.e-
vegy Heccagni Lipóbné, tábornok- lenlétében, D. Dr. Rendtorff Fe-
né sem, aki 1879-ben kelt végren- rene Gusztáv Adolf-Egyesületi el-
deletével tekintélyles vagyonát a nök tiszbeletbeli védnöksége alatt,
salzburgi evangélikus árvagyerme- 1931. június ..•28-áJn és a kővetkező
kek javára hagyta, hogy avval napokban lennek a szornorú ese-
- mint mondá - némileg jóvá- ménynek 200 éves Iordulóját. Sok
tegye a vétket, amellyel egyik Iana- beszédet hallottunk ott. S az ÜJn-
tikus elődje sok evangélikus csa- nepnap alatt sok szép nemes tett-
ládot a nyomorúságba kergetett. nek voltunk szemtanui. Sok könny

A kiüzött salzburglak sok há-: csillámlott meg az ünnepi közön-
nyattatás után Németországban, ségnek, kűlőmösen az elüzött salz-
jobbára Kelet-Poroszországban ta- burgiak utódainak N émetország-
láltak új otthonra. Istenfélelemmel] ból, a Feketeerdőből és leginkább

A "Predigtstuhl". ahol az üldözött protestánsok istentiszteletet szoktak tartani.

pár,osult szorgalmukkal Kelet-Po- Kelet-Poroszországból jött, tek in-
roszorszagot valóságos édenkertté télyes szárnú kiküldötteínek a
varázsolták s utódaik ma - úgy- szemében, lieginkább akkor, ami-
szólván ~ rnindannyian jómódú, kor Schaitberger már fentidézett
vagyonos ernberek. éneke: «Ich bim ein arrner Exu-

Salzburg városában pedig, ahon- lant» ... felhangzott s az a másik,
11m teljesen ki akarták írtani a amit szintén Schaitberg-er írt s
protestántizmust, ma újból egy te- egykor apáik ének~ltek uttalan-
kintélyes 3200 lelket számláló gyü- utakon: «Ich karm nicht mehr ... »

lekezet dicséri a Salzach partján I Nem birom már tovább!
épült szép evang. templomban az Hiába só~ajtok... nincse~ vigasz~~lás.
Urat.' Terhern. osszeroskaszt, mmden erom el-
Itt bb t l b.. hagy ...

. Ie en ,a ',emp om am unne- Uram tekints alá! Nem birom már to-
pelte meg la salzburgi gyülekezet, vább!



140

Ne csüggedj, birod még!
Nem hagy el az Isten, nála a segítség.
Lepergő könnyed is drágagyönggyé válik.
Feletted a nagy ég! Ne csüggedj birod

még! •

Előre, birod még!
MegválLó Jézusod biztatón reád néz
Erős kezében tart, leveri a vihart.
Kiderül majd az ég! Bizzál csak... s

birod még! Fordilotla: -y -so

zottja prédikált. Utközben Iegin-
kább az egykor elüzött salzbur-
giak utódaival beszélgettem, akik
most az únmepségre «haza» láto-
gattak. Az egyik, egy jómódú pék-
mester volt, Riedernek hívták. A
jelenlegi salzburgi hercegérsek
ugyancsak Ricder. Ez én _pékmes-
terern beszélgetés közben elmen-
dotta, h-ogy annak idején négy

I Ricder testvér kőzűl három ki-
vándorolt, egy ott maradt s katho-
lizált. Ennek utóda a mostani her-
eegérsek. Rieder pékmcster Salz-

Feledhetetlenek Jesznek ezek a burgba érve, felkereste az érseket.
salzburgi napok rám nézve is, aki A hercegérsek Hieder igen meg-
azokon részt veliettem. örült a pékmester Ricder látoga-

Az ünnepek utolsó napján június tásának, elismerte az atyaf'iságot,
30-án néhány százan salzburglak és pénzzel akarta segélyezni ro-
és nem salzburglak Halleinba konát, De a mi jómódú pékrneste-
utaztunk, ahol szintén van már az rünk köszönettel visszautasította a
evangélikusoknak újból -egy kis segélyt s megmondotta herceg-
templomuk, ha csak fatemplom is. érsek atyjafiának. hogy a szám-
Innen felmentünk Dürrnbergbe s üzöttek : utódai mindannyian jó-
megnéztük annak közelében Schait- módban élnek s hogy itt is betelje-
berger J ózsef egykori házát s a sedett az írás szava: Ti gondol-
házban azt az egyszerű márvány- tatok gonoszat, de Isten gondolta
asztalt, amely annak idején a tit- azt jóra fordítani. (Móz: I. 50.
kos protestánsoknak oltárul szel- 20.) Igen, kikutathatatlanok az Is-
gált. Aztán mentünk Ieljebb-Iel- tennek Ttéletei és kinyom ozhatat-
jebb az 1600 méter magasságban lanok az ő utai. (Rom. 11. 33.) Es
levő «Predigtstuhlhoz», az elüzött .minden O ulai irgalmasság és igaz-
protestánsok Istentiszteletének egy- ság azoknak, akik az ő Irigyét és
kori titkos helyére.' ütt az elüzött parancsolatát megőrzik. (25. Zsol-
apáknak 'egyik lelkész-leszárma- tár 10.)

Nem birom már tovább!
?Il egfeszül végsőkig minden idegszálarn.
Siralmak mély völgye nyilott meg előttem
Ezer kétség kínoz... En tovább nem

birom!

Emléksorok ..
Hol1ós János. giát is végzett, hanem egész lelkűlete,

kedélyvilága erre vitte. Elénken résztvett
A soproni ev. líceumnak 36 éven át a soproni ev. egyházközség életében mint

lanára sebből 18 'éven át igazgatója volt annak presbitere, _ sem egyházkerületi,
Hollós János, s mikor 1931 febr. 7-én sem egyetemes gyűlést el nem mulasz-
ereje teljességében oly váratlanul elhunyt, tott soha. A különbözö bizottságoknak
nemcsak az ősi liceum döbbent meg a (tanügyi, zsinati stb.) egyik legbuzgóbb
szomorú hirre, a hír gyászt, részvétet munkása volt, akinek részvételére, hűséges,
vállott ki mindenütt, ahol a megboldo- alapos munkájára mindig számítani lehe-
gultat ismerték. S nincs egyházi életünk- tett. De nemcsak egyházának volt hű
nek olyan foruma, ahol nem ismerték fia, - Sopron városa is sokat vesztett
volna. Amikor Rendtorff Ferencet a benne, mert mint képviselő testületi tag,
tanári kar nevében üdvözölte, rámutatott mint a Soproni Tornaegyesület elnöke,
arra, hogy a tanári kar nemcsak az is- hasznos, tisztelt, közbecsülésnek örvendő
kolát, hanem az egyházat is szolgálja, - polgára volt városának is. Mindezen élet-
iskola és egyház szorosan összetartoz- viszonylataiban sok emberrel jutott össze-
nak a mi életünkben, munkásságunkban! köttétésbe, sokan ismerték, s akik ismer-
Hollós János valóban ennek az egyházias ték mindnyájan szerették is az ő derült,
szellemű tanárságnak volt legjellegZete-

1

egyenes, kedves egyéniségét. Elete hatvan-
sebb alakja. Nemcsak azért, mert teolo- negyedik évében sok fiatalt megszégyenít-



betett volna derült élettelfogásával, mun-
kakedvével, munkabirásával. A szívnek,
a megértő szeretetnek embere volt, s
ezt a megértő szeretetet vitte .bele az
iskola életébe is. Míg egyrészt a pontos
munkát, rendet megkövetelte az iskola
életében elsősorban önmagától, azután a
tanári kartól, - másrészt soha nem érez-
telte a hideg főnöki tekintélyt, - min-
dig mint kolléga állt melletlünk; a tanuló
ifjúságnak pedig szerető, meleg szívű atyja
volt..

Hollós János 1867-ben született Győrött.
A középiskola négy alsó osztályát szülö-
városában végezte el, a négy felsőt a
soproni ev. liceumban, itt tett· érettségit
is. A soproni ev. teológiai fakultáson s a
jénai egyetemen végezte teológiai tanul-
mányait. Lelkésszé .avatták, de lelkészi

Hollós János.

állást nem vállalt, a kolozsvári egyetemen
a latin nyelvből és történelemből szerzett
középiskolai tanári oklevelet. Egy évig va
bonyhádi ev. gimnázium tanára volt, egy
évig a soproni teológiai akadémia elő-
adó tanára. 1896-ban a soproni ev. liceum
tanárának választották meg, 1913-ban pe-
dig igazgatónak. Meghalt 1931. febr. 7-én.

Áldott legyen emlékezete! N. S.

Czipott Géza.
1882 augusztus 12-én született Márton-

helyen. Elemi iskoláit a szomszédos
muraszombaü népiskolában, a középisko-
lát a soproni ev. liceumban végezte és
ott tett érettségít 1901-ben. Ezután a
soproni teológiára iratkozott be, majd
teológiai tanulmányait elvégezve, egy
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esztendeig a jénai egyetemen tanult.
Pappá 1905 szeptember 3-án Celldömöl-
kön avaLta fel néhai Gyurá.tz Ferenc ev.
püspök. Először Vadosfán volt káplán,
ahol egy évig munkálkodott, majd Gyu-
rátz püspök mellett Pápán fejtett ki te-
vékenységet mint püspöki másodlelkész.
Innen 1909-ben Szentgotthárdra került,
ahová Gyurátz püspök a szentgotthárdi
missziói egyház megszervezésére küldte
ki. Itt azonnal a templomalap gyüjtésé-.
hez látott hozzá. Fáradozását páratlan
siker koronázta, mert másfélévi gyüjtés
után már 1911 június havában letették
az épülö templom alapkövét. A templomot
1912 október 20-án szentelték fel. A
nagy világégés alatt buzgón dolgozott a
hadbavonultak hátramaradottainak gon-
dozásán. Kezdettől fogva nagy gondja
volt arra, hogy a nemzeti kultur a .a
nyugati végeken közkinccsé váljék. 1929
május 26-ig maradt Szentgotthárdon, mely
idő alatt nevéhez e~ész sereg kulturin-
tézrnény megvalósítasa füződik. Meg-
teremtője volt a szentgotthárdi ev. kultur-
háznak. Hogy az egyházi élet teljes le-
gyen, 1928-ban sikerült felépíttetnie az
ev. iskolát is, amelynek jelenleg közel
50 nővendéke van. Rábafüzesen új isko-
lát és tanítói lakott építtetett. Az ő nevé-

I
hez füződik a szentgotthárdi hősök em-
léktáblájának felállítása is. A lelkipász-
tori teendők lelkiismeretes ellátása mel-
lett talált módot arra is, hogy a társa-
dalomban is kifej thesse áldásos és értékes
tevékenységét. Nagy rnunkát fejtett ki
az ev. egyházi saj tó terén is. Kiadásában
és szerkesztésében jelent meg a Dunántúli
Luther-szövetség lapja: a «Haranzszó» is,
amelynek Kapi püspök volt az alapítója.
Szerkesztette és kiadta a «Harangszó-
könyvtárt» ésa «Lelkipásztor» círnű folyó-
iratot: I

1929 március 17-én választották egy-
hangulag a szornbathelyi gyülekezet lel-
készévé. Alig egy évig működött Kapi
Béla püspök örökében, mikor 1930 szep-
teruber 18-án elszólította közülünk a
halál.

Az emberek nagyságát a halál mutatja
meg. .

Aki ott volt a Czipott Géza temetésén,
az megdöbbenéssel mérte meg a végelát-

.hatatlan, utcaforgalmat megakadályozó,
villanyosjáratokat beszüntető tömegen, a
legkülönbözőbb hatóságok küldöttségén s
az emberek szemében ott csillogó sok
könycseppen, hogy ki volt Czipott Géza.
Ez nem temetése volt Czipott Gézának,
hanem diadalmenete.

Meg is érdemelte.
Övé volt az egyik legmagasabb ma-

gyar ev. szószék, a «Harangszó» szer-
kesztősége s ő volt az egyik legszemély-
telenebb igehirdetője a magyar ev. egy-
háznak.

Nagy ügyek szolgája volt s mégis senki
és semmi ügy sem volt kicsiny neki, mert
pásztori lelke volt. Nem tartotta nagy
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ügyek harcosához méltatlan pepecselés-
nek a legkisebb pásztori szolgálatot sem.

Vend fiú volt. Érzékeny magyar fülek
néha éreztek is valami idegen ízt a
kiej tésében, de. ízíg vérig magyar tudo tt
lenni. Hogy mi volt ő a mai vendség
számára is, arra talán ~~lég adat az a
koszorú, mely ott huzódoU meg a rava-
tal virágerdejében ezzel a felírás sal : «El-
némult fiának - az elnémitott vend-
vidék.»

Beleg ember volt. Egészségének jó kar-
ban tartásával hősies küzdelmet kellett
folytatnia s mégis égette' magát boldog
önfeláldozással az Isten oltárán. Elégett
korán,

Mi bizonyságot teszünk, hogy nem égett
hiába! Tyn.

Baldauf Gusztáv. (1878-1931.)
Rövid iaő alatt két fájdalmas veszte-

ség érte Tolna-Barany-Somogyi egyház-
megyénket s ezzel együtt ev. Sionunkat.

Baldauf Gusztáv.

Hirtelen jött a vész, mint a vihar s alig
tettük sírjába szeretett föesperesünket, pár
:napra rá a pécsi gyülekezet érdemes
lelkészét Baldauf Gusztávot ragadta el a
halál, 53 éves korában, férfi kora delé-
ben, alkotása közepébén, gyászba borítva
a szerető családot, híveit és barátait.

Baldauf Gusztáv 1878 február 3-án
[émetujvárcn Vasmegyében született. A

gimnáziumot Pápán, a teológiát Sopron-
ban, Greifswaldban és Rostockban vé-
gezte. Mint segédlelkész Pakson, Vados-
fán műk.ödött, majd Gyurátz püspök tit-
kára lett. Kihel 3 évig (1902 júl. 20-.
1905 nov. 6.) Magyarbólyban rendes lel-
készként működött. Szervezö és alkotó
talentuma már itt kicsillámlott, midőn
a nőegyletet megalakította, a szórvány-
beli híveket számontartotta. Magyar-
bólyi állásáról leköszönve, 1905 végén

ismét mint püspöki titkár működött elő-
ször Gyurátz, majd Kapi püspök mellett.

1917 április I-töl, mint l?écsi lelkész,
különösen a gyakorlati lelkipásztorkodás
terén rendkívüli evangelizáló buzgóságot
fej tett ki, maradandó alkotásokat léte-
sített és sok' nemes egyházi és szociális,
úgy a felnöttek, mint az ifjúság szebb
jövőjét célzó terveknek vetette meg alap-
ját. Ebben a magas kulturájú r. kath.
püspöki városban evangé!izáló munkájá-
val, melybe a város legelőkelőbb egyéni-
ségeit is sikerült belekapcsolnia, ágostai
hitvallású evangélikus egyházunk Iránti
tiszteletet s az ev. öntudatot kimélyítette
s hazafias és a más vallásuak iránt meg-
értő és békés magatartásával a pécsi ev.
gyülekezet tekintélyét és közrnegbecsülé-
sét igen magas színvonalra emelte. ,Al-
kotásai közé tartozik: a Diakona .Nő-
egylet, Evang. Társaság, Egyetemi Hall-
gatók Lutherszövetsége, Evang. Csérkész-
csapat, Evang. énekkar, Luthergárda meg-
szervezése, a nyáron felavatott s most
az ő nevét viselő «Baldauf Gusztáv Ott-
honnak» ő vetette meg alapját. «Ertesí-
tések» c. alatt gyülekezeti lapot adott ki
és szerkesztett. Az egyházmegyei belmisz-
sziói egyesületnek több évig buzgó el-
nöke, a Chr. Hausfreund hazafias német-
nyelvű lapnak pénztárosa és irányítój a
volt. - Nagy gonddal összeállította és
kinyornatta a pécsi ev. gyülekezet tör-
ténetét keletkezésétől 1917-ig. A város
szegényei érdekében kifej tett munkássága
elismerése jeléü! Pécs szab. ldl'. város
nemrég törv. hat. bizotts. tagjává válasz-
totLa. Vasi németajkú szülőktől való szár-
mazása dacára mmdenkor meg nem al-
kuvó tüzes magyarságáról tett bizony-
ságot.

Április közepe felé hirtelen rosszul lett; .
súlyos veseoperáción esett át, szíve azon-
ban nem birta ki a súlyos fájdalmat s
április 21-én, 'pécsi lelkészi .beiktatása
napjának 14-ik évfordulóján bucsut intő,
mosolygó szeme bezáru1t, vigasztaló ajka
megnémult, lelke visszatért kegyelmes, .hű
pásztorához. Utolsó éjszakáján özvegye
és egyetlen fia, valamint Dr. Farkas Mária
diakonissza' főtestvér és az úrvacsorát a
betegnek kiosztó Zulauf lelkész virrasztot-
tak mellette. I

. Április 23-án az egész város nagy rész-
véte mellett: temettéle el. Emlékét kegye-
lettel őrizzük. Vértesi Zoltán.

Geduly Lajos. (1862-1930.)
Eletmunkásságát a következőkben is-

mertetjük: Szül. 1862. aug. 12-én Ruszka-
bányán, Krassó - Szörény vármegyében,
ahol atyja bányaigazgató volt. Testvér-
bátyja G. Henrik tiszakerületi püspöknek.
Elemi iskoláit Budapesten, a középiskolát
ugyancsak Budapes ten, Iglón és Selmec-
bányán s teológiai tanulmányait a po-
zsonyi akadémián és a halle-wittenbergi
egyetemen jelesről végezte. Rövid ideig
segédlelkész volt Materny Lajos tisza-



vidéki esperes oldalán Debrecenben és
missziói lelkész Sáloralja-Ujhelyen, s már
1889. rendes lelkészének hivta meg az
újpesti egyházközség, amelyben egészen
haláláig, tehát 42 éven át működött.
Méltán vonatkozik reá agyászjelentésen
is megörökített szava a nagy apostolnak:
Il. Timóth. 4. 6-8v. A közszeretetben és
becsülésben álló lelkész halála családján
kívül a legszélesebb fővárosi és vidéki
körökben keltett mély részvétet.

De lássuk csak közelebbről munkás
~letét.

Ujpesli egyházközsége még 1874. ala-
kult meg és egy fedél alatt épített temp-
lomot és paplakot. de a hívek szegény-
sége miatt már a következő évben dobra
került, és csak 1886. tudta 10 évi részlet-

Geduly Lajos.

törlesztésre visszaváltani. A midőn ugyan-
is Geduly 1889. oda került, az egyház-
községnek 6000 ft. templomadósága volt,
amelynek előteremtése egyik legféltőbb
gondja volt. Fáradozásának meg is lett
a megkivántató gyümölcse. 1896-1gössze-
gyüjtötte a templommegváltási összeget
és egyházközségének visszaszerezte a
templomépületet, sőt a következő évben
már a templom tornyát is megépítette.

A főváros közvetlen közelében az uj-
pesti egyházközség híveinek száma később
1800-ra, az iskolás gyermekeké 300-ra
emelkedett s az imaterem ismét szük-
nek bizonyult a hívek befogadására.
A legközelebbi cél és feladat a temp-
lomépület emelése és rendes pap-
lak építése volt. Annak megvalósítására
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a pesti kereskedelmi banknál egy 100 fél-
év alatt törlesztendő amortizációs köl-
csönt szerzett és fedezetének megszerzése
céjlából 1909. 5 hónapon át személyesen
meglátogatott 130 egyházközséget és lel-
kesítő beszédeivel gyüjtött kisebb-nagyobb
összegeket. De -ellátogatott Németországba
is, ahol személyesen kereste fel a Gusz-
táv Adolf-Egyesület' és aluth. Gottes-
kasten nagynevű elnökeit, és a szépszámú
segélyek és adományok gyűjtésén kivül
magyar nemzeti szempontból is hasznos
munkát végzett a maga felvilágosításaival
a Schulverein támadásainak ellensúlyo-
zásában. Nem egy híres prof.esszort és
főpapot nyert meg közvetlen érintkczései-
vel a magyar ügynek. Mintegy 20 ezer
koronát gyüjtött össze a templom 1911.
történt át-, illetve felépítésére.

Irodalmi téren a Luthertársaság kiad-
ványai közőtt megjelentek több füzetben
is az ő vallás- és erkölcsnemesítő el-
beszélései és pályadíjat nyert vallástani
kézikönyve. Bibliai történetének I. kőtete
a népiskola 1-11. és Il-ik kötete a Ill-
VI. osztálynak szólt és meglehetősen el-
terjedt iskolai könyv a régi és a csonka
hazában.

Méltán érte őt a múlt évben a pest-
megyei felső egyházmegye közgyűlésének
az a bizalma és kitüntetése, amellyel
Geduly lelkész 40 évi hűséges egyházi és
hazafias munkásságának elismeréséül a
tiszteletbeli esperes címével tisztelte meg.
Fájdalom, nagyon rövid ideig viselte. De
az apostollal mondhatja, hogy «munkáját
elvégezte».

Have pia anima! Részünkről is áldassék
az ő emlékezete! Dr. Szlávik Mátyás.

Szüts Gábor. (1882-1930.)
E néhány igénytelen sor csak nagyon

gyenge visszhangja annak az őszinte és
mély bánatnak, .mellyel hívei, barátai és
ismerősei Szüts Gábor kelenföldi lelkész
elhúnytát gyászolják. Gyönyörűen felfelé
lendülö életpályát szakított itt ketté a
könyörtelen halál, ami annál tragikusab-
ban hat, mert akkor történt, mikor
hosszú, fáradságos évek eredményei kezd-
tek nyílni előtte.' Ime életrajzi adatai:
Tanulmányai befejezése után előbb a fa-
sori, majd a deák téri lelkészi körben
működött, 1909 óta budai vallástanár.
1911-től kezdve kezdett rendszeresen isten-
tiszteletet tartani a kelenföldi híveknek
1914-ben a budai gyülekezet kirnondja a
kelenföldi lelkészi kör megalakítását és
Szütsöt bízzál; meg a lelkészi teendők el-
látásával. 1924 önállósul a kelenföldi gyü-
lekezet és mind nagyobb eréllyel fára-
doznak a templom építésén. E célra a
lelkész már 1914 egyesületet alakított.
de a háború előtti , gyűjtés mind meg-
semmisült és mindent újra kellett kez-
deni. De a lelkész nem lankadt és gyü-
lekezete nemes áldozatkészséggel támo-
gatta. Szüts még megélte 1926 szeptem-
ber 19-én az új templom alapkőletételét,
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de azóta szívbaj a rohamosan roszabbo-
dott s az 1928-iki templomavatáson már
nem lehe Lelt jelen. Az új templomban
1929 jan. 27-én prédikált először és aug.
25-én utoljára. Időnként némi javulás
mutatkozott állapotában, de a hatalmas
szervezetű férfiú ereje mégis állandóan
hanyatlott, míg végre 1930 április J-én
örökre elszenderült.

Szüts Gábor egyike volt a magyar ev.
lelkészi rend legkiválóbb tagjainak. Azzá
tette mély teológiai képzettsége, nagy iro-
dalmi műveltsége, ritka szónoki tehetsége
és csodás nyelvművészete. Ezekhez járult
kitünő pedagógiai érzéke, előkelő modora
és férfias jelleme, mely nemes céljai ér-
dekében .nemcsak erélyessé, de olykor
érdessé is tette sokak szemében. Egyaránt
kiváló volt mint parochus lelkész, vagy
mint vallástanár. Ez utóbbi minőségében
SZigOl'Úvolt, de kitünő módszert köve-
telt és így nagy eredményeket ért eL
Ha sokoldalú elfoglaltsága nem gátolja,
a magyar teológiai irodalmat is szép
sikerrel művelhette volna. így csak négy
lelkésztársával 1913-ban kiadott «Jézus-
sal egy úton" c. 'heszédgyűj ternény és
egy gyámintézeti beszéd őrzi az iro-
dalomban ernlékét. De még ennél is ér-
tékesebb ernléket állított magának .azok
szivében, akik vele érintkeztek, különösen
azokéban, kik hozzá közelebb áilottak.
Ilyen igaz ember eltünésekor pedig két-
szeres erővel tör ki belőlünk az a hit,
hogy csak porhüvelyét adták át az enyé-
szetnek - de «a lélek él - találkozunk!"

Szelényí Ödön.

SchölI Lajos.
Döbbenel ült az arcokra, mikor 1931.

április 19-én szárnyra kelt a váratlan le-
súj tó hír, hogy Schöll Lajos, istenorszá ..
gának fáradhatatlan munkása, magyar-
honi ev. egyházunk egyik jól ismert
vezéralakja, legnagyobb egyházrnegyénk-
nek, a Tolna-Baranya-Somo~yi egyház-
megyének főesperese, kis csaladjának gon-
dos és hűséges feje, rövid, kínos szen-
vedés után kidőlt az élők sorából. A
betegség csirál'át közvetlen halála előtt
végzett egyház átogatási körútjáról hozta
magávaL Bár érezte testi gyengeségét,
halála előtt egy héttel még betegen is
két temetést végzett, úgy hogy Schöll
Lajosrólelmondhatjuk: hivatásának ál-
dozata. Az Ornak e buzgó szolgája, ha
egyházának érdekeiről voll szó, nem is-
mert fáradságot. Lankadhatatlan kitartás-
sal, szerétettel párosult szigorúsággal ve-
zette egyházmegyéjét, dorgált, ahol dor-
gálásra volt szükség, felemelt és vigasz-
talt, ahol könnyeket látott és sóhajokat
hallott. Egyházmegyéjének lelkészei és
gyülekezetei míndenkor bizalommal for-
dulhattak vezérükhöz, bölcs tapintattal,
békességre igyekvő szeretettel nem egy
kényes ügyet intézett el, és békességet
teremtett ott, ahol előbb békétlenség
uralkodott. Még csak 56 éves volt, mikor

kiesett kezéből a vándorbot, abból a kéz-
ből, amely annyit fáradozott evang. egy-
házunk felvirágoztatásán, nemcsak egy-
házmegyéjének határain belül, hanem
azon túl is, az egyházkerületben, az
egyetemes .egyházban, rnínt különféle
bizottságok tagja, különösképen pedig,
mínt a bony hádi ev. reálgimnázium lelki
vezére és felvirágoztatója.

Lelkészek és tanítók, kartársak és jó
barátok, a bonyhádi reálgimnázium tanári
kara és ifjúsága megrendülve .álllották
körül koporsóját, mely egy értékes, ér-
demekben gazdag és emberi számítás sze-
rint pótolhatatlan férfiúnak kihült testét
zárta.

