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J A N u R

31 nap

Nap o k I Protestáns

1
Nap i igé knaptár

I Kedd újév János 9'1-3 - Ezékiel 22
2 Szerda Abel János 9:4-7 - Ezékiel 23
3 Csütörtök Benjámin János 9:8-12 - Ezékiel 24
4 Péntek ) Leona János 9:13-17 - Ezékiel 25
5 Szornbat Simon .János 9:18-23 - Ezpkiel 26
6 Vasárnap Vízkereszt - János, 9.24-34 - Ezék rel 27
7 Hétfő Attila János 9:35-38 - Ezé.kiel 28
8 Kedd Szörény János 9:39-41 - Ezékiel 29
9 Szerda Marcell János 10:1-10 - Ezékiel 30

10 Csütörtök I MeIánia

I
János 10:11-16 - Ezékiel 31

II Péntek Agota János 10:17-21 - Ezékiel 32
12 Szemhat @ Ernő János 10:22-30 - Ezékiel 33
13 V~árnap Vid or János 10:31-42 - Ezékiel 34
14 Hétfő Bód"g János 11:1-45 - Ezékiel 35
15 Kedd Lóránt I János 11:46-52 Ezékiel 36-
16 Szerda Gusztáv János 11:53-57 - Ezékiel 37
17 Csütörtök Antal János 12:1-11 - Ezékiel 38
18 Péntek Pir.oska János 12:12-19 - Ezékiel 39
19 Szornbat Sára János 12:20-23 - Ezéldel 40
20 VIIsárnap--- <c Fáb.és Seb, János 12:24-25 - Ezékiel 41
21 Hétfő Agnes Ezékiel 12:26--2'8 - Ezékiel 42
22 Kedd Artur János 12:29-36 - Ezékiel 43
23 Szerda Zelma , János 12:37-43 - Ezékiel 44
24 Csütörtök Tádé János 12:44-50 - Ezékiel 45
25 Péntek Pál ford. János 13:1-9 - Ezékiel 46
2r. Szornbat 6.A Vanda Jállo~ 13:'10-15 - Ezékiel 47
27 Vasárnap Lotár János 13:16-20 - Ezékief 48
28 Hétfő ~ Károly Ján(,ls 13:21-30 - D'lHiel 1
29 Kedd Adél János' 13:31-35 - Dániel 2
30 Szerda Mártonka János 13:36-38 - Dániel 3
31 Csii!örlök Virgilia János 14:1-6 - Dánie) 4

A bold fény\'áltozásal:
Első negyed: Január 4-én 5 óra 42 perckor.
Holdtölte: Január 12·én fl óra 55 perckor
Utolsó negyed: Január 20 án 7 óra 09 perckor
Újhold Január 26-áll 23' óra 26 perckor



F E B u R

29 nap

••

-, ~

) I Protestáns I
api igé li :N a p o k naptár 1

1 Péntek ]1 Ignác I János 14:7-10 Dániel 5
2 Szombat Karolin Júnos 14:11-t3 .::...Dániel e
3 Vasárnap Balázs I János 1-1:14-18 - Dániel, 7
4 Hétfő Ráchel János 14:19-21 - Dániel 8
5 Kedd Agota János 14;22-26 - Dániel 9
() Szerda Dorottya János 14;27-31 -- Dániel 10
7 Csütörtök ITódor János 15:1-3 - Dániel II
8 Péntek Aranka János 15:4-8 - Dániel 12
9 Szorubat Abigall . János 15:9-12 - Hóseás 1 ,

10 Vasárnap .~ Elvira János H-óseás -15:13-HI - 2
'Il Hétfő @ Bertold János 15:17-19 - Hóseás 3
12 Kedd Lidia János 15:20-27 - Hóseás 4-

13 Szerdu Ella János 16:1-4 - Hóseó.,S 5 .
14 Csütörtök Bálint János 16:5-11 - Hóseás c
15 Péntek Pauszflu János 16:12-15 - Hóseás 7
16 Szombat .Juliánna János 16:1{)~23 - Hóseás 8
17 Vasárnap Donát János 16:24-27 - Hóseás 9
18 Hétfő i.t Konrád János 16:28-33 - Hóseás 10
19 Kedd Zsuzsánna János 17:1-3 - Hóseás 11
20 Szerda Álmos János 17:4-8 - Hóseás 12
21 Csütörtök . Eleonóra János 17:9-12 - Hóseás 13
22 Péntek . I Gerzson János 17:13-19 - Hóseás 14
23 Szornbat Alfr éd I János 17:2o-2~ JóéJ 1
24 VaslÍl'nap Szökőllap J3nos 17:24-26 - Jóél 2
25 Hétfő Mátyás János 18:1-11 - Jóél 3
26 Kedd Géza János 18:12-14 - Ames 1
27 Szerda - Sándor János 18:15-18,- Amos 2
28 Csütörtök Akos János 18:19-24 - Ámos 3
29 Péntek Elemér János 18:25-27 - Ámos 4.

I

Első negyed:
Holdtölte:
Utolsó negyed:
Újhold

hold fényváItozásai:

Február 2-án 21 Óra 01 perckor
Február ll-én 1 óra 28 percko!'
Február 18-3n 19 óra Ol perckor
Február 25-én 10 óra 16 perckor



R 1

31 nap

p o k I Prolestán

! II P i igé ka naptár' •
! Szembnt I Albin i Jállo~ lH:2R-~2 - Ámos s
:! Vasárnap Lujza

I
János lt!::~3--1O - Ámos 6

:1 Hétfő ) Koruéli« János 19:1-7 - Ámos 7
4 Kedd Kázmér János 19:8-11 - Ámos 8
5 Szecda Adorján János 10:12-15 - Ámos 9
6 Csütörtö" Gottlieb János Hl:l()-22 - Abdiás 1
7 Péntek Tamás János' 1\1:23-24 - Jónás 1
R Szombar Zoltón János 19::.>5-27 - Jónás 2

