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Tóbiás története.

Tóbiás Krisztus születése előtt a Neftáli nemzetség
ből származott és Neftáli városában élt, felső Galileában 
(Zsidóország egyik tartományában) — mindaddig, míg 
azután Salmanasar asszíri király uralkodása alatt egész 
törzsével együtt fogságba esett. A keserű rabság azon
ban csaka szabad mozgásában gátolta Tóbiást; lelkében 
továbbra is megmaradt szabad embernek, mert fogoly
társainak szerető testvére volt. Segítette, vigasztalta, taní
totta őket. Az élőkkel megosztotta mindenét, a halot
takat eltemette, meggyászoita, mindenkinek mindene lett.

így élt Ninivében feleségével és fiával. Tisztelte 
Isten törvényeit és szerette az embereket. Ezért Isten 
csodálatos szeretetének áldásaival árasztotta el, az embe
rek pedig tisztelettel hajoltak meg előtte. Salmanasar 
király füléhez is eljutott a híre és cselekedetei annyira 
meghatották a zsarnok uralkodó szívét, hogy azontúl 
szabadon járhatott, kelhetett, amerre csak akart. így még 
inkább segíthetett minden rab testvérén.

Egyszer, mikor Rágesz városába ment, meghallotta, 
hogy egy Gabelus nevű rab nagy ínségben sínylődik. 
Felkereste, soká beszélt vele és neki adta azt a tíz pénzt 
is, melyet nem rég kapott jutalmul a királytól. Gabelus 
sírva köszönte meg jóságát és a pénzről írást adott, mert 
semmiképpen sem akarta ajándékba elfogadni, hanem 
csak kölcsönképpen.

Múlt az idő és Salmanasar halála után Senacherib 
király került a trónra. Senacherib ádázul gyűlölte Zsidó
ország fiait. Tóbiás annál jobban gondozta őket.

Történt, hogy Senacherib egy súlyos veresége után 
nagy garral tért haza és haragjában halállal sújtotta a 
rab zsidók nagy részét. Tóbiás éjjel kilopódzott házából 
és eltemette a szerencsétlen áldozatokat. De meghallotta 
ezt a király. Halálra ítélte Tóbiást, vagyonát pedig el
kobozta. Isten szolgájának feleségével és fiával mene
külnie kellett. Most, amikor bajba jutott: minden ajtó és 
minden szív megnyílt előtte. Azok, akikkel ő valamikor 
jót tett, most meg jót tettek ő vele. Házukban rejtegették 
és ellátták étellel, itallal a nyomorúságba jutottat. De 
Isten nem akarta Tóbiás nyomorát. Negyvenöt nap 
múlva a királyt megölték saját fiai. Tóbiás visszatérhe
tett házába és földjeire.

De Isten meg is próbálja, akiket szeret. Olyan biz
tos volt Tóbiás felől, hogy elvette szeme világát, tudva, 
hogy ez a nagy megpróbáltatás az alázatosság és az 
Isten akaratában való megnyugvás dús gyümölcseit fogja 
megérlelni Tóbiás lelkében.

Rokonai és barátai félig sajnálkoztak, félig gúnyo
lódtak felette.

— Látod — mondták neki — mivé lett remény
séged? Mi hasznod most abból, hogy annyi alamizsnát
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osztogattál és hogy még éjjel is elhagytad ágyadat és el
temetted a halottakat?

— Hallgassatok—felelte Tóbiás. — Nem tudjátok-e, 
hogy szentek ivadékai vagyunk és hogy annak az élet
nek reménységében élünk, melyet Isten azoknak ad, 
akik mindvégig hívek maradtak hozzá.

Megtörtént, hogy felesége, Anna is szemére vetette 
az Úr végzését. Egyszer szolgálatainak fejében egy kecs
két hozott haza. Tóbiás az állat niekegését hallván nagyon 
megijedt.

— Járj utána .— kérlelte Annát — és tudd meg, 
nem lopott joszág-e a kecske és ha igen, add vissza 
gazdájának, mert Isten tiltja, hogy más tulajdonából 
együnk.

Ekkor Anna haraggal kiáltott reá:
— Még mindig nem látod, milyen hiábavaló 

Istenben való bizalmad? Tehetetlenség, nyomorúság lett 
osztályrészed! És tovább gyalázta öt szivének keserű
ségében.

Tóbiás világtalan szeméből patakzottak a könnyek. 
Fájdalmas sóhajtásokkal fordult Istenhez.

— Uram — mondta — igazságos vagy Uram. 
Nagy a Te irgalmad. Nézz reám. Ne büntess bűneimért 
és felejtsd el mindazt, amivel én és őseim megsértettük 
szent akaratodat. Nem engedelmeskedtünk Neked és Te 
megérdemelt nyomort, rabságot, halált bocsájtottál reánk. 
A büntetést megérdemeltük. De most Uram, bocsásd el 
bekében az én lelkemct, mert jobb nekem meghalnom, 
mint élnem.

Ugyanez időben történt, hogy a Médek városában, 
Ekbatánban Sárát, Raguéi leányát csúnyán szidalmazta 
apjának egy szolgálója. Mert Sárát egymásután hétszer 
adták férjhez és férjei valami csodálatos szerencsétlen 
sors folytán sorra meghaltak, amikor esküvő után egyedül 
maradtak vele. Mikor tehát Sára valamely hanyagság 
miatt megdorgálta a szolgálót, az nem átallotta szemére 
vetni szerencsétlenségét.

„Sohase lássuk fiaidat és leányaidat — kiáltotta — 
te férjeid gyilkosa! Te el akarsz tenni láb alól engem 
is, mint ahogy hét férjeddel cselekedted?"

Sárát szivén találták a szavak. Némán ment fel 
szobájába és ott maradt étien, szomjan három napig. 
Könnyek között könyörgött Istenhez, távolítaná el tőle ezt 
a csapást. Harmadik napon így fejezte be imáját, áld
ván az Istent:

„Áldassék a Te neved, atyáink Istene, aki haragod
ban is irgalmas vagy szolgáidhoz. Hozzád fordulok és 
könyörögve kérlek, szabadíts meg vagy végy magadhoz 
engem. Te tudod, hogy sohase voltak tisztátalan vágyaim 
és hogy megőriztem lelkem tisztaságát. Törvényeid szerint 
kötöttem házasságot, hogy engedelmeskedjem neked. De 
vagy nem voltam méltó férjeimhez, vagy ők nem voltak 
méltók hozzám; lehet, hogy más férjet szántál nekem. 
Ember nem ismeri a te szándékaidat Uram, de aki szen
ved, azt megszabadítod és akit büntetsz, annak meg

bocsátasz. Szabadíts meg hát engemet is! S áldassék 
a neved nemzedékről nemzedékre.........

