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JicsSsíg a magasban JstenneK
Álmukból felriasztott pásztoroknak 

szólott először az angyali szó. Azóta 
kétezer év telt el szinte, s folyton hang
zik az álmos világ alvó lelkiismereté
nek — azzal az örök, égi refrénnel, 
amivel az angyalok végezték mennyei 
kardalukat a bethlehemi pásztorok előtt:

„békesség a földön a jóakaratu em
bereknek!“

És egy napra, talán kettőre is, elné
mul a világ dicstelen lármája. Kenyér- 
tusák, vásári zsivaj, kérdések és jel
szavak egy napra alámerülnek a Csend 
mélységeibe, mert átzug megint a vi
lágon az angyalok éneke: „dicsőség a 
magasban Istennek; ma született a Meg
tartó a Dávid törzséből!“

A karácsonyi öröm óriási jelentőségű 
még napjainkban is. pedig egészen bi
zonyos, hogy amaz ajándékok, amiket 
a bethlehemi kisded hozott a világnak, 
csaknem mind elkallódtak vagy elhur- 
bolódtak kezeink között, vagy iszák- 
jainkban kétezer év óta. Lelkűnkben 
szunyád a vágy, mint télen a fák alvó 
rügyeiben az élet, hogy úgy örvendez
zünk, mint a jászolbölcső mellett tér
deplő együgyü pásztorok, akik min
den álmosságuk mellett is meghallot
ták az örömüzenetet.

Oh, ha felkelne ez az alvó világ és 
elindulna Bethlehembe! Milyen más 
volna e veszekedetten görgö sártekén 
minden! Hogy megbecsülnék a nagyok 
a kicsiket, a gazdagok a szegényt, a 
tisztátalanok a hófehéreket, a győzők a 
legyőzőiteket!

Soha sem lenne olyan nagy öröm
ujjongás mint akkor ha Bethlehemre 
rátalálnánk, ahová Isten úgy ejtette le 
szánt-szándékkal az üdvösséget, a jó
akaratot, békességet, szeretetet, mint 
ahogy lehull a fáklyáról egy égő láng
bojt a földre s ott ég tovább, mind
amellett, hogy a pompás fáklyásmenet 
messze haladt előre, estéli diadalutján ! 
Ég most is az égi láng Bethlehemben, 
mert a magosból hullott alá és a vi
lág minden gonoszságának, erejének 
nincs hatalma azt megoltani.

A világnak csak arra van ereje, hogy 
távolodjon az égi tüztől, hogy megta
gadja és keresztre feszitse azt, akiben 

az égnek óriás mosolya ereszkedett 
reánk.

Borzasztó nyomorúságunknak csak 
ez áz oka.

Királyok, bölcsek, vezérek, igazságot 
tevők és keresők: egy hosszú éven át 
Sodomát és Gomorát készítik elő az 
ítéletre és csak egy napra rándulnak 
ki — dec. 25-én — Bethlehembe!

Tüzet fognak látni mindkét helyen! 
Csakhogy az egyikben kénköves, bű
zös, földalatti tüzet, ahonan — jaj — 
nehéz lesz a menekülés, — a másik
ban meglátnák a csillagok szelid ra
gyogását, az égnek fényességét, ahol 
a romboló elementumok borzalmas dü
börgése helyett, angyalok éneke hali
szik az álmos emberek lelkiismeretéhez!

Ha mi nem megyünk Bethlehembe: 
karácsony estéjen mégis kiragyog mind
nyájunk felett az a féuyes csillag és 
anygyalok éneklik el minden ablak 
alatt a világ legszebb bölcső dalát: 
„Dicsőség az Istennek s békesség a 
földön a jóakaratu embereknek!

Szegény magyaroknak nagypénteki 
utján — szép Erdély országban — mi
lyen mennyei muzsika ez a karácsonyi 
ének 1 ly--c.

Miért románosodott el a 
hunyadmegyei kálvinista magyarság?

Irta: GERGELY FERENC.
111.

A román asszimiláció már befoiyásolhatlan 
eredménnyel végleg determinálta, az előbb 
elmondott históriai okok alapján, a hunyad- 
megyei kálvinista magyarság példátlan elro- 
mánosodását mikor a még megmaradt, kevés 
számú híveinket is újabb csapások apasztot
ták le a számbeli minoritásnak legalsóbb fo
káig. Ezen a legalsóbb lépcsőn aztán a ré
gebbi magyar öntudat is úgy összezsugoro
dott, hogy a vármegyének még a honnfog- 
laláskori ős-magyar telepei is, elfeledték a 
magyar szót.

Ezek az újabb históriai csapások a kö
vetkezők :

1. a Hóra, Kloska féle zendülés,
2. a rekatholizáló törekvések,
3. a pap marasztás szomorú korszaka,
4. a határőrvidéki ezredek felállítása,
A Hóra, Kloska-féle zendülésről, aki vilá

gos képet akar nyerni, olvassa el a Hunyad- 
megyei Tört. Társulat 1884—85-iki évköny
veit, hol Kun Róbert: „Adalékok a Hóra lá
zadás történetéhez“ címmel, nagyszerű histó
riai tanulmányában világosit fel arról, hogy 

mint pusztult ki Zarándmegye kálvinista ma
gyarságának 9/10 része és mint irtatott ki, 
vagy menekült el Hunyadmegye magyarsá
gának csaknem fele a borzasztó zene-bona 
következtében. Ennek a hires zendülésnek 
esett áldozatául: Brád, Kőrösbánya, Ribice, 
Kristyor zarándvidéki magyarsága s ez a pa
rasztlázadás néptelenitette el Marossolymos, 
Beregszó, Folt, Algyógy, Bencenc, Bokaj, Za- 
lasd, Tordos egyházközségeinket is. A Hora- 
Kloska zendülés következtében Zarándmegyé- 
ben úgy kipusztult a magyarság, hogy 1500- 
1600 □ kilóméter területen nem él ma több 
500 magyar léleknél. És e szomorú idők ki- 
heverhetetlen veszteségeiről legyen szabad 
még csak annyit emlitenem fel, hogy: 1785. 
előtti anyakönyveket, protocollumokat egyet
len egyházközségünk sem tud felmutatni ma 
mert azok a templomokkal, parochiákkal 
együtt, mind a tiiz martalékává lettek.