II Vasárnap l- ral1cisk~ Júnos Hl:21'l-:~\)- Jónás 3
10 Hétfő Olimpia János 19:31-:17 - .Jónús 4
11 Kedd ~ Aladár János Hl:;18-42 - Mikeás 1
12 Szerrla . Gergely , János 20:1-9 - Mikeás 2
13'Csütörtö~, Krlszf ián János 20:10-18 - Mik eás :3
14 Péntek ~Ialild János 20: If/-23 - Mik eás 4
n, Sznmb::sl N"mzl'fi ii. tnn()~ 20.24-~\l - Mikeás 5
16 VusárnuJl Henri~tte I Júnos 21:1-6 -- Mil;;''Í -;-6
1t Hétfő Gertrud János 21:7-14 - Mik eá s t
IR Kedd Sándor Edc- .lános 21:15-17 - Náhum 1
19 Szerrla cr József János 21:18":-19 - Náhum 2
20 Csütörtök Hubert János 21 :20-2:1 Náhum 3
21 Péntek Henedek János 21:24-25 - Habakuk 1
:?2 Szombat Ok lávián Ap Csel 1:1-5 - Habakuk 2
2:~VastirIIlII} r Frumenc I Ap Csel 1:6-9 - Habakuk 3
24 lIétfő (;óI101' I Ap Csel 1:10-12 - Sofóniás 1
')- Kedd f) Trén Ap Csel 1.13-14 Sofőniás 2_G I -
26 Szerda Kristóf

I
Ap Csel 1:15-26 - Sofóniás 3

27 Csütörtök Hnjna lka Ap Csel 2: 1-'-4 - Aggeus 1
2R Péntek Gedeon Ap Csel 2:5-13 - Aggeus 2
29 Szornbat Ciril Ap CS!'l 2:14-21 - Zakariás 1
30 VaslÍrDo[) I Izidor I Ap Csel 2:22-2~ - Za knriús 2
31 Hétfő Árpád ~sel 2:29-36 - Zakariás 3- ..,.

A hold féllyváltllzásai: , ,
Első negyed:
Holdtölte:
Utolsó negyed:
Újhold

Március 3·án 14 óra 4;{ perckor
Március II én If/ óra It perckor
Március 19 én :1 óra 40 perckor
Március 25·éil 21 óra 12 perckor
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p I L sIR

30 nap

I
,

Nap.ok I Protestáns Nap 1 1g é knaptár ,.

1 Kedd Hugó Ap Csel 2:37-41 - Zakariás 4
2 Szerda } Aroo Ap Csel 2:42-47 - Zakariás 5
3 Csütörtök Keresztély Ap Csel 3:1-10 - Zakariás 6
4 Péntek Felsz. ünn, Ap C~el ·3:11-26 - Zakariás 7
!> Szombat Vince Ap Csel 4:1-12- Zakariás 8.

Cölesztin Ap Csel 4:13-22 Zakariás '96 Vasárnap -
7 Hétfő Herman Ap Csel 4:23-31 - Zakariás 10
8 Kedd Lidia Ap Csel 4':32-37 - Zakariás 11
9 Szerda Erhardt Ap Csel 5:1-6 - Zakariás 12

10 CsütörtöJ{ ~ Zsolt

I
Ap (!sei 5:7-11 - Zakariás 13

II Péntek Leó Ap Csel 5:12-16 - Zakariás '14
12 Szombat Gyula Ap Csel 5:17-24 - Malakiás 1
13 Vasárnap Húsvétvas. Ap Csel 5:25-33 - Malakiás 2'
14 Hétfő \,~úsvéthétfő Ap Csel 5:34-39 - Malakiás 3
15 Kedd I Alala' Ap Csel 5:40---42 - Malakiás 4
16 Szerda Lambert Ap Csel- 6:1-7 - Ézsaiás 1
17 Csütörtök ([ Anicét

I
Ap Csel 6:8-15 - Ézsaiás 2

18 Péntek lIma Ap Csel 7:1-53 - Ézsaiás 3
19 Szombat Kocsárd Ap Csel 7:54-60 - Ézsaiás 4
20 Vasárnap Tivadar Ap Csel 8:1-4 - Ézsaiás!>
21 Hétfő Anzelm Ap Csel 8:5-8 - Ézsaiás 6
22 Kedd Szetér Ap Csel ,8:9-13 - Ézsaiás 7
23 Szerda Béla Ap Csel 8:14-17 - Ézsaiás 8.
24 Csütörtök O I György Ap Csel 8:18-25 - Ézsaiás 9
25 Péntek Márk Ap Csel 8:26-35 - Ézsaiás 10
26 Szombat Ervin Ap Csel 8::i6-40 - Ézsaiás II
27 Vasárnap Arisztid Ap, Csel 9:1-7 - i::zsaiás 12
28 Hétfő Valéria Ap Csel 9:8-16 - Ézsaiás 13
29 Kedd Albertina' Ap Csel 9:17-20 - Ézsaiás 14
30 Szerda Katalin Ap Csel 9:21-25 - Ézsaiás 15

A . ...........--.,. -' - -
A bold fényVlillozásal: i".:,<

Els~ negyed Április 2,án 1} óra 48 perekor
Holdtölte: Aprilis 10'én II óra 5il perckor
Utolsó negyed: ,~prilis 17,én 10 óra IJ7 perckor
Oihold Aprilis 24 éu 8 óra 27 perckor



-, . .~

M, J. u 8-'

31 nap

Nap, o lt I Protestáns I Nap i igé k', naptár

1 Csütörtök I A munka ü,

I
Ap Csel 9:26-31 - Ézsaiás 16

2 Péntek :) Zslgmond ' Ap Csel '9:32-35 - Ézsaiás 17
3 Szomb:\t . Irma . Ap Csel 9:3C,-43 - Ézsaiás 18
4 Vasárnap Flóriún Ap Csel 10:1-8 - Ez saiás 19 ,
5 Hétfő Goíthard Ap Csel 10:9-16 - Ézsaiás 20
6 Kedd Frida Ap Csel 10:17-23 - Ézsaiás 21
7 Szerda Napoleon Ap Csel 10:24-33 - Ézsaiás 22
8 Csütörtök . I Gizella

I
Ap Csel 10:34-43,- Ézsaiás 23 .

