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Halottak napján.
A halottak' más körülmények között, más 

létformában élnek, mint mi. Nekik nincs többé 
testük, tehát testi táplálékra, pénzszerzésre nin
csen szükségük. Leikük érzései, szellemük erői 
nem irányulnak többé az anyagi kérdésekre, hanem 
elsősorban és inindenekfclett az erkölcsiekre.

A halottak létének vezető „szempontjai, ieg- 
fontósabb céljai: erkölcsiek. Ok hátramaradott 
hozzátartozóiktól nem azt várják, hogy sírjaikra 
anyagi értékű ajándékokat helyezzenek, hanem 
azt várják, hogy tiszta szeretetet, hűséges megem
lékezést és becsületes, tiszta életről való beszá
molási vigyenek lelkűk felé. A halottakat nem 
lehet megcsalni. Velük nem lehet azt megtenni, 
hogy megpróbáljuk őket kielégíteni egy-egy ko
szorúval, egy-egy mécsessel, a halottaknak ez nem 
ér semmit. Nekik élő, meleg szeretet kell! Nekik 
emlékezés kell! Nekik életünk folyásáról való be
számolás kell!

S mennyi a fájdalmuk, mennyi a Jelki éh
ségük és szomjuk, ha nem kapnak szeretetet, — 
mennyi a magányuk, ha róluk nem emlékezik 
meg senki sem! Mennyi a gyötrelmük, ha hozzá
juk tartozó visszamaradottaknak becstelen, rossz 
életét kell megérezniök.

Mindnyájan tudjuk, hogy az emberi élet 
gyötrelmei nem fejeződnek be a földi lét végén. 
A lelkekre a halál után is várnak szenvedések 
és küzdelmek. A földi embereknek módjuk van 
arra, hogy a halottak létét megkönnyítsék vagy 
megnehezítsék.

Mi, ennek a lapnak az olvasói, jól ismer
jük mindnyájan az el hagyatottság és magány

gyötrelmeit. Jussunk teljesen tudatára annak, hogy 
a halottaknak ehhez hasonló, de sokkal nagyobb 
gyötrelmet okozunk, ha elfeledkezünk róluk, ha 
nem visszük feléjük szívünket.

A mostani nehéz időkben sok „a névtelen 
hősi halott," sok „a háborús civil áldozat is.“ 
Gondoljunk arra, hogy ezek valamennyien mi he
lyettünk haltak korai, nehéz halált, mert ha ők nem, 
úgy mi kerültünk volna sorra.

Gondoljunk ezekre a halottakra külön sze
retettel, külön hálával és külön együttérzéssel, ők 
nem ismernek minket, mi nem ismerjük őket, de 
Őket nem kötik meg a test határai, lelkűk sza
bad s megérzi mindazt a melegséget, ami értük 
gyászoló, nekik áldozó szívünkből feléjük száll.

Ó keresztény (kelta) himnusz
Szent Mihályhoz.

< ■
Ó Szent Mihály, te győzedelmes, 
kinek paizsa alatt teszem körútamat,
Szent Mihály, fehér lovas, . 
csillogó kardú sárkányölő, 
légy oltalmazóm!
Te mennyország őre,
Istennek sugárzó hírnöke 
Szent Mihály, győzedelmes 
büszkeségem és vezérlőm 
Szent Mihály, győzedelmes 
szemeimnek fénye!

Körútamat teszem szentem oltalma alatt 
aszú mezőn, zöldelő réten, hideg pusztán.
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Ha beutaznám a messzi tengereket 
s a földnek minden égignyúló hegyeit: 
baj engem nem érne paizsod .alatt.- 
Szent Mihály, győzedelmes,

Ismeretes, hogy a nagynevű tudósnak, dr. 
Alexis Carrel-nek sikerült életben fenntartani éve
ken át, egy kioperált csirkeszívet. Ugyanezen el
járás szerint tervbe vette emberi testrészek és 
szervek életbentartását. Lindberghgei, a híres ame-

Szivemnek kincse,
Szent Mihály, győzedelmes,
Isten pásztora.'
A fenséges Szentháromság 
békéje legyen mindig velem; 
lovaimmal és barmaimmal, 
nyájam gyapjas juhaival, 
mezőn érő termésemmel, 
asztagba rakott gabonámmal.
Minden dologgal, kicsivel, naggyal, 
minden szerszámmal és jószággal 
a parton, a pusztán, 
csűrben, istállóban, kazalban, 
mert minden a Szentháromságé 
s a győzedelmes Szent Mihályé.

(Szokás .volt Szent Mihálykor kör
utat tenni a gazdaságban, s élőt, élet
telent oltalma alá ajánlani. (J volt az 
útonjárók védője is.)

Anyag és szellem.
A szívünk elszorul, ha rágondolunk a világ 

annyi táján dühöngő háborúra, amely’ annyi fiatal 
életet, annyi szellemi és anyagi javat követel ál
dozatul. Ha az események mögötti indító okot 
kutatjuk, abban vagy anyagi javak szerzését vagy 
pedig egy eszme diadalrajuttatására irányuló akara-» 
tót találunk. Ugyanezt a harcot megtaláljuk az 
emberi tevékenység minden terén: tudomány, val
lás, művészet, irodalom, stb. mindenütt ez a két 
elv küzd: anyag és szellem és a küzdelem cél
ja az ellenfél megsemmisítése. Mindenki tudja, 
hogy az élet küzdelem s ez a küzdelem a fejlődés 
egyik eleme. De az is bizonyos, hogy helytelen 
értékelésből csak zűrzavar származhat. S ez a zűr
zavar addig fog bénítólag hatni az emberiség fej
lődésére, amíg annak a felismerésére nem jutnak, 
hogy csak az anyag és szellem helyes értékelésé
ből és az emberi hivatás komoly megismeréséből 
jöhet létre harmónia és tartós béke. Tudatára kell 
egyszer ébrednünk annak, hogy az ember elsősor
ban szellemi lény s mint ilyennek legfőbb hivatása 
a szellemi tevékenység és hogy az anyag csak 
mint segítőeszköz szerepel a legfőbb hivatás tel
jesítése és elérése érdekében.