Hogy hány református papot öltek meg a 
zendülők, arról még egyelőre pontos ada
taim nincsenek, de már négy református pap 
és papi család szörnyű haláláról biztos ada
taim vannak e borzalmas időkből. Ezeknek 
a kötelesség teljesitő mártíroknak meggyilko
lásáról külön tanulmányt akarok Írni, mert 
beakarom mutatni a vádaskodóknak, hogy 
kik és mik voltak e vulkánikus talajon a le- 
susárolt kálvinista papoki?

De görgessük mi is tovább a csapások 
omló kőzuhatagait. Imhol az egyik legnagyobb 
plágája az elnemzetietlenitő bécsi diplomá
ciának: a rekamolizás. Nem színezem ezt a 
csapást, amit Mária Therézia, a hunyadme- 
gyei daliás testőrök „Juno Pronubá“-ja mért 
ránk, megfogyott kálvinista magyarokra. Csak 
azért emlitem fel, hogy a protestáns urak át
térvén a róm. kath. hitre, egyszerűen utat ad
tak a ref. papoknak és megszüntetve a pat- 
rociniumokat, örökre elnémították a magyar 
kávinista harangokat.

Rekatholizálás következtében szűnik meg: 
Nagyhalmágy, hol a rekatholizáló Bethlen 
család egyik ágával, az udvari papságnak 
örökre vége és kénytelen kezébe venni a ván
dorbotot a magyar öntudatnak egyik akkori 
lelkes zarándi bajnoka. Azóta híveinket el
keresztelték itt is a román papok.

Kéménden a Várady család egyik leggaz
dagabb ága avertál s az egyházi javadalom 
ezzel úgy megcsappan, hogy 1848-óta, mint 
néptelen filia, Haróhoz tartozik s nemsokára 
ez is desolata ekklésia névvel fog fájdalma
san emlegettetni.

Bábolnán a Nalácziak egyik ágának hite 
hagyásával megszűnik az udvari papság. Ma 
egyetlen bennszülött magyar ember sincs Bá
bolnán — a Murányi Vénusz egykori ked
venc „mutatása helyén.“

Ó-Piskin, hol a XVlI-ik század kezdetén 
még udvari papság állott fenn, a pátronus 
gróf Bánffy familia áttérésével, megszűnt az 
udvari papság és a régi ref. templom 1846- 
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bán róm. kath. templommá szenteltetett, mely 
1849-óta még romhalmaznak sem mond
ható már.

Galacon a Buda család egyik ágának át
térte után, megszűnt a ref. anyaegyház. Igaz, 
hogy a Buda utódok megint visszatértek a 
kálvinista egyházba, de Galac nem szervez
kedhetett újra anyaegyházzá, csak filia maradt.

És most eljutottunk egy kevesek előtt is
mert, históriai lelketlenséghez, amelynek bor
zasztó rombolását, úgy tette még teljesebbé, 
a vulgáris racionalizmus sivár theológiai vi
lágát élő XVlI-ik századbeli kálvinizmus 
konsitoriális szervezete, hogy kiszolgáltatta a 
kálvinista papságot — a Bethlen Gábor ál
tal nemesi rangra emelt kiváló szellemi arisz
tokráciát — az agrár feudális, született arisz
tokrácia Önkényének és basáskodó hatalmá
nak. Ez a papmarasztás 1 A magyar históriá
ban még csak egy borzalmasabb ennél a ret
tenetes jogfejlődési csökevénynél: a ius prí
máé noctisl Ez a papmarasztás, hiába min
den szépitgetés, borzalmas! Mert tessék el
képzelni, — hogy egy konkrét esettel illusz
tráljam — Marosillyén pl. rekatholizált Má
ria Theréziának egyik német módira csábí
tott dámája és mikor a külföldieskedö, né
metül meg franciául karattyoló dámát, kipré
dikálja a tiszteletes tudós prédikátor, „mivel
hogy még a kocsist is postillionak meri hívni“, 
micsoda borzalmas következményeket vont 
maga után ez az önérzetes, faját, nemzetisé
gét védelmező férfias és hajthatlan maga
tartás ?

A bécsi dáma kiadatja a parancsot és uj 
esztendő reggelén az országutjára kerül az 
elcsapott prédikátor, kinek kopott köntösébe 
5 síró gyermeke s beteg felesége fogózko- 
dik. A hajporos udvari dámák, a bécsi laká
jokká vedlett megpuhult kurucok — úgy cse- 
rebelélik, csapják és kergetik évente a kál
vinista papokat, mint a béres birójukat. Jo
guk van hozzá, mert a synodusok biztosít
ják a papmarasztás jogát. Minden év elején 
tele van az országutja peregrinusokkal, vagy 
ekklézsia nélkül maradt „vacans miniszte- 
rek“-kel, kiket minden celeculával a falu vé
gire lapátolt ki a szent gyülekezet.

Hogy lehet ilyen áldatlan viszonyok között, 
rendszeres népnevelésről, öntudatápoló kul- 
tur munkáról szó, mikor a folytonosság kér
dése mindenütt a hóbortos szeszélyre és ba- 
sáskodásra volt bizva ?