Schőll Lajos szülelett 1874. dec. 25-én
Sopronban, egyszerű, becsületes, istenfélő

Schöll Lajos.

szűlőktől. Édesatyja Schöll Károly, édes-
anyja Maissl Anna. Középiskoláit, vala-
mint teológiai főiskola 3 évfolyamát Sop-
ronban, a IV. évfolyamot külföldön vé-
gezte. Lelkésszé 1897. szept. 19-én avatta
Gyurátz Ferenc püspök Felsőnánán és
Pécsett volt s. lelkész, 1899 óta pedig
rendes lelkész Hidason, 1917 óta a Tolna-
Baranya-Somogyi egyházmegye alespe-
rese, majd 1922-től főesperese. Évek óta,
mint a «Christlicher Hausf'reund» című
vasárnapi néplap felelős szerkesztője iro-
dalmi téren is buzgó munkásságot fejtett
ki, míg a kifürkészhetetlen halál véget
nem vetett munkásságának,

Legyen emléke áldo tt! Stráner Vilmos.
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Az eklézsia humora..
1. Berzsenyi Zsigmond szenvedése.

A fentebbi jeles Berzsenyiele
közül Zsigmond, a magasi egyház-
felügyelő, ki a múlt század elején
élt, igen buzgó templomjáró volt.
Nem múlt 'el vasárnap, hogy a
vastag Ograduált .hónalja alá véve,'
el ne ment volna az Úr házába az
ő kedves komáját, a hosszadalmas
beszédű Kis János magasi lelkészt
meghallgatni.

Történt pedig az egyik vasár-
napon, hogy fiatal uri vendége ér-
kezett a városból. Bizony ennek a
kedvéért sem maradt otthon ha-. '. 'nem amint illett, vendégét is el-
vitte magával a szentbeszédre. A
jó öreg Kis János, akit Inem kell
hasonló mevű pűspökünkkel össze-
téveszteni, még a szokottnál is
hosszabhan prédikált, találn épen
a vendégre való tekintettel. .

Templomból kijövet maga Ber-
zsenyi a világért sem szólt volna
egy szót sem a papja ellen. O
már. tudta, hogy lennek így kell
lenni. Hanem .a városi vendég csak
nem állhatta: meg, kifakadt:

+: Bizony hosszú, unalmas be-
széd volt ez, kedves uram bátyám.

No, több sem kellett az öreg
Berzsenyinek.

- Láncos, lobogós l - förmedt
reá a fiatal vendégére - elgondol-
hatnak, mennyit szenvedek én esz-
tendőkön át rninden vasárnapon
a~ ~n kedves komám uramtól, míg
végighallgatom. És másnak ez már
első hallásra is sok! Oh micsoda
fiataJság! O tempora, 'o mores

(Karsay Sándor anekdotája.)

2. Radó Lajos az osztrák míníszter
lelőtt.

Szentmártoni Radó Lajos egy-
házmegyei, majd kerületi fel-
ügyelő, (Kálmánnak, a v. b. t. ta-
nácsosnak atyja), a Bach-korszak-
ban volt Dunántúlnak oszlopos,
vezető ernbere. Ebben az időben
a soproni líceumban is németül
kellett a tanároknak tanílani. Az
egyházkerület 1857-ben Ofelségé-

hez folyamodott, hogy legalább a
felső négy osztályban magyar le-
hessen a tanítás nyelve. (Ehker.
jkv. 1858. 2. p.).

Hogy foganatosabb legyen a ké-
rdem, 1858. Radó Lajos vezetése
alatt külön kűldő ttség is ment fel
Bécsbe gróf Thun Leó osztrák
kultuszminiszter 'elé. Radó Lajos
itt, jóllehet jól tudott németül,
mégis magyarul kezdte a minisz-
,terhez intézett beszédét. Thum gróf
azonban kétszer is félbeszakította
és megjegyzé:

- Ha az urak idegen nyelven
akarnak velern beszélni, amelyet
én nem értek, akkor nem érhetik
el céljukat.

Radó Latos csak ezt várta. Most
azu tán folyékony j ó .németséggel
folytatta beszédét:

- Exóellenciád neheztelve jegyzé
meg az imént, hogy nem ért meg
benmúnket, ha idegen uyelverrad-
juk elő pariaszunkat. Es ime Ex-
cellenciád mégis a nem értett né-
met nyelvet akarja ráerőszakolni
Magyarország összes iskoláira,
hogy a tanárok németül tanítsák
a magyar ifjúságót.

Radó szellemes, bátor beszédé-
vel magát a mínisztert kényszerí-
tette bizonyságtételre. De Bécsben
elnyornták az igazságot.

(Bognár E. Gyámint. tört. II. 72.)

3. Miből csinált Liszt Ferenc ora-
tóriumot?

Liszt Ferenc abbé,a nagy zon-
goraművész, midön «Erzsébet ora-
tórium--át komponálta, magyar
zenemotivumokat óhajtott felvenni
bele, Ezért tehát felkérte Reményl
Edét, hogy hegedúljőn 'el neki
mindenf'éle magyar népdalokat.
Egy a sok közül végre megtetszett
Lisztnek.

- No 'ez megkapo melódia, -
szólt s rögtön zongorához ülve az
egyszerű népdal a.lapjából nagy-
szerű zenei piramist épített és
valóban az képezi a remek or a-
tóriumnak egyik. legszebb részét.

10
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- Apropos l - szólt végül Liszt, nap hevét és terhét 'első sorban.
- szerétném tudni, mi volt a szö- Az üdvözlő beszéd alatt ugyancsak
vege 'ennek a dalnak? felhevűlt s hogy akis templom

- Ennek bizony ez a szövege: forró levegőjét kőnnyebben tür-
«Nem ettem még ma egyebet, - hesse, levetette kabátját s csak ing-
Fekete retket, kenyeret.» -; újjra vette fel a Luther-köntöst.

A nagy művészt meglepte a Az istentisztelet után mint gon-
prózai, trivialis szöveg. Deazután dos házigazda szintén csak ing-
megnyugodva mondta: újjban futott kamrába, ' pincébe,

.- No, annak a szegény Erzsébet' ebédlőbe, hogy minden rendben
azt is jó volt: «Fekete retket, ke- van-é. A lllagy izgalomban. történt,
nyeret.» (P. H~ Vas 1931.) hogy mikor az 'ebédhez ültek s az
4. Káhinista pap 'a plébáaosnál asztalfőn már a püspök is helyet

béd foglalt, Takács lelkész még mindige e en. alingújjban volt, így ült az aszt
A plébánosnál ebédélt egyszer a. végére. Annak módja szerint azu-

kálvinista tiszbeletes. Az appetito- tán ebéd közben a lelkész felállt
ri um után nagyon izlett neki a és lelkes felköszőntőbe kezdett. ne
leves, melyet megrepetalt. egyszerre csak rémülv.e veszí észre
- Azt szerétném én tudni, reve- a püspök háta mögött függő tükör-
rende, - szólt a második porció ből, hogy ő még mindig ingújjban
elfogyasztása után - miért nem van és így szóriokol. Ezer bocsá-
főz az én feleségem ilyen jó levest, natot kért a nagy illetlenségért.
mínt ez volt? Esdve kérte a püspököt, hogy ne

- Hja, amantis sime., felelt a haragudjék.
plébános: mert nálunk a kakast a Gyurátz pedig, amint szokott, <:1.

fazékba s nem a torony tetejére bajusza, alól szelid mosolygással
teszik. válaszolt: «nehogy haragszom.

Babik 'J ózsef egri áldozópap Már csak vártam, hogy mikor
mondja ezt el «Páter Hiláriusz» mondja Nagytiszteletű Úr: vessük
című könyvében (228. 1.). De bizo- le mi is mindnyájan a kabátunkat.
nyos, hogya kálvinista' pap sem De mégsem ajánlom. Mert .hire
maradt ,a~ós a f'el~le~t~l; menne, hogy lelkészcink karingben

M~rt ~at ~ ~leban~an a, p~.p- fogadták apüspököt és már a
sZ,akacs.'nek fo~tebe!l }S v'atr:.am .lutheránus papok is felvették ,a,
néha hiba. "S vegre IS. ug~ talalJu~, fehér papi karinget, az albát.»
hogy a művelt, szelid JO papnék IMihályi Gy. és Varga Gy.)
I~égis csak }ob~,an főznek, H~gy 6. A papok kalapja.
tobbet ne mondjunk. Néhai ., S' th D" 1 b ', . , . I e al JO zlg,e y ame. a-
5. Evangélikus Ielkészek kartagben. tvánk a szellemes malomsoki lel-

. u ,

Gyur.átz Ferenc püspök 1907. kész (dr. Szigethy Lajos édes-
május 12. volt egyházlátogatásori atyja) mondta el ezt a kis anek-
Kapiri Győr megyében. Szokatla- dótát . Malatides . Dávid egykori
núl nagy volt már a. hőség. A püs- pápai orvosról, Malatides Pál súri
pök is naplójába írta: «Az idő lelkész fiáról.
száraz; meleg, arni nagyon előmoz- A hetvenes éVlekb,e;nPesten az
ditotta a. lelkes barndéristák por-egyik egyetemes gyűlés alkalmával
verő munkáját.» Bezíböl jöttek a sok Lelkész kalapja egymás mellé
Kapira. Sokat izzadott M. Gy. volt letéve az előszobában az asz-
házfelügyelő is, akitől ezt az talra. Egyik kopottabb, zsirosabb,
esetet tudjuk. De legtöbbet szen- mint a másik. .
vedett a forróságban a püspököt Ezt látva a szintén j-elenvolt Ma-
fogadó házi gazda, az amúgy is latides pápai orvos és buzgó pres-
mozgékony , hevesvérű, buzgó lel- byter, távozáskor ezzel a megjegy-
kész, Takács Gyula. O hordozta a zéssel vette el onnan a maga ka-



10*

147

lapját: ,1 képviselő lett, igen éber kutyát tar-
- Ejnye, de kevésre becsülik tott, mely minden alkalommal már

ezek a tisztelendő urak a fejüket! messziről ugatní kezdte Feldmesz-
De az egyik falusi lelkész vissza- szer Pinkászt. Ez tehát joggal ag-

vágott: godalmaskodott, hogy a kutya egy-
- A mi kalapunk sem volna ám szer csak bele talál ragadni az

ilyen zsíros, doktor uram, ha egy ikrájába.
kissé a fizetésütik volna zsírosabb. Egyszer, amint sikerült magát

Malatides orvos nevét rég elte- beverekednie az udvarba, így szólt
ledték a pápaiak is. De ez az egy Ballagihoz :
csipős mondása fenntartotta az - Nagyságos úr, minek tart
emlékét. ilyen hamis kutyát? Legalább kőt-
7. BaUagi Mó,r gróf T,eleki Lász- né meN~! hami P' kál' , b ' d· , - Á em amlS az m asz -

, ,one e e ]en~ felelt kötekedve Ballagi _ csak
. Cz~kusne B,a"':lhoferVI~maJ?ond- hát, tudja, nem igen szereti a
Ja 'el ezt a m~slk esetet IS a jelzett zsidószagot. ..
h~lY'en a szórakozott professzor- Pinkász sem maradt adós a fele-
rOBI.II . M' k k lettel. Pislogva csak ennyit mon-a ~g,l ,1 or nem csa a, so dott:
t~domanyaval szerzett .or~zagos - Pedig hát már' megszokhatte
hlrn~ve,t, ha.nem a nagy szórako- volnal
zottságával IS. , . Feldmesszer Pinkász arra célzott

,Egy, ,alkal'on;~al grof T~lekl ezzel, hogy Ballaginak még zsidó
Laszlone p~~?taJaban volt e.beden. volt. az apja.
1\ loegyes háziasszony azza} ~.smeg- , Ballaginak egyébként annyira
hs~t,elte, hogy; ,maga melle ~ltette. tetszett az eset, hogy őmaga be-
Eloet~knek sparga volt feltalal;ra, szélte el több alkalommal is a ka-
de m,eg nagyon kora!avasz leven; szinóban széles derültség között.
nem Igen sok volt a talban. Ballagi (A pataki diákvilág 61. 1.)
épen, e?y érde.kes dol%.ot be~z~lt 9. Mily,en név a Samu?
a grofnenak, mikor a tal hozza ert . , .
s oda se gondolva, csak szedi-szedi .Pay~ S~u .balh lelkes~ a leg-
a spárgát, úgy hogy a leve a l{l~ebl)lk hat IS ,Sam,u" nevre, ~e-
tányérjáról már köröskörül az ab- résztelte. Ez a fia ~esob.b Papan
roszra folyt. ~'esteremb~r v.olt, es mmt pr es-

Erre Ballagi ijedtében a lecsurgó biter Gyuratz le~kesz ke~ves e~-
lébe kapott a kezével és szinte bere, Úgy ~, ~~a1f1pap, mínt a ha
magánkívül a fején a hajába tö- me~,~olt.~yo,zodve, hogya kereszt-
rülte le ujjait, mintha tintásak let- nev~k ,kifogastalan. . .
tek volna. . Tortent az.onban1 hogy az IfJa~.b

Az 'előkelő vendégek nevettek, de ~a~r ,Sa~u, pr,esbIte; ,e.gysz~r tu-
restelkedtek is. Sajnálták az ese- z'e~ofat vásárolt a papa!, fap,lacon.
tet. A grófné azután a kis fiát ül- M!kor ~ !~varos a sz,e~er f~val a
tette Ballagi mellé és rá bizta, hogy ha~ ~ele járt, az akk~n ~zel-~t~a
vigyázzon a tanár urra s ha gon- S~Ik~ra, ~v.alaI:a Laszlo J<;>nas
dolja, hogy már eleget szedett a ?~pal, l,elkes~ ha~a volt ez), 19~n
tálból, akkor húzza meg a kabát- zu?.olodott es razog~t~a a fejét.
ját (P t SI) Elegedetlen volt avasarral.,. ro, zern e u. o. N h f r t ,. k.' , '. agy ne ezen a a megls csa
8. Ballagí Géza harapos kluty,a]a. lerakta de mikor az árát felvette, ,

Ballagi Mór fia, Géza, jeles jog- nem állhatta meg, kifakadt:
tanár volt Sárospatakon, akinek - Tudja, nagyuram, a Samu
házával szemközt lakott Feldmesz- csak csúf név, de Samu legyen a
szer Pinkász pataki fakereskedő. nevem, ha én valaha még ennyi
AI?ikor Ballagi Géza országgyűlési fát ily 'kevés pénzért eladok.
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egyház életéből..
II. Közgyüléseink.

Ev. egyházunkat foglalkoztató eszmék
az egyházkerületi közgyűléseken és az
egyetemes közgyűlésen vetődnek fel s
kerülnek tárgyalás alá. A tiszai egyház-
kerület 1930. szept. LO-én Debrecenben,
a dunántúli okt. 17-én Sopronban, a
bányai okt. 10-én Budapesten, a dunán-
inneni 1930. március 20-án Budapesten
(rendkívüli) és október 16-án Balassa-
gyarmaton (rendes) tartotta közgyűlését,
Az egyetemes közgyűlés Budapesten volt
1930. november 21-én. A közigazgatási
ügyek elintézése rnellett rámutattak ezek
a .gyűlések, főleg a püspöki jelentések
ev. egyházunk sok fontos kérdésére. Ki-
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Mit akar, szegényember, hí-: kezdte eképpen:
szen én is Samu vagyokt - feleli Körültekintvén, látom, van itt sok
a megbántott vásárló. . (.ok.os,

- Az-e? - megvillant az atyafi Okulhat tőlük bölcs Szász Domo-
szemIe - ~lo akkor megnyugszom, kos ...
az sten etesse nagyuram; Itt vágott közbe azu tán Szász

Mond a fuvaros és könnyebbül- Domokos:
ten távozott, azt .gondolván: min- Oh Sámuel, Sámuel, ~ En tégedet
denkít érhet baleset, mint ezt az bá 1
embert is a Samu névvel. amue .. ,

Nyilván, pápista ember volt a A tréfát eredetileg tehát nem a
fuvaros, mert a lutheránusok kö- humorista Rákosi Viktor, hanem
zött sok a Dániel és Sámuel. a komoly Szász Domokos, a ké-

10. «Oh Sámuel, Sámuel, sőbbi püspök csinálta. Annál job-
Én tégedet bámuel!» ban beleillik az Eklézsia Humo-

rába.Ezt a tréfás rímes közbeszólást
Rákosi Viktor· kiváló humoristá- 11. Szabolcska és Petüíí.,
nak szekták tulajdonítani. Pedig Mezőberény 1899-be:n emlékláb-
ő is már mástól vette. A lapokban lával jelölte meg .azt a kis riádfede-
is szóba került ez a kérdés, és les viskót, amelynek helyéne épült
ekkor Szacsvay Imre, a Nemzeti a mad szép városháza, mert ott
Színház nyug. tagja, mint jelen- tartózkodott 48-baln Petőfi Sándor,
volt fültanú így mondta 'el a tréfás mínt Orlai Petries Soma vendége.
mondás eredetét a P. H. szerkesz- Nagy únnepséggel Ieplezték Ileaz
tőjéhez irott levelében: .emlékmüv,et. Megjelent az ünne-

«1874-ben Kolozsvárott országos pélyen Szabolcska. Mihály, a jeles
dalosverseny volt. Tiszteletükre költő-pap is A lakomán az egyik
nagy bankettet rendeztek. Ott volt nem épen tapintatos szónok Sza-
a város színe-java, köztük Szász bolcskát Petőfivel állította pár-
Domokos is, a későbbi erdélyi ref. huzamba. Erre az ízléstelenségre
püspök. A bankettré átjött Kere- azonbaIlla szerény Szabolcska
kes Samu tanár is Marosvásárhely- idegesen felugrott és haragosan
ről. Kerekes híres volt a társas így szakította félbe a dikciót:
összejőveteleken mondott rögtön- - Már az ovodabari tanultam
zött verseiről. Mikor a bankett f.o- ezt a versikét: .
lyamán a hangulat a Kerekés ver- .«Az oroszlán is csak macska,
selésére már megfelelőnek kinál- Csakhogy kissé nagyobbacska.»
kozott, Samu barátom felállt és (A gyornai Kner 1 anekdotája.)
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emeljük azokat, amelyek úgyszólván 111Ín-
den gyűlésen előfordultak, ezzel is mutat-
va, hogy ezekben az esetekben az egész
egyházat érdeklő fontos kérdésekről van
szó.

1. Úgyszólván mindenűtt kifejezésre ta-
lál az a gondolat, hogyegyházunknak a
római katholicizrnussal való viszonyá-
ban határozott rosszabbodás állott be.
"Az esetek, idő- és személymeghatározó
adatol, egész tömege áll rendelkezésünkre
annak a bizonyítására, hogy míg a felső-
házban és más, a közvélemény nyilvános
ellenőrzése alalt álló fórumokon kenet-
teljes főpapi szózatokban hirdetik a fele-
kezelek közti béke nemzeti szempontból
való nagy jelentőségét, addig a periferiá-

Dombovári ev. templom,

kon a legagresszivebb támadást intézik
a protestantizmus ellen: megbontják a
vegyes házasságban élő házastársak nyu-
galmát, a gyóntatószék útján megtiltják
híveiknek 111ásvallású alkalmazottak tar-
tását, pressziót gyakorolnak a politikai
hatalom képviselőire, hogy városokban,
vármegyékben ne alkalmazzanak prot.
tisztviselőket l» így szól felelősségének tel-
jes tudatában a tiszai egyházkerület
püspöke.

Mikor jutnak már egyszer a túloidaion
arra a meggyőződésre, 1. hogy minden
egyháznak elegendő feladata van a saját
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falain belűl ; (hiszen hány névleges ke-
-resztyént kellene valódi keresztyénné
tenni 1), ~. hogy a protestantizmust ezek-
kel a szekaturakkal kiírtani nem lehet,
3. hogy a nemzet ellen való halálos bűnt
követnek el azok, akik a mai szomorú
viszonyok között még a felekezeti gyűlöl-
ség kérdését is beledobják a köztudatba!
Mindezeknek a megismerésére el fognak
jutni, csak későn ne legyen ez a meg-
ismerés!

2. Az általános gazdasági helyzettel, az
állam anyagi teljesítő képességének csök-
kenésével függ össze két, ránknézve fáj-
dalm as intézkedés. Az' egyik a törpe is-
kolákra, a másik az államsegély 5-15
százalékos leszállításra vonatkozik. Tör-
pe iskoláknak tekinti a rninisztérium azt
az elemi iskolát, amelynek 30 tanulónál
kevesebb növendéke van; az ilyen iskola
tanítójának államsegélyét a minisztérium
nem utalványozza. Mind a két intézkedést
átmenelinek tartjuk amelyek a viszonyok
jobbrafordultával megszünnek. Az állam-
segély leszállítása azért is súlyosan érinti
egyházunkat; mert a hívek adózóképes-
sége is csökkent s az előállt hiányt szinte
lehetetlen .pótolní. Sok jó tervet csirájá-
ban megfojt, intézmények fej lődését le-
hetetlenné teszi ez az intézkedés.

3. Ezekkel a kornor színekkel szemben
örvendetes jelenségekre is bukkanunk.
Míndenegyes egyházkerület kirnutatásában
szerepelnek a különféle konlerenciák. a-
melyek az utóbbi években egyházi éle-
tünkbe új szint vittek. A teológiai, a
különféle ifjúsági, lelkészi konferenciák
mulatják a vallási kérdések iránt való ér-
deklődésnek mind szélesebb körben való
elterjedését A tiszai egyházkerület püspöke
a jelentésében egyenesen így szól: "Leg-
kiemelkedöbb vonása azonban egyház-
kerületünk 'életének a hitbuzgóság örven-
deles Iellendülése.» Adja a jó Isten, hogy
hogy ez a fellendülés állandó maradjon,
és sok nemes gyümölcsöt teremjen egy-
házunk. javára.
Ill. Egyh. napló 1930. aug.-1931. júl.

1930. augusztus 20-24. A K. 1. E. kon-
ferenciája Balatonszárszón 85 résztvevő-
vel. Vezette Németh Gyula, szekszárdi
lelkész. - 25-27. Lelkészek konteren-
ciája Klotildligeten; résztvett 401elkész.

1930. szeptember 7. A dombovári temp-
lom felavatása. - 10. A tiszai egyház-
kerület közgyűlése Debrecenben. - 14-
18. A Gusztáv Adolf-Egylet közgyűlése
Stuttgartban. A magyarhoni ev. egyházat
Ziermann Lajos képviselte. - 21-22. Az
augsburgi hitvallás emlékére Augsburban
ünnepségek. Tőlünk résztvett Dr. Raffay
Sándor, D. Pröhle Károly.

1930. október 5-7. A protestantizmust
védő és előmozdító nemzetközi világszer-
vezet gyűlésezése Zürichben. A magyar
protestantizmust képviselték : D. Geduly
Henrik, Dr. Ravasz László, Tomcsányi,
Kuthy Dezső, Benedek Zsolt, Csíkesz



150

. Sándor. - 5. A Magyar Evangéliomi Ke-
resztyéni Misszió Szövetség közgyűlése. -
10. A bányai egyházkerület közgyűlése
Budapesten. - 16. A dunáninneni egyház-
kerület közgyűlése; Dr. Sztranyavszky
Sándor felügyelő beiktatása. - 17. A
dunántúli egyházkerület közgyű\~.se Sop-
ronban. - 19. A teológiai fakultás épüle-
tének felavatása. Kis János püspök emlék-
táblájának leleplezése Sopronban. ~ 25-
26. Az Egyetemes Gyámintézd közgyűlése
Nyiregyházán. - 29. A pécsi tudomá-
nvos ev. konferencia. Előadók: Bruckner
Gyözö, Pr6hle Károly, Raics Károly.

1930. november 12. A szinyei templom-
ban feltalált eperjesi vértanuk at új sírba
helyezte Eperjes evangélikus közönsége.
- 19-20 Az Ev. Papnék Országos Szö-
vetségének konferenciája. - 20. A Ma-
gyar Ev. Lelkészegyesület közgyűlése. Az
Országos Ev. Tanáregyesület közgyűlése.
- 21. Egyetemes közgyűlés.

1930. december 13-14. Kőszegen közép-
iskolai konferencia Kapi Béla, Tirtsch
Gergely, Scholtz Oszkár stb. előadókkal.
- 19. A Protestáns Irodalmi Társaság
évi rendes közgyűlése Ravasz László el-
nöklete alatt. A Protestáns Nők Országos
Szövetségének közgyűlése Fáy Aladárné

elnöklete alatl.
1931. február 7. Hollós János, soproni

ev. liceumi igazgató halála.
1931. március 7-8. Ev. ifj. konferencia

Kiskőrösön, Bakay Zoltán, Turóczy Zol-
lán. Hilschler Zoltán előadókkal; 250
résztvevő, - 26-28. Protestáns tisztek és
családtagjainak nagyhétre előkészítő kon-
Ierencíája Soltész Elemér katonai evang.
püspök vezetésével több ev. és ref. lel-
kesz,

Hl31. április 7-.:...10.Teológiai konteren-
eia Sopronban. Rendezte' a teológiai fa-
kullás tanári kara. Az előadások főtémája:
«Korunk szellemi válsága.» - 9-'-10. A
Bethánia Egylet tavaszi konf'erenciája. Az
evangélikusok részéről előadók voltak:
Németh Károly esperes, Szabó József lel-
kész és mások.

1931. május 6. Radvánszky Albert láto-
gatása Németországban. - 10-16. Misz-
sziói imahét. - 23.. A dunántúli Ichtys
cserkészek táborozása Csopakon. - 26-
28. A lipcsei luth. Missziói közgyűlése. A
magyarhoni ev. egyházat képviselte Né-
meth Károly esperes.

1931. július 7-12. A Magyar Egyetemes
Keresztyén Diák Szövetség középiskolás
Ieánykonferenciája,

A tüdővészről.
Írta: Kovácsics Sándor dr., Györ város tiszti föorvosa, egyet. magán tanár.