A két kínlódó ember könyörgése — a Tóbiásé és 
Sáráé — egyszerre jutott el az Úr színe elé. És az Úr 
elküldte angyalát Rafaelt, hogy gyógyítaná meg Tóbiás 
szemét és Sára fájdalmát.

Tóbiás érezte, hogy Isten meghallgatta könyörgé
sét, de nem sejtette, hogy mily nagy kegyelemben akarja 
részesíteni. Békésen várta a megváltó halált.

Egy reggel magához hívta fiát, a fiatalabbik Tóbiást. 
Intette őt a jóra, hogy tisztelje és szeresse anyját, félje 
Istent és tartsa meg parancsait. Ossza meg javait a 
szegényekkel, tiszta életet éljen és gyűjtse a szent csele
kedetek kincseit, hogy Isten és az emberek mellette legye
nek az ínség napjaiban. Végül pedig így szólt hozzá:

— Tudd meg fiam, hogy évek előtt tíz pénzt 
adtam a ragesi Gabelusnak, ő pedig írást adott nekem 
róla. Készülj és menj el hozzá. — Kérd el tőle a pénzt 
és add vissza neki az írást. Ne félj fiam, igaz, szegé
nyesen élünk, de gazdagok leszünk, ha féljük Istent, ha 
kerüljük a bűnt és jót cselekszünk.

Tóbiás pedig így felelt:
— Megteszem, amit parancsoltál apám, de hogyan 

szerezzem meg azt a pénzt? Az az ember nem ismer 
engem; milyen jelet mutassak fel neki? És ki kísérjen el 
abba a messze-messze idegen országba?

— Az írás nálam van fiam, ha megmutatod neki, 
megfizeti tartozását. De most menj és keress vezetőt 
magadnak. Egy hűséges embert, aki jó pénzért elmegy 
veled.

Tóbiás kiment a házból. A kapu előtt egy szép 
fiatal ember állt. Dereka fel volt övezve, mint olyannak, 
aki útra készül. Tóbiás nem tudta, hogy angyallal áll 
szemben. Megszólította.

— Hová való vagy testvérem?
— Izráel fiai közül való vagyok.
— Ismered a Médek országát?
— Ismerem a Médek országát. Sokat időztem váro

saikban és Gabelusnál laktam Ragesban az ekbatani 
hegyek között.

— Akkor — mondta Tóbiás — várj rám kérlek, 
amíg atyámnak megmondom ezeket.

És az öreg Tóbiás ámulva hívta magához az idegent.
— Öröm lakozzék házadban — köszöntötte öt az 

angyal.
— Hogy lakozhatna házamban öröm? — felelt 

az öreg Tóbiás. — Sötétben élek és nem látom a ra
gyogó napot.

— Bátorság! Ha Isten akarja, könnyen meggyó
gyulhatsz!

És Tóbiás megkérdezte az idegent:
— Elkísérhetnéd a fiamat Ragesbe Gabelushoz? 

Ha visszatérsz vele, megkapod jutalmadat.
— Elmegyek vele és vissza is hozom.
— Mondd meg kérlek, kinek a fia vagy és mely 

törzsből származol?
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Az angyal ránézett Tóbiásra.
Szolgád családját nézed-e, vagy szolgádat, aki 

elkísérje fiadat?
De hogy megnyugtassalak, Asariás vagyok, a nagy 

Ananiás fia.
— Nemes család sarjadéka vagy. De ne haragudj 

kérlek, amiért ismerni akartam származásodat. Menjetek 
szerencsével! Isten legyen veletek és az ö angyala!

A fiatal Tóbiás tehát elbúcsúzott anyjától, apjától 
és az angyal kíséretében útnak indult.

Amikor eltávoztak, Anna lelkében ismét lázongani 
kezdett a keserűség.

— Eltávolítottad öregségünk támaszát — zokogta — 
és elküldted tőlünk. Bár sohasem láttam volna azt a 
pénzt, amiért el kellett mennie! Elég volt nekünk a mi 
szegénységünk és gazdagok voltunk, ha láthattuk a fiút.

— Ne sírj — intette öt Tóbiás. — Egészségben 
tér vissza a mi fiunk, mert azt hiszem, hogy Isten an
gyala kíséri.

És Anna nem sirt többé.
Tóbiást ezalatt vezette az angyal s hűséges kutyája 

kísérte mindkettőjüket. Hosszú vándorlás után elfáradva 
Tóbiás, a kutyája és az angyal megpihentek a Tigris 
folyó partján. Tóbiás volt a legfáradtabb és szerette 
volna lehűteni forró tagjait a folyó hűs' vizében. Alig 
ért azonban le a víz széléhez, egy hatalmas hal támadt 
reá, hogy felfalja öt.

— Uram. . .  segíts, mert elragad! — kiáltotta az 
angyal felé.

— Fogd meg uszonyainál és húzd magadhoz. —
Tóbiás szót fogadott. A hal ott vergődött a par

ton lábánál. Ekkor megszólalt az angyal:
— Bontsd fel a halat és vedd magadhoz szívét, 

máját és epéjét, mert szükséged lesz rájuk.
Tóbiás megtisztította és felbontotta az állatot. Szivét, 

máját és epéjét magához vette és húsát besózta, hogy 
magával vihesse. Útközben azután megkérdezte az angyalt:

— Mondd meg, kérlek testvérem, mire jók a hal 
belső részei, melyeket parancsodra magamhoz vettem?

— Ha parázsra helyezed a szív egy darabját, — 
felelte az angyal — „füstje" elűzi a gonosz szellemeket, 
és nem árthatnak többé. Az epe pedig leoldja a hályo
got a vak ember szeméről, úgyhogy az ismét lát vele.

Amikor újból elfáradtak, Tóbiás megkérdezte veze
tőjét, hogy hol térhetnének be pihenőre.

— Él itt egy ember — felelte az angyal — Ragu- 
elnek hívják és a te törzsödből való. Egy lánya van, 
Sára. Több gyermeke nincs. Rád vár minden kincse, 
igazdagsága. . .  El kell venned feleségül.