Hunyadmegyében a XVII ik század végén 
és a XVlII-ik elején: a papmarasztás szinte 
orgiáit űzte. Ma is élő neves családokat nem 
akarok megnevezni, kik a papmarasztás jo
gán annyi könnyet fakasztottak, hogy ha azo
kat most egybegyüjthetném: malmot hajthat
nék velük 1 A kivert kutyáéhoz hasonló sorsra 
juttatott kálvinista papok és papi családok 
könnyei: a mi 100 %-os magyarságunk pe
csétjei 1

A bomlás, pusztulás, néptelenedés és el- 
románosodás folyamatában ilyen borzalmas 
plágák között: mégis megtartották elődeink 
azokat, akiket meglehetett tartani!

Oh, nem gáncs, vád és rágalom, de a 
legteljesebb elismerés, hála és hódolat il
lesse őket!

(Folyt, köv.)

Karácsony heti meglátásoK-
A természet s az emberek is ünnepre 

készülnek. Finom hő köppeny borult a földre, 
a kéményben vékonyan sir a téli szél, s a 
házak környékén hangos szemtelenséggel föl
borzolt tollú verebek vitatkoznak egymással. 
Megkezdődtek a nagy takaritások is. Csat- 

togatva porolják a szönnyegeket s gonddal 
szedik le a háziasszonyok a szoba sarkaiba 
feledett pókhálókat, vagy nagyokat lehelve a 
tükör sima lapjára, nagy igyekezettel próbál
koznak eltávolitani a legyek ősztől itt felej
tett nyomait. Eme tradicionális nagy takarí
tásnak megfelelően fel van borulva a házi
asszonyok kedélye is, s éppen nem nagy hét
hez illő magábaszálló hangulatban, végzik 
dolgaikat. Idegesek, ingerlékeyek és hango
sak. A szorgos családapák, kimozditva a meg- 
szokottságból, szintén inkább hajlanak a ve- 
kedés felé, mit érthetően fokoz a háziasszony 
fokozotabb követelménye az ünnepekre való 
tekintettel, a pénztárca iránt. Míg bent a fa
lak mögött ilyen hangulatban készülnek ün
nepelni, kint az utcán is igyekeztem meglátni 
azt a külömbséget, ami a nagy hetetet elvá
lasztja a többi közönséges naptól. Először 
kérdezősködni kezdtem. Megkérdezdem pár 
ismerőst, hogy angyali minőségben tisztel
hetem e. A válaszok bámulatos egyöntetűség
gel két szóban sürösödtek össze: f. f. A kis 
piacon egy rakás karácsonyfán csillogott a 
frissen esett hó, de vevőt egyet sem láttam 
körülötte. Tekintettem ekkor véletlenül a vá
rosháza nagy kapujánál két oldalára elhelye
zett hirdetésekre esett. Tetszik tudni, arra a 
két vakablakra, melyet egy hirtelen jövő uj- 
jitási rohamában valamelyik régebbi tanács 
vágatott, eredetileg azzal a célzattal, hogy ott 
fogják elhelyezni annak a polgármesternek a 
mellszobrait, aki majd fölvirágoztatja ezt az 
alvó várost. Addig is mig ez a polgármester 
megszületik, ott függesztik ki azok névsorát, 
akik valamiről megfeledkeznek. A házasulan
dókat, kik önmagukról és polgárokat kik 
adójukról feledkeztek meg. Jellemző a mai 
ideges világra, hogy mind a két kategória 
beliek szép számmal vannak. De mentséget 
is találtam azonal e bűnben leledzőkkel szem
ben. A házasulandók mindnyájan fiatalok, az 
adó miatt végrehajtandók, pedig magyarok 
voltak. Egész tökéletes névsor a utóbbi. Mind
nyájan ismerősek, alig hiányzik valaki belőle. 
Egy csomóban és egy bajban van valamennyi. 
Nincs külömbség kálvinista és pápista, iparos 
és intelektuel, rossz és jó szomszéd, haragos 
és jó barát között. Következnek betűrendbe 
szimbolizálva a közös sorsot, a közös bajt, 
a közös szenvedést. Aki nincsen a névsor
ban felvéve, ez benne volt a múlt haviba, 
vagy belekerül jövőre. Ez már nem szégyen
tábla, mint volt egykoron, hanem egy do
kumentum, egy sajgó, fájó irás, egy ut jelző
tábla, mely lefelé mutat, mely nem csak ná
lunk van igy, hanem szerte szét az ország
ban mindenhol. E hirdetés előtt nem lehet 
és nem szabad a közönyöség, vagy nem tö- 
rödömség érzetével elmenni. Itt meg kell állni, 
it) tanulni kell. Meg kell tanuljuk azt, hogy 
mi csak magyarok vagyunk, nem pápisták 
és nem kálvinisták, nem urak és nem pa
rasztok, nem haragosok, hanem mindnyájan 
egytől egyig egy sorsban szenvedők, kiknek 
egy az ütjük és egy a végzetük. Meg kell 
tanulnunk, hogy nekünk sokat kell dolgoz
nunk, többet mind bárki másnak, ha nem 
akarunk eltűnni, hol elveszi a bennünket fojtó- 
gató, virágos szavakba burkolt, hol leplezet
lenül kimutatott ellenszenv közepette.

Kárácsony hetébe ime ezeket láttam.
—b—

A Kún-kollegium uj elöljárósága
e hó 19 én tartotta első megalakuló gyűlését. 
Dr. Szőllőssy János kollégiumi gondnok emel
kedett s uj életpezsdülést hirdető szavai nyi
tották meg a gyűlést:

Méltóságos Elöljáróság 1
Szászvároson nehány héttel ezelőtt egy 

gyűlésen a megjelentek felálással adtak a kol
légium uj épületének eladása feletti részvé
tüknek kifejezést.

Az a felállás a temetésnek, a gyásznak a 
kifejezése, ami ellen itt e helyen óvást eme
lek, mert csak az temet és csak az gyászol, 
akinek nyiló reményei nincsenek, akik nem 
bíznak az életlehetőségben, akik nem akarják 
észrevenni, hogy a megváltozott világtörténe
lem az eraélyi magyarságnak uj életutakat 
jelölt ki, azok temethetnek!