«Magyar betegség»-nek is nevezik ezt al g!fílhat6, jó indulatú. Ezért kelliskolá-
népbetegséget, mert az egész világban Ma- ban, felnőttek körében minél gyakrabban
gyarországban van a legdúsabb aratása ismertetnünk. .
a tüdővésznek (tuberkulózis, gümőkór). A tüdővész jelei. Mikor a tüdővész
Évenként 20 ezer magyar pusztul el tüneleivele helyen foglalkozom, akkor
gümőkórban. Rettenetes véradót fizet az főkép azokat a jelenségeket óhajtern me~-
ország a borzadály e modern hóhérá- ismerletni, amelyeket a beteg és mas
nak S különösen szomorú, hogy ami szemlélő is észrevehet. . amelyek felisme-
tüdővészhalandóságunk évtizedek óta ál- réséhez nem kell az, hogy orvos legyen.
landóan minden nemzet élén halad, sőt A tüdő gümős megbetegedésének a kö-
az utóbbi néhány évben még a rendes vetkezményei, a tünetei nem hirtelen lép-
halálozási számot is felülmúlja. 1000 lé- nek fel, tehát nem úgy kezdődik, hogy
lekre számítva tüdővészben elhalt- Angliá- valaki hirtelen rosszul lesz, mert például
ban 1.07, Dániában 0.86, Ausztriában magas a láza, vagy nagy fájdalmai van-
2.27, Németországban 1.51, Hollandiában nak. Nem! . .
1.14, Spanyolországban 1.54, Svájcban Lassan, fokról-folera erősbödve, gyara-
1.56, Skóciában 1.18, Belgiumban 1.12, s podva fejlődnek ki. Ezek a tünetek alat-
ugyanekkor Magyarországban 3.10. Ez atomosak, hornályosak, könnyen megté-
statisztika azt jelenti, hogy háromszor- vesztik a felületes vizsgalót. Egy tudós
annyi ember pusztul el nálunk tüdö- mondása szerint «a tüdővész első akkord-
vészben, mint Európa legnagyobb és leg- jai a bölcsődal idején hangzottak el».
gazdagabb országában: Angliában! Buda- S ezek az akkordok mások a csecsemő-
pest összes iskoláiban az 1926-27-ik tan- korban, mások a serdülő leányoknál,
évben az iskolába járó 70.000 tanuló ifjaknál, nőknél, férfiaknál. .
közül tuberkulózisban 5000 tanuló bete- Nem a bacillus, hanem ennek anyag-
gedett meg, míg a difteritiszben, himlő- cseréje által termélt méreg az, ami a
ben, vörhenyben, influenzában a meg- leirandó tüneteket, s így magát a beteg-
netegedések száma összesen 4000 volt. séget okozza. A gümős bacillusok mérget
Meg kell ismernünk a betegség jelensé- termelnek, mely a szövetnedvek utján a
geit, tüneteit, hogy korán, mikor még a vérbe s innét a szervekhez, a sejtekhez
szervezetben, a tüdőkben lényeges elvál- kerül s beteggé teszi, megtámadja az
tozást nem okozták, a gyógyításhoz lát- egész szervezetet.
hassunk. A lüdőgiimők6r kezdetben gy6- Csecsemöknél, gyermekeknél azt látjuk,



hogy az eddig jól táplálkozó, jól fejlődő,
egészséges barna piros színű, élénk gyer-
mek kevesebbet eszik, néha el is utasítja
magától az ételt; halványabb lesz, lát-
ható ok nélkül nyugtalankodik. A gyen-
gébb táplálkozás miatt nemcsak hogy nem
gyarapodik, de határozottan soványedik.
Leányoknál az elsődleges tünetek vér-
szegénység, hószárnzavaro k, melyek okait
meghülésben, rossz táplálkozásban látják.

Másoknál gyornor-, bélzavarok figyel-
meztetik az illetőt, hogy beteg, de az
okát itt se a gümősbacillusok mérgeiben
keresik hanem gyomorrontásban, melyet
Iei-tözött étel, ital okozott. Vagy fejfájás,
mellkasban érzett szúró érzés, izomfáj-
dalmak képezik a panaszt, melyet az
illető erőltetésnek, meghűlésnek tulaj-
donít. A feltünő csak az, hogy ezek a
«rheumák» nem akarnak meggyógyulni
azokra a gyógyszerekre, rendelésekre,
amelyekre a valóban meghüléses bajok

.rövid idő alatt nyom nélkül megszünnek.
Ezeket az elsődleges jelenségeket ritkán
tartja a beteg, vagy hozzátartozói a gü-
mős megbetegedésnek. Miattuk orvoshoz
nem fordul. Hisz eddigi életmódját,
rnunkabirását nem érinti. El úgy, mint
eddig, legfeljebb csak a panasza több,
állandó. ,

Amint a gümős folyamat erősebb, ki-
terjedtebb lesz, oly tünetek lépnek fel,
amelyekről a beteg is, a laikus is eleve
rossz véleménnyel van, amelyekről már
hallott valamit, a tüdövésszel kapcsolat-
ban. Ezek, a jelenségek a következők:

/(öhógés. Elég korai tünet. Többnyire
az okozza, hogy' a hörgőkben nyálka sza-
porodik fel, mely izgatja a hörgők nyálka-
hártyáját, az itt végződő idegeket. De
okozhatja a mellhártya megbetegedése,
valamint az is, hogy a megbetegedett
giimős mirigy nyomja a hörgőket.

Néha este, máskor éjjel vagy reggel
kínzóbb, gyakoribb a köhögés.

Köpet eleinte kevés van, alig külőn-
hözik az egészséges (ember köpetétől.
Később bővebb lesz, színe, állománya
megváltozik. sárgás, légtelen, csomós.
Nagyító alatt gümősbacil1usokat, esetleg
más baktériurno kat, vagy a tüdők hom-
lásáhól származó rugalmas rostokat lát-
hatunk.

Láz. Az emberi testnek a hőmérséklete
meglehetősen állandó. 37 Co szokott lenni.
Néhány tizedfok különbség kimutatható
egészséges embernél is, amennyiben a
munka, az étkezés emeli, a pihenés csök-
kenti a hőmérsékletet, Tüdőgümőkóros
betegnél a hőmérséklet állandóan több
szokott lenni a rendes 37 CO-nál, vagyis
lázas az ilyen beteg. A láz reggel kisebb,
este nagyobb. A reggeli és esti hőmér-
séklet között 1, 2, 3 fok különbség is
lehet, ami különösen jellemző az ilyen
betegekre. A munka, a rendes vagy gyors
menés, az étkezés, a testi .izgalmak rnind
befolyásolják, emelik a tüdőbeteg hőrnér-
sékletét. A lázas beteg teste forró, szemei
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égnek, arcán tűzrózsák gyulnak ki, visel-
kedése izgatott, nyugtalan.

A .lázt a baktériumok által termelt
mérgek okozzák azáltal, hogy a vér-
áramba jutnak.

Nemcsak a mérgek, de a baktériumok
is belejuthatnak a véráramba, Minél több,
erősebb rú'éreg, minél több baktérium, s
minél több szétbontott idegen fehérje
kerül a véráramba, annál magasabb lesz
a láz. Magyarázzák a lázt ugyis, hogy az
nem egyéb, mint a szervezet védekezése
a kórokozó baktériumok, az ellenség ellen,
Az bizonyos, hogy ha a különben lázzal
járó betegségnél a láz kimarad, az több-
nyire a szervezet meggyengülését jelenti.

Eifeli izzadás. .Jellemző a tüdöbete-
gekre az, hogy éjjel vagy reggel felé
erősen izzadnak. Egyeseknél csak részle-
ges, kezekre, lábakra, másoknál az egész
testre kiterjed. Oka összefüggésben van
a hőleesésessel. Reggel felé ugyanis a
test hőmérséklete leszáll, alacsonyabb
lesz s ily esetben a test a felesleges hő-
mennyiségtől úgy szabadul meg, hogy a
verej tékmirigyek bő nedvelválasztást pro-
dukálnak. De oka lehet az is, hogy a vér-
ben felhalmozodó szénsav a vérbe fel-
szivódo tt, mérgek izgatják az úgynevezett
izzadási központját az idegrendszernek.
EzL igazolja az a tapasztalat, ha tuber-
kulinnal méregtelenítjük a szervezetet, ki-
marad az izzadás.

Oka lehet az izzadásnak a melegtorló-
dás is. Például ha az amugy is lázas beteg
jó. vastag, melegtartó tollas takarót
(dunyha) használ. Ily esetben a vé-
konyabb, kevésbbé meleg takaró hasz-
nálatakor megszünik magától az izzadás.
A verejtékkel nem választódnak ki bacil-
lusok, tehát az izzadás nem fertőz, nem
terjeszti a betegséget.

Vérköpés. Ha a köpetben véres pont,
véres esik van, vagy tiszta vért köp a
beteg, akkor ki' kell derítenünk, hogy
honnan ered, hol van a vérzés szék-
helye? Eredhét a vér a szájüregből, a
foghusból, a garatból, a légcsőből, a hör-
gőkből s végül a tüdőkDől. A tüdőkből
származó vérzés mindig kornoly jelenség.
Oka: érrepedés. Ez beállhat vérbőségből,
vagy egyéb okok miatt beálló nagy vér-
nyornásból, vagy az apróbb erek gümős
megbetegedéséből. Legtöbbször a nagyobb
vérzéseket az okozza, hogy az elsajtoso-
dás által keletkezett üreg en (caverna)
átmenő ér gümös folyamat, nagyobb nyo-
más miatt megreped. Ilyenkor tiszta piros,
"agy sötétebb vér ürül. Néha a köpet-
ben megjelenő véres esik az első komo-
lyabb tünet, mely a beteget bajára figyel-
mezteti.

Lesoványodás. Az emberi testsúly
rendes fejlődés, életviszonyok, egészséges
állapotban annyi kilogramm, amennyi a
testmagasság 100 cm-en felüli része, Pél-
dául 175 cm magas ember testsúlya 75
kilogramm. Kisebb eltérés fel- vagy le-
felé, megengedhető anélkül, hogy az egész-
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segi állapo tot érintené.

Tüdőgümőkóros egyén testsúlyban las-
súbb vagy gyorsabb ütemben, de állan-
dóan fogy. Oka: az étvágytalanság,
hiányos tápfelvétel, bő izzadás, a vérzés,
a méreghatás, a láz, stb. Elsősorban a
zsirszövet esik áldozatul. Fogy az izom-
szövet is, sőt állományában elfajulás'i
jelek lépnek fel.

A bőr fakó, szürke, ráncos lesz. Festé-
kes foltok keletkeznek rajta, gombabeteg-
ség támadja meg. .

Addig, míg a beteg soványodik, a beteg-
ség egyre súlyosabb lesz. A roncsoló
gümős folyamat megállásának, a javulás-
nak biztos jele, ha a súlyban való csök-
kenés megáll s gyarapodást lehet meg-
állapítani.

A tüdők gümős megbetegedésénél elő-
fordul még nehéz légzés, szív és vér-
edények működésének zavara: szívdobo-
gás, gyors elpirulás, elhalványulás, ide-
ges tünetek, gyomorbélzavarok : étvágy-
talanság, hasmenés, rekedtség.

A tüdővész elleni védekezés. A beteg-
ségek megelőzése nemcsak könnyebb, de
gazdaságosabb is, mint a - meggyógyí-
tásuk. A tüdővész elleni védekezés abban
áll, hogy egyrészt kerüljük a gümőbacil-
lusokkal való fertőzés lehetőségét, más-
részről igyekszünk egészséges· éleLmódot
folytatni, hogy szervezeLünk ellenállása
az esetleges fertőzéssel szemben sikeres
legyen.

1. A fertőzés forrása gümőkóros em-
ber. Különösen a köpet tartalmaz .-
Lüdővésznél - nagymennyiségíí. gümős
bacillust. Ezért senkinek se szabad a
földre, padlóra köpni, mert ez a csunya
szokás nem csak méltatlan az emberhez,
hanem kárt okozhat embertársainknak
is, mivel sok ember nem tudja, hogy
beteg, hogy köpetében betegséget ter-
jesztő csírák, gümős bacillusok vannak.
Köpni csak zsebkendőbe, vagy fertőtlenítő
folyadékkal telt edénybe, köpőcsészébe
szabad; tartalmát mélyen a földbe kell
elásni; a zsebkendőt pedig ki kell főzni.

A beteg ember kőhögéskor, tüsszentés-
kor apró nyálcseppeket ürít a levegőbe,
rnelyek 1 méter távolságra is ellökődnek.
Ezért köhögős emberrel ha beszélünk, ne
álljunk szemben, hanem oldalt; a beteg
ember pedig köhögéskor, tüsszentésker
zsebkendőt tartson szája, orra elé.

Beteg ember külön áaqban feküdjék.
Külön evőeszköze, ivópohara legyen. Az
ételmaradékot nem szabad másnak oda-
adni, a közös tálból, korsóból ennie,
innia nem szabad. Mosdáskor használjon
külön törülközőt. Étkezés előtt mossa meg
kezeit, nehogy ezután gyomrát is meg-
fertőzze.

Óvakodni kell a poros levegőtől, mert
a felszáradt köpet, nyálcsep utján gümős
bacillusokat tartalmazhat, másrészt meg
a tüdők ellenállását csökkenti.

A betegség terjesztője lehet a tej is,
ha az gümőkóros állattól származik.

Ezért, ha nem tudjuk bizLosan, hogy a
Lej egészséges tehéntől való, a tejet csak
felforralás után szabad elfogyasztani. Kü-
lönösen a gyermekek fertőzése történik
ily módon, mivel a gyermekeknek ez
képezi legfőbb táplálékát.

A gümőkór legtöbb esetben már a gyer-
mekkorban történt fertőzés eredménye.
A gyermek szervezete kevésbbé ellenálló,
minta felnőtté. Ha az apa, anya, vagy
más vele élő egyén gümőkórban szenved,
akkor a gyermek feltétlenül fertőződik.
Ezért - ha lehet. - a gyermeket tá vo-
litsuk el az ilyen környezetböl ; vagy ha
ezt nem tudjuk keresztül vinni, arra töre-
kedjünk, hogy a beteg ember külön
szobában legyen, a eyermek ne lehessen
környezelében, ne csókolja, ne lehelje reá,
ne használja azokat a tárgyakat, amelye-
ket a beLeg ember érintett.

2. A védekezés másik nagy elve: a
szervezet ellenállásának fokozása. Itt kü-
lönösen a lakás jön elsősorban figye-
lembe. Akisablakú - sötét, földes, tehát
nedves lakások, ahova a nap be se tud
tévedni, mert beJ'üggönyözik, kettős je-
lenLőséggel birnak. Ilyen szobák valóság-
gal ienyésztőfészkei a bacillusoknak. Ha
ilyen szobába valaha' egy tüdőbeteg em-
ber betévedt s az a földre köpött, az

. úgy befertőzte a szobát, hogy csak a
szoba földjének teljes kihordásával, újjal
való pótlásával, a vakolat teljes kicseré-
lésével, a farészeknek- butoro,lmak forró
luggal való lemosásával írtható ki. Míg
ez meg nem történik, 'addig a szobai
levegő gümős bacillusokat tartalmazhat,
mert sötét, nyirkos helyeken tenyésznek,
szaporodnak a gümős bacillusok; más-
részt a sötét, nedves, napsugármentes
lakás csökkenti a szervezet erejét, táp-
lálkozási képességét, Mindenféle «rheu-
más fájások--ről, étvágytalanságról pa-
naszkodnak az ilyen. szobák lakói. Mire
tavasz lesz, valósággal olyanok, mint a
pincében' ldcsirázo tt krumplicsira : hala-
vány, penészvirág. Az ilyen legyengül1
emberi test nem tud megbirkózni a
bacillusok mérgeivel: halavány lesz, kő-
hög, soványodik, végül elpusztul.

A lakás tehát legyen tágas, napsütötte,
padlós, száraz. Földes, sparherdes szoba
soha nem lehet egészséges, mert poros
a feneke, nyirkos-nedves a levegője.

Az erő forrása az étel. A test az úgy-
nevezett fehérje táplálékából építi fel a
maga szervezetét. Fehérje van a tejben,
tojásban, husban. Ezek mellett fontos
még a főzelék, gyümölcs. Szüksége van a
testnek lisztes anyagokra, zsirra,. sókra,
vízre.

Ha a test nem kapja meg a kivánt
táplálóanyagot, akkor rnűködésében
idők multán - zavar keletkezik. A gümő-
kór elsősorban a test fehérje állomanyát
pusztítja. Az az ember, ki tejjel, tojás-
sal, hussal bőven él, ellenállóbb, a fertő-
zés által vesztett, elpusztult fehérjét előbb,
könnyebben pótolja, mint az, akinek
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hiányosan jul ebből a táplálékból. A falú I sára, elpuszlul a gümős bacillus, A sza-
népe tehát ne adja el a szükséges tejet, badban jobb az étvágy, a napsugár hatá-
tojást, apró 'majorságot, mert erre neki sára fokozódik a sejtek ellen anyagot ter-
is nagy szüksége van, Csak a felesleget melő képessége. A régiek ezért voltak
tegye aprópénzzé. Amikor csak lehet, egészségesebbek, munkabiróbbak. Ahová a
tartózkodjunk a szabadban, A szabad napsugár jut, oda nem kell az orvos, :-
levegőben 24 óra alatt, a napsugár hatá- mondja az arab közmondás.

.Tükörképek az elmult év történetéből.
L Válságok utján.

Bármerre fordítjuk tekintetünket e mai
zűrz avaros világban, mindenf'elöl egy szó
hallatszik felénk: «válság», Válságban van
a mezőgazdaság, mert itt a buzaválság ;
válságban van a kereskedelem és ipar,
mert nincsen vevőközönség; a társadalmi-
politikai válság állandósult már a világ
minden részén, mert a különböző poli-
tikai és társadalmi pártok ádáz harcban
állnak egymással szemben; válságban van
a világbéke, rnert a nemzetek újra ádáz
gyűlölettel néznek egymással farkassze-
met ; válságban van a rnunkás és tiszt-
viselő helyzele, mert nincsen munka és
nincsen állás, - s az erkölcsi válság ki-
kezdte már a falut is! Nyugtalanság, ide-
gesség, várakozás, rernénykedés és két-
ségbeesés, gyanakvás űli meg a lelkeket
A mai nemzedék útja valóban a válságok-
nak nehéz útja, Hova visz ez az út? Mi
lesz a végén? Vajjon egy boldogabb, szebb
jövőbe-e, amelyben elfeledjük a keserves
megpróbáltatásokat, - vagy sivatagba,
ahol elpusztulunk? Mikor érünk a vál-
ságos út végére? Olyan kérdések, ame-
lyekre halározottat felelni senki sem tud,
De állást kell foglalnunk a tényekkel
szemben, s nem engedhetjük, hogy akár
önmagunk, akár nemzetünk minl nádszál
inogjon a ránk zúdúló viharok iránya
szerint. Kétségtelen, hogy ez az állásfog-
lalás, a' viharban való ez a megállás s
vele való dacolás a mai kor emberétől
sokkal több szellemi és idegerőt követel,
mint az egy emberöltővel ez előtt élt
emberektől. Több tudással, több gyakor-
lati érzéssel, több lelkesedéssel, szélesebb
látókörrel. önzetlenséggel kell a mai em-
bernek, sőt mondjuk a mai nemzetnek
magát felszerelni, hogy a harcot meg-
állhassa. - Es még valami szükséges,

(ami nélkül e válságos helyzetből soha
sem tudunk' kivergödni: hitre! Hinni kell
elsősarban Isten atyai kegyelmében, aki
nem próbál 'bennünket erőnk felett, - s
hinnünk önmagunkban, nemzetünk ősi
erejében, hogy igenis van erőnk arra,
hogy átküzkődjünk a válságoknak keser-
ves útján, A hit, és a hit melegében fel-
sarjadzó erő átvisz bennünket a válsá-
gokon, - ,s bizton reméljük az út végén
a boldogabb jövőt. .

IL A revízió.
A békeszerződések leheletlen gazdasági

és politikai helyze let teremtettek minden-
felé, A gazdasági világválság nem egyedül
a békeszerződések következrnénye ugyan,
de jó részben ezeknek a szörnyű igazság-
lalanságokal tartalmazó szerződéseknek
lehet köszönni mai nyomoruságunkat.
Több mint tíz éve már, hogy nyögjük
mosloha sorsunkat! A békeszerzödések
megváltoztatását köve lelnünk kell állan-
dóan, s ez a mai magyar politikának a
gazdasági viszonyok rendezése mellett a
második nagy feladata, A békeszerződé-
sek reviziójának kettős eredménye lenne:
először is és főképpen az idegen, uralom
alatt sorvadó és lassanként elnemzetiet-
lenedő magyarságot megtartanők magyar-
nak, másodszor gazdasági könnyebbűlést
is jelentene a területbővülés a nagyobb
fogyasztó közönséggeL Éppen ezért min-
den magyar embernek egyik főgondjának
kell lenni: hogyan halad előre a revizió
iique? Vajjon a világ közhangulata milyen
álláspontot foglal el a mi ügyünkkel
szemben? Ha a mult évre ebből a szem-

'pontból visszatekintünk, örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy a trianoni i~azságtalan-
ságot mind jobban belátják világszerte s
mind erélyesebb hangok szólalnak meg
mellettünk. Hogya revízió kérdése mindig
jobban foglalkoztatja a világ közhangu-
latát, mutatja az is, hogy Aoponqi a nép-
szövetséanek 1930 őszi gvűlésén már nyil-
tan szólhatott a revizióról, a nélkül, hogy
általános felháborodás lett volna az ered-
ménye, Pár évvel ezelőtt ezen a helyen
még nem lett volna tanácsos ezt a 'kérdést
feszegetni. Bethlen István 1930 novembe-
rében egy amerikai ujság munkatársa
előtt már közelebbről is megjelölte a
revizió célját és módját is: «Mi a maauar
nemzetiséqhe: tartozó testvéreinket akar-
iuk uisszanuerni és népszavazást ki-
uánu nk , amelu meqállapitsa, vajjon bizo-
nuos más ricmzetiséqűek is vissza akar-
nak-e térni hozzánk, oaqu nem» A ma-
gyar államférfiakon kívűl különösen ér-
dekes Mussolini, anémet Curtius és a
francia Briand nyilatkozata, Mussolini
sohasem csinált titkot abból, hogy a
trianoni békeszerződést, sőt általában a
békeszerződéseket rosszaknak tartja, De
kűlönösen hangoztatta ezt 1930, okt 27-én
Rómában tartott beszédében, amelyben
követeli a békeszerződések revizióját, rnert
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az egész világ érdeke. Curtíus, német
külügyminiszter nov. 20-án fejtette ki azt
anémet álláspontot, hogya. versaillesi
szerződés egyes részei nem' lehetnek
Európa örök törvényei, a német nép a
,mostani állapotokkal nem békülhet ki.
Különösen érdekes azonban a revízió kér-
dés fejlődésének történetében-: Briand,
francia kűlűgyrníniszternek nyilatkozata:
A francia képviselőház 1930. nov. 13-iki
gyűléséri mondotta a következőket: "A
békeszerződés 19 cikke lehetővé teszi a
fennálló szerzödések és politikai viszo-

Rothermere tiszteletére emelt reviziós
emlékmű Sopronban.

nyok revizióját, Az érdekelt korrnányok
egyikének sem lehet megtiltani, hogy ezt
a felülvizsgálatot kérje.» Ha tudjuk azt,
hogy a franciák szegülnek ellen legfő-
képpen a reviziónak, Briandnak ezt a

'nyilatlwzatát úgy kell tekintenünk, mint
a francia közhangulat lassú átalakulásá-
nak jelét. A magyar társadalmi és iro-
dalmi reviziós küzdelmeknek nagy hatás ú
eszköze volt az a' szép album, amelyet
a Pesti Hirlap szerkesztöje dr .. Légrády

Ottó, adott ki: «Igazságot Magyarország-
nak.s Több ezer' példányban juttatta el
a Pesti Hirlap szerkesztője ezt a szép
könyvel a külföldi illetékes politikusok-
nak. Bemutatja ebben a könyvben szem-
léltető rajzokkal azt az igazságtalanságot,
amit rajtunk elkövettek s bemutatja szép
képekben a magyar nemzet multját, mű-
velődését. Az a sok köszönő irat, amely
erre érkezett, - valósággal mind vádirat
Trianon ellen! Csak egy-két nyilatkozat a
világ minden tájáról: "Örök rejtély ma-
rad, hogy az önök országát miért kellett
Ielosztani» (Boyle amerikai. egyetemi. ta-
nár). - "Addig nem lesz béke Európá-
ban, amíg a trianoni szerződést meg nem
változtatják» (Sanderson, angol irónő). -
"Nem kételkedern benne, hogy előbb vagy
utóbb eljön az alkalmas pillanat a revi-
zióra» (A. Pearce Higgins, a cambridgei
egyetem tanára). Mi sem kételkedünk. A
világ lelkiismerete már felébredt, s hiába
akar ellene hangulatot szítani Benes és a
többi erősen érdekelt fél, --' mi addig
köveíeljük az igazságot Magyarországnak,
amíg el nem jön. Ebben a tekintetben
1931 május 17-ike új szint hozott a revi-

.ziós törekvésekbe. Nemcsak. Magyarorszá-
gon, hanem a volt központí hatalmak'
mindegyikében tiltakozó gyűlések voltak
e napon s ezrével szálltak a tiltakozó ira-
tok Genf felé a világ minden tájáról. A
revizió ügyének akkor teszünk jó szolgá-
latot, ha a magunk .kőrében nem csüg-
gedő hittel, szilárd reménnyel hirdetjük
Magyarország feltámadását; - ha nem
feledkezünk meg soha elszakított véreink-
röl s mindennap kűldünk feléjük vágyódó
gondolatot; - ha erkölcsileg és anyagilag

I
lámOgatunk mi,nden mozgalmat, ami a
revizió ügyét szolgálja. .

.Ill. A hisebbeégi kérdés.
A revizió gondolata mellett a kisebbségí

.kérdés érdekel bennünket a magyarság
jövője szempontjából. Mert a magyarság
nem csak a Csonkamagyarországban élő
nyolc millióra rugó magyarokból áll, ha-
nem a határokon túl élő három és fél
millió magyarból is. S ezek a magyarok
nem úgy kerültek idegen uralom alá, mint
ahogyan a nagymagyarországi nemzetisé-
gek legnagyobb része. Ezek úgy kérezked-
tek be hozzánk; a szerbeket a törökök
űzték, megsajnáltuk őket, befogadtuk ami-
kor 30.000 család könyörgött hozzánk, s
eredménye lett, hogy elraboltak tőlünk
azt az ősi magyar földet, amelyen letele-
pültek. A magyarság nem kopogtatott be-
menetel ért idegen országba, -azt a három
millió magyart eltépték tőlünk akaratuk
ellenére, ~ ők hozzánk tartoznak. Éppen
ezért mindaddig, amíg a békeszerződések
reviziója utján hozzánk vissza nem ke-
rülnek, élénk figyelemmel kell kísérnünk
véreink sorsát s felszólalni mindenütt ér-
dekükben, ahol erre alkalom nyílik,
Annyit megállapíthatunk, hogy úgy a
csehek, mint a románok és szerbek min-



den eszközt felhasználnak az álcsatolt
magyaroknak magyarságukból való ki-
forgatására. De nemcsak magyárok ke-
rültek a békeszerződés-ek következtében
idegen uralom alá, - sok más nemzeti-
ségű is! 19y lett Európának egyik leg-
jobban égő sebe a kisebbségi kérdés.