Annak jellemzésére, hogy a szellem és anyag 
értékelése még a tudományos világban is komoly 
probléma, az alábbi sorokban megemlítünk az 
utóbbi években lejátszódott esetet. Amennyiben 
helyesei, és kellő elmélyedéssel fontolóra vesszük 
a történteket, komoly és értékes tanulságokat von
hatunk le az ember magatartására és tevékenysé
gére vonatkozóan.

rikai repülöezredessel, egy állandóan működő mü- 
szívet készítettek. Céljuk az, hogy az emberi szer
veket átültessék, kicseréljék, akárcsak a gépalkat
részeket, s amíg a gyógyulás be nem áll, az élet
működést az említett mű-szívvel tartanák fenn.

Ugyanabban az időben, amikor dr. Carrel 
eljárásairól beszámolt a tudományos világnak, egy 
másik tudós, névszeririt M. Pfeiffer, előadásokat 
tartott Amerikában a tudomány képviselői előtt, 
egy új hormonnak a felfedezéséről, amit az agy
alapi mirigy (hypophysis) vált ki. E hormon neve 
„prolactin" és különböző hatásai kö^ül feltűnő az, 
amit az állatokon való kísérletezés kimutatott; a 
kezelt állatok a múlthoz viszonyítva sokkal nagyobb 
gondosságot és szeretetet tanúsítottak kicsinyeik 
iránt. Ebből aztán tudományosan levonták azt a 
következtetést, hogy prolactin-nal kezelt emberek 
jobbak és megértőbbek lesznek. Ettől indíttatva dr. 
Stochard egyetemi tanár kijelentette: „A békeév
ezred alapját a kémia segítségével meg lehet vet
ni és biztosítani."

A tudomány ezen anyagias álláspontját ma
ga a felfedező tudós nem tudta magáévá tenni és 
a „Das Goetheanum" svájci lapban kifejtette a 
maga nézetét. Ezek szerint a lényegei az. képezi, 
hogy az emberi szervezet anyagának a működése 
és mozgása összeköttetésben van az ember egész 
egyéniségével. Nem szabad elfelejteni, hogy az em
ber Énje kihat a szervezetre, mint az Én kifejezésére 
szolgáló eszközre, így tehát a mirigyekre is. Ez pedig 
egyidejűleg azt is jelenti, hogy nincsen semilyen 
erkölcsi jogunk arra, hogy kívülről befolyásoljuk az 
Én tevékenységét. Egy helyes ismeret és az Én egész
séges kihatása a testre, a hormonok kiválasztására 
is befolyással lehet, de nem szabad megengedni, 
hogy hormonok kormányozzák az Ént, mert ezál
tal az egyén egész belső élete veszélynek van ki
téve. Az emberben ki kell fejleszteni elsősorban 
az ismeretet, a megértést és a szabad teremtő 
cselekvést, akkor majd mirigyek'és hormonok össz
hangba kerülnek.

A teremtő természet főcélja az emberi test, 
s ennek kormányzására hivatott az emberi szellem. 
A szellem  a z  első, s ennek helyes működése ki
hatással van a testre. Ha a szellem elvesztette 
egyensúlyát, kémiai anyagok nem hozhatnak igazi 
javulást, mert az embert csak valami félig-szellemi 
és idegen fogja uralni és hiányozni fog az öntu
datos Én szellemi impulzusa. M. Pfeiffer szerint, 
az egyedüli megoldás az ember részére marad: 
eg y  tis z ta  és  fe n k ö lt ön tudat.

M. Pfeiffer fejtegetéseit a könnyebb megértés 
érdekében kénytelenek voltunk leegyszerűsíteni. A 
teljes megértés sok előzetes szellemi és tudomá
nyos ismeretet követel.

A felfedezés értékén túl figyelemre méltó a 
felfedező gondolkodásmódja és magatartása. Hír-
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nevét már maga a felfedezés biztosítja. A vagyon
szerzésnek és meggazdagodásnak útját azonban ö 
maga vágja el. Mily könnyű lett volna találni egy 
érdekcsoportot és elárasztani a-világot a „prolactin" 
injectiókkal. Még a „békeévezred" kedvéért sem 
teszi meg, mert az ember belső szabadságát, az 
emberi Én szellemi tevékenységét nem akarja az 
állati közösség nívójára lesüllyeszteni, még akkor 
sem, ha azok békés és jómodorú állatok lennének. 
A felelősségérzetnek ezt a fokát csak tisztelni lehet 
s ez-csak olyan egyéniség lelkének a mélyéből 
fakadhat, aki hiszi és tudja, hogy „a szellem az 
első." '

A háború.
Október 22-én lépett ötödik havába a ném^t- 

szovjet háború. Az elmúlt hét során az arcvonal 
középső és déli részén voltak heves harcok. A 
déli arcvonalrészen történt újabb előnyomulás kö
vetkeztében a német csapatok 600 kilométerre 
vannak az 5 — 6 ezer méter magas hegylánc mö
gött levő kaukázusi olajvidéktől. Ennek védelmére 
a Szovjetunió és Anglia közösen építi ki az erőd
rendszert Rosztov és Asztrachán városok között. 
A szükséges anyagot Iránon keresztül Indiából 
szállítják benszülött munkáscsapatok, akiket az 
erődrendszer építéséhez is felhasználnak. A szállí
tás már megkezdődött, ezenkívül angol mérnökök 
is, szakmunkások is elindultak a Kaukázus vidékére.

A d éli arcvonalrészen  most folyik a németek 
harmadik nagyméretű hadművelete. A Dnyeper-vo- 
nal áttörése után a német csapatok egyik szárnya 
Charkov felé tört előre és a Donec folyómedence 
iparvidékének ezt a fővárosát félköralakban körül
vette. A várostól a németek mintegy 100 kilomé
ternyire vannak. A csapatok másik szárnya déli 
irányba, a Fekete-tenger öblét képező Azovi-tenger 
felé nyomult és elfoglalta Tagánrog kikötőt. Ez a 
kikötőváros 50 kilométerre van a Don torkolatá
nál levő Rosztovtól. Taganrogot a szovjet csapa
tok a kiürítés előtt teljesen összerombolták. A 
Szovjet egyébként a Donec folyó mentén levő 
ipartelepek és bányák berendezéseinek elszállítását 
megkezdte. Ahol az elszállításra lehetőség nincs, 
ott rombolnak.