Pár évvel ezelőtt egy zsenge gondolat su
hant el tapogatódzva, bátortalanul az életre.

Nehányan olyan véleményen voltunk, hogy 
a megváltozott világpolitikai helyezet folytán 
a hunyadmegyei magyarságot a lehetőség ha
tárán belül megmenteni nem lehet a kö
zépiskolák számának forcirozásával hanem csak 
úgy, ha a desolált magyarságot a gyermek
korban összegyűjtjük, az elveszni induló ár
vákat felkaróljuk és megtanítjuk őket anya
nyelvükön irni és olvasni.

Ez a gondolat lassanként erősebb hullá
mokat vert és 3 évi kisérletezés után beiga
zolta ez a gondolat a realitását. Ma az egész 
magyarság tudja azt, hogy fennmaradásának 
tudata az elemi iskolai oktatás sikerén alapszik^

Lehet, hogy ezért a tetté vált gondolásért 
áldozatokat hoztunk, feláldoztuk formai büsz
keségünket, egy halálra Ítélt büszke palotát, 
de itt ebben az ódon épületben látom máris 
lüktet az uj élet és érzem, hogy körülfog a 
Kún grófok nagy szelleme és szinte harsogva 
kiálltja mindnyájunk fülébe: ne a külső for
mát, hanem a lényegét, a magyarság fenn
tartását nézzétek, ne keseregjetek a múlt fe
lett, hanem nézzetek előre, építsetek a jövőre 
fogjatok össze, dolgozzatok!

Fogságából visszatérve a nagy Kún Ko- 
csárd gróf, birtokait romban találta. És tud
juk azt, hogy erős akarattal, szívós munká
val mit tudott a romokból alkotni 1

Mi is romok felett állunk. Az összeomlott 
1000 éves Magyarország maga alá temette 
gimnáziumunkat is, de a romok között uj 
élet indul meg, egy gondolat akar testet, ma
radandó formát ölteni.

A gondolat most él. Önöktől uraim és Hu- 
nyadvármegye és Erdély magyarságától függ, 
hogy ez a gondolat naggyá, erőssé, termé- 
kenyé és áldásossá váljék. Nem lemondás, 
hanem remény, — nem csüggedés, hanem 
bizakodás, — nem széthúzás, hanem össz- 
tartás — nem kesergés, hanem épitő munka 
kell mindenki részéről.

Ezért tiltakozom az ellen, hogy itt teme
tést akarnak rendezni 1

Itt nincs halál — itt élet van, itt nincs te
metés, hanem keresztelő, egy testté való gon
dolatot jegyezünk el a legmagyarabb keresz
tyén anyaszentegyházat, egy gondolatot bo
csátunk ki az életre a magyarság és a ref. 
Egyház gondviselése és oltalma alatt.

Az uj elöljáróságtól és Önöktől függ első 
sorban ennek sikere.

Én elhoztam e munkához az Igazgató ta
nács üdvözletét. Érzem, hogy a mostani at
moszférában hálátlan feladatnak látszik e 
munka, de bízom abban, hogy az élet a meg
mozdult romok között mind nagyobb lendü
letet vesz és végül magával ragadja az itt 
levő egész magyarságot.

Elhoztam önöknek az árvák könnyeit ame
lyek letörölésre várnak, elhoztam az elha
gyottak árvaságának keserű fájdalmát, ami 
vigasztalást keres.

Ha benn lesz az Elöljáróság a munkában, 
úgy tudom, hogy a szeretet munkásságnak 
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mind újabb és újabb dimenziói nyílnak meg 
és én erős hittel bízom a munka sikerében 
és elvállalt feladatunk diadalában.

Bizalmamat erősiti az, hogy ha sajnos 
nincs is mindenki közöttünk, akiket itt sze
retnénk tudni és látni de régi hü kipróbált 
munkatársak vannak körülöttem. Juhász Izi
dor esperes, aki egy emberöltön át volt lel
kes és bölcs tanácsadója az intézetnek. Marto- 
nossy György, aki önzetlen, lelkes közéleti 
munkásságával az építő magyar református
nak igazi mintaképe, Szász Sándor tanácsos, 
aki éveken keresztül volt elöljáróságunk ki
próbált, hűséges, lelkes tagja, Kiss József 
igazgató, ennek lelkesedése adta az interná- 
tus gondolatának első formáját. Gergely Fe
renc ref. lelkész és Orbán Lajos tanár, akik 
évek óta lelkesen dolgoznak e drága ügy ér
dekében a legkedvezőtlenebb atmoszférában. 
Hiszem, hogy az.ujjonan bekapcsolódó tagok 
ép oly leikés és buzgó segitő társak lesznek.

Ettől a reménytől áltatva Isten gazdag ál
dását kérem iutézetünkre és a ref. Kún-kol- 
legium újjáalakult Elöljáróságának első ülé
sét a megjelentek szives üdvözlete mellett 
ezennel megnyitom.“

Az elöljáróság, melynek tagjait a közel
múlt egyházkerületi közgyűlés törvényesen 
választotta meg 7 évi időtartamra a kö
vetkező tagokból alakult újra tagok lelkészi 
előtjárósági tagok Juhász Izidor piskii lelkész, 
Régeni Iván gyulafehérvári lelkész és Gergely 
Ferenc szászvárosi lelkész, világi előljárósági 
tagok: dr. Martonossy György dévai ügyvéd 
Szász Sándor ny. városi tanácsos Szászvá
rosról.