Európa lakosságának több mint egy
nyolcada: 48 millió ember él kisébbségi
sorban; vagyis olyan államban, amely-
nek többsége más nyelven beszél, s min-
den erejével azon van, hogy a kisebbség-
ben levőket .magukhoz idomítsa. A 48
millió kisebbség között leülönösen sok
német van: 9,313.000, utánuk jönnek az
ukránok : 8,095.000, s harmadiknak már
mi magyárok jövünk: 2,700.000 létszám-
mal az utódállamok statisztikája szerint,
de nyugodtan mondhatjuk, hogy 3,500.000
magyar él tőlünk elszakítva. Mennyi küz-
delembe kerül ezeknek a véreinknek, hogy
magyaro k maradhassana k l Mennyi táma-
dásnak, kisértésnek, durva és ravasz zak-
latásoknak vannak kitéve csak azért, mert
magyarul beszélnek, mert nemzeti jellegük
leghatározottabb kifejezőjét, magyar nyel-
vüket szeretik, hozzá ragaszkodnak! Ro-
mániában a kisebbségi tanulők 900f0-át
elbuktatják, hogy az egyetemre ne mehes-
senek; 100 román kivándorlóra 14.000
magyar, nérnel, bolgár kívándorló esik.
Macedoniában a szerbek 664 bolgár is-
kolát becsukták, 761 bolgár templomot
elkoboztak, 6 boluár püsuököt, 833 bol-
gár papot kiüldőztek. Hogyan lehetne
nvuualorn ilyen kőrülménvek között? Cso-
dálkozhatunk-e, ha a végleg elkeseredett
belaárok bombával adnak kifejezést érzel-
meiknek l? Akiknek szívükőn fekszik a
népek nyugalma, Európa igazi békéje,
azok évek óta fokozott gonddal fordulnak
e kérdés felé és igyekeznek a korrnányok
lelkiismeretét felrázni, ---;c sajnos mind-
eddig még nem elég eredménnyel. A
nénszővetséz e tekintetben nem sok re-o
ménvt nvujt. Hiába adják ba a kisehb-
séaek halom számra nanaszaikat, ezek el-
sikk adnak a népszővetséc kacskaringós
útvesztőjén. A ldsebbsézi kérdés azonban
a népszövetséz agyonhallgató nolitikája
mellett is mind jobban hangot kér az
európai nolitikában. Elfogulatlan külf'öl-
dlek Tárják be a megszállott területeket
és szörnvüködéssel állapítják meg a ki-
sebbsézek elnyomott helyzetét. Különö-
sen érdekes volt az elmult időszakban
a Né oszönetséiti Liaák brüsszeli onűlésén
Bakker, hollandici hölrl!1nek előadása Er-
déluről. Rámutatott a románok magyar-
ellenes politikájára: «nehéz a román iga
a magvarole nyakán» .... Az agrárreform
nemzeti bosszú l! magvarole ellen». 19y
ítél egv elfogulatlan külföldi. A híres
Scotus Viator. aki a háború előtt folyton
a magyarokat szidalmazta nemzetiségi
nolitiká iuk miatt, már kíábrándult párt-
fo 'loltiaiból s elismeri. hogy a magyárok
sokkal szomorúbb helyzetben vannak az
új államokban, mint a nemzetiségek vol-
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lak Magyarországon. A kisebbségi kér-
déssel az egyes nemzetek immár tudo-
mányos alapon foglalkoznak Különösen
kiemelendő a stuttgarti egyetem mellett
levő «kisebbségí intézet». Ez az intézet
lehetőleg pontosan számon tartja a Né-
metországon kívűl élő németeket. Inter-
nátust tartanak fenn, ahol a különböző
országokból jővő német ifjakat helyezik
el s ezek a legbiztosabb adatokat nyujt-
hatják az illető ország németségére vonat-
kozólag. Nagy könyvtárat tart fenn 30.000
kötettel, folyóiratot ad ki, amely ezzel a
kérdéssel foglalkozik Nem elégszik meg
a külföldi némelség számának, gazdasági,
erkölcsi állapotának feltárásával, hanem
irányító, cselekvő erővel nyulnak bele a
nérrietség szociális sorsába. Kivándorlási
tanácsot adnak, állást közvetítenek, kiálli-
tásokat rendeznek Hol vagyunk mi ettől?
Pedig nekünk jobban kellene számon tar-
tanunk azt a három és fél millió kűl-
földi magyart, mint a németeknek az ő
9 rnilliójukat. Nálunk .is sürgősen szükség
volna er/lj il/len kisebbséqi intézetre!

S -a ldsebbségek védelme annyival is
inkább nagy jelentőségű, mert az újonnan
alakult államok kötelezettséget vállaltak
arra vonatkozólag, hogy állampolgáraik
között különbséget nem tesznek Az újab-
ban megjelent "A békonferencia törté-
nete» círnű angol mű határozottan azt
írja, ·hogy ... "a nagyhatalmak lefektetik
azokal a feltételeket, amelyeknek alapján
átruházzák az illető államokra a szóban-
forgó terűleteket. Ezek a feltételek pedig
azok, hogy a szóban forgó -területei,1a-
kosai meakapják a teljes polgárjogot és
hogy a jövőben semmi különbség ne té-
tessék a polgárok között faj, vallás vagy
nyelv miatt». Pedig hol vannak szegény
elnyomott magyarjaink ettől l? A magyar
iskolák szorongatása, bezárása, névelern-
zés, földreform, házkutatás, megveretés.
lecsukás, anyagi tönkretevés jut nekik
osztályrészül ha maayar nyelvünkhöz
razaszkodni 'akarnak Szeretettel, részvét-
tel~ az elnyomók ellen való elkeseredés-
sel szernléljűk mi ezeket a jelenségeket,
ís ez a szeretet, részvét, elkeseredés adjon
erőt politikusainknak. hogy illetékes he-
lveken világraszóló hangos szóval hir-
dessék véreink elnyomását s követeljék
számukra azt a jogot, amit nekik úgy a
természet ős joga, mint az irott törvény
megad.

IV. A vörös'fiJelhő.
Európa keleti látóhatárán vorosen izzó

felhők ülnek immár több mint egy év-
tized óta. Akik sejtik, hogy mi forrong,
kavarog e mögött a vörös felhő mögött,
azok aggódó szemmel figyelik. Az orosz
kommunizmus ez a vihar felhő; mind-
addig, amíg ez a felhő el nem oszlik
onnét a keleti látóhatárról, Európának
nyugalma nem lehet. Sokan azt mond-
hatnálc erre, mit törődünk mi Oroszor-
szággal!? Messze van, hozzánk nem ér el,
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elég nekünk a mi bajunk, csináljanak az
oroszok azt, amit akarnak. Ez az okos-
kodás azonban nagyon helytelen, mert
a kommunizmus -lényegét nem ismeri, aki
így szóJ. A kommunizmus világíorradal-
mat hirdet, nem elégszik meg azzal, hogy
egy országban megvalósítja el,veit, onnét
kiárad, mert jól tudja, hogy 'ha csak egy
országra szorul, akkor előbb-utóbb el-
bukik. Ezért fordul a «világ proletárjai-
hoz», ezérL meslerkednek az orosz kezek
Indiában, Chinában csak úgy, minL Buda-
pes Len, Berlinben. Az orosz kérdés tehát
állandóan nyugtalanító kérdése Európá-
nak, sőt az egész világnak. A veszedelem,
amely fenyeget, hármas: 1. vallás-erkölcsi,
2. gazdasági, 3. katonai. 1. A oallás-er-
kolcsi veszedelem képét megrázó színek-
kel ecsetelte 1931. év tavaszán tartott
budapesti, soproni előadásaiban az Orosz-
országból elüzött Szerufin püspök. Pro-
grammszerüen hirdetik, hogy 1935-r,e a
keresztyénséget Oroszországból kiirtják A
papok üldözése, templomok bezárása, az
ifjúság vallásellenes irány ú nevelése év-
ről-évre fokozódik, S hihetjük-e, hogy ez
a szenem megmarad Oroszország határain
belül? Ime Németországban a kommunista
politikai párt már hatalmi tényező, s a
vallásellenes áramlat, az istentagadás
nyiltan lép fel s kigúnyolja a hitet, az
Istent. Támogatást ezek az irányzatok
részben nyiltan, részben titokban Moszk-
vából kapnak. A veszedelem azonban nem-
csa le vallás-erkölcsi, hanem 2. qazdasáqi
veszedelem is. Különösen ez riasztotta fel
az elmult évben Európát közömbösségé-
bőJ. Mert csodálatos, hogy az egész ke-
resztijé n Európa bámulatos egykedvűség-
gel nézte a keresztyének lemészárlását, de
amint a zsebéről volt szó, rögtön ide-
gesebb lelt s. meglátta a vörös felhőt.
Micsoda gazdasági veszedelem fenyegeti
Európát Oroszország felől? Angol szóval
jelölik ezt a veszedelmet: dömping. A
dömping azt jelenti, hogy Oroszország
gabonát, tojást; húst, szövetet, a legkülön-
félébb iparcikkeket olyan olcsón állítja
elő. hogy vele senki sem versenyezhet
Stalin, a vörös cár, kidolgozott egy gaz-
dasági programmot, amelyet öt év alatt
akar megvalósítani. Ehhez a programm-
hoz gépek szükségesek, amelyeket kül-
földről kell az oroszoknak szerezniök ; a
gépeket azonban kűlf'őldről csak készpénz
fizetés ellenében kapják, mert az orosz
komrnunistákban senki sem bízik. Hogy
ezt a pénzt előteremtsék, azért dolgoz-
íatják halálra ingyen embereiket az er-
dőn, a bányákban. a mezőn, a gyárak-
ban, s így érik el azt, hogy olyan olcsón
tudják adni a buzát, a fát, az iparcikkek
egy részét, mint sehol másutt, Ez a
dömping. Ez az árleszorítás az egész
európai piacot veszélyezteti; a rabszolga-
munka természetes olesósága révén meg-
rázza az egész világ gazdasági életét. Az
orosz dömping-áruk olesóságához hozzá-
járul óriási tömegük. Oroszország gabona-

Lennelő és állaltenyésztő területének a
Lérfogata egymagában akkora, mint a
többi országok ugyanilyen célt szolgáló
területe együtt véve. Ha ekkora területen
száz millió rabszolga dolgozik ingyen,
akkor a többi ország termelése nem ver-
senyezhet ezzel a dörnpingtermeléssel,
külöuősen mikor a többi országokban
mindenfelé nyög a termelés a súlyos
adók és a nagy szociális terhek alatt.
Hogy mennyire felhajtotta az utolsó év-
ben az exporLját Oroszország, csak két
adatol említünk: 1913-ban 22 millió
dollár értékű prémet exportált, 1928-ban
már 61 millió dollár értékre növekedett;
1913-ban 9 millió értékü volt a petroleum
kívítel, 1930-ban már 17 millió! Ez a
két adat is mutatja, hogy milyen szörnyű
arányokban folyik Szovjetoroszországban
a rabszolga munka éhhaláltól kisért tel-
jesítménye. .. S mintha ennél a' gazda-
sági veszedelemnél is vaksággal verte
volna meg az Isten Európát, a helyett,
hogy közös védelemre zárkóznának, vígan
szállítják rövidlátó kapzsisággal a gépeket
Oroszországba; azokal a gép eket, ame-
lyekkel a vörös gazdasági világuralmat
építik! A kommunista Oroszország azon-
ban nemcsak vallás-erkölcsi és gazdasági,
hanem 3. katonai szempontból is sötét
zivatar felhő Europa látóhatárán. Amíg
elméleti irataikban a komrnunisták mind
a legnagyobb paciíisták, békepártik s
szörnyen elitélik a militarizmust, a gya-
korlatban Oroszország a világ egyik leg-
hatalmasabb, s jól felszerelt seregét tartja
fenn. Ezt a 'Seregét tartja fenn a szovjet-
uralom szempontjából, de kétségtelenül
külső, ismere llen célokra is. Minden
keresztyénnek. minden európainak vallás-
erkölcsi, gazdasági érdekből figyelni kell
azt a vörös felhőt, s elővigyázatosnak.
óvalosnak kell lennie, s a kornmunista
eszméket határozotLan utasítsuk vissza,
nehogy Ielkünk-Iestűnk tönkremenjen,

V. A leszerelés kérdése.
A leszerelés kérdése mindig erősebben

foglalkozLatja Európa népeit. Az 1931-ik
év végére, illetőleg 1932 elejére tervezik
az általános leszerelési konferenciát. Hogy
a leszerelés kérdése ennyire előtérbe to-
lult, annak mindenekelőtt gazdasági okai
"annak. Az emberi erkölcs szemporitjá-
ból szornorú ez a megállapítás, mert azt
mutatja, hogy csak külsö kényszer ha-
Lása alatL akarják az egyes országok az
emberírLó repülőgépek, tankok, gázbom-
bák számát legalább korlátozní. A ret-
tentő anyagi válság, amely ránk szakadt,
ebből a szemponlból szinte úgy tünik
fel előttünk, mint az Úrnak vasvesszeje.
amellyel jobb belátást akar a gyűlöl-
ködő emberiségbe beleverni. Mert belát-
ják most már, ~hogy a mai inséges világ-
ban olyan óriási összegeket fordítani a
mai hallatlanul drága hadiszerekre, mint
eddig tették, nem lehet. Belátták azt is,
hogy a háború a lehető legrosszabb üzlet



még a győzők számára is, - mert hisz
a győztes államok is anyagi, erkölcsi
válsággal küzködnek. Természetesnek ta-
láljuk, hogy a győztesek közül éppen az
angolok lépnek leghatározottabban a le-
szerelés mellé! Hiszen minden angol
tudja, hogy Anglia a győzedelmes há-
boruban tulajdonképpen vesztes volt. A
«gyözelemért» nemcsak hallatlan vér- és
pénzáldozatot hozott, hanem a háború
után elveszítette egészen sajátos .világ-
uralmi helyzetét, a tartományok viszonya
az anyaországhoz meglazult, a tengeren-
túli piacok jórésze elveszett. Mindezekből
származott a nagy gazdasági válság,
munkanélküliség, -amelyben Anglia vergő-
dik. Ezért jutottak oda az angol politiku-
sok pártkűlönbség nélkül, hogy a há-
borut, mint a politika eszközét elvetik.
A munkáspárti MacDonald, a konzervativ
B'aldwin és a szabadelvű Lloyd George
egy gyülésen egységesen, szinte ünnepé-o
lyen nyilatkoztak 1931. júl. Ll-éri a le-
szerelés mellett, a háború ellen. Külö-
nösen MacDonald mutatott. rá, hogy ha
a jövőben netalán háború lenne, ez az
emberiség jó részének lemészárolásával
járna. A békét nem az állandó háborus
készülödésekkel, hanem a háborut fel-
idéző okok megkeresés évei és megszünte-
tésével lehet elhárítani. Rámutatott arra
is,: hogy a leszerelés becsülelbeli köteles-
sége a győzLes államoknak, mert ez a
kötelezettség volt alapja tulajdonképpen
a legyőzött államok lefegyverezésének.
Lloyd George is arra mutatott rá, hogy
mennyíre visszás dolog a legyőzötteket
kényszeríteni a szerződés megtartására,
a győzők azonban a saját igérétüket nem
telj esítik. Mindenesetre örvendetes dolog,
hogy a győzők közűl legalább egy már
jobb belálásra jutott. Vezető. férfiainak
felszólítása kell, hogy felrázza Európa
államainak lelkiismeretét. Olyan béke,
amelynek fenntartásahoz több fegyver
szükséges, mint a háboruhoz, az nem
béke. A népek lelkében kell a béke fel-
tételeinek, biztosítékainak élni, - és ha

.a most érvényes békeszerződésele Európá-
nak ezt a lelki megnyugvást nem tudják
megadni, úgy ezeket a békeszerződéseket
revideálni kell. A mindenféle fegyverzörej
közepelte is kiérezheljük Európának li-
hegő vágyódását az igazi béke után.
amely nem az erőszakos módon felállított
és erőszakkal védelt egyensúlyon, hanem
a lelkek kiengesztelődésén és megnyug-
vásán alapszik.
VI Hoover.

Heteidg a legnagyobb eseménye volt
Europa politikai és gazdasági életének
az Amerikai Egyesült Allarnok elnökének,
Hoovernek pénzügyi javaslata. Ugyanis
amint az angolok belátták, hogy a há-
ború nagyon rossz üzlet, éppen úgy az
amerikai Hoover is belátta, hogy új pénz-
ügyi terv nélkül veszendőbe megy az
amerikaiaknak óriási követelése Európá-
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val szemben, mert Németország már nem
bírja fizetni azokat a rettenetes terheket,
amelyeket a versaillesi szerződésben rá-
rak Lak, sőt az enyhített Joung-Iéle terv
is agyonnyomná. Ezért indítványozta,
hogy Németország ne fizessen egy évig
semmit, mint mondani szekták, kapjon
egy évi moratóriumot. Ennek a tervnek
a franciák részéről voltak részben poli-
tikai, részben pénzügyi akadályai. Végre
azonban ők is belátták, hogyha Német-
ország tönkre megy, úgy semmit sem
kapnak. Úgyhogy Franciaország számára
is az engedékenység volt az egyetlen le-
hetséges politika, mert így legalább annak
a reménye maradt meg, hogy Németor-
szág egy év mulva tovább folytatja az
ideiglenesen felfüggesztett törlesztéseket.
Az ez ügyben folyó tárgyalások közel
hozták egymáshoz a francia és német
politikusokat. Brüning német kancellár
és Cur tius nérriet pénzügyminiszter láto-
gatását Párizsban nagyon kedvezően fo-·
gadták. Innét Angliába mentek a sors-
dontő londoni koníerenciára, ahol Mac
Donald miniszterelnök a konf'erencia meg-
nyitóján ezeket a súlyos szavakat mondta:
«A jelenlegi pillanat dönti el, hogy a
világtörténelem jó vagy rossz irányba
fordul-e ?» A lfémeteknek nyuj tott segít-
ség a katasztrófát elhárította ugyan, -
de kétségtelen, hogy a moratorium le-
járta- után nem lehet visszatérni a régi
tervekhez, egészen új megállapodásokra
lesz szükség, ha azt nem akarják, hogy
Németország tönkremenjen s vele együtt
Európa.

VII A levegő új hősei.
A levegő hősei között mindeddig ma-

gyarok nem igen szerepeltek. Nem azért,
mintha a magyar talán kevésbbé állná
meg a helyét ezen a téren is, mint a
többi nemzetek! Két oka van, hogy a
magyar repülés nem lendülhetett mindez
ideig egy színvonalra a többi nemzeteké-
vei : az egyik ok Trianon, a másik ok a
szegénység. A trianoni békediktátum rszi-
gorú rendszabályokat tartalmaz, amelyek
lehetetlenné teszik a repülés fejlődését
nálunk. Azután a repülőgépek rengeteg
pénzbe kerülnek, amit sem az állam,
sem a leszegényedett magyar társadalom
előteremteni nem tud. Hogy a viszonyok
kedvező egybe találkozása esetén a ma-
gyarok is tudnak itt is világrekordot te-
remLeni, azt megmutatta két magyar
repülő: Etulresz György és Magyar Sán-
dor, amikor az Oceánt 13 óra 50 perc
alatt repülték át s új világrekordot te-
remtettek az eddigi 15 óra 40 perc he-
lyett. Megható és telemelő ennek a repü-
lésnek története. Nemcsak sportteljesít-
mény volt, hanem a repülőgép nevénél
fogva: .Justice for Hungary = Igazságot
Magyarországnak, egyuttal politikai pro-
paganda Magyarország számára. Hármas
erők eredője lett ez a repülés: angol
fenkölt gondolat, amerikai pénz és ma-
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gyal' elszántság egyesültek a gondolat
kivitelénél. Rotliermere, a magyarság régi
barátja 10.000 dollár jutalmat tüzött ki
annak a magyar repülönek, aki Ameriká-
ból Budapestre repül. Az amerikai ma-
gyarság., különösen pedig Szalay Emil,
amerikai magyar gyáros összeadták azt
a jelentékeny összeget, amibe a gép
került. Endresz és Magyar Sándor ma-
gyar repülők pedig erős kézzel Buda-
pestre kormányozták. Rothermere nevezte
el a gépet «Igazságot Magyarországnak» ,
névvel. Ez a név nagy óvatosságra köte-
lezte a repülőket. Képzeljük el, hogy az
ellenségeink között micsoda gúnyos ha-
hota támadt volna, ha a magyar igazság
a tengerbe esik! A névnek symbolikus
jelentősége nagy felelősséget jelentett s
ezért már maga a repülés előkészítése,
a sok anyagi és egyéb akadály leküzdése,'
az idegeket próbára tevő egy éves türel-
mes munka is nagy teljesítmény volt.
Éppen mivel már hosszúra nyult az elő-
készítő munka, azért meglepetés volt az
egész világ számára, amikor a napilapok
jelentették, hogy a Justice for Hungary
az Oceánt világrekorddal átröpülte,. majd
nemsokára, hogy Magyarországra érke-
zett. Mivel a gépnek benzinkészléte Bicske
fölött kifogyott, nem tudott a mátyás-
földi repülőtérre repülni s igy Bicskénél
volt kénytelen leszállni. A repülés jelentő-
ségéből ez a 30 kilométer természetesen
semmit sem von le, hisz az egész út
5600 kilornétert tett ki. Repülőink nem-
csak az Oceánt repülték át, hanem az át-
repülés után olyan mélyen repültek be
Európába, amilyen mélyre egy oceán-
repülő sem. Júl. 15-én indult el a gép
Arnerikából Harbour-Grace-ből, 25 óráig
volt a levegőben. Egész Európa felfigyelt
a nagy sportteljesítményre, ismertté lett,
hogy akis magyar nemzet fiai mire
képesek, s a gép neve újra ráirányította
a világ figyehnét a trianoni gyalázatos
békére, s arra is, hogy Magyarország
ebbe a békébe bele nem nyugszik.
Budapesl társadalma s a hivatalos Ma-
gyarország is megérdemelt üúneplésben
részesítették a bátor repülőket.

Egy másik érdekessége volt a mult év
történetének Piceard belga tanár vállal-
kozása. Piccard a levegő magas rétegeit
igyekezett tanulmányozni. Ebből a cél-
ból egészen sajátos szerkezetű léggömböt
és a léggömbhöz tartozó léggömbkosarat
szerkesztett. Felszállt Strassburgban és
leereszkedett Ausztriában. Mivel lég-
gömbjéről hosszú ideig nem volt hir,
már azt hitték, hogy elpusztult.
A leszállás elég simán sikerűlt, úgy,
hogy a különféle mérökészülékek épen
maradtak. Ezekből a készülékekből meg-
állapitotta Piccard, hogy 16.000 méter
magasságban volt, amilyen magasságra
ember még nem jutott. Ennek a magas-
nak a tudományos világban külön neve
van : «slratosiéra». A vállalkozásnak Pic-

card szerint gyakorlati jelentősége is le-
het. A stratosrérának egyik jellemző tulaj-
donsága ugyanis, hogy ott nincsenek úgy-
nevezett légköri tünemények. Nincsen eső,
felhő, szél, a rendkívül híg levegő min-
dig nyugodt. Oriási jelentőségüvé válhatik
ez a stratosf'éra a közlekedés szempont-
jából. Képzeljük el, hogy a kellő oxigén-
nel el1áLott repülőgépek ott fenn milyen
óriási sebességgel és milyen biztonság-
ban repülhetnének. Ime, amikor azt gon-
dolnók, hogy az emberi elme és akarat
már mindent felkutatott, újahh és újabb
meglepetéseket tár fel.

VIIL Új 'képviselőház, új kormány.
A nyári időszak a politikában csendes

szokott lenni, - az 1931 nyara e tekin-
tetben ugyancsak kivételes nyár volt.
Először is a képviselőválasztás rázta fel
az országot. Június hó végén' és július
elején folytak le a választások, amelyek
nagy többséget szereztek újra az egysé-
ges pártnak. Alig hogy az új képviselő-
ház összeült, meglepetésszerüen robbant
ki, hogy pénzügyünk körül bajok .uannak.
Bankzárlat, betétek letiltása, külföldi
pénzek vásárlásának betiltása, szinte
pánikszerű aggodalmat keltett a már sok
vihart látott, gyanakvó közönségben. A
korrnány energikus és helyes intézkedései
ennek az aggodalomnak véget vetettek, s
csakhamar nyugodtabban itélte meg a
közönség a helyzetet, Alig hogy ebből a
meglepetésből telocsudtunk, újabb meg-
lepetés szakadt ránk: gróf Bethlen István
miniszterelnök s vele együtt az egész kor-
mány augusztus 19-én lemondott. Gróf
Bethlen István azzal okolta .meg a l-emon-
dást, hogy a jelen súlyos gazdasági vi-
szonyok között új kormány szükséges,
amelynek a kelle megkötve nincsen. Saját
személyére nézve kiemelte még, hogy
megrendült egészségi állapota is követeli
a visszalépést. Gróf Bethlen István 1921
április 14-én vette át a miniszterelnök-
séget és Magyarország újabb történetének
legnehezebb szakában ritka rátermettség-
gel, szivóssággal intézte az ország sorsát.
A kcrona devalvációja, királypuccsok, a
frankhamisítás pere, tették emlékezetessé
ezeket az éveket. S minden nehézség
ellenére jelentős külföldi összeköttetése-
ket szerezve, Magyarországot kiemelte
elzárt helyzetéből, így különösen meg-
szerezte Olaszország támogatását. A király-
kérdés kikapcsolása, a jobboldali szélső-
séges el-emek megfékezése s a népszővel-
ségi kölcsön megszerzésév,el. az ország
pénzügyi egyensúlyának helyreállí Lása:
ezek Bethlen István működésének döntő-
jelentőségű sikerei. - Lemondása után
a kormányzó gróf Károlyi Gyulát bizta
meg a korrnányalakítással. Az új kormány
a következö miniszterekböl áll:

Miniszterelnök: gróf Károlyi Gyula.
Külügyminiszter: Walkó Lajos.
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Beliunmuruszter : vitéz Keresztes-Fischer IX. Kegyelet.
Ferenc. Kegyelettel emlékezünk meg azokról a

Igazságügyminiszter: Zsilvay Tibor. kiváló egyéniségekről, akik az elmult idő-
Földmivelésugyi miniszier : Ivády Béla. szakban haltak el, akik a magyar köz-

művelődés különböző területein működve
Kereskedelemügyi tniniszler: Kenéz Béla. érdemeket szeréztek maguknak. Ezek
Honvédelmi tniniszter: vitéz Gömbös közül a l-égkiválóbbak voltak: Dóczi Imre,

Gyula. ref. főigazgató, a református tanügynek
Vallás- és közoktatásügyi miniszier : kimagasló egyénisége. Jakab ödön lelkes,

Ernszt Sándor. hazafias költemények írója. Vass József,
Akisgazdaügyek tárcanélkűli 'tninisziere: népjóléti miniszter, a Bethlen-kormány-

nak kezdettől fogva egyik legkiválóbb
Mayer János. lagja. 'Divald Kornél, műtörténetíró.

A pénzügyminisztérium ideiglenes veze- Fröhlich Izidor, egyetemi tanár. Kandó
lésévei a miniszterelnököt, a népjóléti K.álmán, a Ga.nz-gyár főmérnö}{e, v~.lág-

. . té id . 1 t" 1 di viszonylatban IS neves szaktudós. Beothy
nll111SZer,lUm 1 erg enes. v.ezeesev~ pe 19 Lászlo, a legismertebb, legtevékenyebb
Ernszt Sandor kultuszmínísztert bizta meg budapesti szinházigazgató. Hg. Battlujáruji
a kormányzó. ' I László az emberszerető szemorvos.