A déli arcvonai eseményeihez tartozik, hogy 
a német és román csapatok elfoglalták Odesszát. 
Ezt a • fontos feketeténgeri kikötőt Románia be
kebelezte.

A k özépső  arcvonalrészen  a német csapatok 
hatalmas erejű támadása október elején indult meg. 
A Rsjev és Brjanszk városok között levő mintegy 
500 kilométeres szakaszon a németek áttörték Ti- 
mosenko arcvonalát. A leghevesebb harcok Vjazma 
és Brjanszk körül alakultak ki, ahol 67 lövész, 
6 lovas és 7 páncélos szovjet hadosztály került a 
német csapatok gyűrűjébe. A rendkívül elkesere
dett kitörési és ellentámadási kísérleteket a néme
tek legyőzték és a két város körüli harcokban 648 
ezer foglyot ejtettek. Ezenkívül 1197 páncélos 
harcikocsit, 5229 mindenféle ágyút és áttekinthe
tetlen hadianyagot zsákmányoltak.

A német csapatok a sikeres áttörés után 
átkarolási hadműveletbe kezdtek. Az északi szárny 
Rsjevtől északkelet felé haladva elérte és elfoglalta 
Kalinin Városát, a' déli pedig délkeleti irányban 
Őreit (Tula várostól délre van mintegy 200 kilo
méterre). Az elért eredmények folytán a Moszkva 
felé előnyomuló német csapatok félkörben körül
vették Moszkvát.

A német győzelmek következtében Moszkva 
rendkívül válságos helyzetbe került.

A szovjet kormány székhelyét Szamara városba 
tette .át. Elköltöztek a szovjet fővárosból az ide
gen országok képviseletei is. A városban ostrom- 
állapotot rendeltek el, a gyárak munkásait pedig 
munkásezredekbe sorozták. Ezeket is az arcvonalra 
vitték. A hírek szerint Sztálin a fővárosban maradt.

A z északi arcvona részen  az időjárás már 
rendkívül rossz. A hadműveletek azért itt is tar
tanak. A szovjet csapatok kitörésekkel kísérletez
nek, de ezeket a németek sorra visszaverik. A finn 
csapatok az Onyega-tó partján folytatták előnyo
mulásukat déí felé.

A z elfoglalt terü letek  közigazgatási beosztása 
megkezdődött. A balti államokat (Litvániát, Észt- 
és Lettországot) Németországhoz csatolták és kü
lön főkormányzósággá alakították. A főkormány
zóság székhelye Révai lett. A volt Fehér-Oroszor- 
szág Fehér-Ruténia lett, egyelőre ugyancsak fő- 
kormányzósági jelleggel.

A légiháború  során a német repülőgépek 
Anglia nyugati és délnyugati partvidékét bombáz
ták. A repülőgépek két angol hajót elsüllyesztettek. 
Az olasz repülőgépek Málta fővárosa ellen intéztek 
légitámadást. Az angolok Németország déli, dél
nyugati és nyugati részei fölé repültek és ott dob
tak le bombákat. A megszállt francia területen 
Bordeaux városát bombázták, hat polgári egyén 
meghalt. Olaszországban Nápolyt bombázták, ahol 
12 ember halt meg.

A tengeri háború  során Anglia partvidéke 
mellett 12 kereskedelmi hajót süllyesztettek el a 
németek, Gibraltár környékén pedig egyel.

Afrikában  Tobruk és az abeszíniai Amba 
városa körül voltak heves harcok az angolok és 
az olaszok között. Az angolok mind a két város
nál sok halottat veszítettek.

A h g ú ja b b  esem ények  közé tartozik, hogy 
a szövetséges csapatok Ukrajnában elfoglalták 
Sztalinót. Sztalinó 500 ezer lakosú város, 150 
kilométerre van Rosztov elölt és a donecmenti 
iparvidék egyik jelentős központja. A német had
vezetőség láthatólag a Donec-medence elfoglalá
sát szorgalmazza, mert ez esetben nemcsak jelen
tős ipari nyersanyaghoz jut, hanem a Szovjetet 
hadiiparának 75 százalékától megfosztja.

Jelentést adtak ki az arcvonal északi részén 
október 21-ig történt eseményekről. A németek 
tíznapos elkeseredett küzdelem után elfoglalták az 
Észtország partja mellett levő Dagö-szigetet, ami
vel az utolsó keletitengeri sziget is birtokukba 
került. A német csapatok október folyamán Lening- 
rád környékén 5000 kiserődöt foglaltak el és több
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mint 80 ezer aknát tettek ártalmatlanná, több mint 
300 ezer foglyot ' ejtettek és 1581 páncélost és 
4063 ágyút zsákmányoltak, vagy semmisítettek meg.

H onvédein k  a háborúban.

Honvédeink a német csapatok harmadik ha
talmas ukrajnai hadműveletében is részt vesznek. 
Üldözik a visszavonuló ellenséget és előretörésük 
során több fontos pontot ragadtak el az ellenség
től és néhány hídfőállást elfoglaltak. A most folyó 
hadműveletekről részletes jelentést még nem adod 
ki a hadvezetőség, de ismerteti a honvédcsapatok 
tevékenységét az Azovi-tenger mentén lefolyt be
kerítő csata idején.

Honvédeink feladata ennek során is az volt, 
hogy tartsák a Dnyeper folyó keletre mélyen beugró 
szakaszát. Itt kellett megakadályozniok azt, hogy 
a németek által bekerített csapatok kitörjenek. Az 
ellenség hét Ízben intézett támadást honvédeink 
arcvonala ellen, de egy sem sikerült. Ebben az 
időben főleg a tüzérségi tevékenység volt élénk, 
amelynek során tüzéreink és repülőink az ellen
ség ütegeinek leküzdése és megsemmisítése terén 
ért el szép eredményt. A harcbavetett légierők 
valamennyi egysége épségben visszatért. A vesz
teség mélyen alatta maradt az eddigi átlagos 
veszteségarányoknak.

A Kormányzó Úr a keleti arcvonalon hősie
sen harcoló honvédeink között ismét nagyobb, 
számú kitüntetést oszlott.