Hivatalból tagjai lettek az uj elöljáróságnak: 
Orbán Lajos gazdasági felügyelő és Kiss József 
elemi iskolai igazgató. A megalakulás után az 
ünnepélyes esküt Juhász Izidor, mint az elöl
járóság legrégibb lelkészi tagja vette be az 
elöljáróság tagjaitól. Több fontos internátusi 
és árvaházi ügy elintézése után, egy fejlődő 
uj élet bizonyos reményeinek boldogító ér
zetével oszlott szét az uj elöljáróság, hogy 
megtekintse az internátus és árvaház benső 
életét. A megelégedésre mindenben tápot adó 
szemle után, az imateremmé átalakitott kon- 
viktusi dísztermet szemlélte meg az elöljáró
ság, hol valósággal elragadtatással gyönyör
ködött az uj oratóriumban, melyről az ide
gen lelkészi és világi elöljárósági tagok egybe
hangzó véleménye állapította meg, hogy a 
téves információ alapján lebecsült imaterem: 
Erdély legszebb és legbarátságosabb ima
terme.

Válasz Orbán Lajos tanár ur cikkére.
(Folyt, és vége.)

Harmadik vádpont. 1923. májusában, midőn 
Pável Konstantin kormánybiztos itt járt a 
gimnázium megvizsgálása végett, ennek cen- 
trálbeli szállásán megjelentem s előtte olyan 
nyilatkozatokat tettem — talán besugásnak is 
minösithetök ezek, — melyek a főgimnázium 
nyilvánosági jogának megvonására befolyással 
voltak“.

Az eset a valóságban így volt: Hallottam 
s ezután a városházán a „Monitorul Oficial“- 
ban, olvastam is, hogy minisztertanácsi ha
tározat van, mely a közokt. minisztert fölha
talmazza hogy a főtéren fekvő Transsilvania 
és Bisztricsányi-féle házakat megvegye vagy 
kisajátítsa és kellő átalakítás után a helybeli 
áll. líceum elhelyezésére átadja. Az volt a hír, 
hogy a líceumot már szeptemberben szeret
nék uj, átalakitott helyiségébe beköltöztetni. 
Én tehát siettem, miután ekkor a Hangya 
szövetkezet igazgatója voltam, s ennek boltja 
a Bisztricsányi házban volt, Pável urnák, akit 

ezelőtt soha sem láttam, hírét sem hallottam, 
fölkeresésére, hátha tőle valami bizonyosat 
tudhatnék meg ez ügyben. P. urat délelőtt 
11 óra tájt a kolegiumban a tanácsteremben 
kerestem, ahol csak Jánó Béla kollegámat 
találtam. Ö azt mondta, hogy volt itt, de már 
kiment. Azt is hallottam, hogy a líceumba 
ment, de ott nem akartam alkalmatlankodni. 
Mások azt mondták, hogy éjszakára valószí
nűleg el fog utazni. így elhatároztam, hogy 
délután szállóbeli lakásán fogom fölkeresni. 
Már az a körülmény, hogy a kollégiumban 
kerestem, ahol csak a tanácsteremben vagy 
igazgatói irodában kollegáim társaságában 
véltem föltalálhatni, mindenki ellőtt, aki nem 
akar alaptalanul vadáskodni, napnál világo- 
sábbá teszi, hogy semmi okom titkolózásra 
nem volt.

P. ur délután 3 óra táit udvariasan foga
dott szállóbeli lakásán, kérdésemre azonban 
azt válaszolta, hogy a kisajátítási tervről mit 
sem tud és arra nézve sémi megbízatása nin
csen. Erre elköszöntem és távozni akartam. 
Ö azonban udvariasan marasztalt s re
flexiókat., kezdett tenni az előtte fekvő is
kolai dolgozatokra és rajzokra. Majd általános 
pedagógiai elveket fejtegetett, miközben én 
midőn a koedukációról is szó volt azt a meg
jegyzést tettem, hogy a pedagógusok általános 
nézete szerint itt legnagyobb nehézséggel a 
középfokú oktatásnál találkozunk, az alsó és 
az egyetemi oktatásnál könnyebben megy a 
dolog. Mint látom, nálunk is, mint egyebütt, 
több a bejáró nőnövendék, az én időmben 
hoszabb időn keresztül csak egy volt. Női 
internátusról közötunk egy szó sem volt, hi
szen én arről nem is tudtam, én ott soha 
sem azelőtt, sem azután, meg nem fordultam. 
A tövid beszélgetés után udvariasan elváltunk.

Orbán tanár gyalázkodó cikkében rémüle- 
tesen kiszínezi a konferencián történteket. Én 
úgy vagyok értesülve, hogz P. ur a konfe
rencián nem is említette a helybeli pedago- 
gutt, csak a magyar érabeli tanári tapaszta
latairól beszélt. Mindezekről részletes tájékoz
tatást nyújthat a konferencián elnökölt Bo
dor .J nagytiszt ur. Hogy a konferencián kí
vül mit tereferéltek, arról feleljen minden egyes 
magáért.

A konferencia után pár nappal iratot 
vettem az igazgatóságtól, hogy minden gya
núnak elenyéztetésére adnék fölvilágositást a 
P. úrral történt találkozásomról. Még ugyan
azon napon feleltem reá, {nehogy azt higyje 
senki, hogy nekem gondot ókoz az arra való 
válaszadás. Amit akkor Írtam, most sem tud
nék egyebet mondani. Tessék akár teijtar- 
talmiiag közre adni azt.

Én azt hittem, hogy feleletemmel a kérdés 
végleg el van intézve. De Orbán tanár ur 
cikkéből látom, hogy a kérdés, előtte lega
lább, nem igy áll.. Tehát most igen röviden 
végezhetünk.

A közönséges polgári fölfogás azt tartja, hogy 
aki vádol, bizonyítani is tartozik. Fölhívom 
ennélfogva Orbán tanár urat, hogy ellenem 
most már nyilvánosan is emelt vádját kellően 
bizonyítsa be.