Két k.iváló evang. pedagógus emléke.
Rátz Lászlő, (1864-1930.) geben és Párizsban tartott nemzetközi

Nagy veszteség érte a magyar evan- kongresszusokon. 1910-ben a franciaor-
gélikus tanügyet Rátz László, a budapesti szági «Ministere de l'instruction publique

J et des beaux arts» kitüntette az «Oíficier
ev. gimnázium ny. igazgatójának halálá- d'Academie» címmel. Mint egyházmegyei
val. Valódi mintaképe volt a kötelesség- és egyetemes törvényszéki bíró, mint az
íudó, mindig tevékeny tanárnak, aki egész ev. egyetemes tanügyi bizottságnak tagj a,
életében a közcélt tartotta szem előtt.
Sopronban született 1863-ban, _ s már az egyházi életben is áldásos tevékeny-
szülőházában a legnemesebb erények, séget fejtett ki. A kötelességtudásnak, a
mind 1 lőtt 1 t t tt tiszta humanizmusnak e valódi példa-
ke "lene {.e? a ~un ca s~ere ~ e v~ e képe immár pihenni tért ősei mellé a

oru. Kozeplskol~ tanul!11~yat befejez: soproni temetőbe. Emléke azonban fenn-
tével a budapesti, berlini, strassburgi marad alkotásaiban s mindazoknak a
egy~.temek~,~.tan,!~~; 1890-b~n lett ~ b.uda= szívében, kiknek megadatott, hogy e ne-
pes.I ev. foglmt;azlUm .tanara majd Igaz I me' lélek fénye sugarainak körébe ke-
gatója, s ennel az intézetnél maradt .. ss. .
mindaddig, .amíg szojgálatí ideje le nem rulhettek. Mikola Sandor.

telt, 1925-ig s ekkor nyugalomba vonult.
Hogy milyen tanár volt Rátz László, azt

legékesebben tanítványai tudnák elmon-
dani. Mint a matematika tanára, a leg-
nehezebb kérdésekbe is be tudta őket
vezetni; tárgya iskolájában a legkedvel-
tebb tudományszakek egyikévé lett. Mű-
ködése azonban nem csupán intézetének
területére szorítkozott, hanem kiterjedt
az egész országra. Húsz éven át szerkesz-
tette a Középiskolai Matematikai Lapo-
kat teljesen önzetlenül. Nagy éleslátással
tudta felismerni az igazi tehetségeket.
Úgyszólván mindazok, akik az egyeteme-
ken minl kiváló matematikusok kitüntek,
csaknem kivétel nélkül az ő lapjának
szükebb- gárdájaból kerültek ki. Mínt a
Közcktatásí Tanács tagjának fontos sze-
repe volt a matematikai tanítás reform-
jának keresztülvitelében. Első sorban pe-
dagógiai célt szolgáltak irodalmi alko-
tásai is, mint a «Matematikai Gyakorló-
könyv», «A függvény ek és az infinitezé-
nialis számítás elemeinek tanítása a kő-
zépiskolában». Mint a matematikai oktatás
nemzetközi' bizottságának tagja e minő-
ségében részlvett a Milanoban, Cambrid-

Fischer Miklós. (1855-1930.)
Múlt évi szept. 17-én húnyt el a meg-

szállott Iglón Fischer Miklós, nagy hírű
gimnáziumának 45 éven át volt daliás
tanára s ebből a nagy időből 36 éven
át tanártársai bizalmából Pákh Károly,
illetve Ziman .János utódjaként megvá-
lasztott nagy hírű utolsó magyar igaz-
gatója. Arcképes élet- és jellemrajzát
nyugdíjaztatása alkalmából Luthernaptá-
runk 1927.. évfolyamában közöltük. Nyug-
díjas állapotában 'csendes, visszavonult
életet élt az a közismert felvidéki evang.
tanférfiú, ki úgy a tanügy, mint a köz-
élet csaknem minden ágában az agilitás
s az igazi magyar pedagógus mintaképe
voll, aki generációkat .nevelt a magyar
kultúrának. «Olyan volt a jelleme, mint
egy nemes márványból faragott szobor»
- mondja róla a mult évi egyetemes fel-
ügyelői jelentés. Vezető szerepet játszott
Igló város és" Szepes vármegye társa-
dalmi életében s előkelő helyet foglalt el
a tiszai evang. egyházkerületben s a
XIII. szepesvárosi esperességben is. Igen
nagy tekintélynek és közszeretetnek ör-
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vendett az egész Felvidéken. Lélekemelő- I ban azzal is adott kifejezést; hogya.
leg megnyilvánult az 1930 szept, 19-én Vakria-telepen lévő Diákotthonjánakegyik
Ietolyt : temetése alkalmából is, amidőn szobáját külön megfestett arcképévei az
Igló és a szomszéd szepesi városok is- ő nevéről nevezté el. Magyar evang. tan-
kolaí, egyházi, kulturális és társadalmi ügyünknek ez a buzgó és nagynevű, gyak-
szerveinek tekintélyes szám ú képviselői rabban is kitüntetett munkása megér-
mellett külön gyászjelentésben tudatta demli egykori diákjainak sok-sok ezeret
veszteséget az iglói evang. egyházközség, számláló gárdája részéről ezt a megtisz-
a ,szepesi egyházmegye, a Kárpátegyésü- teltetést.
let (amelynek 1890 óta hosszú éveken át Have pia anima!
ügyvívő elnöke, majd díszelnöke volt) s
az iglói reálgimnázium. Magyar beszéddel
búcsúztatta el Kárpáti János, szepesolaszi
lelkész, a szepesi egyházmegyének Varga
Imrepoprádi lelkész mellett egyik leg-
kiválóbb szónoka. Halálával kidőlt az
evang. Felvidék -.: sajnos mindinkább
fogyó - magyarságának ,és lutheránus-
ságának s a magyar tanügynek és : kul-
turának egy erős' és gerinces oszlopa;
akinek diákkamarájában sok alföldi uri-
fiú élvezte az ő és egymásnak termett
neje: Jeszenszky Pál tanár leánya rend-
szerető és igazságos őszintesége mellett
nagymíveltségű finomságát. és előkelő ne-
mességét.

Elhúnyta alkalmából Budapesten lakó
nagyszámú és előkelő állású diákjai a Templom alatt mozsarakai,
Deák-téri evang. épület disztermében fé- Fazekakat ütnek, ütnek szaporán ...
nyes gyászünnepélyt tartottak, amelyen A harangot félreverik -
Mohr Gy. ,,~u~ai re~lisk. t~n~r é~ ~us~ka I Hányják, vetik a keresztet, -
J'"n.Y,ug. fOls~an g~aszbes:eden. luv~l res~- Varázsszókkal, jósjelekkel •
ve,~l,et toln:acsoltak a Szepesi Szov~tseg Hessegetik térítgetik a vihart ...
neveben Knzs J. keresle akad. tanar, a ' .
Szepesi Egyesület nevében .Nikelszky Z. Kopog... ropog... sZlszeg . .. zuhog ...
tanítóképzőintézeti igazgató, a Késmárkí l ; , . ' ..
Diákszövetség nevében Pazár J. kúriai J~mbor b~,rkák megkergulve.
bíró, a Lőcsei Diákszövetség nevében Haj- EgVmá,st uzve, ... ,
nóczy R., a Szarvasi Diákszövetség nevé- Szetszoródnak iijedtm ...
ben Raffay püspök s a. Rozsnyói Diák- Kevély bikák vérző nyakkal,
szövetség nevében Szekeres K. igazgató. Kemény daccal
E gyá,szü~epély fényes l~foly.ásáról a Állják... állják a probái' ...
mult ev vegen a hazai sajtó lS meleg Kopog.:. ropog... sziszeg... zuhog ...
részvéttel megemlékezett. . '\

De rendkívül kedves és méltó emléke
a daliás terrnetű Fischer Miklósnak, mint
tanárnak és igazgatónak és, főleg mint
az iglói diákok apjának az a szép és
igen tartalmas Iglói Diákalbum is, ame-
lvet Makra Zoltán min. tanácsos adott ki,
amelyben 63 cikk olvasható a 29 íves
kötetben az utolsó 50 év alatti inkább
nevelő, mint oktató gimnáziumi tanárok-
ról, a szinte különleges varázszsal ható
régi j ó iglói diák életről (amelynek
azonban csak halovány képe Farkas Imre
hasoncímű színműve ), Igló hegyes vidé-
kéről és vonzó társadalmi életéről stb.
stb. Olyan családi albumféle ez a könyv,
telve kedves, vonzó, humoros emlék ezé-
sekkel. Pákh Károly és Fischer Miklós
igazgatók annak köz- .és fénypontjai. Aki
Iglón járt, annak igen kedves olvas-
mánya. Gazdagon árad belőle az .alma
mater és tanárainak szeretete és szívük
melegsége. Péterffy Jenővel szólva igazi
szívtáplálék. ' ,

A budapesti Szepesi Kör Fischer Miklós
igazgató iránti különös tiszteletének újab-

Felvidéki.

Jégverés.
Ropog. .. ropog... sziszeg... zuhog, ..
Kénsárqa, vészes fellegek
Robognak fergeteg-lovon -
VilIámzablájuk sistereg ...
Tombol a harc: ég s föld csatája,
S egy irtózatos csattanásra
A menny kárpítja megreped ...
Sirály visong a hab' felelt
Kopog. .. ropog... sziszeg... zuhog ...

Tarka pille széttört szárnyát,
Félig ájult, kis madárkat
Visz. ragad
A.z iramlo áradat ...

Rémült embernyáj - eresz alól
Nézi az itéletidőt,
Sirámuk: messze sir, jajong:
Leszüretelt . .. learatott! ...
Oh tnetuuji szép sudár kidűlt
Hiába. .. minden hiába -
lsten szörnyű ostorcsapása
Ellen - nincs... nincs' felebbezés!
Kopog. .. rop9g... sziszeg... zuhog .. '.

S a szem riasztó képre néz:
Sárban: drága gerezd vetés,_
A föld romokkal van teli.
S tarlott mezőkre hullnak... hullnak
Csüggedt parasztok lcönnyei.

Vályi Nagy Gha.



Jelentés a Luther-Haptár pályázatáróL
Az 1932-ik évre szóló irodalmi pályá-

zat nem járt teljes eredménnyel, ameny-
nyiben sem a költemény-, sem a rajz-
pályázaton olyan mű nem akadt, amelyet
jutalommal lehetett volna kitüntetni. A
bíráló bizottság tagjai az idén is a szer-
kesztőn kívül Dr. Ruhmann Jenő és
vitéz Magassy Sándor liceumi tanárok
voltak. A határidő (1931. márc. 1.) után
és jeligés levél nélkül, a szerző nevével
érkezett 'pályamunkákat nem vehettűk
tekintetbe.

A bírálatok alapján a dönlés megtör-
tént s a jeligés levelek felbontása után
a .kővetkezőket állapítottuk meg:

1. Az elbeszélés-pályázaton a jutalmat,
70 pengőt, Margócsy Ernilné Algöwer Er-
zsébet (N~iregyháza) nyerte el «Kiegyen-
lítve» című elbeszélésével. Dicséretet nyer-
tek VIadár Victor (Az elveszett és vissza-
nyert boldogság) Sámsonháza (Nógrád
megye); Tóth István, IV. évf. tanuló
(Bárányfelhők az égen); Keztyüsné Ba-
logh Margil (Légy hív mindhalálig) ; Far-
kas' Zoltán (Krisztus meghalt a gono-
szokért):

2.. A tnese-pábjázatoti a jutalmat, 60
pengőt,· Moravcsik Gyuláné nyerte el
(Árva Ferkó) című meséjével.

3. A költemény-pályázatr;a olyan mű
nem érkezett,. amely jutalmat nyerhetett
volna; dicséretet nyert'Simon -Ilona,
Győr (Barabbás),' (Gyöngyszemek).

4. A raiz-pálqázaton sem jutalmat,' sem
dicséretet nem nyerhetelt egyik pálya-
munka sem. "

Pályázati hirdetés az 1g3]-ik)vfolyamra.
A Luther-Naptár szerkesztösége pályázatot

hirdet: 1. elbeszélésre, 2. tá.rcacikk§~erü
rövid rajzra, életképre,. 3. lírai költe-
ményre,' 4. mesére.

Az elbeszélés pályadíja: 70 pengő, a
tárcacikkszerű rajzé': 40...pengő, a lírai
költeményé: 32 pengő, a meséé: 60 P.

Az elbeszélés rendes nagyságú betűk-
kel, vagy gépírással; csak az egyik ol-
dalra írva, 2, margóval ellátott teljes iv-
nél, azaz 8 ívnagyságú oldalnál, a rajz
és elmefuttatásnál ugyanolyan kiállítás-
ban 1 ívnél, azaz 4 ív nagyságú oldalnál
több nem lehet.
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A dicséretben részesített, közlésre fel-

vett pályamunkáért a szerkesztőség utó-
lag megfelelő honoráriumot ad. A jutal-
mazott és dijazott mű a Luther-Naptár
tulajdona. A pályadíj az elbírálás után
azonnal esedékes.

Nyomtatásban már me'gjelent művel
pályázni nem lehet. A pályázat titkos.

A jeligés levéllel ellátott pályamunkák 1932.
március l-ig a következő címre küldendők:
A Luther-Naptár szerkesztősége Sopron, .
Hunyadi János-utca 9.

A bíráló bizottság jelentését a Luther-
Naptár 1933. évfolyama fogja közölní.

Sopron, 1931. aug. 30.

A Luther-Naptár Swllesztösége.

Ev, egyházi tiszti névlár.
I, Az egyetemes egyház tisztviselői.

Egyházi és iskolai felügyelő: D. báró
Radvánszky Albert Budapest, VIlI.
üllői-út 16 a.

Egyházi elnök: D. Geduly Henrik, püs-
pök, Nyíregyháza.

Világi főjegyző: dr. Szelényi Aladár Buda-
pest" IV. Ferenc József-rakpart 3.
Telefon Aut. 843-07.

Világi tb. főj'egyző: dr. Lehotzky Antal,
Monor. , .

Világi aljegyző: vitéz dr. Pétery Aladár
Budapest, IV. Molnár-utca 17. Telefon
Aut. 8'40-81.

Egyházi főjegyző: Zorigor Béla, Körmend.
Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal

és Kárdos Gyula, Balassagyarmat.
Tanugyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz

Sándor Budapest; 1. Attila-utca 95/99.
Tanúgyi biz. alelnöke: dr. Melich János

Budapest, VIlI. Baross-u, 77.
Gyámint. világi elnöke: báró Feilitzsch

Berlhold Budapest, 1. Csaba-utca 7 c.
Telefon Aut. 564-12.

Gyámint. egyh. elnöke: Ziermann Lajos,
Sopron.

Számvev. vil, elnöke: dr. Zsigmondy
Dezső Budapest,' 1. Plósz .Lajos-u. 11.

Számvev. egyh. elnöke: dr. Domján Elek,
Sátoralájaújhely. .

ügyész: dr. Rásó Lajos, Budapest, IV.
Veress Pálné-u. 7. Telefon Aut. 881-00.

Fő tilkár : Kuthy Dezső Budapest, VIlI.

Az' "Ifjú Évek"
(egy~tlen ev.' kőzépisk olai folyóírat) havon-
ként 36 oldal terjedelemben jelenik meg.
Évi előfizetési díja 4 P. Tanulni vágyóknak
a legszebb ajándék! Szerkesztőség. kiadó-

hivatal: Budapest, IV., Deáktér 4. II.

II



162
Szentkirályi-utca 51, 1.' 5. Telefon J.
413~07.

Pénztáros: Bendl Henrik Budapest, IV.
Deák-tér 4. Telefon Aut. 811~09:

Ellenőr': Szelényi Gyula Budapest, IV.
r Deák-tér 4. Telefon Aut. 811.:.....09.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,

VIlI. Szentkirályí-utca 51, II.
Nyugdíjint. ügyvivő: Kuthy Dezső Buda-

pest, VIlI. Szentkirályi-utca 51, 1. 5.
Telefon J. 413-07.

II. Bányai egyházkerület.
Püspök: dr. Raffay Sándor Budapest, IV

Deák-tér 4.
Felügyelő: dr. Pesthy Pál Budapest, II.

Érmelléki-út 11.
Ügyész: dr. Mészáros Gyula Budapest,

IV. Király Pál-uo 9.
Püspöki írodavezetö., Bezegh Sámuel

Budapest, IV Deák-tér 4.
Ker. missziói. lelkész: jelenleg üresedés-

ben.
Pénztáros: Bendl Henrik Budapest, IV.

Deák-tér 4. .
Ellenőr: Szelényi Gyula Budapest, IV.

Deák-tér 4.
Számvevő: Sándy . Gyula Budapest, II.

Toldy-utca 20.
Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest,

VIlI: Szentkirályi-utca 51.
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla, Kecs-

kemét.
Világi főjegyző: dr. Scholtz Oszkár Buda-

pest, VIlI. Szentkirályi-utca 51.
Egyházi jegyző: Magócs Károly, Irsa.
Világi jegyző: dr. Lányi Márton Buda-

pest, 1. Ráth György-utca 18.
Ker. tanfelügyelők : Bartos Pál lelkész,

Szarvas és dr. Hittrich Odön főigazgató
Budapest, Vilma királyné-út 51. .

1. Aradi-békési esp.: dr. Szeberényi La-
jos Zsigmond, békéscsabai lelkész; fel-
ügyelő: dr. Krayzell Miklós 'Budapest.

2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai
lelkész; felügyelő: dr. Mázor Elemér,
Szarvas.

3. Budapesti. esp.i Broschkó G. Adolf,
Budapest; felügyelő: dr. Mikler Károly,
Budapest, Rudolf-rakpart 5.

4. Csanádi-csongrádi esp.: Saguly János,
pitvarosi lelkész; felügyelő': dr. Purgly
László, Makó. .

5. Felsőpestmegyei esp. i Blatnitzky Pál,
czinkotaí lelkész; felügyelő: báró Pró-
nay György, Budapest.

6. Középpestmegyei esp.: Doleschall La-
jos, bényei lelkész; felügyelö . dr. Le-
hotzky Antal, Monor.

7. Alsópestmegyei esp. : Bakay Péter,
apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas
Albert, Budapest.

1ll. Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: Kiss István, Sámsonháza (Nó-

grád vm.)
Felügyelő: dr. Sztranyavszky Sándor, bel-

ügyi államtitkár Budapest, Bajza-u. 26.

Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Bu-
dapest, 1. Eszéki-út ' 13~ 15. .

Egyházi főjegyző: Balogh István, Bokod
(Komárom vm.)

Világi jegyzők: lándori dr. Kéler Ber-
talan Budapest, IV Veress Pálné-u. 15.,
dr. Farkas Béla Budapest, IX. Ráday-
utca 30.

Egyházi jegyzők: dr. Csengődy Lajos,
Salgótarján, Kirchner Rezső, Sámson-
háza (Nógrád vm.)

Pénztáros: Bendl Henrik Budapest, IV.
Deák Ferenc-tér 4.

Számvevő: Podhradszky János, Tordas
(Fejér vm.)

Ellenőr: Szelényi Gyula' Budapest, IV.
Deák-tér 4.

Könyvelő: Horch Ernő Budapest, IV.
Deák-tér 4.

Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Buda-
pest, IX. Ráday-u. 15. és dr. Petrovics
Rudolf ügyvéd, Balassagyarmat.

Levéltáros: Kardos Gyula, Balassagyar-
mat.

Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirch-
ner Rezső, Sámsonháza (Nógrád vm.)

1. Fejérkornárorni esp.: Balogh 1stván ,
bokodi lelkész; alesperes: Podhradszky
János, tordasi lelkész; felügyelő: dr.
Handel Béla, ügyvéd.

2: Mosoní esp.: Wenk Károly, hegyes-
halmi lelkész; felügyelő: dr. Steltzer
.Mátyás, vármegyei tiszti főügyész, Győr.

3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri
lelkész; alesperes : 'Kardos Gyula,ba-

,lassagyarmali lelkész; felügyelő: Oköli-
csányi Gyula, nyug. bankigazgató, Buc
dapest.

IV. Dunántúli egyházkerület.
Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagy-

geresd (Sopron megye).
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény

(Moson megye).
Világi főjegyző: dr. Ajkay Béla, Répcelak.
Egyházi aljegyző: Zongor Béla, Körmend.
Világi aljegyző: dr. Berzsenyi' Adám, Ke-

menessömjén (Vas megye).
Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron:
Ügyész: Berecz Abel, Sopron. Másod-

ügyész: dr. -4,ergényi Pál, Sopron.
Pénztáros: Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
1. Alsósoproni esp.: .üresedésben; fel-

ügyelő: dr. Ajkay Béla földbirtokos,
kormányfőtanácsos, Répcelak.

2. Felsősoproni esp.: Scholtz Odön, Ag-
falva; felügyelő: dr. Schindler András,
Sopron.

3. Győri esp.: Németh Károly, Lébény ;
felügyelő: Mihály István, Nagydém
(Veszprém megye).

4. Kernenesaljai esp.: Molitorisz János,
Ostffyasszonyfa; felügyelő: dukai Ta-
kách Ferenc, Duka.



"A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma ... "

163
5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend ; I Egyházi főjegyző: Duszik Lajos, miskolci

felügyelő: szentmártoní Radó Lajos, lelkész.
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak ; Világi főjegyző: dr. Zsedényí Béla jog-
m~sodfelügyelő: dr. Schneller Aurél, akad. tanár, Miskolc. '
Koszeg. . " Egyházi jegyzők: Marcsek János, Ozd és

6. Som<?gy:esp. :..Mes!,erhazy Sandor, Ne- Vielórisz László, diósgyőrvasgyári hit-
mespatro; felugyelo : dr. Ittzés Zsig- oktató-lelkész.
mond, Kaposvár. ."..... Világi jegyző: Szohor Pál, Nyiregyháza.

7. !olna~baranya-s~mo.gYI fo~sp... ures~- Ker. pénztárkezelő. levéltáros és iroda-
d~sben, al_espe\~s. Muller Hobel,t, Felso- igazgató: Hronyecz József, Nyíregyháza.
nana; felugyelo : dr. Pesthy Pal nyug. S ' «, T' th J' f bauif li 1 1igazságügyminiszter Budapest és Űzd zarpvevo. o ozse , a aUJ ancsa 1 ei-
(T 1 )' df 1- 1" K' kész.o na megye; maso e ugye o: 0- Eh' 1 _. é kdV' tó 1 tritsanszky Ottó, Budapest. gy, az cer. ugy sze: r., Ie.on~z s -

8. Veszprémi esp.: Takács Elek, Homok- va~,. dr.,' Salzmann Otto, k~r- ~gyész,
-bödöge; felügyelő: Mihály Sándor, gaz- Nyn eeyhaza, dr- Ba~tus Dezso, Mískolc,
dasági felügyelő, Pápa, dr. Roc~ .Aladar, MIS~Wlc... . .

9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa; 1. He~yalJm ~sp.: pusz.Ik LaJOS]mIs}iolcl
felügyelő: dr. Berzsenyi Jenő, nyug. le~kesz; felu,gyelo:" L~c~tenst~m ,Laszió,
járásbiró Zsédeny (Vas megye). ~ls~olc; szamv~voszeln elnok es. tan-

, ugyi esperes: Toth József, fancsali lel-
V. Tiszai egyházkerület. kész; számvevőszéki v. elnök: Platthy

Püspök: D. Geduly Henrik, Nyíregyháza. Mihály) birtokos, kormányfőtanácsos,
Felügyelő. dr. Zelenka Lajos, kir. kúriaí Felsőkázsmárk.

biró, kir. táblai tanácselnök, főrendi- 2. Tiszavidéki egyházmegyei esp.: Dr.
házi tag, Budapest. Domján Elek, sátoraljaújhelyi lelkész;

Püspöki titkár: Hronyecz József, Nyír- felügyelő: dr. Handel Vilmos, egyet.
egyháza. tanár, Debrecen.

A Miatyánk negyedik kérése áll ennek akarja megoldani a kenyérkérdést. Ezért
az elmélkedésnek az élén, mintegy jel- állt elő a kenyértelenség. és ezért nincs
mondatul az 1932-ik esztendőre. abból kibontakozás.

A Miatyánkra Jézus tanított dicsőséges Isten általános' munkakötelezettséget
életének egy szent pillanatában, egy át- rótt az emberiségre - büntetésül. Milyen
imádkozott éjszaka után, amikor lelkéből I jó is az Isten, akinek még a büntetése
az Istennel való találkozás boldogsága, is áldás l «A te orcádnak veritékével egyed
békessége sugárzo tt. Ezért nevezzük a a te kenyeredet 1» Általános érvényű, is-
Miatyánkot az Or imájának. De mond- teni kötelezés ez. Sokatmondó törvény.
hatnók, minden lélek imájának is. Nem- Benne rejlik, hogy, -aki nem veritékezik,
csak azért, mert mindenkinek szánta, és az ne is egyék. Kifejezésre jut benne,
szerte a világon mindenütt imádkozzák, hogy, aki verítékezik, annak legyen is
még sok nem keresztyén is, de azért is, kenyere. Benne van, hogy veritékezzél
mivel ezt az imát míndenki ajkára veheti, és egyél! Hogy 'e kettő kőtelesség, de
akinek kapcsolata van az Isten világával. egyben jog is. Hogy mindenkinek joga

A Miatyánknak általános és állandó van a kenyérhez és a kenyeret biztosítÓ·
használata miatt sokszor kell léleknél- veritékezéshez, munkához. A világ azon-
kűli lemorzsoltatást szenvedníe. Luther ban szembefordul ezzel az isteni tör-
szerint nincsen nagyobb martír a vilá- vénnyel. Ad annak, aki nem dolgozik. A
gon aMiatyánknál. . verítékező falatját szükre szabja. Meg-

Különösen áll ez napjainkban a Mi- akadályozza az általános munkakötele-
atyánk negyedik kéréséről. Jézus ajkán zettség érvényesülését és nem hagyja
könyörgés ez. Minden lélek számára kö- munkában verítékezni azt, aki dolgozni
nyörgésnek szánta azt. Ma azonban imára és enni akar.
kulcsolódás helyett sok kéz ökölbe szorul Isten vetést és aratást rendelt, hogy
a kenyérkérdésnél. A kérésből követelés az soha meg ne szünjék és az ember
lett. A kenyér miatt egymással szemben megtalálja táplálékát. A föld meg is termi
álló egyesek és közösségek követelése. Az a kenyeret. Annyit, hogy jutna is, ma-
egyik csoport abban a tévhitben él, hogy radna is. A világ azonban felborítja az
joga van a nagyobb darab kenyérhez isteni rendet. Tele magtárai előtt éhen-
akkor is, ha a másik éhenhal, az pedig halnak a kenyérnélkűliek. Itt tengerbe
úgy véli, hogy jogában áll elvennie a öntik a rothadó gabonatelesleget, amely-
kenyeret attól, akinek van, hogy neki nek értékesítése nem fizette ki magát,
legyen, annak ne maradjon. ott éhinség írt ki tömegeket, amelyek

Az emberiség maga vette kézbe, maga sohasem láttak kenyeret.
11*
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Az Isten kiváló testi és szellemi tulaj-

donokkal ruházta fel az . embert. Ural-
kodóvá tette a földön, hogy haj tsa azt
birodalma alá. Az embernek fejébe szállt
a dicsőség. Azt hiszi, hogy már nemcsak
a tenger halain, az ég madarain és a
föld állatain uralkodik, de úrrá lett a
tengeralattjáróival átszelt mélységek, a
repülőgép ein bejárt magasságok és a
gépeivel leigázott egész földkerekség
felett, amelyeknek nincs már általa bir-
tokba nem vett kincse, ki nem kutatott
titka.. le nem gyűrt ereje. Szabadulni
akar' az Islen hatalma alól. De ugyan-
akkor rabszolgája lesz saját alkotásának,
a gépnek, amely kiveszi szájából a ke-
nyeret, szinte feleslegessé teszi alkotóját,
az embert.
. Visszás helyzetek. Az emberiség tehe-

tetlenül vergődik bennük. Törvényhozá-
sok, 'nemietközi konferenciák, kapitalisták
és munkánélküliek gyűlései megállapításo-
kat tesznek, hogy a termelés válsága, az
élet- és munkaviszonyok harmóniájának
megbomlása, a technika enorm fejlődése
a baj oközói, Egyesek és :közösségek
ez~kértaz. okol~ért egym~st okolják) ~gy-
mastól követelik a bajok orvoslasat.
Ijesztő szakadás áll elő' ennek következ-
tében a nemzetek és osztályok, ember
és ember között. Ez pedig ahelyett, hogy
közelebb juttatna, mindinkább eltávolít a
kenyérkérdés megoldásától.