Tóbiás megijedt.
— Úgy hallom — felelte —, hogy már hét férje volt 

és hogy mind meghaltak, mert egy gonosz szellem meg
ölte őket. Félek, hátha én is meghalok! Szüleimnek 
rajtam kívül senkijük sincsen.

De Rafael arkangyal ismerte Isten terveit.
— Hallgass meg — mondta Tóbiásnak — és én

megmondom neked, kik felett van hatalma a gonosz szel
lemeknek. Azok felett, akik úgy házasodnak, hogy Istent 
száműzik szivükből és csak szenvedélyük szavára hall
gatnak. De te, ha feleségül vetted őt, menj vele a szo
bájába és éljetek három napig önmegtartóztatásban, 
imádva az Istent. Első éjjelen gyújtsd meg a hal máját 
és a gonosz szellem menekülni fog. A második éjjelen 
maguk közé fogadnak téged a szent ősatyák. A harma
dik éjjelen pedig részesülsz áldásukban. így nem fog 
baj érni benneteket s Isten áldása veletek lesz.

Amikor Raguéi házához értek, Raguéi clámult 
Tóbiás láttán.

— Nézd — szólt feleségéhez — mennyire hason
lít ez az ifjú rokonomhoz! Azzal az utasokhoz fordult.

— Honnan jöttök ifjak?
— Neftáli törzséből származunk és a ninivei fog

lyok közül valók vagyunk.
— Ismeritek Tóbiást, testvéremet?
— Ismerjük.
Raguéi ekkor magasztalni kezdte Tóbiást mindaddig, 

amíg az angyal félbe nem szakította mondván:
— Tóbiás, akiről beszelsz, ennek az ifjúnak az 

édesatyja.
Nagy volt Raguéi öröme. Könnyek között ölelte 

magához vendégét.
— Áldott légy fiam — mondta —, mert szent ember 

gyermeke vagy, a legjobb emberé a földön.
És felesége Anna és leánya Sára együtt sírtak vele 

örömükben.
Azután Raguéi levágatott egy tulkot és nagy lako

mát készíttetett. Asztalnál megszólalt Tóbiás:
— Nem eszem és nem iszom nálad többet, ha 

meg nem teszed, amit kérek tőled és nem adod nekem 
Sárát, a leányodat.

Raguéi megrémült, mert eszébe jutott lánya hét 
férjének szörnyű sorsa. És míg azon töprengett magában, 
hogy vájjon mit is feleljen, az angyal vállára tette kezét.

— Ne félj — mondta neki — add leányodat ennek 
az ifjúnak, mert Isten így akarja. Őrá kellett a lánynak 
várnia. Őmiatta nem lehetett más felesége.

Akkor Raguéi boldogan fordult Tóbiáshoz és lányá
nak jobb kezét kezébe tette. Megáldotta őket és vígan 
folytatták a lakomát.

Mikor azután írásba foglalták a házasságot, Raguéi 
megparancsolta, hogy készítsék el a nászszobát. Mielőtt 
bementek volna, Sára megállt az ajtóban és sírva fakadt. 
De apja megölelte, megcsókolta és így szólt hozzá:

— Bátorság leányom! Adjon az Úr boldog örömöt 
neked sok bánatod után.

Mikor Tóbiás Sárával egyedül maradt, meggyujtotta 
a hal máját és igy szólt Sárához:

„Jöjj Sára és kérjük Istent, ma, holnap és holnap
után. Egyesüljünk az Úrral ezen a három éjszakán és 
meglásd életben maradunk. Mert szentek ivadékai vagyunk 
és nem kelhetünk úgy egybe, mint az istentelenek."

(Folyt, köv.)
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Csonka-Magyarország.
Irta: Bán Márton.

(Folytatás.)

Pápa csinos kis dunántúli város. Híres a református 
kollégiuma. Ennek az intézetnek sok neves tanítványa 
volt, többek közt a költö Petőfi és a regényíró Jókai is.

A dunántúli Jak községben van az országosliírű 
apátsági templom. E templom eredete a 12. századig 
vezethető vissza. Román stílű műemlék. A templom 
az e vidéken tört legjobb minőségű mészkőből épült 
s abból vannak faragva belső és külső ékítményei 
is. Kapubejáratának szoborékitményein meglátszik a kő
faragásban való jártassága készítőjének, pedig abban 
a korban még primitív eszközök álltak a kőfaragók rendel
kezésére. A szobrok fínomérzékű készítője ismeretlen.

A budapest—királyhidai vasútvonal mentén fekszik 
Bánhida község. A vonatról jól lehet látni az ezredéves 
emlékművet. A bánhidai milleniumi emlék a község ha
tárában, a községtől északra 301 m magas hegytetőn 
áll a vörösrézből kivert turulmadár. Magassága 21 m, 
kiterjesztett szárnyainak szélessége 11 ni. A turulmadár 
két karma közt kardot tart. A kard hossza 6 m. A kard 
élén kényelmesen helyet foglalhat 10—15 személyből 
álló társaság.

Baranya megye székhelye Pécs. Szép és termékeny 
völgykallanban fekszik. Pécs festői vidékével, palotasorai
val, egyetemével, élénk gyáriparával, gazdag történelmi 
múltjával a Dunántúl legjelentősebb városa. Pécsnek leg
szebb és legnevezetesebb műemléke a négytornyú kato
likus székesegyháza. A magyarországi műépítés egyik 
remeke. A templom belső berendezése is ritkítja párját. 
A templom nagyon értékes és szép régi szobrokkal és 
képekkel van ékesítve.

A vizenyős lapos termeteken igen sok és jóminő
ségű széna terem. A lecsapolt vizterületeket kizárólag 
szénatermelésre használják. A szénagyűjtés úgy történik, 
hogy a lekaszált füvet több napig ott hagyják a lekaszált 
helyen száradni, majd megforgatják és a teljesen meg
száradt szénát kazlakba rakják.

Szénát, szalmát szállítani erre a célra felszerelt 
szekereken szoktak. A szekerekre rudakat, ú, n. vendég
oldalakat helyeznek és erre rakják rá a szénát vagy szal
mát és így szállítják.