HÍREK.
— Lapunk t. olvasóinak, munka

társainak és barátainak kellemes 
karácsonyi ünnepeket kívánunk.

— Eljegyzés. Boér Iduska és Szász Béla 
megtartották eljegyzésüket.

— A Magyar Kaszinó Szilveszter estéje 
szenzációsan gazdag, művészi programmjával 
feledhetetlen összejövetele lesz a helybeli 
magyarságnak. Legyünk ott mindnyájan.

— Az uj református esperes. A Hu
nyadi Ref. Egyházmegye e hó 17-én, Piskin 
tartott népes választó közgyűlésén: Baczó La
jos petrilla-bányai lelkészt, egyházi főszám
vevőt, választotta meg — három szavazat 
többséggel — esperesnek Szabó Zoltán lu- 
pényi lelkésszel szemben. A ritka érdeklő
dést tanúsító közgyűlést Juhász Izidor piskii 
lelkész tiszt, esperes magosán szárnyaló imája 
kezdte meg a tagok számbavétele után Ko
vács Sándor vajdahunyadi lelkész, esperes 
helyettes nyitotta meg. Ünnepélyes aktus volt 
a múlt gyűlésen választott egyházmegyei gond
noknak : Brázovay Dezsőnek eskütétele. A 
közgyűlést az esperesválasztás meglehetősen 
fütött hangulata uralta. A szokatlan eleven- 
ségü választáson a pártok csaknem egyenlő 
erővel vonultak fel s a Szabó Zoltán 21 sza
vazatával szemben, Baczó Lajost: 24 szava
zat emelte az egyházmegye esperesi székébe. 
A megválasztott esperest melegen ünnepelte 
az egyházmegye. A közgyűlés végén nagy 
megütődést keltett: Bocz Soma szászvárosi 
takarékpénztári igazgató, egyházmegyei taná
csos és kerületi közgyűlési világi képviselő, 
lemondó levele, melyben hivatkozva a kerü
leti közgyűlésen személyét ért sérelmekre, 
összes egyházi tisztségeiről leköszönt. A köz
gyűlés az értelmes s buzgó egyház-közéleti 
tagjának lemondását nem vette tudomásul, 
hanem megértve sérelmeit, a legnagyobb mél- 
tánylattal méltatva nélkülözhetetlen munkás
ságát, elhatározta egyhangúlag, hogy további 
maradásra kéri Bocz Somát, mivel az 0 he
lye egyenesen pótolhatatlan.

— Ha elakarod feledni a múló év ba
jait, légy ott a kaszinó Szilvesteri mulatságán.

— A szászvárosi ref. nöszövetség ez- 
idei karácsonyi kiállítása e hónap 15—17. 
napjain folyt le a Magyar Kaszinó helyisé
gében. Az a szerétéiből fakadó buzgóság, fá
radhatatlan tevékenység, melyet a nöszövet
ség tagjai a jótékonyság oltárán ezúttal is ál
doztak, az általános pénzszűke miatt nem 
hozta meg a várt és remélt annyagi sikert. 
Reméljük azonban, hogy a megelőző évek 
hasonló vállalkozásainak szép eredményére 
való visszaemlékezés elég életerőt duzzaszt 
nőink vállalkozásra hajlandóságában arra, hogy 
a jövendőben való ily működés teljes jó ered
ményben bizhassunk.

— Hir a postatakarékpénztári betétek 
kifizetéséről. A magyar királyi postatakarék
pénztári jogügyi osztályának nyilatkozata sze
rint az utódállamok postatakarékbetétjeinek 
kifizetése eddig azért késett, mert az 1922. 
novemberében megkötött egyezményt a Len
gyel köztársaság eddig még nem irta alá. 
Az egyezmény aláirása után — amely a közel 
jövőben megtörténik — rövidesen kifizetésre 
kerülnek a postatakarék betétek. A postata- 
karékbeteteket a magyar kormány a korona 
névértékének megfelelő pengőben fizeti vissza, 
vagyis 12 ezer 500 korona betétért 1 pengőt 
fizet most. A kölcsönös leszámolás előkészítő 
munkálatai minden államban folyamatban 
vannak és a lebonyolitás a közel jövőben már 
megtörténik. A leszámolási munkálatokat Ro
mániában a posta-, távirda- és távbeszélő 
vezérigazgatóság készíti elő, amely minden 
ilyen üggyel kapcsolatos kérdésben felvilágo
sítással szolgál.

— Köszönetnyilvánítás. Mindazok a ne- 
messzivü önként adakozó jó emberek, akik 
a Kún-kollegiumi árva gyermekek karácso
nyára külömböző adományokat küldtek, fo
gadják ez utón is hálás lelkűnkből fakadó 
köszönetünket. Szászváros, 1928 dec. 22-én. 
Az árvaházi vezetőség.
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— „Astra“ mozgószinház. Vasárnap, f. 
hó 23-án d. u. fél 5 és este fél 9 órakor be
mutatásra kerül egy izgalmas kalandordráma: 
„A POKOL HAJÓ KAPITÁNYA“ címmel. — 
Kedden, f. hó 25-én, karácsony első napján 
délután és este vászonra kerül: „A MEG
BOLDOGULT EXCELLENC“ cinü kitűnő 
vígjáték, a közkedvelt Olga Tschehova és 
Willi Fritsch főszereplésével. — Szerdán, ka
rácsony másodnapján d. u. fél 5 és fél 9 
órakor bemutatjuk „A SZEPLŐTELEN ASZ- 
SZONY“ című filmdrámát, Pola Negri egyik 
legkitűnőbb alakítását. — A n. é. közönség 
szives pártfogását kérjük.

— Halálozás. Lozsádi Zudor Zsuzsána 
december 10-én 72 éves korában Bácsiban 
elhunyt. Halálát nagy és előkelő rokonság 
gyászolja.