9 Péntek '® Gergely Ap Csel 10:44-48 - Ézsaiás 2i~"10 Sznmhat Ármin Ap Csel 11:1-18 - Ézsaiás
11 Vasárnap IMamertus I Ap Csel 11:HI-26 - Ézsaiás 26
12 Hétfő Pongrác Ap Csel 11:27~30 - Ézsaiás 27
t3 Kedd Szervác Ap Csel 12:1-10 - Ézsaiás 28 .
14 Szerda I 'Bonifác' 'Ap Csel 12:11-17 - Ézsaiás 29
15 c.sü törtök Zsófia Ap Csel 12:18-25 - Ézsaiás 30
16 Péntek ([I Mözes Ap Csel 13:1-12 - Ézsaiás 3.1
li Szornhat PaskáJ Ap Csel 13:13-41 - Ézsaiás: 3~

I Erik
,

I 13:42-52 - Éz;:aiás 33.UI Vasárnap I Ap Csel
19,Hétfő Ivó Ap Csel 14:1-10 - Ézsaiás 34 .
20 Kedd t Bernát Ap Csel 14:11-28 - Ézsaiás 35
21 -Szerda Konstanlln Ap Csel 15:1-31 - Ézsaiás ar,
22 Csütörtök I.JÚlia Ap Csel 15:32:-41- - Ézsaiás 37
23 Péntek @ Dezső

I
Ap Csel 16:1-12 - Ézsaiás 38

24 Szombat Eszte'r Ap Csel 16:13-24 - Ézsaiás 39I Orbán
..

I Ap Csel Ézsaiás25 Vasárnail 16:25-40 - 40
27 Hétfö Fülöp I Ap Csel 17:1-15 •.•... Ézsaiás 41
27 Kedd Béda Ap 'Csel l7:1G-34 - Ézsafás 42
28 Szerda Emil ., Ap Csel 18:1-11 - Ézsaiás 43
2(1 Csütörtök I Maxim Ap Csel 18:12-':'28 - Ézsaiás 44
30 Péntek Sándor Ap Csel 19:1-12 - Ézsaiás 45
31 Szombat :) I Petronelia- . ApCs,eL 19:13-22 - Ézsaiás 4.:'.
, ~~ ~_. ~......k-.___ ..............-.~~ •••.• - -.' A hold fényváUozásai: ,

Első negyed Május 2·án 4 óra 58 perckor
Holdtölte: Május 9 én 21 óra 16 perckor
Utolsó negyed: Május 16 án 15 óra :l9 perckor
Újhold Május 23·án 20 óra 28 perckor
Első negyed: Május 31-én 22 óra 46 perckor



J N I u s
30 nap

I I
,

Nap o k Protestáns Nap i igé k
naptár

1 Vasárnap Piinkösd v. Ap Csel 1\.1:23-40 - Ézsaiás 47
2 Hétfö Pünkösd h. Ap Cset 20:1-12 - Ézsaiás 48
3 Kedd Klotild Ap Csel 20:13-38 - Ézsaiás 49
4 Szerda Kerény Ap Csel 21:1-26 -. Ézsaiás 50
5 Csütörtök Bonifác Ap Csel- 21:27-39 - Ezsaiás 51
6 Péntek Norbert Ap Csel 21:40, 22:1-30 Ézsaiás 52
7 Szombat Róbert Ap Csel 2:\: 1--ll - Ézsaiás 53 I
8 Vasárnap ':\' Medárd Ap Csel 2·;\:J2-:H -. Ézsaiás 54
9 nare :::-' Félix . Ap Csel 23:25-135 Ézsaiás 55-

10 Kedd Margit Ap Csel 24:1-9 ~ Ézsatás 56
11 Szerda Barnabás Ap Csel 2·1:10-21 - .Ezsaiás 57
12 Csütörtök I Klaudiusz

.1
Ap Csel 24:22-27 - Ézsaiás 58

13 Péntek Tóbiás Ap Csel- 25:1-12 - Ézsaiás 59
14 Szombat ('[ Vazul Ap Csel 25:13-27 - Ézsaiás 60
11) Vasárnap Vid Ap Csel 26:1-23 - Ézsaiás IH
16 Hétfő Jusztin Ap Csel 26:24-32 - Ézsaiás 62
17 Kedd Tőhötöm Ap Csel 27:1-11 - Ézsaiás 63
18 Szerda Arnold Ap Csel 27:12-32 - Ézsaiú~ 64
19 Csütörtök I Gyárfás Ap Csel 27:33-44 - Ézsaiás HS
20 Péntek Ráfae! Ap Csel 28:1-6 - Ézsaiás 66
21 "7omhaf ,\ la [os Ar) Cspl 28:7- ·10 - Pt'lrI ll-6
;,;:1 VIIsárnap Paulina Ap Csel 2tUt-21 - Péld 1:7-!l
2:{ n-rre Zoltán Jelenések 1:1-3 - Péld 1:10-19
24 Kedd Iván Jelenések 1:4-6 - Péld 1:20-26
2r) Szerda Vilmos Jelenések 1:7-8 - Péld 1:27-:13
26 Csütörtök János, Pál Jelenések 1:9-11 - Péld 2:1-5
2i Péntek László Jelenések 1:12-16 - Péld 2:6-15
21<Szornbat A 1''\7.1:-10 .lp1pnÍ>spk 1'17-20 - P,~1d 2'IH-22
211 Vasárnap )1 Pét és Pál I .icleuések 2:1-7 - Péld :\1-6
an IIp!fő P~l Jelenések 2:R -11 -- Péld !l7-10

'A hold fényvállozásai: ••
Első negyed: Június 8 án 6 óra 07 perckor
IToldtölte: Június 14 én 21 óra 2~ perckor
Iltolsó negyed: .J únius 22 én !lóra 45 perckor
Újhold Június 30án 14 Óra II perckor
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J u sL I

3.1 nap

Nap ok Napi igékI Protestáns
naptár

1 Kedd ITibOld Jeteuések ~:1~-17 - Péld 3:11-1~
2 Szerda Ottokár Jelenések 2:18-23 - Péld 3:13-11\
3 Csütörtök "Kornél Jelenések 2:2-1-29 - Péld ll:I\J--2t\
4 Péntek Ulrik Jelenések 3:1-6 - Péld 3:27-35
5 Szornbat Enese Jelenések 3:7-1:\ - Péld 4:1--0

1--6.-:V:c:-a-s-á-r-n-ap-----:-I:-,:z-n-it-'lg---:--J-:-e-l-en-c-,---'s-c-'---k-=-3:14- 18 - Péfd 4: 7-t ti

7 Hétfő ~ Cirill Jelenések 3:19-22 - Péld 4:11-1\1
8 Kedd Teréz Jelenések 4'1-11 - Péld 4:20--27
9 Szerda Lukrécia Jelenések 5:1-5 - Péld 5:1-6