A baj gyökere ott van, hogy az em-
beriség. a kenyérkérdésből kikapcsolja a
kenyér adóját, az Istent. Az emberek
ökölbe szoritott kézzel egymástól köve-
telnek, ahelyett, hogy, kezüket imára kul-
csolva, az Istentöl kérnének kenyeret.

Ne csináljunk mar.tírt a Miatyánk ne-
gyedik kéréséből, hanem tegyük azt gyors
követté, aki sietve viszi hírül az Istennek,
hogy a magunk bölcsesége,. aggodalmas-
kodása helyett tőle várjuk, reméljük, kö-
nyörögjük korunk legégetőbb problémá-
jának a megoldását, a kenyeret. Tőle, aki
vetést és aratást rendelt, akinek paran-
csára a föld megtermi a kenyeret, többet
is, mint szükséges. Tőle, aki a kenyér
törvényét nemcsak a természet könyvébe,
de az emberek lelkiismeretébe is bele-
írta.

Legyünk meggyőződve' arról, hogy csak
Istentörhe.ti el .a koldusbotot, simíthatja
el a gondredőket, szüntetheti meg azt a
kétségbeesést,amellyel, a. jólétben dús-
kálva és mégis kenyerünket féltve, vagy
éhségtől gyötörten a jövőbe tekintünk.

Ámde a Miatyánk negyedik kérése nem
kapcsolható .ki sem előterjesztésében, sem
teljesítésében az egész Miatyánk össze-
függéséből. Ha a világ a mennyei Atyát
semmibe sem veszi, ha Isten, belehall-
gatva a mai korba, nevének legszörnyűbb
megszentségtelenítését hallja, beletekintve,
országának terjedése helyett a pokol
hatalmasságainak térfoglalását látja, ha
az Isten szent akaratával a gonosz emberi
akarat szembeszáll és annak érvényesü-

lését akadályozza, ha népeket, osztályokat
és egyeseket ádáz gyűlölködés állít egy-
mással szembe, és nincs megbocsátás,
ha az ember keresi a kisértést ; a gonosz-
nak behódol, annak országát, hatalmát,
dicsőségét szolgálja, magasztalja, hogy
illik akkor ajkára a kérés: «Miatyánk ...
a mi mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma "!» Es hogy várhatja, hogy
az Isten azt a nyomorúságot, amelyet
az ember maga idézett fel, de amely
annyi indítást rejt magában az Istenhez
való megtérésre, enélkül a. megtéres
nélkül elfordítja róla az Isten?!

Ha tehát azt akarjuk, hogy a kenyér-
kérdés megoldódjék, nem elég csak IsLen-
hez kiáltanunk, de meg is kell térnünk az
Istenhez. Elsősorban Neked, aki ezeket a
sorokat olvasod. Ne mondd, mit használ
az én kérésem, mit az én megtérésem!
Islen előtt minden léleknek, .minden lélek
megtérésének, minden lélek imájának mér-
hetetlenül nagy' értéke van. Egyesekből
áll 'az emberiség" egyesek megtérésén
keresztül tér meg az ernbervilág, egyesek
imája dagad hatalmás kórussá, amely
megostromolja az eget.

Vajha alakulna az 1932-ik esztendő
'egész folyaniára a Luther-Naptár olvasói-
nak táborából egy nagy gyülekezet, amely
szüntelenül imádkozik: «Miatyánk... a
mi' mindennapi kenyerünket add meg
nekünk ma.»

Mi hiszünk az ima hatalmában, tudjuk,
hogy sokak. ilyen együttes imája ki-
könyörögheti Istentől az egész emberi-
ség számára a kenyeret.

Kuthy Dezső.

Hitért, hazáért száz halált kész halni
a magyor. Vör:ösmarty.

. '"
Isten, ember és világ lényegét eszünk-

kel meg nem foghatjuk s'oha, ahhoz
CSák a hit szövétneke, az, isteni tanítás
v~z~t el. . . ' . Tisz~ István gróf ..

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök.igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

"Jöjjetek én hozzám"
Evangelikus hetilap.

Laptulajdónos: Bányai ev. egyháikerület.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VII.,Dembinszky-u. 33.
Előfizetés el;ly évre 2 pengő.
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Országos vásárok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések: ·áv.= állatvásár, kv. = kirakóvásár, e . == előtt, U.,=után, mege. = meg-
előző, köv. = követö, közv. = közvetlen, kőzn. = köznapon, mfogl. = magában foglaló, v. =

vagy, vm. = vármegye, ó-n. sz. = ó-naptár szer int, legköz. = legközelebb.

Aes Komáromm. husvétot köv.' hétf., okt.
utolsó hétfőjén.

Aesa Pes tm. ápr. és okt. hónapok utolsó
hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn,

.lbaujszánt6 Abaúj- Torna m. Nagycsü-
törtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec.
7, ha a három utóbbi nem szerdára
esik, a kőv. legk. szerd., ha a határn.
ünnepre esnek, a közv, kőv, közn.

Abádszal6k J.-N.-K.-Szolnok m. febr. 16,
máj. 18, aug. 10 és nov. 11-ét mfogl.
vas. és hétf.

Abony Pestm. márc. 19, aug. 20 és nov.
30, vas. v. ünn. esetén a köv .. közn,

Adánd Somogym. «Laetare» vas., Nep.
Ján., Urszine változása és Míndszent na-
pokban mfogl. hetekben hétf.

Adony Fejérrn. ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
nov. 24.

Ajka Veszprétum. márc. első hetében szer-
dán, Péter-Pál nap., Szt. Istv. nap., Szt.
Márton napot mfogl. hét szerdáján.

Akaszt6 Pestm. márc. 11-ét, szept. 9-ét
megel. hétf. á. v.' és kedden kv,

Alap Fejérrn. júl, 25, okt. 1.mfogl. hétf.,
ha ünn., köv. közn.

Alattuán' .J.-N.-ICSzolnolull. jún. 9, nov.
4, ha ünn. v. vas., köv. közn.

Alberti Pestm. máj. 16, júl. 13,' nov. 5-ét
megei. vas. és hétf. Előző nap áv., más-
nap kv,

Alcsut Fejérni. József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.

Alpúr Pestm. virágvas. és okt. 10-ét meg-
előző vasárnapon. .

Alsonémedi Pestm. ápr. 2, júl. 4, szept.
2, dec. 3. mfogl. vasárnap és hétfőn.

,tls6patyi Vasm. febr. 3, máj. 4, szept.
4, nov. 4.

i1!s6sóg Vasm. ápr. 4, máj. 25" szept. 21,
nov. 5, ha ünn .. köv. napon kv. és áv.

Apátialoa Csanádm. ápr. 24, júl.' 26,
szept, 8 és nov. 25. u. szornb., ha ünn.,
kőv. közn,

:\pc Hevesm. jan. 15,' márc, 19. megeI.
hétf., aug. I-én, ha ez szornb. v. vas.,
a kőv, hétf.; okt. 15. megel. hétf.

Aposiaq Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét
hét keddjén.

Arl6 Borsódm. ápr. 20, szept 20, ha hétf.
esnek, ellenk, esetb. a megel. hétf.

Arpás Sopronm. jún. 6, szept. 11.
Asz6d Pestm. márc. 19, áld. csüt., Szent

Istv. és Szt. Márton n. u. péntek.
Aitala Somogym. márc. 16, nov. 5, ha

űnn., köv.' közn. .
Babácsa Somogym. márc. 19, Szenthá-

romság vas. ll. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsalmás Bácsm, febr. 9, máj. 1, szept.

14 és nov .. 22. ha vas. esnek, a köv.
hétf.. ha más napra, az ezt meael. hét,f.,

Dadaesonytomaj Zalam. márc. 12, szept,

1, ha ünn., kőv. kőzn,
Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.

22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe,
megel. vas. és hétf.

Bajna Esztergemm. febr. 16, május 16,
aug. 16, nov. 16. mfogl. hetek szerdá-
ján és csütörtökön. ,

Bakotuta Baranyam. jún. 21, ha vas. v.
ünnep, köv. közn., szept. 29.

Balassaquormat Nógrádm, jan. 6-át megel.
hétf. és .kedden, febr. 2.megel. hétf. és
kedd, ha vas. esik, a köv, hétf. és kedd,
«Laetáre» vas. kőv. hétf. és kedd, máj.
l-ét megel. hétf., kedd, jún. 24-ét mfogl.
hétf. és kedd, aug. 20~át és szept. 29-ét
mfogl. hétf. és kedd, nov. 1-ét mfogL
hétf. és kedd, első n. áv., másodn. kv,

Balaionendréd Somogym. márc, 15, júl.
15, szept, 15. mfogL csüt., ha ünnep,
köv. közn.

Balatonfüred Zalam. jan. 14, ápr. 15, júl.
11, szept. 11., mfogl. .szerdán kv. és áv.

Balatonlelle Somogyiri. Husvét u. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn., Kisasz-
szanyn. eL hétf., Farkas n. kv. és áv.

Balatonfőkajár Veszprémm. ápr. utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
köznapon. .

Balatonszabadi Veszprémm. márc. 1, okt.
1. mfogl. hétf.

Balkáruj Szabolcsm. ápr. 1, nov. lés dec.
25. n. megel. és aug. 20-át mfogl. kedd ..
kv, és áv.

Balmazuioáros Hajdum. febr. 2, máj. 25,
aug. 14, nov. 19. n. mfogl. szerdán av.
és kv.

flánokszentg!!örgy Zalam. ápr, 24, jún.
24, aug. 3, nov. 29.

Bánréve Gömör K.-Hontm. márc. 18, és
szept. 6.

Baratujajenő Baranyam. jún, 2, okt. 21,
ha vas. v. űnn., a köv. legköz. kőzn,

Barcs Somogym. ápr. 1, jún. 24, szept.
2, dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.

Bála Tolnam. máj. 4-ét és okt. 15-ét ma-
gábafogl. hétf. kv. és áv, '

Bálaszék Tolnam. márc. 19, jún. 16, szept.,
24 és okt. 28-át megeI. hétf. n. áv, és kv.

Báié Somogym. márc. 10, máj. 25, 'aug,
29 .és okt. 9, ha vas" v. ünnep, követ-
kező köznapon.

Battonua Csanádm. Judica V. feketevas.
előtti, jún. 29. utáni, nov. 'ő-ike előtti
pénteki napokat megel. szomb. napon
áv., vasárnap kv.

Becsehelu Zalam. marc. 19, máj. 11, szep-
tember 11 és okt. 13,

Békés Békésrn. márc. 24, jún. 20, szept.
29. ha nem vas. esnek, mindig a rnegel.
vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét
megeI. pént. és szomb., ha szomb. esik,
ezen a napon kv, az el. levő pént.. áv.
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Békéscsaba Békésm. febr. hó utolsó, jún. Cece Fejérm, fek. vas. u hétf., Lőrinc és

3., okt. 4., dec. 1. hétf. (rnarhavásár), Miklós nap u. hétf.
keddjén (Ióvásár), szerdáján kv. luk- Cegléd Pes tm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22,
szuslóvásár ápr. 24. nov. 1. napját megel. vas. és hétf.

Bélapáttalva Borsodm. márc. 19, máj. 29, Celldömölk Vasm.. bőjt első hétfőjén, máj.
aug. 14, nov. 30. 16, szept. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn.,

Berencs Szabolcsm. lásd Réikozberencs. a köv. közn. '
Beretttjóujjaln Biharm. ápr. 24, aug. 15, Cibakliáza Pes tm. rnárc, 31, máj. 30, szept.

okt. 9. napját megel. hét és febr. havá- 15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
nak első csütörtö kén. szombaton.

Berkesd Baranyarn. márc. 2, jún. 30, ha Csabrendek Zalam. pünk. előtti csüt., Lő-
vasárnap, a köv. közn. rinc el. csüt., hushagyókedd utáni csüt.

Berzence Somogym. fekete vas, u. hétfő, Csákány Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
jun. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas, v. ün- Csákoár Fehérrn. oc. vas. U., rogate vas.
nep, a köv, hétközn. kv, és áv. köv. hétf. és kedden, Anna napot és

Bicske Fejérrn. jan. 25-ét, máj. 3-át, Ja- Miklós napot mfogl. hét hétf. éskedd-
kab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.) jén, 1 nap áv., 2 nap kv.
mfogl. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.). Csanádpalota Csanádm. jan. 31-ét, .1un.

Biharkeresztes Biharm. máj. 29-ét, szept. l1-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
12-ét mfogl. hét szerdai napján. szombaton.

Biharnagybajom Biharm. márc. 4, június Csap od Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
4, szeptember 27. 17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnep-

Boqdása Baranyam. márc. 18, aug. 14, ha nap, a köv. hétköznapon.
vasárnap' v. ünnep, a köv. legk. hétk. Csenger Szatmárm. A decemb. kivétel é-

Bodajk Fejérm. újév u., jún. 29 u. szent vel minden hó 3-ik pént, napj., ha ünn.,
Mihály n. u. hétf. napokon kv. és áv. akkor előző pént., kar. el. pénteken.
egy napon. Csépa J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, jM. 12,

Bodroqkeresztur Zemplénm, febr. 24-ét, szept. 5, dec. 18. Ha hétközn. esik,
aug. 24.-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csü- akkor megelőző vasárnap.
törtök és pünkösd utáni csütörtök. Csepreg Sopronm. hamvazősz. u. csüt.

Boduaszilas Abaúj- T.-m. márc. 19, jún. nagycüt., áldozócsüt., u. pént., júl. 29,
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok szept. 29, karácsonyelőtti szerda. Ha
nem csütörtökre esnek, amegel. csüt.; a )úl. és.. szep..t. vásár vas. v. ünnepre
karácsony első napja el. csütörtök. esik, a kőv, koz~. ,

Borujhád Tolnam. márc. 6,máj. 1, júl. 10 Csesztreg Zala!l1' jan. 19, marc. 19, máj.
és szept. 4-et mfogl. hét és dec. 8-át I ~6, aug. 25 es okt. 31. ,
megel. hétf. áv. és kedden kv. CSlp~erek Vasm; febr., 10 es ~..zep!. 17.ss Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10, I Cseteny :reszprem~. a}?r. elso hetf., okt.
okt. 4. I 15, ha unn., a köv, kozn.

Böhönye Somogym. márc, 19, Urnapot Csongrád Ssongrádm., márc. 1, máj. 1,
köv. napon, júl. 20, aug. 21. aug. 25 es ·~ec. lD-et megel. vas. kv.,

Budapest márc. más. vas. (Józsefri. vás.), megel. nap ~v. Ha vas. esnek, a vásar
máj. utolsó vas. (Medárdnapi vás.), e nap tartatik. .
aug, harm.vas., nov. első vas, (Lipót- CsoCnq. Sopronm, Jan. 6, ..Gergely .n~p,
napi vás.). A kirakó vásárok a fenti ~ulop J~kab nap,. ~z. Ivan? sz. Mihály
határn. kezdődnek két héten' át a má- es sz. Marton napjan. Ha unn. v. vas.,
sodik hét szombatJáig tartanak. 'A mar- továbbá péntek, s,:ombatr ..a v. ~s~~óün-
ha- és lóvásárck a vásári időtartam nepre esnek, az utánuk kov. hetfon.
második vas. és hétf. tartatnak. A ki- Csögle Veszprérum. márc. 12, jún. 23,
rakó vásárok első napját megeI. szer- ~~t: 9. mfogl. hetek. hétfői napján. ..
dai naptól a- kőv. második keddi nap- Csokoly Somogy.m. Jan. 25, nagycsüt.,
jáig bőrirha vásáro A köv. egész tar- aug, 28, nov. 2:>. ..
tam a alatt horvásár. Lóvásáro k : ápr, Csurgó Somogym. husv. U., punk u. ked-
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és den, sz~pt. 1; n5)V·2..0.. Ha ez a nap
kedden, okt. első vas. hétfőjén és kedd- vas. V. unn., a kov. kozn.
jén. Lukszuslóvásár márc. 21, 22, 23. Daráiuj Somogym. márc. 9, aug. 18, nov.

Biulszetümiháln Szabolcs- és Dngm. jan. 5. Ha ünn. esék, úgy a köv. hétkőzn,
2:5-ét, júl. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hét- Debrecen a remete Antal, sz. György.
Iőjén, ápr, 23-át mfogl. keddjén. Nagyboldogasszony és Dénes napokról

Bitte Sopronm. márc. és szept. első szer- elnevezett vásárok 9 napon át tartat-
dáján, ha ünn., köv. közn. nak, a vásár az ünnepeket megel. hé-

Rz1kkösd Baranyam. márc. 25 Szenthá- ten hétf. kezdődik. Nyersterrnényekre
romság u. hétf., okt. 4, nov. 11, Ha esiparcikkekre nézve az egész 9 nap
napok vas. v. ünn. esnek, a köv, közn. alatt; első héten csüt. és pént. juhv.,

Ilűssű Somogym. febr. 16, ápr. 28, jún. 8, szomb. és vas. sertésv., vas. és hétf.
aug. 21. Ha ünnep, a köv. napon. lóv., a második hétnek hétf. és kedd

Császár Kornáromm. Vince napot ésTeréz napj. pedig marhav. A hortobágyi pusz-
napot mfogl. csüt., ha ünn., a köv. közn. tán jún. 20-át mfogl. hét csüt. áv.
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Dég Veszprémm. husvét hetében csüt., lenkező esetben amegel. szomb. Ha

András napot megel. csüt. ker. ünn., a legköz. közn.
Decs Tolnam. ápr. 15-ét és szept. L-ét Enying Veszprémm. sexagesimavas. utáni

mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn. köznapon, Kisasszony hetében hétfőn,
Demecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 24-ét, dec. Aprósz. het. az első közn.

szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, Ercsi Fejérrn. Leó napot és szept. Mihály
a köv. közn. napot mfogl. hétf. állato, kedden kv.

Derecske Biharrn, jan. 15, ápr, 24, aug.Érd Fejérm. máj. első hétf. és keddjén,
15 és okt. 15-ét megel. n. el. pént. aug. 10-ét mfogl. hét hétfőjén.

Dévaványa J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 17, .Erdőcsokonya Somogym. febr. 25, husvét
ápr. 15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és u. csüt., jún. 27, szept. 21 kv, és áv.
kedden; első nap áv., másn. kirakóv, Ha vas. v. ünn., a köv. közn.

Devecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug. Erdőbénye Zemplénrn. jan. 28, ápr. 24,
6 és nov. 1. napját előző hétfői és okt. 28. Ha ünn., a megel. hétf. kv.
keddi napokon. Erdőfelek Hevesm. ápr. 1-2, okt. 15-16.

Di6sjenő Nógrád- és Hontm. kv. és áv.: Érsekvadkert Nógrád- és Hontm. január
Szt. György nap és András nap heté- l-ét köv. vas., ápr. 23-át, jul, 22-ét
ben hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony szept. 24-ét megel. vas.
napot mfogl. hét hétfőjén. Esztergom Esztergomm. Gergely, Orbán,

Di6sviszt6 Baranyarn. febr. 10, ápr. 1, Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf., kedd
júl. 13,. szept. 10, okt. 26, ha vas. v. és szerda áv. és kv.
űnn., a köv. közn. Eli/ek Fejérm. máj. 8, szept. 8. hetében

Dombovár Tolnam. márc. 28-át köv. és csüt., ha ünnep, a köv. közn.
szept. 28-át megel. szerdán, ha ünn., a Fadd Tolnam .. márc. 12, okt. 15. megel.
köv. hétközn.; Vízkereszt, Szentgyörgy, hétf. és júl. 25. első v. ezt' köv. hétf.
Szeritpéter napját s nov. 30-át megel. 1 1
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn. Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szo no ernegye

Dombrád Szabolcsm. jan. 15, április 28, márc., 1, j~n. 1, s~,ept. ~4, no,:. 20. hetéb.
júl. 8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf. jas. es hetf.; elso n. av., !llasn. kv. ,

Döbrököz Tolnam. virágvas. előtti, Ist- Fe.sődaba.s Pestm. febr: l~~at, ~ug. 3-at,
ván kírály utáni hétf. noy: l-et megel. vas., l!laJ. elso vas.

D" "d Pest ' 7' '22 O Felsőzreg Tolnam. Balazs nap, Szent
~mso, . esim. ma:c. , Jun... ' aug. 1. Gvörgy, Kisasszony és Katalin napokat
av. es nyerstermenyv., a kov. n. kv. I m"f gl hétf" , kedde

Drávafok Somogym. febr. 15, május 20, o ..' _ on es , ,n._
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn. Fe.l~őronok Vas~. bucs?- kov. Imre nap-

Dunaföldvár Tolnam. márc. 25-M mfogl. Jat, (nov. 5.) kov. vasarn,ap. .,
hétf. és kedden, pünkösdöt mfogl. ked-I Felsős~gesd Somogym. ma:c. 30, júl 2,
den és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét u. hetf., szept. 8. megel. hetf., ~ov. 25 ,~v:
mfogI. hélf. és kedden, első nap áv., Ferfőrákos ~oI?ronm; ~zen! ~y?rgy elötti
második kv. Ha a határn. hétf. vagy és szent M.Ihaly utam csutor~?k.
keddre esnek azon a héten kedden és Fertőszenfmzk16s Sopronm: bőjt harma-
szerdán ill. ~zerdán és csüt. dik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté

Dunapataf Pestm. febr. 19, ápr. 14, jún. ?ap és Mikl5is nap ytápi hétfőn.
29, okt. 4 és dec. 13-át megeI. hétf. és FO,ldeák Csanadm.Maty~s napot, Cantate
kedd; ha .ker. ünn., a köv. közn. es Űpn&yal ..napo~at es Bold?gas~zony

Dunapenfele Fejérm, sz. György napot, f<?g~ntatasa unnepet ~egeI. pent. av., a
sz. Háromságvas., Kisasszonynapot ma- rakov. szombaton pedig kv,
gábafogI. hétf. és az első adventi vas. Fülöpszállás Pes tm. ápr. 8-9-t, június
u. kőv. hétf. 17-18-t, szept. 5-6-t, és dec. 6-7-t

Dunaszelccső Baranyam. márc. 12, Szent- megeI. vas. áv., hétf. kv,
hárornság u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha Pűzesabotuj Hevesm. márc. 12, június 1,.2,
űnnep v. vasárn., a köv. hétf. szept. 12, dec. 12. mege1. vas. áv., hét-

Dunavecse Pestm. febr. második, rnajus főn kirakóvásár.
első, júl. utolsó, szept, utolsó hétf. (áv.) Flizesgyarmat Békésm, márc., 29-30, jún.
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn. 10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Hanem

Edelény Borsod-Görnör-Kishontm. január szombat, vas. esnek, a, megél. szomb.
15-ét, ápr. 15-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét szarvasmarha-, juho, sertés-, vas. a k.
megeI. csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a és lóvásár.
megelőző kedden. Galambok Zalam. febr. 16, aug. 2. előtti

Eger Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n. hétfőn.
hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf., Gálosfa Somogym. márc. 12, máj. 16, júl.
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv, 3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas.,

Egerág Baranyam. ápr. 5, jún. 15, okt. akkor a köv. hétkőzn,
11, ha vas. v. ünn., a kőv. legköz-,közn. Gainás Somogym. jún. 6, szept. 18, ha

Egervár Vasm, márc. 19, nov. 25. vas. v. ünnep, a köv, közn. .
Egyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, ünn. és Gasztotuj Vasm. Urnapot és Sarlósbel-

vasáru. esetén a köv. közn. dogasszony napot köv. vas. kv,
Endrőd Békésm, máj. 18, aug. 22, nov. Gelej ·Borsodm. ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.

. 23, ha ezek a napok szomb. esnek, el- kedden.
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Gelse Zalam, máj. 11, okt. 26, ha vas., a

következő köznapon.
Gesztely Zemplénm. jan. 25 (Pál ford.),

ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Demet.) het. eső keddi nap.

Gindlicsalád Tolnam. jún. 20-t, okt. 23-t
mfogl. csüt., ha ünn., a köv. közn,

Godisa Baranyarn. máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. közn.

Gödöllő Pestm. József, Péter-Pál, Szent
Mihály, Luca napot köv. hétf.

Gnne Abauj- Tornam. márc., jún., aug.,
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha
ünn., akkor a hónap 3-ik keddjén.

Gorcsöruj Baranyarn. febr. 24, máj. 25,
aug. 24, nov. 5.

Gyékényes Somogym. máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv, közn.

Gyoma Békésm. márc, 10 és 11, június
1-·2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg-
előző pént. áv., szomb. lóv., vas. kv.

Gyömöre Győrm. márc. és okt., hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a kőv.
hétköznapon. . .

Gyömrő Pes tm. márc. 30, okt. 15, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

G!löngyös Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf.,
ha pedig a hétf. napok ünn, esnek, a
köv. hétközn., ruárc, 2. pént. tenyész-
állaivásár.

GIJöngyösmellék Somogym. ápr. 5-ét, okt.
5-ét mfogl. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.

Gyönk Tolnam. húshagyókedd előtti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd előtti csüt.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv,

Győr jan. lS-át, Urnapját, júl. 22-ét,
szept. S-it nov. 25-ét a Teréz napját
mfogl. hétfőn, végre nagyhéten hétfőn,
a halárnapokat megel. szomb. és vas.
kizár. lovásár.