A legújabb jelentések azt adják hírűi, hogy 
a Donec elleni hadműveletekben a magyar hon
védség is résztvesz a német és olasz szövetsége
sek oldalán. Már eddigi eredményeikkel is lehe
tetlenné tették az ellenség részére a Donec-vonal 
tartását. Olyan pontok kerültek a szövetségesek 
birtokába, amelyeknek elfoglalásával a védelem 
legfontosabb feltételeitől fosztották meg az ellen
séget. A honvédseregtestek további eíőretörésükke! 
újabb értékes eredményeket értek el.

Felemelték a hadirokkantak járadékát.
A világháború hadirokkantjainak és hadiöz

vegyeinek régi sérelmét orvosolta a kormányzat 
most kiadott rendeleté.

Különösen megelégedést hoz az a rendelke
zés, hogy a végkielégitett hadiözvegyek is kaphát- 
nak segélyt, ami negyedévenkinl 30 pengő lehet. 
Ezt a segélyt a honvédelmi miniszter engedélyez
heti s így a kérelmet a honvédelmi miniszterhez 
kell benyújtani, természetesen a községi elöljáró
ság útján, mert közvetlenül nem lehet a minisz
terhez beadni.

Szükséges volna ezek után most már az is, 
hogy a hasonló sorsra jutott hadirokkantakról 
szintén hasonlóképpen gondoskodjanak.

A hadirokkantak már július 1 -töl kezdve 
kapják meg a magasabb járadékot, amit nem kell 
külön kérni, mert az Illetményhivatai már ezt utalja 
ki részükre.

A járadékok az új megállapítás szerint a 
következők:

A ) tis z ti■ ellá tási. csoportban:

a) 1. járadékosztályú hadirokkant járadéka 
havi 240 P. b) 1. járadékosztályú hadirokkant ne
velési pótléka hadigyámoltankint havi 8 P. c) II. 
járadékösztályú hadirokkant járadéka havi 96 P. 
d) II. járadékosztályú hadirokkant nevelési pótléka 
hadigyámoltankint havi 6 P. e) III. járadékosztályú 
hadirokkant járadéka havi 40 P. f )  III. járadék
osztályú hadirokkant nevelési pótléka hadigyámol
tankint havi 3 P. g )  IV. járadékosztályú hadirok
kant járadéka havi 4 P. h) IV. járadékösztályú 
hadirokkant nevelési pótléka hadigyámoltankint 
havi 2 P. i) — 1. Ötvenötödik életévét be nem töltött 
hadiözvegy járadéka havi 16 P. i ) —2. Ötvenötö
dik életévét betöltött-hadiözvegy járadéka havi 30 
P. j )  Hadiárva (félárva) járadéka havi 8 P. k) 
Szülőtlen hadiárva (1933 : VII. t.-c. 17. § (2) bek.) 
járadéka havi. 14 P. I) Hadigondozott családtag já
radéksegélye havi 15 P.

B ) A z a ltis z ti  e llá tá si csoportban:

a) I. járadékosztályú hadirokkant járadéka 
havi 120 P. b) I. járadékosztályú hadirokkant ne
velési pótléka hadigyámoltankint havi 6 P. c) II. 
járadékosztályú hadirokkant járadéka havi 70 P. 
d) II. járadékosztályú hadirokkant nevelési pótléka 
hadigyámoltankint havi 4 P. e) III. járadékosztályú 
hadirokkant járadéka havi 30 P.. f )  III. járadék
osztályú hadirokkant nevelési pótléka hadigyámol
tankint havi 2 P. g )  ÍV. járadékosztályú hadirok
kant járadéka havi 2 P. h) IV. járadékosztályú 
hadirokkant nevelési pótléka hadigyámoltankint 
havi 1 P 50 f. ' Ötvenedik életévéi be nem
töltött hadiözvegy járadéka havi 10 P. i ) —2. Öt
venedik életévét betöltött hadiözvegy járadéka havi 
15 P. j )  Hadiárva (félárva) járadéka havi 6 P. k) 
Szülőtlen hadiárva járadéka havi 10 P. I) Hadi- 
gondozott családtag járadéksegélye havi 10 P.

C ) A legén ység i e llá tá si csoportban:

a) I. járadékosztályú hadirokkant járadéka 
havi 80 P. b) I. járadékösztályú‘hadirokkant neve
lési pótléka hadigyámoltankint havi 4 P. c) II. 
járadékosztályú hadirokkant járadéka havi 48 P. 
d) II. járadékosztályú hadirokkant nevelési pótléka 
hadigyámoltankint havi 3 P. e) III. járadékosztályú 
hadirokkant járadéka havi 20 P. f )  III. járadék
osztályú hadirokkant nevelési pótléka hadigyámol
tankint havi 2 P. g )  IV. járadékosztályú hadirok
kant járadéka havi 2 P. h) IV. járadékosztályú 
hadirokkant nevelési pótéka hadigyámoltankint havi 
1 P 50 f. /)—l. Ötvenedik életévét be nem töl
tött hadiözvegy járadéka havi 10 P. i)— 2. Ötve
nedik életévét betöltött hadiözvegy .járadéka havi 
15 P. j )  Hadiárva (félárva) járadéka havi 4 P. 
k) Szülőtlen hadiárva járadéka havi 8 P. I) Hadi- 
gondozott családtag járadéksegélyc havi 10 P.
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Elnémult harangot kérnek a Bukovi
nából jött székely magyarok*. . .

Másfélszázad óta most másodszor instálnak 
püspököt az andrásfalvi magyar reformátusok.

Először 1797-ben járultak kéréssel püspök 
elejibe. Ezelőtt éppen 144 évvel két messziről jött 
vándor é/kezett a kolozsvári református püspökhöz, 
Abáts János superintendenshez. A két vándornak 
harcssbajusza volt, mellükön ama vértes katonák 
páncéljához hasonlatos bőrmellény, erősen meg- 
tarkázva hímzett Virágokkal. Fáradtak voltak kutyául', 
mert messziről jöttek, túl a Kárpátokról, Bukovina 
földjéről, a Szucsova partjáról.