10 Csütörtök I Amália Jelenések 5'()":"10 - Péld, 5:7-14
II Péntek - Lili Jelenések 5: ll- 14 - Péld 5: 15-23
12 Szombat Izabella '.Jclenések 6:1-2 - Péld 6'1-5--:------:------
13 Vasál'nllIl Jenö f Jelenések 6::1-4 - Pélu 6:Ii-ll
14 Hétfő tr Eörs Jelenések 6.5-6 - Péld 6:12-Hl
15 Kedd Henrik Jelenések 6:7-8 -- Péld 6:20-35
16 Szerda Valter Jelenések 6:9--11 - Péld 7:1-2,
17 Csütörtül, Elek I Jelenése k 6:12"':'17 -- Péld 8:1-IJ
18 Péntek Frigyes Jelenések 7'1-8 - Péld 8:10-21
Hl Szo mba l Emilia Jelenések 7:9-12 - Péld 8:22-;lfj
~O Vasárnap Illés Jelenések 7:13-17 - Péld 9:1-11
21 Hétfő ~ Dániel Jelenések 8:1-5 ~ Péld 9:12-11\
22 Kedd Mária Magd Jelenések 8:6--12 - Péld 10:1-32
2)3 Szerda Lenke Jelenések 8:13 - Péld 11:1-lll
24 Csűtőrtök I Krisztina Jelenések 9:1-12 - Péld II:U--21
25 Péntek Jakab Jelenések 9: 13-21 - Péld II :22-2,
26:"zombat Anna Jelenések 10:1-; - Péld 11:2~--::Il
27 Vasál'Ilap I Olga Jel 10:8-); - Péld 11.~2. 12:1 --i 1
28 Hélfő Ince Jelenések 11:1-2 - Péld 12:12-27
29 Kedd )1 Márta Jelenések 11:3-1\ - Péld 13:1-12
30 Szerda Judit Jelenések 11:7-10 - Péld 13:1-1---25
:\1 Csütörtök Oszkár Jelenések 11:11-14 - Péld 14:1--2[,

A bold fényvl'iltozásai:
Július 7 -én 13 óra 33 perckor
Július l4-én 4 óra 42 perek for
Július 22-én O óra 30 perckor
Július 30-áll 2 óra 51 perckor

Holdlölte:
Utolsó negyed:
Újbold
Első negyed:



u G z T .U
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s
31 nap

N'a Il ok J Protestáns
\ ' Nap i i II é knaptár....

1 Péntek I Vas: Péter I Jelenések 11:15-19 -,Péld ~:26-35
2 Szornbat Lehel I Jelenések 12:1-9 - P~ld 15.1-1-1

3 Vasárnap Illermina Jelenések 12;10--1:l- Péld 15: 1/)--21
4 Hétfő . Domonkos Jelenések '12:13-18 - Péld 15:2'?·2~
5 Kedd ~ I Oszvald Jelenések '1~:I-I0 - Péld 16.1-22
6 Szerda Berta Jelenések 13:11· 14 - Péld 16:2;\ 33
7 Csütörtök Ibolya Jelenések 13:15-18 - Péld 17:1 ·9
8 Péntek' Lász ló . Jelenések 14:1-5 - Péld 17:10-~8
9 Szombat ' , Emőd Jelenések 14:n·13 - Péld 18:1·9

10 Vasárnap Lőuinc J eleuések 14:1420 - Péld 18: IO·2·'!
11 Hétfő Tibor Jelenések 15:1-4 - Péld 19:1·12
12 Kedd c Klára Jelenések 15:5-8 - Péld 19:1329
13 Szerda Ipoly Jelenések Hi: 1-7 - Péld 20:1-16
14 Csütörtök Özséb Jelenések 10:8-16 - Péld 20: 17-30
15 Péntek Mária !.Jelenések In:1721 - Péld 21:1-8
16' Szornbat Abrahám ' ' Jelenések 17:1·n - Péld 21919
17 Vasárnap Anasztász Jelenések 17:7-14 - Péld 21 :20·31
18 Iiótfő Ilona Jelenések 17:15·18 - 'Féld 22:1·16
19' Kedd Huba Jelenések 18':1·3 - Péld 22:17·29
20 Szerda fl Alkotm.ii. Jelenések 11;:4-8 - Péld 23: 1·8
21 Csiitörtők Sámuel Jelenések 18:9-10 - Péld 2,!Hl16
22 Péntek Menyhért Jelenések 18:11-16 - Péld 23:'!7 28
23 Szombat Farkas Jelepések 18:17-19 - Péló23:2!l·~5
24 Vasnl'nap Bertalan

I
Jelenések IR:h'·24 - Péld 2,1:1-14

25 Hétfő Lajos 'Jelenések 19'! ~ - Péld 24:1529,
2fi Kedd Izsö Jelenések H)'~ .u - Péld 2-1::\0 :'\4
21 Szerda Gebhárd' Jéterrések lH;~J' J6 - Péld 25'1-10
28 Csütörtök cr Agoston Jelenések l<J: i'i: ,,·21 - Péld 25:11·28
29 Péntek Erneszt Jelenések ,'}tl: ,:.:: - Péld 2ii'í, '2
-!l0 Szornbat Róza Jelenések 20~·(. - Péld Z6:1:l·2d
:U Va§ál"nap I l<'rika I Jelenések zo-t. tn - Péld 27,1·27~_.--

Holdtölte:
Utolsó negyed:
njhold
Első negyed:

A hold féoyválfozásal:
Auguszus ő-én 20 óra 40 perckor
Augusztus 12·én 14 óra 27 perckor
Augusztus, 20 án 16 óra 20 perckor
Auguszus 28-án 13 óra 03 perckor



SZEPTEMBER

Napo~ '1 Protestáns I Napi igé k:naptár

1 Hétfő Egyed Jelenések 20:11-15 - Péld 28;1·12
2 Kedd Rebeka Jelenések 21:1-4 - Péld 28:13:28
3 Szerda - HiJda Jelenések 21:5-8 - Péld 29:1-11
4 Csütörtök' ~ Rozália Jelenések 21:\114 - Péld 29'1217
5 Péntek Vikíor Jelenések 21:152'2 - Péld 29:1827/
6 Szombat Zakariás Jelenések 21:2:' 27 - Péld RO 1 6_._---
7 Vasárnap Regina Jelenések 22:1-1) - Péld 30:7·9
8 Hélfő Mária Jelenések 22:6-9 - Péld 30:10-33
9 Kedd . Adám Jelenések 22:10-17 - .péld 31:1-9