Magyarország egyik leggyönyörűbb, lélekbűvölő 
része a Balaton vidéke. E királyi tó olyan káprázatos 
tájakban bővelkedik, amelyek messze földön páratlanok. 
A tündöklő tó kimeríthetetlen témája volt mindig a 
költők és festők örökbecsű alkotásainak. Kedves talaja 
a népdalnak, a víg, majd bánatos nótának, a romantikus 
zenének. A természet e csodálatra hívó vidéken pazar 
bőséggel, jókedvvel hinti szét áldásait. A tavat lágyan 
emelkedő, erdős, bokros és szőlöttermő hegyek környé
kezik. Ezek oldalait fehérre meszelt barátságos hajlékok, 
pompás nyaralók tarkítják, amelyeknek bájos képét az 
itt rohamosan haladó kultúra mindinkább nagyobb 
arányokban szövi be a vidék szingazdag palástjába.

A vidék szépségeitől a legnagyobb elragadtatás vesz 
rajtunk erőt.

A Balaton önálló fogalom. Ezt merész fantáziával 
megáldott költő sem tudja méltóan megírni. A Balatont 
le nem írhatjuk, csak csodálhatjuk. A Balatonon tapasz
taltakat a legbűvösebb szavú regélő elbeszélni nem tudja, 
a tó világát csapongó elme el nem képzelheti. Bármely 
percben szemléljük, mindig más és más varázslata lep 
meg bennünket, mintha nem is a földön, hanem tündér
országban járnánk. A nap megannyi lépése, a szelíd 
bárányfelhők állása, a fellegek kergetőzése, az égbolt 
mosolya, derűje esetleg komorsága, a szellő suhanása, 
a szél járása, a vihar korbácsolása nyomán ezer és ezer 
új hangulat, kép terem.

Sümeg a balatonparti vidékek kedves kiránduló 
helye. Régi vára egy kerek hegy tetején épült A 18. 
század eleje óta, amidőn a kurucoktól elfoglalták, lerom
bolták és azóta romokban hever. Itt született Kisfaludy 
Károly költő, akinek nemesi háza ma is fennáll. A köz
ségben szobrot emeltek neki.

Szigligetnek valamikor vára is volt. A várat a tatár
járás után Favus pannonhalmi apát építtette. A török 
időkben is szerepelt. 1672-ben villámcsapás folytán le
égett és többé nem épült fel. Innen a Balaton kies tájé
kára szép kilátás nyílik. Szigliget környékén keskeny 
gabonatáblák, gyümölcsösök húzódnak a Balaton part
jáig. Ha megállunk a szigligeti hegytetőn és körültekin
tünk, egy csodás panorámát látunk a messzeségben ki
bontakozni a régmúlt időket visszavarázsló várrommal.

A Balaton pariján csak falvak vannak. Egyetlen 
város a Balatonparton Keszthely. Itt csak a nyolcvanas 
években keletkezett fürdőtelep. A Balatontól csaknem 
két km-nyire a magaslaton fekvő városka előtt, az addig 
teljesen elhanyagolt nádasparton, a Festetich herceg által 
átengedett gyönyörű liget végén hamar fejlődött az új 
fürdőtelep. Keszthelyen van az említett hercegnek szép 
palotája és parkja. A Balatonparton több szálloda és 
nyaralóház van. A balatoni múzeum is Keszthelyen van.

Keszthely határában van Hévíz, a már világhírre 
szert tett gyógyfürdő. A fürdő kilencholdas nagy kerek 
vízmedence. Szépséges fák környékezik. Hévíz nem 
amolyan kis gyógyforrás, amelyik alig tölt meg néhány 
kád vizet, hanem a föld legnagyobb víztartalmú gyógy
fürdője, mert naponként 26 ezer hektoliter víz folyik le 
belőle széles csatornán a Balatonba. A tornyos, kupolás, 
hangulatos fiirdöházak a víz közepén állnak. Már az 
első pillanatra feltűnnek a vízben nyiladozó, bizalma
san bólintgató, forró égövi színes virágok, Afrika szépsé
ges lótuszai. Ezeket Afrikából hozták ide és sikerült itt 
Hévíz meleg vizében meghonosítani. (Lovassy gazdasági 
akadémiai tanár telepítette ide.) Sok helyen a tó több 
méter mély fenekére belátunk, oly tiszta a vize. A víz 
átlagos hőmérséklete 32—38" C. A víz fenekén süppedő, 
korpaszerű iszap van. A víznek kénes szaga is van. A 
víz rádióaktivitásának tulajdonítható a betegségek gyors 
gyógyulása. Szinte hihetetlenül gyorsan gyógyulnak itt
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a köszvényben,cukorbajban,idegbántalmakban szenvedők.
Ahol a Balaton víztükre legjobban összeszorul, egy 

földnyelven fekszik Tihany. A partok itt mintegy más
fél km-nyire közelednek egymáshoz. A Balaton leg
keskenyebb, de egyszersmind legmélyebb vize ez, ahol 
úgyszólván mindig fütyül a földnyelvbe ütköző szél, 
örvénylik a víz, mely a szoroson túl ismét az előbbi 
szelességbe terül el és a hatalmas tónak ismét a meg
szokott kedves keretet adja. Tihany sok-sok szép rege, 
fülbemászó dal és költemény tárgya. A tihanyi erdö- 
borította hegyet a bencések csaknem ezeréves temploma 
és kolostora koronázza. Az ősi templomtól pár száz 
méternyire emelkedik a visszhang-domb, ahonnan a láto
gatók hívogatják Tihany természeti csodáját, a visszhangot. 
Most csak 7 szótagot ad vissza tisztán, de mig egy 
épület el nem rontotta, 15-öt adott vissza. A tihanyi fél
szigetről messze el lehet látni és gyönyörködni a tó 
vizének változatosszinű fodrain, a gőzhajók méltóság- 
teljes járásán, a vitorlás jachtok sirályszerü csapongásán. 
A Balaton ugyan híjával van a hegyi tavak zordon 
fenségének, de azért bőven kárpótolta őt a természet 
abban a mosolygó derűben, abban a szemnek, léleknek 
egyaránt jóleső és kellemes bájban és kellemben, mely 
a sok színben játszó ragyogó viz tükrén elömlik. Az 
ember órákhosszat elmerenghet rajta anélkül, hogy szemét 
bágyadtnak érezné. Ennek oka az, hogy felülete a föléje 
boruló ég játszi felhőzetének megfelelően folyton folyvást 
más színmezöket mutatva más és más kedélyhangulatba ejt.