Messze idegenből jöttek, de nem voltak ide
genek mégse. A vén püspök ámulva hallotta ízes 
székely szavukat. Sőt, még a hitben is testvérek 
voltak, mert elmondták, hogy ők Bukovinába buj
dosott székely reformátusok, Andrásfalvárót.

A bőrmellény alól írást kotort elő az egyik 
s átnyújtotta a püspöknek.

A püspök olvasni kezdte az instanciát és. 
abból forró könyörgés sugárzott feléje és olyan 
izzó vágyakozás, hogy a püspöknek meleg lett a 
szíve és kipirult az orcája.

Az instanciát ötvenkét andrásfalvi bujdosó 
írta alá s az írásban kérték egy akarattal, egy vá
gyással a püspök urat, hogy küldjön nekik papot 
haniarsággal, aki pásztoruk legyen a messze ide
genben.

A püspök megnedvesedett szemmel nézte az 
írást, azután szemeit a bukovinai futárokra vetette:

— S mit tudnátok szánni ama pásztornak, 
kit hozzátok küldenék?

Feleltek egyszerre:
— Száz rénes forintokat. Csak annyit, mivel 

erősen szegények vagyunk mi!
A püspök elbúsult erősen, mert kevés volt 

. ez a szánt összeg, szerfelett kevés egy papi 
ember élésére, de azért bíztató szavakkal bocsá
totta vissza a hírnököket:

— Majd csak lesz valahogy..
A bőrvértes futárok visszaindultak, által a 

kárpáti hágón, reménységet vive, a püspök pedig 
ott maradt Kolozsvárt, nagy gondban.

De nem sokáig búslakodott, mert Isten se
gedelmet küldött a bukovinai -magyaroknak s Na- 
látzi József, Hunyad főispánja, emberséges jó re
formátus székely nagyúr vállalta az andrásfalvi 
pap fizetésének a kiegészítését.

Pásztor ment a Szucsova mellé 1801-ben. 
Templom épült s azóta pásztoros ‘nép voltak az 
idegenben az andrásfalviak. Meg is maradtak: ma
gyarnak, reformátusnak.

144 év múlva, most júniusban, mikor vissza- 
telepitettük őket, töretlenül, épen jöttek vissza a 
Kárpátokon túlról, hogy ezután már magyar föl
dön legyenek magyarok.

A szép templom odamaradt a Szucsova 
partján. 'Az úrvacsorái ékes szép holmikat is ott

* Ez év júniusában a visszatért Délvidékre telepí
tették néhány bukovinai (Románia) magyar falu lakosságát.

tartotta az oláh. És két harangjukat is elvették 
tőlük a határon, a két vén harangot, melyek közül 
az egyik 1801-ben,-a másik 1836-ban öntődött.

Itt a Bácska nagyszerű földjén mindent kap
tak a hazajött tesvérek: házat, földet, barmot, ve
tőmagot.

Csak templomot nem.
Majd építenek, ha egy kicsit megerősödnek 

anyagilag. Addig az iskolában tisztelik az Istent.
De vagyon egy nagy vágyásuk, amit szeret

nének valóra váltani, haniarsággal. Harang kellene 
nekik. Olyan forró vágyakozással óhajtoznak most 
egy harang után, amely össze gyűjtse őket, mint 
egykori futárjaik Abáts püspök előtt pap és egy
ház után.

Ajánlották nekik, hogy keressék meg instan
ciában Ravasz püspök urat és kérjék meg erősen, 
adja oda nekik az elpusztult hidasi református 
egyház elnémult harangját.

Az elnémult harangot megérdemli ez a nép, 
amelyik 144 évig tartó pusztai bujdosás után is 
épen, fogyatkozás nélkül megtartotta magyarságát 
és református hitét.

Ez a századok viharában cserzett, sanyarga
tott, bujdosó nép, ebek harmincadján is megma
radott.'A hitet megtartotta s a hit megtartotta.

Ha megkapják a harangot, melyet elnémulni 
engedett a Dunántúl, ők megszólaltatják és nem 
engedik elnémulni többé.

Az elnémult harang az elismerés bronzérme 
lesz ennek az eklézsiának, amely most jött haza 
az idegenből úgy, mint Dániel a tüzes kemencé
ből: épen, töretlenül.

... Bizony, 144 év óta most fordulnak má
sodszor püspökhöz. Kipróbált erős kezeikbe, testvér 
kezeikbe adjuk oda az elnémult harang kötelét.

A földmíves szobra.
A magyar falunak és az életet adó-magyar 

földnek szépségét még soha nem éreztem át annyira, 
mint nemrégiben, vidéki tartózkodásom napjai 

•alatt. Felkelésben megelőzve a napot, jártam a lan- 
kás, dombos határt, vadgalamb bugását, sárgarigó 
füttyét hallgattam és figyeltem, hogy mi minden tör
ténik a magyar ugaron a késő nyár harmattól csil
logó reggelén. Egy táblán akkor még kévékben állt 
a búza, de napkeltekor már az ökrösszekerek hosszú 
vendégoldalai közé rakták serény kezek az 'eljö
vendő idők kalászos élelmét. Majd indultak vissza 
a keskeny dülőutakon a távolban duruzsoló hang 
felé, ahol a cséplőgép szemelve ontotta zsákba a 
mindennapi 'kenyér áldott magját. Amíg itt a munka 
termése aranylóan ömlött a gépből, amott egy másik 
táblán az eke szarvára hajolva szántott, egy nagy- 
bajuszú idősebb magyar, ekéje vasán széthasadva 
porhanyón omlott szét a föld, puhán vetett ágya
ként a majd belékerülő magnak. Távolabb asszo
nyok szedték a burgonyát, fészkeik köré óvatosan 
eresztve kapájukat és rakták kupacba, amott fiatal 
lányok a csörgő hüvelyű babszárakat húzták ki a 
földből. Szekérre kerül este ez is, hogy otthon az
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udvar söpört helyére terített ponyván cséphadarók- 
kal kiverjék a babot belőle.

Egy ákácos szélén.levett kalappal állva figyel
tem a magyar földnek e csendesen szorgalmas mun
kásait. Amikor a szántó férfi az ákácoshoz ért, meg
állt a két lóval, megtörölte a homlokát és körül
nézett. Ekkor köszöntem rá barátságos adj’ Isten 
jó reggelttel.