10 Szerda Erik Jelenések 22'18-21' - Péld 31:1'0-31
11 Csü törtök cr I Teodóra Zsid levél 1:1-4 - Il Mözes 1
12 Péntek Guidó Zsid levél 1:5-6 - Il Mózes 2
11\Szombat Ludovika Zsid levél 1:7-12 - Il Mózes 3
14 Vasárnap - Szeréu ke Zsid levél 1:13-14 7" Il Mózes 4
15 HétW Nikodém Zsid levél 2:1-4 - Il Mózes 1)
16 Kedd Edit Zsid levél 2:5-8 - II Mózes 6
17 Szer'da

.
Ludmilla Zsid levél 2:9-10 -:- II Mözes '1

18 Csütörtök Titusz Zsid levél .2: 11-15 - II Mózes 8-
Hl Péntek O Vilhelmina Zsid levél 2:16-18 - II Móz \)
20 Szombat Friderika Zsid levél 1\:1-6 - II Móz 10

121 Vasárnap Máté Zsid levél 3:7-15 - JI Móz II
22 Hétfő Móric Zsid levél 3:1f.-4:1-2 - II Móz 12
23 Kedd Telda Zsid levél 4:3-8 - II Móz 13
24 Szerda Gellért Zsid levél 4:0-:.13 - II Móz 'l4
25 Csütörtök' Kleofás Zsid levél 4:1.4-16 - II Móz 15
26 Péntek ) J usztlna Zsid levél 5:1-5 - II Móz 16
27 Szomhat Ada lher! Zsid i levé! 5:n-11 - II Móz 17
2/1 Vasárnap I \i encel

I
Zsid levél 5:12-14 - Il Móz 18

2() Hétfő Mihály Zsid levél 6:1_3 - ,II Móz 19
~O Kedd , .Jeromos Zsid levél n:4-8 -r- Il Móz 20

A hold fényváltozásah, ,
Szeptemher 4·én 4 óra Hl perckor
Szeptember II én 3 óra 36 perckor
Szepernber 19 én 8 óra 22 perckor
Szepteuiber 26-áll 21 óra 31 perckor

Holdtölte:
Utolsó negyed:
Újhold
Első negyed:

•



o o B

31 nap
•

Napo k I Protestáns I Nap i -ig é k
1I naptár

1 Szerrla I Malvin I Zsid levél ti:\J-12 - II Mózes 21
2 Csütörtök i Petra Zsid levél 6:13-20 - II Mózes 22
3 Péntek ~ Illclga

I
Zsid levél 7:1-7 - Il Mózes 23

4 Szombat Ferenc Zsid levél 7:8-18 - Il Mózes 24
~ Vasárnap I Aurél

I
Zsid levél 7:l\J--25 - Il Móz 25

(\ Hétfő Brunó Zsid levél 7:26-28 - II Móz 26
7 Kedd I Amália Zsid levél 8:1-6 - II MÓ7 27
8 Szerda Etelka I Zsid levél 8:7-13 - II Móz 28
fl Csűtörtö í, I Dénes.

I Zsid levél 9:1--10 -. II Móz 29
10 Péntek « Gedeoll I Zsid levél 9:11-14 - II Móz 30
11 Szornbat Brigitta Zsid levél 9:15-23 - II M6z :ll------
12 VaslÍrnap Mik sa Zsid levél 9:24-28 - II Móz 32
13 Hétfő Kálmán Zsid levél 10:'1-10 - II Móz 33
14 Kedd Helén Zsid levél 10:11-18 - II 1\lóz 34
15 Szerda Teréz Zsid levél 10:19-23 - II Móz 35
16 Csütörtök ! Gál Zsid levél 10:2-29 - II Móz 36
17 Péntek I Hedvig Zsid levél 10:30-34 - II Móz 37
18 Szemhat O Lukács Zsid levél 10:35-39 - II Móz 38
19 Vasárnap Luciúsz Zsid levél 1l:1-6 - II Móz 39
20 Hétfő Iréne Zsid lev 11:7-12 - II I\Iózes 40
21 Kedd Orsolya Zsid levél 11:13-16 - III Móz 1
22 Szerda Előd Zsid levél 11:11,-22 - III Mózes 2
23 Csütörtök Gyöngyike Zsid levél 11:23-29 - III 'Mőzes 3
24 Péntek Salamon Zsid levél II :30-34 - III Mózes 4
25 Szombat Blanka Zsid levél II :35-38 - III Mózes 5

l' Dömötör
-

26 Vasárnap Zsid levél 11:39-40 - III Móz 6
27 Hétfő Szabina Zsid levél 12:1-4 - III Móz 7
28 Kedd Simon Zsid levél 12:5-11 -III Möz 8
29 Szerda Zenó Zsid levél 12:12-15 - III Móz 9
30 Csütörtök Kolos Zsid levél 12:16-24 - HI Mózes 10
31 Péntek Rer. eml, Zsid levél 12;25-29 - lU Mózes 11

A hold fény,'állozúsai:
Okóber 3.-án 13 óra 15 perckor
Október l()én 20 óra 33 perckor
Október· 18"án 23 óra 4,2 perckor
Október 26·án II óra 0,4 perckor

fIoldtöJtll
Utolsó negyed:
Újhold .
EÍsö negyed:



o v E M B E B.