A Balaton tavának vize sekély, alig pár méter. 
Hossza 77 km, szélessége 6 —12 km között váltakozik. 
Igen emlegetett helye a Balatonpartnak a boráról híres 
438 m magas Badacsony. A badacsonyi hegy oldalán 
mindenütt találunk szőlőket Egyszerű földműves emberek
nek is van itt szőlőjük. A badacsonyi hegy tetejénél 
majdnem az egész Balaton tavat meg lehet látni és órák
hosszat gyönyörködhet az ember a tó vizének változatos 
színében, amit a nap állása, a környék és a felhőzet 
szinte gyors egymásutánban változtathat. Magyarország
nak nincs tengere s a Balatont nevezi most magyar 
tengernek. A Balaton tavában igen sok a hal. Vagy 28 
fajta hal közül legemlegetettebb a balatoni fogas. A 
régi— egyesek által űzött rablóhalászat helyett ma egy— az 
egész Balatonra kiterjedő társaság végzi a halászatot és 
a halak értékesítését. A hallisztgyárban dolgozzák fel az 
el nem adott halakat. 4—5 kg hal egy kg hallisztet ad, 
melyet a gazdák sertés- és baromfitáplálásra használ
nak. A Balatonban élő gardahal pikkelyeiből vegyi és 
mechanikai úton a gyöngyfényt állítják elő. 30—40 ezer 
hal pikkelye szükséges ahhoz, hogy egy kg pikkelyfényt 
kapjanak. Ez az ezüstös halpikkelyfény balatoni specialitás. 
Ezt a jelenséget úgy magyarázzák, hogy a sekély vízen 
jobban áthatol a napfény és ennek hatása váltja ki e 
tulajdonságot. A pikkelyfényt a hamis gyöngyök gyár
tására használják.

A Balaton környékén igen sok régi, vulkánikus ere
detű hegy van. Valamennyi között talán a legérdekesebb

a sudár jegenyék mögött, a látóhatár peremén feltűnő hegyes, 
sátoralakú, 393 m magas Gulácsi hegy. A hegy anyaga 
sötétszinü bazalt. A hegyet süppedő réteg, jóminöségü 
termőföldek és virágzó falvak veszik körül. A Balaton 
vidéke csak az utóbbi időben kezd látogatottabb lenni. 
Az idegenek nem igen ismerik, pedig megérdemelné, hogy 
a külföldiek is megcsodálják báját, szépségét, arról nem 
is szólva, hogy sokan találnak itt enyhülést, szórakozást 
és gyógyulást. Magyarország hírével együtt a Balaton híre 
is ismeretesebb lesz, s akkor Magyarországgal együtt szebb 
és boldogabb jövőnek nézhet elébe.

N E CSÜGGEDJ P A JT Á S ...

Ne csüggedj pajtás, mert csüggednél, 
lia telkedre gond nehezül; 

peicek, órák s a napok múlnak, 
látod az idő, hogy repül?

S  legyen bármily nehéz a sorsod 
táplálja lelked a remény, 

mert hisz mi ma úgy fá j szivednek 
szintén csak múló tünemény.

Ne csüggedj pajtás, mért csüggednél, 
lásd ismét egy év elszaladt 

és ami benne oly nehéz volt, 
annak csak emléke maradt.

Minden könny és bánat nélkül 
tegyünk a múltra szemfedöt,

„Bizalom“ legyen a jelszónk 
s várjak reménnyel a jövőt. B. J.

Világ folyása.

Közel m ásfélm illió lakosa van N agy-Buda- 
pestnek. Ámbár a decemberi népszámlálás adatainak 
földolgozásával még nem készültek el, a Központi Statisz
tikai Hivatal néhány érdekes adatot most mégis nyil
vánosságra hozott. Eszerint magának a fővárosnak 1930-ik 
évi előzetes lélekszámadata az egymilliót meghaladja és 
az 1920. évi lélekszámhoz viszonyítva 8'2 százalékos 
szaporulatot mutat. A főváros fölszivó ereje azonban 
már régebbi idő óta nem annyira magára a város terü
letére, hanem inkább a huszonegy helységből álló fő
városi övezetre volt kihatással. A háborús évtizedben 
a budapestkörnyéki községek lélekszáma már abszolút 
számban is jobban növekedett, mint magáé a fővárosé, 
az elmúlt évtizedben pedig a főváros lélekszaporulata 
csak 75.685 lélek a környékén fekvő helységek 127.603 
főnyi szaporulatával szemben. Szám szerint Pesterzsébet 
szaporulata a legjelentékenyebb, amellyel az 1920. év
ben 40.545 lakosú város 1930-ra 67.889 lélekszámra 
növekedett, s így a főváros-környék legnagyobb hely
ségévé nőtt. Tízezer léleknél többel növekedett még 
Pestszentlörincz, Kispest és Újpest is, holott az utóbbi
nak már 1920-ban is közel 57.003 lakosa volt. Össze
foglalva a fővárost közvetlen környékével, az így alakuló 
Nagy-Budapest népességszaporulata 203.188 lélek, vagyis
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16'7 százalék. A háborús évtizedben ugyanannak a terü
letnek lakossága csak 119.288 lélekkel, vagyis 109 
százalékkal növekedett. Nagy-Budapest lélekszáma immár 
erősen megközelíti a másfélmilliót.

Előzetes engedély nélkül nem m ehetnek 
m unkakeresők Svájcba. A budapesti svájci főkonzu
látus kéri a következő sorok közlését: 1930 június 
elsején megszűnt Magyarország és Svájc között a vízum- 
kényszer. Azóta mind gyakrabban fordul elő olyan eset, 
hogy külföldi munkaerők Svájcban keresnek elhelyezke
dést. Mivel a vízumkényszert megszüntető egyezmény 
nem érinti a munkapiac oltalmára érvényben levő' ren
delkezéseket, a svájci főkonzulátus felhívja a munka
keresők figyelmét arra a körülményre, hogy Svájcban a 
munkavállalás a Szövetségi Idegenrendörség (Eidgenössi- 
sche Fremdenpolizei) előzetes engedélyéhez van kötve. 
Külföldi munkaerők alkalmazása iránti kérelmét minden
kor a munkaadónak kell előterjeszteni. Munkavállalási 
engedély nélkül Svájc területére utazó külföldiek utólag 
benyújtott munkavállalási kérelmét elutasítják és őket 
Svájc területéről kitoloncolják, miután a svájci munka
piac helyzete is igen feszült. Érdeklődőknek bővebb 
felvilágosítást ad a svájci főkonzulátus (Szvetenay utca 21).