G?lŐraSszony/a Győrrn, maj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha va szep-
temberi vásár vas. vagy bármelyik vás.
ünn. esik, a köv. közn.

Győrszenfmárton Győrm. József napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11. Ha ünnepre vagy vasár-

'napra esik, a köv. napon.
Gyula Békésm, Pál fordulást, «Exaudi»

vasárnapot, július 22-ét és szept. 8-át
megel. he.t. szerd. hétf. délig.

Gnula] Tolnam. ápr. 8. szept. 20, ha vas.
v. ünn. esik, a kőv. közn.

Gintlakeszi Zalam. ápr. 24, szept. 9 és
29, nov. 11 állatfelhajtással. Szerit Há-
romság vasárnap utáni hétfőn.

Hahót Zalam. Szt. Margit napját köv.,
Szt. Mihály n. megel. csüt.

lla;dllböszörméng Hajdum. febr. 3, ápr.
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot
mfogl. hétf. Ha ünn., a köv. hétf.

Hajdunánás Hajdum. márc. 19, júl. 16,
szept, 14, dec. 4. napokat mfogl. szer-
dán kv. és áv.

Haiás Pestm. márc. 25, jún. 29 és' szept,
29 után kőv. hétfőn.

Halászi Győr-Moson-Pozsonym. február
24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t köv.
hétf., ha ünn., a köv. közn.

Harka Sopronm. jún. 29, aug. 24
Harkány Baranyam. Zsuzsánna,

György, vasas szent Péter és
hetében hétfőn.

Három/a Somogym. márc. 1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. Ha ünn. v. vas. a kő-
vetkező hétköznap.

Hatuatt Hevesm. febr. 9, márc. 9, ápr.
28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.
hetében hétfőn és kedden.

Héder/Jár Győrm. husvét utáni kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.

Hegy/alu Vasm. jún. 8 és nov. 11-ike u.
szerdán kv. és áv.

Hegykő Sopronm. husvét előtti és szent
Mihály nap u. hétf. marhav. és kv,

Hetes Somogym. márc, első hétfőjén,
máj. első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf.

Hitriesháza Baranyarn. máj. 25, aug. 5,
ha vas. v. ünn., a köv. közn.

Hódmező/Jásárhely jan. Jézus nevenapja,
vas. és hétf., márc. József napot, Ur-
napot, júl, apostolok oszlását és okt.
szent Gál napot megel. vas. és hétfő,
megelőző szombat áv.

Hosszuhetény Baranyarn. márc. 14, máj.
4-ét megel. hétf., júl. 20, Szent Ker.
napja előtti hétfőn.

Hosszupereszfeg Vasm. márc, 4, máj. 5,
jún. 30, aug. 21. . '

Htiquéss: 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, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. v.
ünnep, a köv. közn.

Iharosberéruj Somogym. Mátyás napja,
(febr. 24), máj. 16, szept. 21, kv. és áv.

Iker/Jár Vasm. márc. első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.

Irsa Pestm. febr. 14-t, jún., 15-t, szept.
l-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétfőn.

Istuándi Somogym. ápr. 28, jún. 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn., v. vas., a köv.
napon, a jún. vás. alk. amegel. közn.

Lsztitnér Fejérni. József és Mindszent n.
mfogl. hétfőn kv. és áv.

luáti Sopronm. sz. Pál u. Jubilate vas. u.
Bertalan nap u. -és Mindsz. u. keddi n.

Iuánegerszeg Vasm. jan. 6 u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.

Izmény Tolnam. minden év okt. 28-án
hucsu kv.

Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. 11-ét
megel. vas. áv., hétfőn kv.

.Tánosháza Vasm. márc, 19, pünkösd el.
hétf., aug. 23, nov. 15.

.Tászalsószentgyörgy jan. 10-t, aug. 2-t,
okt. 15-t megel. vasárn. u. hétf., Szent-
háromság vas. köv. hétlőn.

Jászapáti J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 3. n. megel. hétfőn.

Jászárokszállás J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept.

kv.
Szent

Miklós
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21-22-ét megel. vas. (áv.). és hétf. (kv.) Kerkaszentmiklós Zalarn. febr. 16, ápr.

l ássberéruj márc, 25, máj. 18, aug. 15, 23, jún. 10. és aug. 6. u. kedden.
okt. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha Kerta Vasm. Vízkereszt u. köv. hétfőn,
ünnep, a köv. közn. aug. második hétfőn, nov. havában Ka-

Jászkarajenő Pestm. ápr. 3, júl. 8, okt. . talin napot mfogl. hét hétf., ha ezek
2-ét megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf. ünnepre esnek, a köv. első hétköznap

lászkisér J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8, ápr. áv. és kv.
25, júl. 25, nov. 11-ét megel. vas. (áv.), Keszthely Zalam. jan. 6, febr. 2-t, hus-
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.). vétet, Urnapját, júl. 2-t, aug. 10-t köv.

Lássladárui J.-N.-K.-Szolnokm. .jan. 18, csüt., szept. 21, okt 15-t, Szt. Márton
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn, napot, dec. 8-t köv. csüt.
ha ünnep, a legköz. közn. Kétequháza Békésm.· ápr., aug. és dec.

Kadarkut Somogym. sz. János el. kedd, hónapok elsejét köv. hétfőn.
sz. István, Bertalan és Imre el.. hétf.. Kéthely Somogym. Szenthárornság vas.,

[(álló Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét Adorján n. és Dömötör n. U. hétf.
szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és kedd Kéty Tolnam. ápr. és okt. hónapok má-
(kirakóvásár). . sodik keddi napján.

Kálmáncsa Somogym. márc. 22 (áv.), ha Kilit; Somogym. ápr, 26. köv. és július
vas. v. ünn., a köv. köznapon, Aldozó 21. mfogl. hét hétfőjén.
csűt. eL, Kisasszony n. el. hétfőn. Kisbárapáti Somogym. máj. 20, okt. 6.

Kalocsa Pestm, márc. 19, aug. 15, nov. Kisbér Komáromm. ápr. 24ct, sz. Iván
30. el. hétf. és kedden és jún. hó első napot, Nagyboldogasszony napját és sz.
vasárnap és hétfőn. Márton n. mfogl. csüt.

Kálóz Fejérm. febr. l-ét mfogl. hétfőn, Kiskomúrotri Zalam. sz. György, sz. Pál
husvét- el. hétf., Boldogasszony napját, és Katalin elötti hétfőn.
sz. Mihály napját mfogl. héten hétfőn. Kiskőrös Pestm. febr. 24-t, május l-t,
A kar. ünnep megel. hétfőn. aug. l-t ésokt. 18-t megel. hétf.

Kapolcs Zalam. máj. 10, okt. 28. Ha vas. Kiskundorozsma Csongrádm. ápr. 7, jún.
Y. ünn. esnek, a köv. köznap. 29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,

Kaposmérő Somogym. febr. 10, ápr. 1, a mezel. vasárnap. .
máj. 1~, jún; 14, aug. 11, szept. 30. Ha I Kiskllnr~~egyháza Pestm. jan. 20, márc.
vas., kőv. hetf. 19, maj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat

Kaposvár Somogym. ápr. és dec. hóna- megel. vas. és hétf. kv. és áv.
pok kivételével minden hónap első Kiskunhalas Pes tm. márc. 25-ét, június
szerdáján, ha űnn., a köv. közn. 21-ét, szept. l-ét, nov. 19-ét·megei. szer-

Kaposs zekcső Baranyam. ápr. 15, okt. da és csüt. napokon, ha a határnapok
30. el. csüt., ha ünn., a köv. közn. szerdára esnek, úgy ezen a napon és

Káptalantóti Zalam. márc. 19. kőv. csüt, .
Kapuuár Sopronm. jan. 25, márc. 19, tOY. Kiskunlacháza Pestm. febr. 28-29, máj.

Urnapra. júl, 26, okt. 15 és dec. 13, 25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mfogl.
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf. héten vas. és hétf., első n. áv., másod-

Karád Somogym. márc. 12, máj. 4, jún. nap kv.
27, szept. 29 kv, és áv. Ha ünn., V. vas., Kislelek Csongrádm. jan. 13-át, ápr. 16-át,
köv. közn. júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas és hétf.

Karcag J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap, Eisteretute Nógrád- és Hontm. máj. l-ét
Margit nap.. sz. Mihály nap, sz. András köv. kedden (áv.) . és szerdán (kv.),
nap el. hétf.' nov. 11-12.

Karmacs Zalam. máj. 3, nov. 1 U. kedd. Kisujszállás J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19-
Katymár Bácsm. máj. Ifi-át köv. hétf., WI 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec.

okt. havában Teréz napot mfogl. hétf. 13-át megel. vas, és hétf. Ha vas. és
kv. és áv. hétf. esnek, akkor ezen napok. •

Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, Kisoárda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23,
szept. 26, nov. 25. el. csüt. és pénte- jún. 16, szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
ken, ha csüt. ker. ünn., úgyamegel. hétfőn és karácsonyelőtti hétfőn.
hét csüt. és péntek. Kóka Pestm. febr. 22, ha nem vas. esik,

Kecel Pestm. husvét után első vas. és a megel. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
hétf'őn, júl. 20. megel., okt. 26. napját nov. 22. mfogl. vas. és hétf.
megeI. vas. és hétfőn, első nap áv., má- Komádi ápr., jún., aug., okt. 21-ét ma-
sodik nap kv, gábafoglaló héten.

Kehida Zalam. márc. 26-t, Mária napját Komárom Komárom- és Esztergomm.
köv. n., ha ünn., V. vas., a köv. közn. Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-l, Péter-

Kenderes J.-N.-K.-SzoJnokm. ápr. 9, . aug. Pál n.-t, Rókus n.-t, Ferenc n-t, And-
9, nov. 9, febr. 9-ét mf.ogl. hétf., ha rás napot mfogl. hétfőn.
ünnep, a köv, legköz. közn., aug. 9-ét Kóny Gvőrm. máj. 8-t kőv, hétf., okt.
mfogl. hétf., ha ünnep, a köv. közn.. 28-át mfogl. hétfőn.

Kercseliqet Somogym. márc. 24, május Kolcse Szatmárm. február utolsó nap-
15. aug. 16, ok. 15. ját, máj., aug., dec. 'I-ét mfogL hétf.

Kerekeqobáza Pestm. jún. 5-ét, okt. 10'1 Kolesd ToJnam. Judica, sz. Gotthárd, sz.
megel. hétfőn. . László és sz. Márton hetének keddi
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napjan marhav., szerdán .kv. Agoston és Erzsébet napokat mfogl. hét-
Kömlő Hevesm. máj. második és szept, főn, ha ünnep, a köv. napon.

negyedik hétfőjén. Löuő Sopronm. febr. 14-t, ápr. 24-t, Nagy-
Körmend Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr. boldogasszony napját, sz. Márton nap-

5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24, ját megel. csüt.
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Mád Zemplénm. febr. 15, máj. 30, okt. 6,
Ha szombatra, vasárnapra, vagy ünn. dec. 12. kv.
esik, a köv. hétközn. Mágocs Baranyam. febr. 14, ápr. 18, jún.

Kőröshegy Somogym. márc. és aug. hóna- 13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnep-
pok utáni kedd napján. napra esik, a köv. hétközn.

Kőrösladány Békésm. máj. 10, jún. 28 Magyarboly Baranyarn. márc. 10 és szep-
és szept. 15. Ha vas. v. ünnep, a meg- tember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
előző két napon. Első nap áv., második a köv. legköz. hétközn.
nap kv. . Magyarkeszi Tolnam. sz. György nap el.

Kőszeg Vasm. Virágvas. eL, pünkösd el., hétf., Nagyboldogassz. és Márton napját
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
harmadik adv. vas. ut. mindig hétfői kedden.
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv. Magyaróuár Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.

Kötcse Somogym. júl. és okt. első pén- 1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.
tekén, ha ünn., a köv. közn.' Magyarszentiuán Baranyam. febr. 20, máj.

Kőtelek J.-N.-K.-Swlnokm. jan. 25, máj. 12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
5 és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
esnek, megel. hétfőn. okt. 10.

Kővágóőrs Zalam. aug. 17, nov. 5. Makó Csanádm. Judica vas.; jún. 24, aug.
Kővág6szőllös Baranyam. júl. 22 és szept. 19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf.;

15. Ha vasárnapra esnek, a következő első nap áv., a másik két napon kv.,
hétköznap; márc. 1, dec. 1 áv.' jan. utolsó vasárnapját megel. pénteken

Köueskál Zaalm. husvét u. kedden, AId. áv., jan. utolsó vasárnapját megelőző
csűt, ut. pént., Lajos nap ut, hétfőn szomb. kv,
áv. és kv. Simon Juda napot mfogl. hétf.; advent

Kunhcqpes J.-N.-K.-Swlnokm. Gyortya-I' első napját köv.. hétf., ker. ünn. esetén
szentelő Boldogassz., Páduai sz. Antal, kedden.
Sámuel és Lukács napján; ha hétköz- Mány Fejérm. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
napra esnek, az el. vas. és hétf. sz. Margit, nov. 5. köv. I csüt.

Rnnszentmárion J.-N.-K.-Szolnokm. febr. hétköznap.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját Marcaltő Veszprémm. jan. 25, sz. György.
mfogl. héten vas. és hétf. Alarcali Somogym. márc. 26, máj. 1, júl.

Kunszenimiklos Pestm. márc. 16-át, jún. 25, szept. 4, nov. 5, ha vas., 'a következö
2-át, aug: 22-ét; okt. 26-át megel. hétf., 24. mfogl. hét szerd. Ha ünn. v. vas.,
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napon úgy a köv. hétfőn.
áv., az ezeket köv. kedden kv. köv. hétf., Nagyboldogasszony napját.

Kutas Somogym. ápr. 5, jún. 30, júl. 31, Jfándok Szabolcsm. Gyertyasz. Boldog-
szept. 6 kv, és áv. asszony napját mfogl. hétf., Judica vas.

Lajoskomárom Veszprémm. febr., jún. u. Máriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent aug. 21, Mária n., dec. 8. kőv, hétfőn.
István csüt. esik, megel. szerd., végül Martonuásár Fejérm. márc, 25, jún. 15,
nov. második csüt. szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv,

Lajosmizsc Pestm. jan. 10, máj. 26 és és keddjén kv.
szept. 15. megél. hétf. kv. és áv. Mátészalka Szatmárm. jan. 25, márc, 19,

Lébéruj Mosonm. júl, 25, nov." 4. köv. ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
szerd.: ha a nov. vásár szerdára esik, mfogl. hétfőn.
ugyanazon a napon. Mekéiujes Baranyarn. jún. 4.. mfogl. hét

Letupjelióti Somogym. márc. 10; júl. 25, hétf. kv, és marhavásár, aug. 10. mfog!.
okt. 10. hét hétf. .

Lenti Zalam, febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Mernye Somogym. febr. 24, márc. 5, aug.
Ha vas. v. ünn. esnek, a köv. hétközn. 2, nov. 5. mfogl. héten hétf. .

Lepsémi Veszprémm. máj. 25" október 15. Mezőberény Békésm. ápr. 8, júl. 12 és
megelőző hétfőn. okt. 6. megel. pént. szarvasmarha-, ser- ~

Lesencctomaj Zalam. júl. 26 állatfelhaj- tés- és juhvásár, szombaton ló-, vasár- t
tással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj. nap kv., jan. 16-t megel. pént. áv., f.
l-ét köv, hétf., a Medárd n. köv. szerd. szombaton kv,

Letenye Zalam. febr. 24, jun. 21, júl. 29, Mez.őkomárom Veszprémm. Judaca, Rog. _,
aug. 25, okt. 6. Ha vas, v. ünnep, kővet- napja, sz. Mihály napja het. kedd és
kező hétközn., dec. 25. megel. kedden. szerda, ha sz. Mihály vas" a kőv. kedd

Lovasberény Fejérrn. anagyhétben és és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
pűnk. el. hétf., szept. Tl-ét mfogl. hét két napon át.
hétfőjén és Dömötör nap u. hétf., únn. Mezőkövesd Borsodm. márc. 19, jún. 2/,
esetén a köv. kedden. . aug. 20, nov. 30. megel. hétfőn. A meg-

l.ooászpatona Veszprémrn. Rezső, Antal, előző vasárnap áv.
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Mezőiur J.-N.-K.-Szolnokm. jan. <1,máj. 4, a legköz. hétközn., v. ha a körmendi v.

aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a ha- szentgotthárdi vásárok is azon napra
tárnapon kv., ha vas. v. ünnep, akkor a esnek, akkor az utána való napon.
köv. közn. Nagycenk Sopronm. husvét utáni és Si-

Mihályi Sopronm. jan. 6, ápr. 12, jún. 13, mon-Juda el. csütörtök.
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó Nagyfüged Hevesm. febr. 12-ét megelőző
keddjén. . hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,

Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1, a köv. hétközn. áv. és kv.
nov. 5. Nagydo(og Tolnam. márc. 13, június 5,

M.ikosszéplak Vasm. jan. 22, márc. 22, aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
aug. 22, okt. 22. Nagyecsed Szatmárm. febr., ápr., jún.,

M.in.dszent Csongrádm. jan. 7-8, ápr. 14- aug., okt. és dec. hónapok első keddj,
től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28. Nagyharsány Baranyam. jan. 25. el. hétf.
Ha nem péntek és szombat, amegel. és kedden, ápr, 12, jún. 27 (sz. László)
hét péntek és szornbat. Első nap áv., és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. kőzn,
második nap kv. Nagyigmánd Komáromm. József nap, Vi-

Miskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács tus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf., Nagykáll6 Szabolcsm. hush. kedd utáni
megel. és köv. 3-3 nap áv. csüt., sz. György, László király, szent

Miszla Tolnam. jan., ápr., szept. első hétf., Mihály, sz. András napját mfogl. he-
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap. tek csütörtök.

Mohács Baranyam. febr. 24, márc. 19, Nagykanizsa Zalam. jan. és júl. hónapok
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét kivételével minden hónap első keddjén.
héten hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel. Ha ünnep, a köv. hétközn.
hétfőn. Ha vas., úgy a köv. hétfőn; ha Nagykapornak Zalam. Jézus nevenapja,
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha Fehérvas., Szenthárornság vas., l3oldog-
hétfőre esnek, úgy aznap tartandók; asszony nap és Mindszent ut. hétf.
márciusban József és októberében Teréz Xagykáia Pes tm. jan. 25, ápr. 24, szept.
napját mfogl. hét hétfőjén, ha ünnep, 14-ét mfogl. hét vas.
a köv. közn. Nagyk6nyi Tolnam. ápr. 12-ét, jún. 24-ét,

Monor Pestm. márc. 12, jún. 1, aug. 18, I aug. 15-t, okt., 9-t mfogl. hét szerdáján ;
dec. 8. megeLvas. Ha nem vas. esnek, ha a jún. és aug. vásár napja ker. űnn.,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő. a köv. közn
Első nap áv. Nagykőrös Pes tm. márc. 5, ápr. 27, jún.

Monoszl6 Zalam. márc. 10, júl. 10. meg- 27, okt. 26. megel. vas. és hétf., aug.
előző szerdán. utolsó hétf. és keddjén, ha a határna-

Moor Fejérrn. sz. György és Szenthárom- pok vas. esetik (az aug. -Irivételévei),
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton ugyanazon napon és hétfőn.
nap hetében hétfőn -kv. Nagyl6zs Sopronm. husvét el. két héttel
Moson Mosonrn. ápr. 2, júl. 13, okt. 4, hétfőn Urnap el" sz. István, Lukács
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep, nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
köv. közn. Nagymaros Hontm. József, Jakab heté-

Mosonszeniiános Mosonm. márc. 19, jún. ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
24, aug. 20, nov. 11. mfogl. hétf., ha hétfőn kv,
ünnep, a köv. közn. Nagyoroszi Nógrádm. márc. 19. hetében

Mosonszentmikl6s júl. 25-ét és nov. -l-ét keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 6. 'he-
megelőző szerdán. Ha szerda, magán tében hétfőn és kedden.
a Jtatárnapon. Nagypirit Veszprémm. máj. 10, július 25.

Mozsg6 Somogym. husv. ut. kedd. jún. 24. szeptember 29.
Mucsi Tolnam. máj. 20, okt. 20. mfogl. 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. Ba Ni-Szakácsi Somogym. febr. 10, ápr. 1.

vas. v. üún., úgyamegel. hétközn. nov. 11. Ha ünn. v. szomb., kőv. közn.
Nádudvar Hajdum. jan., ápr. és aug. első N.- Vázsony Veszprémm. Invocate vasár-

hétfőjén, okt. 25-ét mfogl. héten hétf', nap, sz. kereszt feltalálása napját, sz.
Ha újévre v. ünn. esnék, a köv, nap. Iván napját (jún. 24), szent kereszt fel-

Nagyatád Sornogym. Gergely nap, tava- magasztalását és karácsony napját meg-
szi «keresztnap», Illés nap el., Rókus előző hétf. áv., kedd kv.
napján, őszi «keresztnap» el. hétfőn és Nemesdéd Somogym.· márc. 24, Szenthri-
nov. l1-ét köv. hétf. romság ut. kedden, szept. 29 és dec.

Nagybajom Somogym. József nap el. ked- 21. el. hétfőn. .
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző Nemeshefés Zalam. husv. ut. kedden, AI-
hétfőn. dozócsüt. el. szerdán, jún. 28 kv. és áv.

Nagyberki Somogym. husvét: ut. kedden, Nemes-Sándorháza Zalam. jan. 25, már-
jún. 27; aug. 10, szept. 25. eius 9. .

Nagybörzsöny Hontm. jan. 1, június 18, Nemesvid Sornogym. jan. 22, márc. 21,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd. jún. '17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.

Nagycsákány Vasm. febr. 24, máj. 2, jún. nap.
S, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., Némefboly Baranyam. jan. 6, máj. 16,
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júl. 25, szept. 8. Ha nem hétf. esik, a
megel. hétf., okt. 20, márc. 25-ét ma-
gábanfogl. hétf., ha ünn., a köv. napon.

Nikla Somogym. dec. 6. búcsúvásár.
N 6gr6d Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé-

bet napját mfogl. héttőn.
Noszlop Veszprétum. ápr. sz. György és

okt. Teréz napokat mfogl. hétfőn.
Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós-

boldogasszony el. hétfőn, Nagyboldog-
asszony, Mihály el. és karácsony előtti
hétfőn.

Nyárad Veszprérum. maj. l-t, okt. 15-t
mfogl. hét szerdáján.

Nyirbakta Szabolcsm. jan. 27, ápr. 15,
júl. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl.
hétfőn.

Nuirbátor Szabolcsm. márc. 25, máj. 28,
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csüt.

Nuirboqdánu Szabolcstri. márc. 12, jún.
24, okl. 4, dec. 6. hetében szerdán.

}..·yiregyháza Szabolcsm. marc. 'első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harma-
dik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a köv.
hétfőn. Lóvásár Medárd papját mfogl.
hét hétfőjén.

J\'yirmadaSzabo1csm. Virágvas. ut. szer-
dán, Aldozócsüt, mfogl. Anna' napját,
Kisasszony és András napját mfcigl.
szerda kv. és áv.

Ocsa Pes tm. jan. 18, márc, 27, jún. 24, I
okt. 19. megel. hétfőn.

Öcsöd Békésrn. márc. 10, szept, 22, ha
vas .v. ünnep, a köv. közn.

Önod Borsod-, Gömőr-, Kishontm. jan.
2, márc. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4..

Oroszvár Mosorim. sz. Vid a napján.
Orosháza Békésrn. márc. első, június,

szept., dec. második hetének csüt. .
Orkérut Pes tm. jan. 23, aug. Ll-t megel.

hétfőn -,
Ostiiasszomjja Vasm, júl. 13.
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, na~y-

héten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn .' av.,
kedden kv.

oriszentpéter Vasm.: febr. 28, márc. 21,
máj. 18, jún. 20, 'aug. 1, nov. 4. kv.
és áv.

Oekú ' Veszprérum. Hugó napját, Dénes
napot mfogl. hétf., ha ünn., a köv" hétf.

Pacsa Zalarn. aug. 18 és Mátyás ri. el.
csüt. kv. és áv., ápr. első csüt., szent
Iván el. csüt., okt. utolsó csüt.

Paks máj. te, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
napját mfogl, hétf. áv. és kedden kv.

Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas.
V. ünnep, a köv. közn.

Pána Veszprérum. Gyertyaszentelő hol-
dogasszony, Gyümölcsoltó boldogasz-
szony, Szenthárorns .: vas.i júl. Sarlós
boldogasszony, aug. Nagyboldogasz.,
szept. Kisasszony és dec. Boldogassz.,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden
és szerdán.

Pápatessér Veszprérum. ápr. 8-t, szept.
I-ét kőv. csütörtökön. .

Páp6c Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf.,
autt. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep
vagy vas. esik, a kóv. nap.

Pászio Hevesm. Virágvas. ut. kőv., febr.
15, jún. 29, aug. ,10, dec. 24. megel,
hétf. és kedden, Mindszent napját meg-
előző hétfőn áv.

Pécs Baranyarn. minden hó első hétf.,
ker. ünnep esetén a köv. hétközn.

Pécs várad Baranyarn. Bálint, Adalbert,
Nagyboldogasszony és Lukács napot
mfogl. hétf. és kedden, jún. 15.

Pécel Pestm. máj. hó első, szept. máso-
dik hétfőjén és keddjén.

Perkáta Fejérrn. márc. 12, aug. 29, ha
hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
hétfőn.

Pilis Pes tm. jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt.
5-ét megel. vas.

Pilisvörösvár Pestm. Iebr. 20-t, szept.
8-t köv. hétfőn.

Pincehely Tolnam. Hushagyó kedden és
Hamvazó szerd., sz. György nap, Ur-
nap és Simon-Juda hetében kedden áv.,
szerdán kv. .

PolgárSzabolcsm. jan. 4, márc. 15, jún.
14, szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.

Polgárdi Fejérrn. márc. 19. és szept. 16.
megel. hétf: Ha ünnep, a köv.: napon.

Pölöske Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha ez
II nap vasárnap, a köv. napon.

Putnok Gömör K.-Hontm. febr. 2-t, hus-
vétot, pünkösdöt, aug.' 15-t, nov. l-t és
karácsony napját megel. hétf. áv., ked-
den kv. Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban, amelyekben orszá-

. gos vásárt nem tartatnak.
Piispökladány Hajdum. márc. 19-t, m.-

fogl. csüt., jún. más. csüt., szept. 29-t.
nov. l-t mfog!. csüt.

Rábacsanak Sopronm. febr. és szept. má-
sodik keddjén.

Rábahidvég Vasm. jan. harm., husvét el.
hétfőn, jún. harm. hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4 nem hétfő, a köv. hétf.

Rácalmás Fejérrn. ápr. 12-t, okt. 15. meg-
előző hétfőn.