30 nap

.
. .~ . .
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I
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N k
Protestáns J q P i igé IIa p o naptár

1

1 Szombllt ' I Halottak eml. i Zsid levél til:f-á - III Mözes 12I -
:l VaRárnllp \l Achiles I Zsid levél 13:4-6 -- Hl Mózes 13
1\ Hétfő, Győzö Zsid levél 13:7-8- III Móz 14
-1Kedd Károly Zsid levél 13:9-14 -Ill Móz 15
5 Szerda Imre Zsid levél 13:15-17 - III Móz 16
6 Csütörtök Lénárd Zsid levél 13;L8~10 ~ lU Mózes 17

; Péntek Han. Qkt.fm. Zsid levél 13:20-21 -- IH !\lóz 18
1'; Szemhat Gottfr-ied Zsid levél 13:22--2n -- III ~[ózcs 19

JI Vasál'nap <:( 'I'ivadur I Jakab 1:1---t III Mózes 20 -

10 Hétfö Luther I Jakab J:5-8 -- HI Mózes 21
II Kedd Márion i Jakab l:0-12. - III Mózes 22
12 Szerdn Jónás .lakah llliJ-ló -- III Mózes 23
13 Csütörtök I Szaniszló Jakab 1:16-1 ~ ITT Mózes 24
U Péntek I KIemelltina Jal •.ab 1:19,-21 -- III Mőzes 25
Hj Sxornbat Lipót Jakab 1:22-25 -- III Mózes 26
lIi Vasárnap I DUmál' - - Jakab

-
1:26-27 III Mózes ~-

17 Hétfő O Hortensa Jakah 2:1-7 - IV Mózes 1
18 Kedd Odön Jakab 2;8..;.....13- IV 'MÓZCl:\ 2
19 Szcrda I Erzsébet .lakab 2:1,Jo-26 - 1 Mózes ;)

20 Csütörtök Jolán Jakab 3:1-12 - IV Mózes 4
21 Péntek Ölivér _ - I Jakab ll:l3-ÍS - IV Mözes 5
22 Szornbat Cecilia Jakab 4:1-3 - IV Mózes 6
23 Vasárnap

1
Kelemen Jakab 4:4-7 - IV Mózes 7

24 Hétfő EmD;J.a Jakab 4;8-.10 - IV Mózes 8
25 Kedd Katalin Jakab 4:11-12 - IV Mőzes 9
26 Szerda ?II ilo Jakab 4:13~17 - IV Mózes 10
27 Csütörtö 1, VÍJ:gil Jakab 5:1-1 - IV Möses 11
28 Péntek Stefánia Jakab 5:8-11 - IV M6zes 1~
29 Szombat

.
Noé Jakab 5:12 - IV Mózes 13ao V8sár·náp András Jakab 5:13-15 - IV M6?es 14.

- ~- --,

Holdtölte:
Utolsó negyede
Qjhold
Első negyed:

hold tényváltozásal;
November 2-án O óra 10 pereker
Novembre 9·én 16 óra 43 perckor
November 17-én 13 óra 56 perckor
Novembee 24-é" 12 Óra 34 perckor



D c E -ME B R.

. .
N a p o k

1
Protestáns Inaptár

1 tiétfö ,~ n.rza
2 Kedd Aurélia
3 Szerda Ollvia
4 Csütörtök Borbála
5 Péntek Vilma
fl Szombat Miklós
'1 Vasárnap Ambrus

Is-nsue I (1 Márln
9 Kedd Na.lá lia

10 Szercla Judit

I
II Csütörtök Árpád
12 Péntek Gabriella
VI Szornbat - , Luca
14 Vasárnap, Szilárdka I
15 Hétfő Johanna

I16 Kedd Albina
17 Szerda fj, Lázár
18 Csütörtök 1 Auguszta I19 Péntek Viola
20 Szornbat Teofil
21 Vasárn\l~ I Tamás
22 Hétfő Zénó
23 Kedd ) Viktória
24 Szerdn :0".- .Adárn, Éva
25 Csütörtök KU1'áesony

I26 Péntek - István 1.vI.
27 Szombat _János
28 yasárriap Kamilla
29 Hétfő Dávid
-30 Kedd 'Zoárd

,

31 .Szerda ~ Szilveszter

31 nap

Napi igék.

••a •.ao .J:Jü-1S - IV Mózes 15
Jakab 5:19-20 - IV Mózes 16
Máté 1:1-17 - IV Mózes 17
Máté 1:18-25 - IV Mózes 18
Máté 2~1-12 - IV Mózes 19
Máté 2:13-15 - IV Mózes 20-----
Máté 2:Iti-lS - IV Mózes 21
Máté 2:19-23 - IV Mózes 22
Máté 3:1:-12 - IV Mózes 23
MúLé 3:13-17 - IV Mózes 24
Máté 4:1-4' .; IV Mózes 25
Máté 4:5-7 -.IV Mózes 26
;\Inté 4:8-11 - IV Mózes 27
Máté 4:12-17 - IV Mózes 28-
Máté 4:18-22 - IV Mózes 29
Mnté 4:23-25 - IV Mózes 30
Máté 5:1-12 - IV Móz 31
Máté 5:13-16 - IV Móz 32
Máté 5'17-20 - IV. Móz 33
Máté 5'21-20 - IV Móz 34
Máté 5:27-32 - IV Mózes 35
Máté 5:33-37 - IV Mózes 36
Máté 5,38-42 -- Jer-emiás. 1
Máté 5:43-48 - Jeremiás 2
Máté_6:1-4 ....: Jeremiás 3
Máté 6:5-8 - Jeremiás 4 •
Máté ,6:9-15 - Jeremiás 5

1·

Mát.é 6:1~18 - JeccmiásB _
Máté 6:19-21 - Jeremiás 7
Máté -6:22-24 - .Jeremiás 8
Mnté6:25-34 - Jeremiás 9

l'

A: hold, fényválto~ásal:
Holdtölte: December l-én 13 óra 41 perckor
Utolsó negyed: December 9-én 14 óra 22 perckor
Újhold December 17\én 3 óra 02 perckor
Eíső negyed: December 23 án 20 óra 51 perckor

I Holdtölte: December 31·éli' 6 óra Ol>'perckor-



Dr. Reök iván .1

Beköszöntő
Siil'te{Mht, ha /1-;; Evangélikus Nap-

tár az a/(gyitli ütliitiite! szdijaiiJal
köWHlfertii be: ••E lőldiJn békesség 'Ii,

«z etnbérekhe;; j6/lka.,llt". (Lukács 2, 1:1.)
Mifldt!ri biblitit olvá$6 ember 'dsu

szívet tnelegHö. lól is1iietf s::;aval, eze!"
li1é,is. ha bi!lévé tudjuI, t~ gke~; Újra

még ajta etgonJotkodhdtunk [eléttiik,
Egyszerűek, világosak •. ember i3 mond»
hatta tJtilna 6ket. mégis drága kiizléa
uám1lnkta, ,hogy aSzeiuirás sterint
"mennyei angyaloh" motiJottík. Sxen-

tenciáknak, axiómálmak nevezzük azo·
kat az al(Jpvető igazságokat, melyek
teret é. időt le~yözlle érllényesek fej.
lődésünk minden korszokébon, Ennek
az axiómának érllé~yességét látszik nya·
matéko.an aláhúzni a mennyei eredet.