Az európai államalakulatok. Európában ma 
tizenhárom királyság és tizennégy köztársaság van. A 
háború előtt volt három köztársaság (Portugália, Francia- 
ország és Svájc) és tizennyolc királyság.

A réz az emberi szervezetben. A táplálékkal 
a szervezetbe kerülő nehéz fémeknek rendkívül fontos, 
bár eddig eléggé nem ismert szerepe van az életműködések 
intézésében. Közéjük tartozik a réz is, amely különösen 
a májban halmozódik föl nagyobb mennyiségben. Szárí
tott állapotban a máj minden kilogrammjában mintegy. 27 
milligramm rezet mutatott ki a vegyvizsgálat, a beteg 
májban pedig 133 milligrammot. Az újszülöttek májában 
az első napokban mintegy tizenegyszer annyi a réz 
mennyisége, mint a felnőttekében s csupán a második 
életévben csökken le a rendes mennyiségére. Az érdekes 
jelenségből azt gyanítják, hogy a fejlődő szervezetnek 
különösen a születése utáni időben nagyobb rézmeny- 
nyiségre van szüksége.

A nyers ásványolaj finomításakor nyert benzin 
mennyisége régebben csak mintegy 30 százalékkal volt, 
mióta azonban az autóforgalom föllendülésével a világ 
benzinszükséglete jelentékenyen emelkedett, a nyersolajból 
nyerhető benzin mennyiségét különböző eljárásokkal 
60—70 százalékra sikerült fölemelni. Egyik német 
vegyészeti gyár most olyan eljárást dolgozott ki, amely- 
lyel a nyersolaj teljes egészében benzinné alakítható át. 
Az eljárás lényege abban áll, hogy a nyersolajat hidrogén 
és eddig titokban tartott katalizáló anyag jelenlétében 
200 atmoszféra nyomás alatt 400—500 foknyi hőmér
sékletre melegítik föl.

Hóvihar. Február 13-án ciklon vonult el Magyar- 
ország fölött, s különösen a Dunántúl nagy hóviharok 
dühöngtek. Háznagyságú hótorlaszok bénították meg a

vasúti forgalmat és szünetelt a távbeszélőforgalom is. 
Pécs, ahol még a villamos közlekedés is megszűnt, hétfő 
estig egészen el volt zárva a világtól, éppen úgy, mint 
Székesfehérvár és Kaposvár. Kidőlt távíróoszlopok jelez
ték a vasúti síneken elakadt vonatok mentén a dühöngő 
vihar nyomait. A Délivasúton hétfő délelőtt és délután 
egyáltalán sem nem mentek, sem nem érkeztek vonatok, 
ez volt a helyzet a MÁV dunántúli vonatainál is. A 
Magyar Királyi Államvasutak hivatalos jelentést adtak 
ki, mely szerint a vasárnapról hétfőre virradó éjjelen az 
erős havazás és szélvihar következtében a Budapest— 
Hegyeshalom, a Győr—Szentgotthárd, a Budapest— 
Újdombóvár és a Pusztaszabolcs—Tapolca fővonalakon 
a csökkentett személyforgalmat csak nagy késéssel lehe
tett fönntartani. Több vonat az erős hófúvásban elakadt 
és csak nagysokára lehetett kiszabadítani. Beszüntették 
a forgalmat a következő hét vonalon: a szombathely- 
kőszegi, szombathely—rohonci, a szombathely—rumi, a 
tűrje—balatonszentgyörgyi, a sárvár—zalabéri, a sárvár— 
répcevisi és a körmend—dávidháza—kotormányi vona
lakon. Ezeken a vonalakon kívül be kellett szüntetni a 
forgalmat a börgönd—tapolcai, a Székesfehérvár—ceil- 
dömölki, a horpács—csornai, a celldömülk—rédicsi, a 
zalaegerszeg—zalalövi, a zalaegerszeg—zalaszentiváni, 
az ukk—keszthelyi, a Veszprém—alsóőrsi, a hegyes- 
halom—oroszvári, a hegyeshalom—csornai, a pápa— 
csornai, a pápa—bánhidai, a körmend—németújvári és a 
bicske—székesfehérvári vonalakon. Nagy hóviharok vol
tak Zala megyében, Tolna megyében és a Balaton körül.

A meteorológiai intézet jelentése szerint szombatról 
vasárnapra virradó éjszaka kezdődött a Dunántúl a hava
zás, amely a nyugati részeken volt a legerősebb. Vasárnap 
este már annyira növekedett a szélorkán, hogy mindenütt 
hatalmas hótorlaszok keletkeztek. Egyes helyeken órán
ként 60—70 kilométeres sebességgel rohant a szélvihar.

Február 17-ikén a Magyar Királyi Államvasutak 
igazgatósága ezt a jelentést adta k i: Az időjárás javuló
ban van, a havazás és szélvihar a hálózat nagy részén 
megszűnt. Az akadályok eltávolításán hókotrós mozdo
nyokkal, ekékkel és nagyszámú munkáscsapatokkal min
denütt dolgoznak. A budapest—hegyeshalom—bécsi 
viszonylatban a rendes forgalom helyreállott. A buda
pest—újdombóvári, a pécs—gyékényesi vonalon a vona
tok egyelőre még késéssel közlekednek. A győr—szent
gotthárdi vonalon a személyforgalmat korlátozott mér
tékben ugyan, fönntartják. Felvették a forgalmat a 
hegyeshalom—oroszvári, a szombathely—kőszegi, a zala
egerszeg—zalaszentiváni vonalakon is. Ugyancsak föl
vették a forgalmat a gyékényesi fővonalon és a dombó
vár-p écsi vonalon is.

A február 19-én kiadott jelentés szerint az aka
dályokat mindenütt eltávolították, s a rendes forgalom az 
összes vonalakon újra megindult.

B orzalm as fö ldrengés Új-Zélandban.Új-Zéland- 
ban, a Nagy óceánban fekvő szigetcsoportban február 
2-án hatalmas erejű földrengés pusztított, melynek több-



B I Z A L O M 39

mint ezer áldozata van. Napier városában jóformán kő 
kövön nem maradt, a város helyén romhalmaz terül el, 
mintha csak nehéz ágyúkkal lőtték volna halomra. A 
romok között igen sok helyen tűz ütött ki és lángba borul
tak a kikötőben levő nagy olajtartályok is. A&Napiertől 
12 mérföldnyire fekvő Hasztings városa is romba dőlt. 
A földrengés az északi sziget keleti partvidékén pusztí
tott, s mintegy ötszázkilométeres területsávon mindent 
letarolt. A partot övező hegyoldal mindenütt a tengerbe 
szakadt, s a tenger szököárt zúdilott a romokra. A 
földrengés középpontja a Havke öböl volt, melynek leg
nagyobb kikötője Napier. Közel két órán keresztül állan
dóan mozgott a föld. Masterdonban a földrengés olyan 
erős volt, hogy az utcákon egymásnak dobálta az auto
mobilokat. A templomok harangjai maguktól megszólal
tak, de csak pár pillanatig hallatszott a harangszó, aztán 
a templomtornyok mind romba dőltek. A földrengést 
borzalmas tájfun (szélvihar) követte.