— A választói névjegzékek kiigazítása 
most foly, azért figyelmeztetjük, sőt összesé
günk nevében kérve-kérjük mindazokat, akik 
adnak valamit arra, hogy magyarnak érezhe
tik és mondhatják magukat, menjenek el e 
hónap valamelyik napján a polgármesteri hi
vatalba s győződjenek meg személyesen ar
ról, hogy maguk, vagy rokonuk, barátjuk fel 
vannak-e véve a jégyzékbe s ha kimarad 
volna, kérjék felvételét.

— A „Szászvárosi Takarékpénztár R. 
t.“ igazgatósága a folyó hó 23-ra illetve 30-ra 
hirdetett rendkivüli közgyűlését a meghívónak 
a Monitorul Oficialban nyomda tehnikai okból 
történt meg nem jelenhetése miatt január hó 
6-ra illetve 13-ikára halasztotta ugyanazon 
tárgysorozattal.

— Kacagó jő kedve lesz annak az 
egész uj évben, ki Szilveszter éjszakáját a 
Kaszinóban tölti.

— A szászvárosi állami anyakönyvi 
hivatal házassághirdető táblájáról. 1. Vő
legény: lanner Ferdinánd 25 éves, r.-kat. 
valiású, nőtlen, könyvelő szászvárosi lakos, 
kinek szülei: néhai Janner Ferdinánd és néhai 
Senkner Erzsébet; meriyaszony: Lőrincz Mária 
Ida 17 éves, ref. vallásu szászvárosi hajadon, 
kinek ezűlei Lőrincz Ákos és Ulk Erzsébet. 
2. Vőlegény: Hoprich József 29 éves, ref. 
valiású, nőtlen bádogos mester szászvárosi 
lakos, kinek szülei: néhai Hoprich Ferencz 
és Kercsedi Borbála; menyasszony: Szász 
Juliánná 25 éves, ref. vallásu hajadon szász
városi Inkos kinek szülei: néhai Szász Ká
roly és Ferenczi Rozália.

— Dr. Seidner S. fogorvos rendelőjét 
a Piaja Aurél Vlaicu (Kispiac) 7. szám alól 
a Calea Mihaiu Viteazu (Országút) 1. sz. alá, 
a polgári leányiskola mellé helyezte át.

— Budapesten az év első tiz hónapiában 
13.831 ember halt meg. Minden hatodik em
ber halálát tüdővész okozta. Emelkedő ten
denciát mutat a rák és és vakbél halálozás is.

— Hirdetmény. A városi tanácstól közlés 
végett megküldött 1243—928 sz közrendelet 
értelméban tudomásul hozzuk az érdekeltek
nek, kiknek cég és más hirdetési táblája van, 
hogy 15 napon belül azok román szövege- 
eésü részét a helyesség szempontéból felül
vizsgálni s azokat kijavitatni kötelesek.

Eladó vagy bérbeadó Szászváro
son a „CORD“ vulcanizator. Érte
kezni lehet a tulajdonossal. 52 3-3

Eladó egy jókarban levő zongora. 
Értekezhetni Avram Iancu-utca 1. sz. 
alatt, kizárólag délután 1 és 3 óra 
között.___________________ 57 1-2

Nyomatott

Tükörben láttam önmagunkat.
— Skóciai emlékeimből. —

Irta: LÁSZLÓ DEZSŐ.
(Folytatás és vége.)

A diákok a puskázást nem ismerik. Min
denki dolgozik magának. Kikaptuk az Írás
beli dolgozat tételét. Egy perc múlva min
den diák kezében sebesen fut a töltő toll a 
papíron. A sorok szaporodnak. A legrosszabb 
diák is ir, Írja azt amit ő tud, úgy ahogy le 
tudja irni. Nem vágják egymást oldalba egy 
gondolatért, amelyet a dolgozat közepébe 
kellene beiktatni, vagy nem kérnek tőled csak 
egy rövid bevezetést, mert a túlsó szomszéd 
a tárgyalás első felét megcsinálja. Azt mon
dják a középiskolában is igy van.

A gimnázista fiuk hat osztályt járnak, on
nan az egyetemre mennek. Kis, félgömbszerü 
sapkát viselnek külömböző színekben. Ba
rátságos, bátor tekintetű gyermekek. Sokszor 
jött hozzám az utcán egy-egy kisebb fiú, és 
megkérdezde, mennyi a pontos idő, vagy ha 
szenvedélyes gyűjtő volt, akkor cigaretta kár
tyát kért. (Minden cigarettás dobozban egy 
szép kis kép van, amelyekből sorozatba ál
lítva szép gyűjteményt lehet késziteni).

A leányok meglehetős fiúsak. Még a na
gyobb iskolás leányok is szívesen futnak negy
ven ötven métert a robogó villamos után, 
hogy fel tudjanak rá kapazkodni. Épenugy 
sportolnak mint a fiuk, footbalozni azonban 
nem láttam őket. Azt örömmel állapítottam 
meg egy-egy összejövetel alkalmával, hogy 
dacára a világvárosnak, sok leányt megtar- 
tartotta nemének ékes diszét, a hosszú hajat. 
Még ott is vannak olyan „maradi“ családok, 
akik adnak arra, hogy a leányok hosszú ha
jat viseljenek. Az egyetemi életben (különö- , 
sen áll a verseny a fiuk és leányok között. 
Egy közös hajókirándulás alkalmával tapasz
taltam, hogy nincs meg az a lovagiasság a 
leányokkal szemben, ami nálunk még diva
tos. Eleinte a hölgyeknek szívesen felajánlot
tam a helyemet a zsúfolásig megtelt villa
moson. Nagyot néztek rajtam, de elfogadták. 
Egy alkalommal figyelmeztetett valaki, hogy 
vigyázzak az efféle felesleges jótéteménnyel, 
mert egyszer megjárom, vissza találja valaki 
utasitani szivésségemet azzal, hogy köszöni, 
de ő fiatalabb, mint én, vagy hogy csak ma
radjak, mert egyenlők vagyunk. Csak meg
erősödtem megrögzött maradiságomban, hogy 
az Ur Isten a férfit férfiúnak, a nőt pedig 
nőnek teremtette és nem jó a természet rend
jét megfordinani.