— Látom, jól megy a munka bátya!
— Hála Istennek, megy lassacskán...
— Az.otthoniak is szerte vannak?
— Szerte, instálom, a feleségem amott a 

krumplinál, két kisebb lyányom babot szed, a sor 
alá még nem került fiam a gépnél van, a legkisebb 
gyerek a libákkal, a nagy lányom meg otthon az 
ebéd körül.

— Hát mindenki foglalkozik valamivel?
— így kell annak lenni. De még van egy 

fiam. Az áll a legnagyobb munkában, mert hogy 
katona. Kint van most a Búgnál, ahol én is vol
tam 17-ben.

— Segítse haza az Isten a fiát szerencsésen 
bátya, úgy mint magát.

— Adja a jóságos Mindenható. Istennek 
ajánlom...

Ezzel el is köszönt a gazdaember és neki 
is indította lovait a szántásfordulónak.

Lelkem minden szeretetével néztem a magyar 
föld e korán elaggott- munkása után, s valahogy 
eszembe jutott a híres kép, a Hans Thoma rajzolta 
magvető. Öreg, szakállas ember lehajtott fővel, 
hosszú setét pantallóban, amelyet nadrágtartó tart, 
a nyakábakötött s vetőmaggal teli lepedőből szórja 
a magot. Mellclte magányos fácska, melynek tövéből 
vadhajtások törnek fölfelé, felette meg sűrű felhők 
húznak az égen. Komoran szép szimbolikus kép, 
melyen valami Böcklin-féle misztikum terjeng. E 
gondolat közben azonban szemem elréved a nap
sütötte földeken és érzem, hogy milyen más lelki
ségben fogantatott a Magvető c rajza. És egyre 
távolodik e hirtelcnül lelkembe ötlött kép, amint a 
sokszor borús, olykor napsütötte, többször vihar
dúlta, gyakran véráztatta magyar ugarnak munkás 
kezek művelte tájain végigtekintek lelki szemeim
mel. És elém rajzolódik, hogy milyen szép volna, 
ha nem képben, hanem szoborban örökítenénk meg 
mi magyarok az ólét nyújtó föld dolgos munkásait. 
Hogy megbecsülni tanulja mindenki a magyar élet 
fáradtságot nem ismerő magvetőit. Dolgozó ház- 
népével együtt a földmíves magyart, akinek a fia 
fegyverrel harcolt századokon át, s harcol ma is a 
magyar föld birtokáért. És vérét ontotta és ontja 
azért, hogy verőfényes égbolt alatt, a természet föl- 
séges csendjében, madárcsicsergés közben békésen 
és szabadon dolgozhassanak az otthonlevők.

Egy pillanatra lehúnyt szemmel így képzel
tem el a nvgyar földmívesnek és családjának szo
borba öntött szimbólumát, amely a magyar anya
föld szeretetét és a karddal védett munkát jel
képezné...

Mea culpa.
Hófergeteges téli éjszakán
Mint hópihék szállnak reám az álmok, —
Végzetként rohan felém a halál,
Rajtam van még a bűn, az ősi átok.

Mellemet verve mea culpázok,
Elhagyják ajkam Credok, Miatyánkok.
A túlsó parton lángtengert, látok, 
Mennydörgések között ezer villámot.

A tenger ölén lélekhajó ég,
Máglyatüzön van lelkek milliója,
Tüzes mezben vár sok ördögi rém, 
Harsan az éjbe pokol riadója...

Hófergeteges téli éjszakán 
Elhagyják ajkam Credok, Miatyánkok, 
Száll a lelkem, a végtelenbe száll... 
Én mellemet verve, mea culpázok.

$gg V ilág  fo lyása .

M agyar faragó tehetség . A népművészei 
egyik igen fontos kifejezési formája a fafaragás. 
A nép gyermekei nem juthatnak drága kövekhez, 
márványokhoz és a rendelkezésükre álló legolcsóbb 
anyagra, a fára faragják azt a művészi érzést, ami 
a. lelkűkben él. A magyar népnek rendkívül sok 
tehetséges fafaragója van, pásztorok, szegény föld
mívesek, akik különleges szerszámok nélkül, a 
szalonnafalatozásra való bicskával faragnak fából 
szebbnél-szebb dolgokat.

Ezek közé a tehetséges faragók közé tartozik 
ifj. Vákánt Lőrinc karcagi földmíves. Tehetséges, 
mégpedig a legjavából való. Már néhányszor hal
latott itt-ott magáról faragásaival. A tél folyamán 
Hitlernek és Mussolininak küldött remekbe faragott 
kicsiny hegedűt, amely nemcsak szép, hanem hasz
nos is, mert csigatésztát lehet vele készíteni.

Nemrég megjelent ifj. Vákánl Lőrinc az egyik 
lap szerkesztőségében és bemutatta legújabb mun
káit: egy nagykúnsági szélmalmot molnárral együtt 
és egy ugyancsak nagykúnsági juhásztelepet juhász
házzal, óllal, juhászokkal, birkákkal, kúttal és min
den egyébbel. Ez a két munkája valóban bámulato
san szép. E lapnak a szerkesztősége a Népművészeti 
Múzeum figyelmébe ajánlotta ifj. Vákánt Lőrinc mun
káját. Ez a szélmalom és juhásztelep már több az egy
szerűen tehetséges faragásnál. Ez már művészet 
és ezenfelül a magyar nép múltjának művészi 
megörökítése. A nagykúnsági szélmalom és a 
juhásztelep maholnap a múlté lesz. Itt-ott található 
belőlük egy-egy és nemsokára csak képekből em
lékezünk rájok.
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JANCSI
Regény

írta Galambos János.
(Folytatás.)

Vilmába nem volt szerelmes. De a székely- 
ség iránt föllángolt egész szerelme. Mindegyre 
eszébe, ötlött, amit Keresztes olyan büszkén mon
dott, hogy ő itt kultúrát csinál s hogy minden 
kereskedés gócpontja a műveltségnek. Igen, igaza 
van: a műveltség terjed, a kívülről jövő, az ide-’ 
gén — és tönkreteszi a belsőt, a sajátot! Ötven
hatvan év múlva talán már azt sem fogják tudni: 
mi a nyüst, mi az osztpváta, mi a durgálás, mi 
a ványolókád, mi a díirückölő? Tönkremegy a 
népipar, tönkre a népnyelv, tönkre a népköltés! 
Istenem! Ha bár az emléke megmaradna!... Men
teni kell, meg kell menteni, ami még megment
hető! És Jancsi élénk lelkifurdalást érez, amiért 
úgy elhanyagolta a székelykedést. Amióta hazake
rült, alig gyűjtött valamit. Pedig a szó elröpül, s 
amit meghallgatott volna, ha utánajár, talán soha 
többé meg nem hallja.