Új-Zéland Ausztráliától délkeletre, a Nagy óceánban 
elterülő szigetcsoport, mely angol fenhatóság alatt áll. 
Területe 270.000 négyszögkilométer. A tulajdonképpeni 
Új-Zéland egy déli és egy északi szigetcsoportból áll. 
Mindkét nagy szigeten délnyugatról északkeletfelé hegy
lánc vonul végig, melynek legmagasabb csúcsa a Cook 
3764 méter magas, míg az északi szigeten számos, ma 
is működő vulkán található. A szigetek természeti szép
ségüknél fogva rendkívül érdekesek. Új-Zélandot 1642- 
ben Tasman fedezte föl. Pontosabb ismeretét Cooknak 
köszönhetjük, aki a szigetet 1769-ben körülhajózta. Az 
első keresztény hittérítő Marsden Sámuel 1814-ben jelent 
meg a szigeten, s ezidőtől fogva azöslakók, á maorik lassan- 
lassan keresztényekké lettek. A világháborúbanazangol had
sereghez Új-Zéland is küldött csapatokat azeurópai harctérre.

A mezőgazdasági munkásság és az arató
munkásság védelme. Mayer János földművelésügyi 
miniszter a mezőgazdasági munka kellő időben való el
végzése és a munkások érdekében rendeletet adott ki. 
Ebben kötelezi a munkaadókat, hogy aratásra és csép- 
lésre kizárólag hivatásos mezőgazdasági munkásokat 
szerződtessenek, éspedig elsősorban magyar munkáso
kat. Külföldi munkás csak abban az esetben szerződtet
hető, ha magyar jelentkező már nem volna. Bármely 
gazdasági munkát szerződésileg (nem cselédként) vállaló 
munkással írásbeli szerződést kell kötni az illetékes 
községi elöljáróság előtt. Mindazokban az esetekben, 
amikor a munkások elszállásolásáról a munkaadónak 
kell gondoskodni, ez köteles a közegészség és közerkölcs
nek megfelelő szállást biztosítani. Iskolaköteles gyerme
ket csak az iskolaidőn kívül lehet szerződtetni. A ren
delet ajánlja a munkaadóknak, hogy, akinek aratógépe 
van, csak abban az esetben vegye igénybe, ha nem lenne 
kellő munkaerő. Figyelmezteti a munkásokat, hogyha 
a bér olyan csekély lenne, hogy maguk és családjuk 
megélhetését nem biztosítaná, bármely munkás kérheti 
a minimális napszámbér megállapításának elrendelését. 
Felhívja a hatóságok figyelmét a munkástoborzók és 
gazdasági munkavállalkozók működésének ellenőrzésére 
is. Végül figyelmezteti az érdekelteket az Országos Gazda
sági Munkaközvetítő Iroda (Budapest, V., Kossuth Lajos 
tér 11.), valamint a vármegyei és községi hatósági munka
közvetítő szervek igénybevételére.

A m éhek idöérzéke. A méhek csodálatos és 
némiképpen az emberi társadalomhoz hasonlítható tár
sasélete korán magára vonta úgy a méhészkedők, mint 
a tudományos szakemberek érdeklődését. Különösen az 
utóbbiak szellemesnél-szellemesebb kísérletekkel igye
keztek kideríteni a méhek fejlett értelmi képességeinek 
titkát. Az újabbak közül Frisch müncheni tanár kísér
leteinek köszönhetjük a méhek színérzékéről és szagló- 
érzékéröl szerzett ismereteinket. Ö kutatta ki, hogy a 
méhek szaglóérzékük útján találnak rá a kínálkozó méz- 
legelöres tapasztalatukat valóságos.illat-nyelv segítségével 
közük társaikkal, amelyek a felfedezett mézlegclő gazdagsá
gának megfelelő számban vonulnak ki a méz behordására.

A méhek illat-nyelvének fölfedezését hamarosan 
újabb fölfedezés követte, amely szerint a méheknek a 
szaglóérzékén és színérzékén kívül meglehetősen fejlett 
idöemlckezetiik is van. Az erre vonatkozó kísérleteket 
Frisch tanár felügyelete alatt egyik tanítványa, Beling 
Ingeborg végezte. A méhek időérzékét sejtető első meg
figyelést különben Forelnek, a nagyhírű svájci termé
szettudósnak köszönhetjük. Egyizben ugyanis megfigyelte, 
hogy reggelizőasztalán 8—9 óra tájban méhek lepték meg 
az ott talált édességeket. A következő napokon a méhek 
pontosan ugyanabban az időpontban jelentkeztek a regge
lizőasztalon. Frisch tanár és tanítványának kísérletei 
tehát annak megállapítására irányultak, vájjon a méhek 
csakugyan niegjegyzik-e maguknak a napnak bizonyos 
óráit, illetőleg, hogy van-e érzékük bizonyos időközök 
megítélésére? Ebből a célból üvegfalakkal ellátott meg
figyelőkaptár közelében mézet és cukrosvizet helyeztek 
el s a nagyszámban odagyülekezö méheket kicsiny, 
különböző színű pontocskákkal megjelölték. A megjelö
léssel nemcsak azt lehetett könnyűszerrel megállapítani, 
hogy a mézre járó méhek a kísérleti kaptár népességéhez 
tartoznak-e, hanem azt is, hogy milyen számban és 
milyen időközökben térnek oda vissza.