A vasárnapot mindig megcsodáltam. Ez 
a nap az Istené. Nincs pósta, színház, mozi, 
vendéglő, tootball-match, pláne egyházbál. 
Kedd ¡11. szombat délután mindenkinek sza
bad. Ilyenkor végzik azt, amivel nálunk a 
vasárnapi megrontják. Együtt megy a család 
a templomba és ott egy padban ül. Mindenki 
résztvesz a gyülekeset négyszólamos éneké
ben. Az istentisztelet végén még mindenki 
leül egy pár pillanatra és azután nyugadtan 
távozik. Egy masárnap minden templomban 
a kórházaknak adakoztak, én az egyik leg
nagyobb gyülekezetben voltam, itt d. e. és 
d. u, összegyűlt 60.000 Leu felé. Aki tagja 
az egyháznak, az tagja és lélekkel vesz részt 
minden munkában, aki nem, az közömbös
ségével, vagy akadályaival nem rontja a töb
bieket, nem lép be az egyházba. Hallottam 
utcai prédikátorokat beszélni. Papok és theo- 
logusok sem vetik meg a bizonyságtevésnek 
ilyen formáját. A vasárnapi iskola olyan volt, 
mintegy kis gyülekezet. Minden vasárnap 

I kézről-kézre jár a kis zacskó persely és ada- 
' koznak. Úgy szégyeltem magamat, amikor a 
a „Szászváros! Könyvnyomda Részvénytársaság“ gyorssajtóján.

mi egyházi életünk primitívségére, a mi kö
zömbösségünkre és tunyaságunkra gondoltam, 
.tt szúrt legjobban a tükörből felém meredő 
kép.

Végig hajóztam a Loch Lomondon, a vi
lág legbübájosabb taván, jártam a hegyek 
hözött, láttam sok szép ősi várat, százados 
dómok boltivei alatt csodáltam meg századok 
remek alkotásait. A tengeren éreztem, — amit 
soha oly erősen, — az isten végtelen hatal
mát, az Erőt és vele szemben a Kegyelmet, 
ami úgy tart meg, ahogy a kis hajó megma
rad a vizek között és biztos révbe jut. Egy 
uj világgal lettem gazdagabb.

Hazajöttem, Csendes alkony órán az erdőnk 
szélén lepihentem. Előttem a Szépmező pi
hent a nyári áldás terhei alatt. A kárpátok 
körülölelték a láthatárt. Ilyen szépet nem lát
tam seholse l Békesség volt bennem, pedig 
világosan tódul lelkem elé minden baj, sze
génység, bűn és közöny, amikkel egy bor
dába szövettettünk. Mintegy álomkép eresz
kedett alá az uj jövendő. A szépmező, a hivő 
Erdély; felette a békesség, Isten Lelke; a 
gazdag áldás; a Lélek gyümölcse; a nagy 
hegyek, Isten védő karja.

Ilyen jövő áll előttünk. Jelenünket mindenki 
ismeri. Az Isten kegyelme az, hogy ezt a két 
valóságot általunkat akarja áthidalni. Kövek, 
és malter vagyunk egy épülő hídban. Bizony
ságot teszek: a Lélek ma jobban kopogtat 
nálunk, mint Skóciában. Ott már kopogtatott. 
Bizalmas beszélgetés során modotta glasgowi 
kedves, öreg principálisom: Mi a győzők 
külsőleg felemelkedtünk, de lélekben sülyed- 
tünk. Örvendett, amikor lelki megújulásunk 
ígéreteiről beszéltem.

Ha valahol ma érdemes élni, az a föld 
Erdély. Ha valamikor érdemes volt élni a 
mi fánknak életet, ma érdemes. Sehol sincs 
annyi súlyos kérdés, mint nálunk, az élet nem 
kíván sehol olyan tiszta, áldozatos életet, mint 
nálunk. Felelősségünk súlya oly nagy, hogy 
csak Istenben bizó gyermeki lélek tudja el
viselni. Jövendőnk olyan dicsőséges, amiért 
érdemes életeket áldozatul adni. Maran Atha.

A tükörben ilyennek láttam önmagunkat.

Ha jól és olcsón akar szóra
kozni, nézze meg az ,Astra1 
mozgóban a karácsony ün

nepi előadásokat!
Újdonság! Elsőrangú műsor!

Sanatoriul de tuberculoși al Statului, 
din Geoagiul-de-jos.

No. 1246—1928.

Licitație publică.
Se aduce la cunoștință generală, că in ziua 

de 25 Ianuarie 1929, oara IO a. m. 
se va ține licitație publică cu oferte închise 
in localul Sanatoriului Geoagiul-de-jos, jud. 
Hunedoara, pentru aprovizionarea Sanatoriului 
cu alimentele necesare și anume: carne, un
tură, slănină, făină, lapte și coloniale, pe 
exercițiul anului 1929.

Condițiunile și caetul de sarcini se pot 
vedea în ori ce zi de lucru dela orele 11—12 
a. m. la serviciul administrației a Sanatorului 
Geoagiul-de-jos, jud. Hunedoara.

Licitația se va ține în conformitate cu dis- 
pozițiunile legei asupra contabilității publice 
prevăzute la art. 72—84 inclusiv. Ofertele se 
vor face pentru fiecare articol separat.

Supraoferte nu se primesc.
Ofertele trimise prin poștă vor fi sigilate.

Medic primar director: Administrator:
(ss.) Dr. Busu. (ss.) Carol Szabó.