Az üzenet emberi sorsunk ra két diin-
tő fontosságú kijelentést tartalma:/; é8
ezeket elllálaszthatatlanul és széuzakít-
hatatlanul összekapcsolja egymással. tn
irt és most főként a béke és a jóakarat
összefüggésévei kívánok foglalkozni.

Mert hogya béke a fejlődést, a ha·
laJÓlt le,hatalma.abban egyenget;; lialó·

ság, minden józan ember előtt lIilág'o•.
Az is köZtUdomású, hogya háború
semmiféle ptobí~mát megoldani' nem
tud. RóinbiJi és pusztU. sebekét ejt, ke-
serűséget, 6jabb gytIlölet.et, ébreszt és a

régi bajokat újaMtat tetézi.
Hogy a j6akarat az építö munka

eM/eltétefe. az emberi tevékenység ha.
talmas motorja, szintén tudott dolog. ÍJ€
azt. hogy a béke é$ a' Jóakarat egymá~.
ho» tartoznak, hogy vqlóságos ~k-oko.
zali' viszonyban vannak.' mintha nem
mindenki értékeiné kellöképpen.

Evangélikus egyházunk hűséges i,e-
hirdető, az Vr Jézus Krisstus rendelése
szerint való, szerüségek et kiszolgáltató
munkája meUett komolyan őr~i és fej-
leszieni iparkodik a reformáció kin-
cseit és vívmányait. Ezek közé tartozik
" józan valóságlátás, a közösségi élet.
valamint a belőle fakadó köteleué,ek
becsületes lIállalása•

.4 kiizépkor misztiku. köde ráfeküdt
GZ értelemre és' meghamisította az em-
ber és a világ lIiszonyát. Figyelmen IIi·
vül hantrílc al! Ilr Jé:/;us Kriutu8 ,••

15



••rtvcfnyaién mond,ott főpapi .máját,
amelyben nem ~.:t kérle Mennyei Aty.
jától, hogy vegye ki őket a világból,
hanem hogy óriue meg őket a ionosz-
tói.

Mi tehát. ma élő magyar eoongéliku«
"ok. tudjuk. hogy ebben a jelenvaló vi·
lágban vagyunk és tlünk. S;ívesen válo
laljuT, tehát kötelességeinket és jóaka.
Tattal vagyunk a:: emberek és a:z: emberi
intézménvek iránt. Meg akarjuk őrizni
magunkat, népünket és az egész embe-
riséget a gonosztél, a pusztítás, a rom·
bolás, ~ háború injernális erőitől. Tud-
juk azt is, hogy ezek az erők: az em-

berben a gyúlölet, a rosszakarat [ormé-
l'

jában valósulnak meg.
Gyúlölet és háború lényegében t,ét:c

e~y és ugyanaz a valóság és csupán csak
kifejezési, illetve jelentkezési [ormáié-

b~n különbözik egymástól, akár csak a

jóakarat és a béke. Vagy mondbctnám,

• mag és a gyümölc~ összefüggéseit je.
leniik, Potencialiter, eszmeileg benne

van a gyűlöletben a háború, a {óakarat•
ban a 'béke és csupán cBak idő, alkalom.
növekedés kérdése jelemkezéstík kitel«
jesedésük, megvalósulásuk. Addig, amig
valaki rosuakarattal eltelve él és cselek.
ssik, nemcsak a háború csiráit melen-
ge ti szívében, hanem valóságosanterem-
ti a háborút ott, ahol arra hatalma és
ereje van: terméuete, kiirnyezetében,
önmaga körül.

A keresztyén emberne Tc, amennyiben
nem ,névleges~n, hanem szioében, lelké.
ben, egész valójában az akar lenni, vál-
lalnia és megcselekednie kell az angyali
iizenet. bizta tását, a jóakaratot az =:
berekhez. Ez a jóakarat, mint látási
forma, megmutatja néki mindazt, amit
a többi jóakarat kezdeményez, épít é,
s~épít. . Mint cselekvő hatalom 4Ipedig
békét teremt. Megteremti természetes
hörnyezet~ben. családjában, munkahe-

Irén. fgy terjeszti ki az emberekhez
tlaló jóakarat a békességet a.: egéu

világra.

s •• tr
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E\'. Naptár 2.

104.11oltár
Aldj.a lelked újjongva az Urat!
Minden, mi; látsz, 'nagyságára mutat:
Mermy és a föld ereje bizonysága,
Káprázatos Iensége és pompája;
Öltözete oly tiszta, mint a nap,
Fénylőn szórja ~e ránk ti sugerat,
S hogy' olta.mazzon minket éjszakára,
Sötét po.:á.s,tjM szé.esen kitárja.

Mély, nagy vizekre emel pailÜ'!át,"
-Hullárnba mártja a sz iklák fokát,
Felhőkön jár, mint hófehér szekéren,

.Ugy repül át szellő szárnyán az égen;
Parancsszavára követe, II szél
A tűzre csap, s az lengő lángra kél, -
Tenger, tűz, vi<llám mind csak öt szolgálja '
Es ~.it tesznek, mind az ő csoqája.

Ö alkotott meg m1ndent, ami él, -
Minden. mi van, hatalmáról beszél,
,Ö vetette meg alapját a földnek,
Oly szi.árdan, hogy össze sose dőlhet:
Megedzetteá nagy vizek alatt
A hullámverte sz iklafala kad,
Ott szunnyodoztak lent a vaksötétben
Az eszméletlen mély tengerfenéken.
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De dörgö hangja szól, ~ a tengerek
Félve sz étf ul nc.k, Q viz .e:pereg,
S a hegycsúcsok a hul.ámsír mélyéro.
Kibukkannak a napfényre az éjbö.:
Vö!gy lám d :i1t, amott nyájas l'get:
Lombos erdő, zöld rét, apró szlgei.
Mind léíelepszlk kije.ölt helyére
Egy szavára, egyetlen intésére.