Azért — kötelességtudóan — szépen beül a fi- 
lagóriába tanulni, azzal a szándékkal, hogy amikór 
majd belefárad a tanulásba, elmegy Déneshez az 
udvarra vagy az istállóba, bárhol is legyen, s ami 
följegyeznivalót hall tőle — ó bizonyosan hall — azt 
nyomban följegyzi; ezután pedig minden kis mor
zsa-időt a székely kedésnek szentel.

Ám alig fog bele egy matematikai levezetésbe, 
máris nagy kiáltozást hall az utca felől: egy csomó 
gyermekhangot s közben-közben csodálatos horko
lást, sikoltozást is. Valakit bosszantanak, valakit 
bántanak s a félelem sajtolja ki a szerencsétlenből 
azokat a csaknem állati hangokat. Jancsi odasza
lad a léckerítéshez. Hát Vaksi Rebit látja az utcán 
s körülötte egy csomó gyermeket: fiút, leányt ösz- 
sze-vissza.

Jancsi sokszor látta már ezt a szegény Vaksi 
Rebit, ismerte, mint a vidék futóbolondját, de a 
történetéről még eddig semmit sem hallott.. Az öreg 
Rác Lina, a falu egyetlen vénleánya jár arra éppen, 
az meséli el a históriát.

Jancsinak van mit jegyeznie. Le is írja mele
gében a Vaksi Rebi történetét..

Jancsi újra belemelegedett a székelyeskedésbe.

20.

A juhnyírástól az aratásig való időben neki- 
állanak a fehérnépek s megfonják, megdurgálják a 
gyapjút. Ilyenkor aztán, ha jó az idő, összegyűl
nek délutánonként nyolcan-tízen: asszóny, leány 
elegyesen, kiülnek a kapuba,, fonnak, durgálnak 
szorgalmasan és persze jár a szájuk szaporán.

Jancsi ép délutáni sétájáról tér haza, s amint 
egy ilyen fehérnép-gyülekezet előtt elhalad, barát
ságosan köszön,

— Adjon Isten! — köszönnek vissza a fe
hérnépek.

— Jaj, úrfi lelkem — kezdi aztán az egyik 
— nem vóna olyan szövés, hogy óvasson nekünk

valamit? Van itt komámasszonynak egy könyve, 
olyan igazi szép históriák vadnak benne, hogy az 
embernek olvad el a szüve, ha hallgassa.

Jancsi vállalkozik a fölolvasásra, roppant örö
met keltve. Odaültetik maguk közé egy háromlábú 
kis székre s Jancsi nekikezd.

-í-

Ennek a fölolvasásnak a híre persze eljutott 
a Klári néni fülébe is.

— Úriember nem ül össze a parasztokkal — 
mondja. — Nem szeretem az effélét. Aztán meg a. 
tanulástól vetted el az időt. Hej fiú, fiú! —,s a  hang
ja megkeseredik — félek, hogy most sem lesz ab
ból a szigorlatból semmi.

Jancsi alázatos kérlelésre fogja a dolgot.
— Klári néni, higyjen nekem, vannak az em

bernek megérzései, s én érzem, hogy engem megöl 
a város!

— Ezt már hallottam vagy százszor!
— S nem eljuttatott a vérköpésig?
— Még sohasem voltál ilyen jól, mint most!
— No majd nem leszek, ha visszakerülök a 

városba! Klári néni, lelkem, mondja: miért kell ne
kem okvetlenül építésszé lennem? Más téren töb
bet produkálnék.

— Például a székely tájnyelví és néprajzi 
sajátságok gyűjtésével.

— De nem lehet belőle megélni! — Te fiú, 
hát hol a te eszed? Négy éve, hogy érettségit tet
tél s még most sem nőtt be a fejedlágya? Vagy 
arra számítasz, hogy úgyis rád hagyom majd a va
gyonomat s lesz miből megélned?

Jancsiban fölágaskodik az önérzet:
— Ha Klári néni ezt föltételezi rólam, akkor az 
annyi, mintha ajtót mutatna! Komolyan föltételezi?

— Hallgass! Nem vagyok kíváncsi a meg
jegyzéseidre. Megígérted, hogy tanulsz...

Igen, Klári néni, megígértem, de napról-napra 
jobban látom, érzem: mennyire elhamarkodtam ezt 
az ígéretet. Sokkal, de sokkal jobb lenne, ha Klári 
néni nem rám költené a pénzét, hanem Vilmára: 
ha Vilmát neveltetné.

Jancsiban olyan hirtelen támadt ez az ötlet, 
hogy őt magát is meglepi, de meglepi Klári nénit 
is. Ám ha már fölvetődött ez a tárgy, hát ösztönö
sen belékapaszkodnak mind a ketten, mert ez a 
kiélesedett helyzet megenyhüléséve! kecsegtet. De 
Klári nénit á  kíváncsiság is sarkalja. - Valami össze- 

. esküvésfélét sejt.
— Vilmát? — kérdi elképedt hangon.
— Benne több öröme lenne Klári néninek, mint 
bennem. Vilma egészséges és szeret tanulni.

Klári néni erősen fölgerjed:
— Mi? hogy én még Vilmát is taníttassam? 

Hát ki vagyok én? mi vagyok én? Fejőstehene az 
egész rokonságnak? Tessék! Szelíd a lelkem, olyan 
szelíd s olyan szerény, hogy az ember azt hinné: 
egy kanál' vaj sem olvadna el a szájában, s a 
hátam mögött bezzeg... mert úgye ő biztatott fel?
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Jancsiban meghűl a vér arra a gondolatra, 
hogy elhamarkodott szavaival árthat Vilmának, de 
ugyanakkor végigszalad rajta valami megbotránko
zásféle is, hogy mennyire nem ismeri Klári néni 
sem öt, sem Vilmát.