Ráckeve Pestm. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.
és nov. 5-ét megeI. vas. és hétfőn áv.
és kedden kv.

Ráckozár Baranyarn. márc. 12, máj. 5,
jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.

Rajka Mosonrn. farsang ut. hétf., nagy-
csüt., pünkös d ut. kedden, Urszine vál-

'tozást, Kálmán napot 'kőv, hétf., Ta-
más napján. .

Rakamaz Szabolcsm. ápr. 25, aug. és nov.
második hetében hétf., ha űnnep, a
köv, napon.

Regöly Tolnam. máj. 16. és aug. 15-ét
mfogl. kedden.

Répccszcmere Sopronm. máj. 7, szept.
14, vasárnap esetén az ut. való hétf.

i Marhavasár U. a. napon.
Rcpceszeniqnórqs; aVsm. márc, 12, ápr,

24 pünk. U!. kedden, okt. 26 kv. és áv.
Rum Vasm. jan. 10, márc. 21, jún. 27,

aug. 25, okt. 15.
Sajászent péier Borsodm. márc. 12, ápr.

24, jún. 29, szept. 29 és dec: 6-át m.-
Iogl. hétfőn és megel. vas., ha ünnep, a
kőv. hétf. és vasárnapon.



Sajioskál Sopronm. «Laetare» el. csüt.,·
sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás he-
teiben csütörtök.

Salgótarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok 3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv. közn. áv., másnap kv,

Sárboqárd Fejérm, febr. 15-t, ápr. 4, jún.
14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl.
hétfőn áv. és kv.

Sriri Pes tm. aug. 15.
Sarkad Biharm. ápr. 24, jún. 8, okt. 10

és dec. 21. napját mege!. hét. csüt, és
péntek. .

Sárkeresztur Fejérm. máj. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogl. hétf'őn.

Sáresd Fejérrn, máj. I-ét, júl. l-ét, aug.
14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén .. Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.

Sárospatak Zemplénm. márc., máj., aug.
és okt. hónapok első, dec. hónap má-
sodik szerdáján. Ha ünnep, a követ-
kező szerdán. .'

Sárvár. Vasm. aug. 2. ut. köv. hétf., Si-
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, ad-
vent első hétfőjén, ha ünnep; a köv. n

Sármellék Zalam.· husvét és Szent Már-
ton előtti kedden. .

Sásd Baranyarn .. máj. 7, júl. 8 és szept.
l-ét mfogl. .hétfőn. Ha ünnep, a köv.
kedden, márc. 1 és okt. 1, ha ezek va-
sárnap vagy ünnepre esenek, úgy a köv.
legköz. hétközn, .

Sáforaljaujhely Zemplénm. Apollonia, Vi-
rágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében.
karácsonyt .megel. . héten hétf. és ked-
den, .ünnep esetén csüt. és pénteken.

Sellye Baranyam. márc. 4, máj, 1, aug.
10, okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv.

Sereqélsfes Fejérrn. jan. 29. mfogl. hét
hétfőjén, Feketevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt 4-ét mfogl. héten hétf.

Siklós .Baranyarn. márc. 19. hetében;
Szentháromság vas. ut., Nagyboldogasz-
szony, nov, 30. hetében hétf., kedden
áv., .szerdán kv, ,

Simoniorruja Telnam. Laetare, Exaudi és
őrangyalok vasárnapját, Imre herceg
napját mfogl. hetekben kedden állat-
.vásár, szerdán kv,

Siófok .Veszprémm, ápr. 20, okt. 19. m.-
fogl. héten' szerdán.

Solt Pestm. Rókus napot megel., Sára
napját, Márton napját, köv, hétf. áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn,

Soltuadkert Pestm. Szt. György napját,
nov. l-ét mfogl. hét keddjén.

Somló vásárhely Veszprémmegye Benedek,
Margit, Lambert napot, Karácsony ünn,
mfogl. hétf. kv. és áv. .

Somogyvár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv, hétközn.
kv, és áv.

Sopron márc. első hétfőjén, ha ez far-
sang utáni hétfőre esik, egy héttel ké-
söbb; máj. és aug. első hétf., szent
Erzsébet napot mfogl. hétf., ha Erzs.
napja vasárn., a megel. hétf., febr" ápr,
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jún., okt. hónapok első hétf. lóvásár
gazd. és marhav. Orsz. lóvásár: az orsz:
vásárokat megel. d. u., továbbá júl. és
szepl. első hétfőn.

Soroksár Pestm, márc. 8, máj. 15, . aug.
10: okt. 31. mfogl. vas. és hétf.

Soskui Fejérrn. Gergely, Medárd, Urszin-
váll. és Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn.,· a köv. napon, első
nap áv., második napon kv.

Sö;tör Zalam. márc. első csüt., máj. má-
sodik hélf., ha ünn., a köv. napon, júl.

. 30, okt. 15-t köv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.

Sümeg Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben hétf., Aldozócsüt, el. kedd.,
Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dómö-

! tör és Erzsébet napján.
Szabadszállás Pestm. márc. 31, júl. 1,

szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárn. kv., el. nap áv.

Szabadszentkirálq Baranyarn. Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csüt., szept. 21, nov. 2, ha
vas, V. ünn., a kőv, közn.

Szakcs Tolnam: fehl'. 24, jún. 3, szepl.
14, dec. 5,

Szalkszetümártoti. Pestm. jan. 28, máj. lV,
júl. 20, okt. 18. .

Szatut Sopronm. márc. 21-t, máj. 9-\,
szept. 19-t, nov. 25. köv. hétf. Orsz.
áv.: jan, 15-t, júl. 25-t mfogl. hétf.

Szarvas Békésm, febr. 24, jún. 24, okt.
19, dec. 21. megel. pént. marhav., szom-
baton lóv., vas. és hétf. kv., ha vasár-
napra esnek a kv, vasárnap és hétf.,
az áv. aimegel. szornhaton.

SMszvár Bararivarn. márc. 25. kőv, hét-
főn, szept. 15, jún. utolsó hétf.

Szécsény Nógrádm. jún. 25, márc. 12,
ápr. 24, jún. 13, júl. apostolok oszl.,
aug. 29, nov. 25. mfogl. hétf. és kedden.

Szeged febr. 17; máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első' nap áv., második nap kv. Nov.
30. mfogl. hetekben vasárnaptól vasár-
napig, megél. pént. és szomb.sertésv.

Szeahalom Békésm, febr. 10, máj. 20,
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.

Szegvár Csongrádm. márc. 10, máj. 19,
, aug. 19. és nov. 19. napokat mege!.

szombat, vasárnap és hétfőn, első na-
'pon áv., a köv. két nap kv. .

Szeleszárd Tolnam. Virágvasárnap, Al-
dozócsüt., Sarlósboldogassz., Keresztföl-
találás napját s Erzsébet napokat mfogl.
hétf. és keddi napok.

Székesfehérvár febr., ápr., jún., aug., ok-
tóber és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv,
jan., márc., máj., júl., szept., nov. 15,
ha ünn. v. vas., a köv. közn.

Szendrő Borsodm. jan. 22, márc. 25,
aug. 1, okt. 4-ét megel. hétf.

Szentanfalfa Zalam. febr. első; Antal n.,
hetének, nov. ut. hetének szerdán állat-
Jelhajtással.

Szenidienes Baranyam. jan. 2, jún. 1 áv.,
márc. 15, aug. 10 áv, és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv. vas. kv, Ha vas. Y.
ünnep, a köv, közn.
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Szetitendre Pes tm. máj. 5, aug. 1-ét m.- Tállya Zemplénm .. jan. 22, ápr. 4, jún.

fogl. hét hétfőjén, Mindszentek utáni 27, okt. 19.
első hétf. kv. és áv. Tamási Tolnam. febr., márc. első Kántor-

Szenies Csongrádm. febr. 2, ápr. 24, júl. nap eL, máj. és jún. más. Kántor-nap'
22, szept. 21-ét, nov. 30-át megel. pént. eL, júl. Magd. eL, szeptember Kántor
és szomb. Ha ünnep, amegel. pént. eL, dec. Kántor el. hétfőn áv., követ.
és szombaton, szombat kv., a köv. két kező napon kv,
napon áv. Tápi6biácske Pes tm. febr. 7, máj. 7. meg-

Szen tgál Veszprémm. ápr. 8-t, júl. 16-t, előző hétfőn, okt. 15-t megeI. kedden.
nov. 25-t mfogL hét hétf. áv., keddjén Tápiógyörq!1e Pes tm. márc. 1, máj. 5.
kirakóvásár. Tápioszele Pestm. jan. 1, ápr. 1, jún. 29,

Szeniqotthárd Vasm. kántorszerda, ut. okt. 15. napokat mfogl. hétfőn.
(márc., jún., szept., dec.) hétfőn, Tápiószentmárlon Pestm. márc. 5, okt. 1,
nagycsütörtök, máj. 1, júl. 22, okt. 18. ha vas. vagy ünnep, a köv. napon.

SzentgyörY!JlJölmJ Zalam. febr. 19, ápr. Tapolca Zalam. márc., máj., aug. és dec.
12, jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep hónapok első szerdáján, ha ünnep, csű-
vagy vasárnap, a köv. napon. tőrtökőn.

Szentlőrinc Baranyarn. febr. 14, ápr. 12, Torcai Zemplénm. febr. 3-t, márc. 10-t,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha máj. 5-t, aug. 11-t, szept. 29-t, nov.
vas. v. űrín., az ápr. és jún. vásár a 17-t köv, hétfőn, ha ünnep, amegel.
megeI. hétfőn, a' febr. és szept. vásár hétfőn.
a köv. hétfőn. az okt. és dec. vásár a Tarján Komáromm. márc. 31, máj. 10,
kövctkező köznapon. aug. 4, 01,t. 18. mfogl. hétf. kv, és áv.

Szcpeik Zalam. márc. első, dec. Luca n. Tata Komáromm. Husvét, Pünkösd, ut.
előtti hétfőn. János felv. és Imre hetében kedden és

Szcretics Zemplénm. jan. 16, ápr. 24, szerdán.
aug. 16, nov. 2. Tatabánya Komáromm .." minden hónap

Sziqetuár Somogvm. jan. 25 ápr. 24 jún. t5-ét követő hétfőn.
12, aug. 2, siept. 29, n~v. 19. n:'J.fogI.T~/, Győrrn. febr. 16-t,máj. l~-t_k~ve!ő,
hétfőn áv., kedden kv. A községhez JUl. 31-t, ,?ld: 31:t, megeI. csut~rtokon,
tartozó Turbek helyen NagYbOldOgasz-1 h~ a májusi v~sar vas. v. unnepre
szony és Kisasszony napján kv. esik, amegel. )wzn." '"

Szikszó Ab.-Tornam. febr. 6, máj. 1, júl. Tev~Z T{)~nam. apr. elso I;etfon,· ~zel}t~
22, szept. 8, nov. 11-ét mfogl. vasárnap .haromsag és Tekla l}. het~., kv, es ~v.
és hétfőn. Tiharuj Zalam. apr. ho 24, JUl. 24. kav.

Szil Sopronm. febr. 24, ápr. 24, jún. 4, .hétf. áv., kedd~n kv., , , "
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn. v. Tu}pye ?est!n. ;lan; es mar~; ~o elso.
szombatra esne a köv, hétfőn Mind- JUD. ho, második es okt. elso hetf.
szent napja után hétf., Karác~ony el. Tis::adob Szabol,csm. jan. 15,; ápr. 17.
csütörtökön áv. és kv, aug. 7, okt. 4-et megeI. hétfon.

Szirák Nógrádm. febr. 24-ét köv., maj. Ti~;aföldvár J.-N.-K.-Szolnokm. márc._ 24~
15 szept. 8. megeI. és nov. 25-ét kőv, jun. 8, aug. 29, okt. 11, ha hetkozn.
kedden. esik. az előző vasárnap és hétfőn.

Szob Nógrád- és Hontm. jan. 15-t, ápr. Tisza,~ürr ,!--N.-K.-Szolnokm., minden ~v
6-t, jún. 27-t, okt. 20-t megeI. hétf. maj; elso ,vas., s~ept. 3~-at mf<;>gI.h~t

Szolnok J.-N.-K.-SzolnoI,m. febr. 24, máj. vas~rnap es hétfon. Elso nap av., ma-
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen .sodl~~nap kv. '"
és a köv. napon, ha nem vas., akkor T'iszalúk: Szabolcsm. febr. 14, majus 1?,
a megel. vas. áv. és hétf. kv. . au.g._21-, ~zept. 25,..nov. 27. mfogI. het

Szombathelu Vasm. Hushagyó, sz. György c~u:o~~\?n., H~ unnep, akkor megel.
. el. kedden és szerdán, ha keddre esik, .s e d s», es av. . , .,
aznap é~ sz~;dán. .Urnap el. kedden TTó~l~~v.Z~~Plénm. Jan. 5, apr. 15, JUI.
61sdsdzerdaKl"l:'JUI. 25, ha k,edd

A
,da ;negel. Tiszanana Hevesm. febr. 24, máj. 1, aug:

ce en,. lS,asszony,nap es n ras nap 4. és okt. 15. megeI. hétfőn.
el.. kedden e~ szerda!!, ha András ked,~' Tiszaszentimre J.-N.-K.-Szolnokm. július
es!k, aznap es ~zerda~ kv. és áv., maj. első hétf. és no . 19-ét ezel hétfőn3-lk és okt. elso keddi napon. 1 " v megér.. {v. es av.

Szőlősgyörök Somo~ym. márc. 21? máj. Tokaj .Zemplénm. márc. 24, jún. 23, júl.
16, ~zept. 9,; okt. 18. Ha vas. v.. unnep, 22, szept. 22, okt. 27, dec.' 2-ét mfogl.
~ kovetke~o napon., . ,. ., hétfőn. Ha. ünnep, a köv. hétfőn.

S::.ony Komarom~. ma;c." 4, maj. 16, JUI. Tolcsoa Zemplénm. ápr. 8, jún. 22, szept.
17, szept, 13. kav. hetfon. 9, nov. 10. kv. Ha ünnep, megelőző

Szulok Somogym. Husv., Pünkösd, Lu- hétfőn.
Mcs nap el. hétfőn kv, és áv. Tolna Tolnam. máj. el. hétf., jún. 13-t,

Tob Somogym. ápr, 11, jún. 2, aug. 1, aug. 10, nov. l-t köv. hétf.
szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. közn. Tolnanémedi Tolnam. jún. 21-t, okt. 22-t

Tobaid Fejérrn. febr. 3, máj. 24, aug. 30, mfogI. hét hétfőjén, ha ünnep, a köv.
nov. 8-át mfogl. csüt. kv. és áv. köznapon.
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Toponár Somogym. ápr. 25, Szenthárom- T'asvár Vasm. jan. 27, márc. 15, máj. 3,
ság vas. ut. napon, aug. 25, nov. 11. jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
kv. és áv. e. n. Velence Fejérm. márc. 27, -aug. 7, nov. 6.

T6tvázsony Veszprémm. júl. 2-t, okt. 10-t marha- és kirakóvásár.
mfogl. hét szérdáján, ha ünnep, a köv. Véménd Baranyam. márc, 27, júl. 17,
köznapon. szept. 30. kv, és áv.

Törökkopány Somogym. jún. 15, szept. Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétkőz- Aldózócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el.,
napon kv. és áv, István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep

Törökszentmiklós J.-N.-K.-Szolnokm. jan. .vagy vasárnap, köv. hétf.
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétkőz- Vése Somogym. márc, 5, aug. 5, okt 30.
nap, az el. vas. és hétfőn áv. vas., kv, Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
hétfőn. . . l'eszprétn Veszprérum. jan. 6, febr. 14,

Tura Pestm, Virágvas. és okt. 2. vas. áv., márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
hétfőn kv. napját mfogl. hétf.; nov. első hétf.

I'urkeue J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún. Vésztő Békésm, febr., máj., aug., nov. hó-
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasárn. és napok első napját mfogl. hét szerdáján.
hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv. Villány Baranyam. ápr. 4-t megel. hétf.,
hétfőn. júl. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét

Türje Zalam. febr. 24, ápr, 24, júl. 25, hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv. hét- decemberi vásár űnn., akkor a kőv.
köznapon. köznapon.

Tüskevár Veszprémm. febr. 24, jún. 13, Visegrád Pestm. jún. 24, szept. 8-át köv.
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf. vasárnap.

Uitehérto Szabolcsm. Nagy K., Medárd, Viirs Somogym. ápr. 3, júl. 5. u. köv.
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csü- hétfőn.
törtök kv. és áv. Zala Somogym. ápr. 5, máj. 25, aug. 27,

Ujkécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl. okt. 4. Ha ünnep,' el. v. ut. első hétkőzn.
31, nov. 3: Ha nem vas., úgyamegel. Zákány Somogym. jún. 24. kv, és áv.
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv. Zalaapáti Zalam. márc. 21, Pünkösd el.

Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt. 1 szerda, Úrangyal ut. napon, okt. 31.
15-ét köv. vasárnap. Zolabér Zalam. sz. Gergely n. el., Medárd

Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30, nap el. szerdán, Nagyboldogassz. ut.
szept. 9. Advent más. vas. ut. kedden marhav.

Uszod Pestm. szept. 1. megel. hétfőjén és kirakóvásár.
marhavásár. Zalaeqerszeq Zalam. febr. 14, Virágvas.

QZZő Pestm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf. el~ hétf., sz. Gyö~~y ut. hétfőn, Pün-
Vác Pestm. husv~t el., Sarlósb~ldogasz- ~~,s~o~" ~8~~~~'.~~~.22, szept. 9, ~,kt.

szony "n~pot, ,Gal napot" T,~~as pap~t Zalalövő Zalam. jan .. 10, ápr. 1, jún. 13,
~neJeloz? ;asarnap. és hetfo, ,~aJ. 11, aug. 29, nov. 5, ha vas. v. ünnep" az
u", 3.0, a a n;taJ. és aug. v~sar ~as. aug. vásár kivételével a köv. köznapon.

,v.agy unnepre esik, ak~or, a köv. ,ko~n Zalaszánt6 Zalarn, Pünk. ut. kedd, Illés
l,aJa S~~bolcsm. aug. elso )letf. kv, es av. nt. kedd kv. és áv.
\.ál Fejérm, febr. ~O, ,maj. 16, aug. 16, Zalaszenibalázs Zalam. febr. 3-t, Urna-

okt. 20. n;fogl. ?etf. av., kedden kv. pot, aug. 20-t köv. hétfőn.
Városlőd \ieszpre~m; febr. 13, szept. Zalaszentiván Zalam. máj. 19, aug. első

17. mfogl: szerd~n av. , hétfőjén.
Várpalota yeszpremm. a~~. 12, aug., 6, Zalaszentlászló Zalam. jan. 17, máj. 16,

nov. 11 es dec. 13. napj at mfogl. hetf. au". 15. utáni szerdán.
Vásárosbéc Somogym. máj. 23, okt. 4. Zala~zentgrót Zalarn; febr. 3, márc. 12,
I'ásárosmiske Vasm. Gy.-Szentelö boldog- Husv. el. szerda, jún. 24, júl. 13, szep-

asszony napját, Gyüm. Boldogasszony tember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.
napját, S.-Bbldogassz. napját, aug. N.- Zalavár Zalam. febr. 24, jún. 8-t követő
Boldogassz., Kisasszony napját követő kedden.
napon, Ferenc, Katalin és Luca napján. Záuod Tolnam. nagyhét el. pént. kv.
Ha ünnep, a köv. napon. Zirc Veszprémm. márc, 19, máj. 1, júl.

Vásárosnamén!J Beregm. hushagyó kedd 26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
után hétf., Medárd napot, mfogl. hé- ünnepnapra esik, a köv. nap.
ten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn., Zomba Tolnam. ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
a köv. közn. szerdán, okt. havi Dömötör hetébe eső

Vassurány Vasm. márc. 19, máj. 1, aug. szerdán.
12, október 26. kv. Zsámbék Pes tm. febr. 4, ápr. 24, jún.

Vasszécsény Vasm. febr. 16-t megelőző 24, okt. 28. mfogl.· szerdán áv., csűt,
csüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv: kirakóvásár,
napon, szept. 14-t és nov. 22-t megel. Zsámbok Pes tm. ápr. l-t, szept. 14-t meg-
csütörtökön. előző hétfőn.



176

Tartalomjegyzék.
. Oldal I

Naptári rész . . . . . . 1-32 26. Kutas Kálmán: Jézus a for-
1. N. S..: «Ne csüggedj el» 33-34 rásnál (Költemény) . ... .
2. Vitéz Magassy Sándor: Az 27. Bruhns után N.; Harc a

imádkozo Luther 35-39 gyermeklélekért Oroszország-
.3. Vályi Nagy Géza: Gusztáv ban. . . . .' . . . . . 109-111

. Adolf (1632-1932) (Költ.) . 4.0 28. Dr. KIss Jenő: Názáret ... 111-114
4. Németh Sámuel: Ki volt 29. Molnár Mária: Levele. a

Gusztáv Adolf? . . . . . 41--49 Luther Naptárhoz . . . . 115-116
.5. Beliczáné Okolicsányi Éva: A 30. Harsányi Gyula: Kőszeg .os-

visszanyert ország (Mese). 49-56 troma 1532-ben . . . . . 116-119
6. Móra Ferenc: Mi van a föld 31. Ziermann Lajos: Százéves

alatt? . .'. . . . 56-59 kapcsolatok a Gusztáv Adolf
7. Bakó József: Jégverés halott- Egyesület és ,Egyetemes

ja (Költemény) " . , 59 Gvámintézetünk .között . . 120-125
.8. * * * Az tperjesi vértanuk 32. Ziermann Lajos: D. Dr,

végső nyugalomra helye- Rendtorff Ferenc, . . . . 125-129
zése : . . . . , . . . . 60-63 33. D. Payr Sándor: A, lutheri

9. Dr. Sztranyavszky Sándor:' A. szellem kincsesházából. Az
protestantizmus mai hivatása G3 Egyházasberzsenyi Berzse-

10 M' E '1 ' ' 'K" . nyiek . . . ... '0 • ~ • 130-136
. argocsy rm ne: legyen- 63-G'9 .34. Ziermann Lajos: A. salzburgi
, lítve(Elbeszélés) protestánsok elüzetésének 200

11. * Tréfák . . .. 69 ' , .. 137 140
12 No' S' G' d ,. T ' idé ·~O 72 eves unnepe . . . . .. . - ..' .". .: az asagi anacsa o I - 35. Emléksorok : Hallós János.
13. Szigethy Lajos: Rózsás szem- Czipott Géza.Schöll Lajos,

.' üveg (Költemény) . . .. 72 B ld f G tá G dlL
14. N. S.:Asoproni, teológiai a au uszav. e u y a-

fakultás épületének felava- [os. .Szüts Gábor... .. 141-144
36 Az eklézsia humora .. 145-148

tása . ',' ., 73-74 37: N. S: Jegyzetek az egyház
15. M. J.: <Tartsd meg" ami életéből o •• '. :. 148-150

nálad van» 75-78 38, Dr. Kovácsics Sándor: A
16: Vitéz Magassy Sándor:. Késő "tűdövészröl . . . . .'. . 150-153

bánat . . .. .... 78-80 39. N. S.:, Tükörkép ek az' elmult
17. Vályi Nagy, Géza: Három ma- év történetéből . . o. •• 153-159

gyar huszár (Költemény). 81 40. Két Iciváló ev. pedagógus em-
18. Töltéssy. Zoltán: ,M~ az Ev. léke: Rátz -László. Fischer

Keresztyén Ifjúsági Egyesü-, Miklós ., . " , ,159-160
let? . . . . '. . . .... 82-83 41. Vályi Nagy Géza: Jégverés

19. Jakus Imre: Kérés (Költ.) 84 (Költemény).....,:
20. Dr. Oravecz : Ödön : Mozaik- 42. Jelentés a Luther Naptár

képek: VI. Rozsnyó. . . 8f-89 pályázatáról . . . . . , .
21. Évfordulók: Haydn József. 43. Pályázati hirdetés az 1933-iki

Geothe.Baksay, Sándor . . 90-93 évfolyamra.....,'
22. Vladár Viktor: Az elveszett 44, Ev, egyházi tiszti névtár ,

és visszanyert boldogság. 93-'97 45. Kuthy Dezső: "A mi minden-
23. Simon Ilona: Barabbás (Kől- napi kenyerünket add meg

temény) . " . .. . . .. 98 nekünk ma.» Záró' elmélke-'
24. Hamvas Béla: Az új erdélyi dés . . ., . . , . , . ,163-164

irodalom. 99-101 46. Országos vásárok Magyarcr-
25. Kilián Zoltán: Az igazi re- szág mai területén . 165-175

mek , (Elbeszélés) . . . . 101-108 47. Tartalomjegyzék , . . ,. 176

Oldal

109

160

161

161
161



I
I

Minden a Luther-Naptárra vonatkozó
megrendelés és megkeresés a Luther-
Naptár kiadóhivatalához, Sopjoon,

Paprét 2. sz. alá intézendő. I

A, ,
e e~ u er· ft ar

az 1932. szököévre~
az eddigiekhez hasonlóan az evangeHom hívei számára való-
sággal ér t é k e s é v k ö o y v és egyuttal általánosságban gazdag
oelDzetépítö alkotás gyanánt szolgál. E fontos, hézagpótló
misszióján kívül szépirodalmi részével, ismeretterjesztő és szóra-
koztató közleményeivel is nemesen épít, söt mulattat Is.

Itt az ideje azért, hogy az összes illetékes helyeken céltu-
datosao megszervezett terjesztési mozgalom az 1932. évi
Luther-Naptárt minden magyarul tudó evangélik,s családba
eljuttassa.

A gazdag tartalom és elsőrangú kiállitás miatt magas elö-
állítás! költségek mellett is az 1932. évi Luther-Naptár ára
nagyon olcsó: 1 peng6 eo fillér, amely ár mellett csak a buzgó
terjesztés biztosítja a kockázatos vállalkozás biztonságát.

A bizományosok számára a csomagokhoz mellékelt kísérő
levelek tartalmazzák az elszámolás feltételeit.

SZÉKELY ts TÁRSA

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

Párloljuk
Luther -Társ.aságunkat
Budapest,VID., Szentkirály-utca 51
mely minden könyvet és zenemüvet,
papir-, írö- és rajzszereket azonnal

olcsón és pontosan szálít,

::::::::::::Bibliák kaphatók. ::::::::::::

kiiDJVllyomda, kiiDyvkölészel és voulozoiDlézel
Soproo, Várkerilet 66. szám

- Telefon 394 -

Az érdeklődők figyelmét felhívjuk a Luther-Naptár
új pályázati hirdetésére.

Az 1932.évi "Képes Luther-Naptár" kÖDyvkereskedésbeDés bizományos
terjesztésbeD 1 peDgő 60 fillér, eces példáay ára a szerkeszt6ség által

küldve postaköltséggel együtt 1 peDgö 76 HUér.



Henker után Balázsfy.