Négy napon át a méhek mindig ugyanazon a helyen 
és a napnak ugyanabban az órájában találták meg a 
kitett táplálékot, ötödik napon azonban üres tál várta 
őket. A színes pontocskákkal megjelölt kísérleti méhek 
csaknem teljes számban megjelentek a megszokott idő
pontban. Csalódottan sürögtek, forogtak az üres mézes
tál körül, majd kémszemlére indultak és alaposan körül
szimatolták az asztalkán levő különböző tárgyakat: a 
megfigyelésre használt órát, az asztalon maradt zsebkést 
és ceruzákat. A megszokott időponton kívül, napközben 
csak elvétve jelentkezett egy-egy méh, de előtte mintegy 
félórával mind sűrűbben érkeztek és a megszokott órá
ban valamennyien ott sürgölődtek az üres tál körül. 
Aztán csalódottan továbbrepültek és csak másnap rendes 
időben tértek ismét vissza.

A kísérletek eredménye alapján tehát kétségtelenné 
vált, hogy a méheknek csakugyan elég fejlett időemlé
kezetük van.

Felelős szerkesztő és kiadó:

N. GÖLLNER MÁRIA.
Szerkesztőség és kiadóhivatal

FOGHÁZMISSZIÓ HELYISÉGE
Budapest, V., Atarkó-utca 16., III. emelet 28. ajtó.
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A magyar helyesírás szabályai.
8. Nagy és kis kezdőbetűk használata.

N a g y  k e z d ő b e t ű v e l  í r j u k :
1. A család- (vezeték-) és keresztneveket, pl: Petőfi 

Sándor, Nagy Péter.
2. Az állatok tulajdonneveit, p l : Bimbó,Bodri, Csillag.
3. A földrajzi neveket, p l: Budapest, Duna, Magyar- 

ország, Sashegy, Balaton, Fekete tenger.
4. Isten nevét, ha tulajdonnévnek tekintjük, azon

ban az istenek, istennő, istenadta, istenigazában szava
kat kis kezdőbetűvel kell írni.

5. Levélben, kérvényben a megszólítás minden 
szavát, pl: Nagyságos Igazgató Úr! Méltóságos Elnök 
Úr! Kegyelmes Uram! Kedves Barátom! Szeretett Anyám! 
A megszólítást a szövegben is nagy kezdőbetűvel írjuk: 
Nagyságod, Ön, Uraságod stb.

• 6. Intézetek, hivatalok és újságok neveit, p l : Magyar 
Tudományos Akadémia, Szépművészeti Múzeum, Angol- 
Magyar Bank, Első Magyar Biztosító Társulat, Pesti 
Hírlap, Vasárnapi Újság.

K is  k e z d ő b e t ű v e l  í r j u k :

1. A tulajdonnevekből képzett mellékneveket, pl: 
budapesti, magyarországi, északamerikai, délafrikai, váci- 
uccai, margitszigeti, józsefvárosi. De ha az első rész 
családnév, akkor ebben az esetben is nagy kezdőbetűt 
kell írni, p l : Petőfi téri, Baross utcai.

2. A hónapok, napok és ünnepek neveit, p l : feb
ruár, péntek, pünkösd, karácsony.

3. A népek és felekezetek nevét: magyarok, 
németek, rómaiak; római katolikus, református, evangélikus.

L
lábbeli, -t
labda, -át (nem: lapda!) 
lábos, -t (nem : lábas!) 
lakályos, -at 
lakhely, -et 
lakk, -ot
lakos, -t (nem: lakás!) ;  lakosság
lakzi, -t (nem: lagzi!)
lándzsa, -át
lankadt, -at
lapály, -t
lappang, -ott
lassabbod-ik, -ott, -jón v. -jék
lassít, -ott, -sad  v. -sd
láttamoz, -ott
lazít, -ott, -sad v. -sd
lázit, -ott, -sad v. -sd
lé, levet, leve
lebben v. libben
legalább, legfeljebb, leginkább
legkevésbé, (nem : legkevésbbé)
légyott, -ot
leheli, -ett, -jen
lehellct, -et
lejjebb
lélegz-ik, -ett (nem: lélekzik!)
lenn v. lent; lenni
lép, -et (főnév, p l: lépfene)
lép, -ett, -teni (ige)
lépdel, -t (nem: lébdel!)
lesz (nem: lesszl), leszek, leszel
lobban, - t ; lobbot vet
loccsant, -ott, -són
lopdos, -ott
lovasság, -ot
lökdös, -ött (nem : lögdös!) 
lötty, -öt 
lövell, -ett
iyaggat, -ott (nem: lyukgat!) 
lyuk, -a t; lyukasat (nem: lyukast!)

Szójegyzék:
M '

madzag, -ot 
magány, -t
magános, -ok (nem: magányos!)
magasabb
máglya, -át
mágnesség, -et
magas, -at
magos, -at (aminek magja van)
majoránna (növény)
makacsság, -ot
makk, -ot
makkodat, -ott
mállékony, -at
mályvarózsa
máris, márpedig
másít, -ott, -sad v. -sd
mássalhangzó, -t
másszor, másszorra
meddig
meddő, -t
megálló, -t
megannyi
megátalkodott, -at
megbízott, -at
megett v. mögött
meggy, -et
megint (am: ismét; elválasztása: 

me-gint)
megint, -ett (ige; elválasztása: 

meg-int)
mégpedig, mégsem 
méh, -et 
mekkora 
mell, -et 
mellékel, -t 
mellékes, -et 
mellény, -t 
mellesleg 
mellett, mellől 
mellőzhetetlen, -t

mellső, -t
méltókép, méltóképpen
mely, -e t; melyik
mély, -et; mélyedés
menny, -et (pl: mennydörgés)
meny, -et (pl: menyemasszony)
mennybemenetel
mennyezet, -et
mennyi, -t, mennyire
mennyiség, -et
menyegző, -t
mentegetödz-ik, -ött, -zön
mentség, -et
merészség, -et
mérföld, -et (nem: mértföld!)
merre, merről
messzebb
messzely, -ek (régi iirmérték) 
métely, -ek
metsz, metszi, metsszük; metszett
metszet, -et
miatt, miattam
mielőbb; mielőtt; mihelyt
milliárd, -ot
millió, -t; milliomos
mily, -en
mindaddig; mindamellett;

mindannyi 
mindenekelőtt 
mindig (nem: mindég!) 
mindkettő (de: mind a kettő) 
mingyárt (nem: mindjárt!) 
moccan, -ni, -jón 
moly, -t
mond, -tam v. -ottam; mondjad 

v. mondd
mosd-ik, -ott, -jón v. -jék 
mosolygás
motoszkál, -t (nem: motozkál!) 
mozzanat, -ot 
mukkan, -t 
mulattat, -ott
műves, -t (nem: míves!)_______

Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