— Vilma? — fakad ki belőle a kérdés, de 
olyan hangon, hogy Klári néni rögtön megérzi: 
mennyire tévedett. — Azt hiszi Klári néni, Vilma 
biztatott föl? Istenem, Vilmáról gondolhat ilyent? 
Hiszen ő még akkor sem szólna s még akkor is 
hálát adna, ha fát vágnának rajta.

— Akkor te biztatod ellenem!
— Én? Klári néni.
—  Igen, egyszer meghallottam, hogy tege- 

ződtök.
- -  Természetesen, hiszen rokonok vagyunk.
Klári néni újra fölfortyan:
— Mondtam már, hogy vége a rokonságnak! 

Nem érted?
— Nem, a rokonságnak nem lehet vége.
— De igen! Aki méltatlanná válik a rokon

ságra, az nem rokon többé!
— De Klári néni, hát tehet az a szegény le

ány arról, amit édesanyja cselekedett?
— Nyugodjál meg, fiam, hogy a te öreg né- 

nédnek benőtt már a fejelágya s a szíve sincsen 
köböl. Én gondoskodom Vilmáról. Hónapról-hó- 
napra beteszem a bérét a takarékba. Néhány esz
tendő múlva szép kis summája lesz hozományra, 
s férjhez mehet tisztességgel valami jóravaló ipa
roshoz vagy kereskedőhöz.

— Vilma különb sorsot érdemelne. Azért 
mondom, Klári néni, hogy inkább őt tessék tanít- 
tafni, mint engem, ő érdemesebb rá.

— Inkább őt, mint téged? Elment az eszed? 
Hát belőled mi lesz? Mit akarsz csinálni?

— Ott van a kis birtokom, házam...
— Abból akarsz megélni? Tizenhét holdból? 

Még parasztnak sem sok!
— Hát leszek parasztember.
Ez — Klári néni szerint — akkora ostobaság, 

hogy ezért már haragudni sem lehet. Legyint egyet 
s csak ennyit níond:

— Na, neked ma nincs helyt az eszed, eredj 
dolgodra! — S ezzel bemegy a szobájába.

Jancsiban furcsa érzelmek gerjedeznek. Ki
mondta, amit eddig 'még soha ki nem mondott, 
amit eddig meg sem gondolt: hogy parasztember 
lesz l Hiszen — igaz, számtalanszor járt az eszében 
és számtalanszor vádolta a sorsát, hogy miért nem 
született annak, igaz, de hogy még lehet az, s hogy 
az tesz, az most fogamzott nieg benne először, 
most, amikor ki is mondta ..

Egy-két nap múlva kijózanodott egy kissé s 
megszokásból, de azért is, hogy ne ingerelje Klári 
nénit, rá-ráfanyalodott a tanulásra. •

Eljött az aratás ideje. Hol az egyik, hol a 
másik hegy oldaláról hangzik a zene, kalákába hí
vogatva a jóbarátokat, ismerősöket.

Jancsi sem tétlenkedik. Sarlója nincs, hát 
kévekötözésnek fog. Szívesen megmutatják neki,

hogy kell. Meg is tanuija egy-kettőre s vitézül állja 
a munkát, (nem sejtve, hogy még harmadnap is 
reszket majd tőle a keze). Közben-közben jegyez- 
get, kérdezősködik, tanul. Megtanulja, hogy olda
las helyen, (amilyen a szelesdi határ legnagyobb 
része), karó kell a kalangyába, hogy a kalangyát, 
összesen huszonöt kévéből rakják, hogy a kalan
gyának négy lábat csinálnak, hármat egy-egy ké
véből, de a negyedikbe — a „belőlfejöl" — valóba 
(vagyis a völgy felé eső lábba) két kéve kell; ha 
jól ereszt a gabona,, egy kalangyából három és fél 
vékát csépelnek.

Es Jancsit mindez most már nem csupán 
néprajai szempontból érdekli, hanem az a múltkor 
megcsillant gondolat, hogy ő még lehet parasztem
ber, tovább él benne — hol világosan, kecsegtetően, 
hol elhomályosulva, bizonytalanul — s ő tanul, az 
életre.

Aztán újra visszatér a való életbe, s míg ed
dig vajmi keveset törődött az anyagiakkal, most a 
haszonbér kérdése is foglalkoztatni kezdi, mert hi
szen Ambrusék azt ígérték, hogy aratás után meg
adják minden tartozásukat. Nem egyszer fordult 
meg a fejében, hogy át kellene mennie Illéstelkére 
meglátogatni az öreg Mózsi bát, (akinek küldött 
még egynéhányszor orvosságot) és megtudni, fizet
nek-e, nem-e. Aztán már Klári néni is megkér
dezte, hányadán vannak Ambrusék az árenda-fize- 
téssel?

Jancsinak tehát át kellett volna mennie Illés- 
telkére, ám egyre halogatta a dolgot, nemcsak azért, 
mert sehogy sem tetszett neki ez a „végrehajtói" 
szerep, hanem, mert Lidivel sem akart találkozni.

Végül is — augusztus legelején — Ambrusék 
izentek- néki, kérve, hogy menjen át, mert fontos 
dologról van szó. Erre aztán át is ment. •

Az öreg Mózsi bá még soványabb, még sá- 
padtabb volt, de elég élénk s Jancsi úgy gondolta, 
hogy még elhúzhatja néhány hétig.'

Az öreg nagy üggyel-bajjal elővesz párnája 
alól egy megbogozott keszkenőt, megoldja és ki
vesz belőle nyolc darab tízforintost és odaadja Jan
csinak.

— Hát e, Jánoska úrfi instálom — motyogja 
elváltozott hangon — e még csak a tavalyi áren- 
da... de... az asszony... — Hangja elcsuklik, sí
rás kezdi fojtogatni.

— Úgy no — békétlenkedik Mári néni — 
örökké csak az asszony s az asszony. Vajon mi- 
csinána kied, ha nem vóna az asszony? Sze a nacs-

'  csás úrfi es tudhassa, mennyi a kőtség és mennyi 
lesz még!

(Folytatjuk.)
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