A tengernek kemény határt szabott.
Hogy ci! ne nyelhcsse, mjt alkotott,
Hogy II fö.de ~H:~int CI ne lemes. e
.\ napsugártól vissza ne vehe sse ;
:\ vöigyekbehűs f'orráet csurgatott.
A hegyoldalba fürge patakot
Szalasztott, hbgy a fűvet permetez/ro
S a hó levét a tavakba vezesse,

Harmatos réten, ,árnyas 'fák a:.att
Megitatta a szomjas "b,.rmokaf.
Enyhülést adva a tikkadt ál.ctuak
-Jámbor jószágnak, Ienckedő vadnak
Fenn a Mghcn vidám madár repül,

= Ha rnegp.hen, zö:ü f..:rágra leü.,
S amíg a fűben állatok legelnek.

= A lomb között madarak énekelnek

~====-; Megönnözte dúsan a hegyeket,
~ Hogy m.ndiz frissek, hűsek legyenek.

Hogy a fákon édes gyürnö.cs Fakadjon
Ember és álla] éhen ne maradjon.

_ A föld népéről igy gondoskodott.
Füvel sarjasztott .és kenyérrn. ..got, --
Figye.me, "ondJa mindenre Iciterjedt.
Milndent adott, semmit el nem f'elejte í!

Hogy Viidámílsa-az ember szlvét.
Édessé telte a szöllö izét.
Ned vét, a bort adta.·v~gasz,falónak.

_~=__ Támaszaként a sok búsöakodón .k.Hogy múljók sz lvéberrn gyötrelem
S arca o.ajnál fényesebb legyen,
És kenyeret is tettaz asztelára.
Teljék szegen- nek szerény lakomára.

~ . .
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=
§ A Líbánonra cédrnst ü:itetett,= =E Nedvbe mártva a szomj.es gyökeret,
§ Fészket adott a 60k bo.ygö madárnak, -
~ A cíprusokon p.henö gó:yának;
== A szíklákba vájt biztos rejteket, " =
§ Hogy a kecskék is otthont leljenek,
== S hogy (l kls hörcsög is védve legyen, =
f§ Odut repesztett a kösziraeken, =
§
E=_ A holdat is ö teremtette meg, _

Hogy bevilágüsa az éjeket
= Es az ídöt szabály szeránt beossza =
~ Holdváltozásra 6sünnep,napokra;
~ A napnak ő rendelt pontos utat, , _=

Mutatva, hol van kelet és nyugat,I Sötétbe martotta az éjszakákat, -
= Hadd futkározzék az erdei á:Jal.

§ Mert nunden álla'! mindem tőle kér, -
~== • Hozzá' béget vagy ÜVÖ!ltét,e!ért.' •

Hiába bíz.k S8.J3.t erejében, '{
= Sorsát Isten ig,azg,aJtja az égben; =
==_E A prédaéhes oroszlánkölyök ,

Azért ordít, mért hozzá könyörög,
_ S vísszakotróddk rejtekébe szépen, =

Mire a hajnal feldereng az égen. '
= Felkél a nap és mind az emberek
;;,;; Friss erővel munkába kezdenek: -
§ Dolgozni mennek kertbe, lege.öre, -
~ Szántóföldre, sz,öl:őbe,zöld mezöre.

==! ~~;~i:;~s~t:t:ne:t:.:~~~::\kad;
Föld, ember, állat mind egymást S-egilti,

~ Rendeltetését hI~en teljesíbi,

Es 0iM a tengert Bzé;'CS a v,jz,e,.= Hrutám elnyu:r.tk 41 semmibe, =
- Benne ft sok halt megszámolhetattan= =Hemzseg tő:ii.k a tajtékozö katlan,

S a viz szdnén ringó hajók alatt
Lomhán e!úsznak óriás cethalak.
Mély teknőt adtál mindenféle halnak,
Legyen helyü.k~ ha ját.szaIlli ailwf'llltk. -
•



Esdve tQWl1Jt rúd minde:n fö~<d,i sz ern,
Hogy boldogságra lelj en idelenn:
){ert, Uram, mindent csak tőled remé.ün k,
Tudjuk, neked köszönhetjük, hogy Miill'k,
Ha rnegnyítod jóságos. tényered.
Hőség árad ránk, puha kenyere>!
Tá.alsz fej (\Z éhező aszlalá ra,

- !logy jólla kcttan térjen éjszaká r«. ::::

lk h,l c.r ej íed fénye" arcodat.
.\te~rptipllÍi,lk. ránksujt a kárhoz ..t.
Igaz haragod pu-z tu.ással büntet,
Vis-zarendelcd magadhoz leükünkct,
:\ ha lá] fagyos szele meglegyiu,l;
Porhól lcttűnk '" por rá .esz űn], megiru.
Arn, hű lC';kf'dC't j'\fnt> I kihot's"tod.
Ujjáterem lcd JI. eg6''il \'i:ógoL -

-=

n:csöség uékcd, Illiclgas Ist en iink !
Ámulva :Úljllk, [11;1 aátu,l nekünk.

A sok csodát m lt &f1HiIl,k· leren.l,je!tr:.
A. mennyol',zágbúl f'öldü 111;.,l'e helvcz tcl.
Dc tudjuk, 11:1 •.<,horul ~ szemed,
Felzúg a szél, füstölnek a hegyek,
/; tűz húnyókban lángot ve'! a sz ík nl.
Kicsap a tenger, megremeg a szik:«.

l' •

=

Amig csak élok, min de n hangszerell
~ Nagyságodat zengem én, Istenem,

HQ;Qy néked cseppnyi örömöt sz erezze k §

S da.ornnak én magam is örvendezzék. _=====:::.Plls.ztítsd el fö:dünkről a rossza kat,
Legyen mind jó az, aki megmarad. -
Áldjad lelkem ujjongva az Ur Istent.

Ö teremteti meg a: világon mindent:

§
E_~ =

==~
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Uátrall néziink al jövő elé •

,
)fagyar hazánk épülö, formálódó \ilág. Jellegét két új zamat ú, jóízű

zó adja: a Terv és a Munka, Terv és a Munka együtt melyére lmű ki je len-
ése II mai magyar népnek. 11llyértEHníí Ó5 . forracbllOasitú, me rt ez a két
zó: Terv és Munka együtt azt jelenti, hogy: - uj. Népünk -ennek al újnak
rgal.nában és lelkesecJ.ésében él, Magyar evangéLIlus egyházunk pedig n em
ívül van ezen a népen. hanem benne ebben a népbeh. Épülö, Iorrná lódő egy-
áz Jt llcgét, a r('gi jó ízét visszanyert két relormátori szú adja: a Terv és tI
unJIU. A kettö"'azt jelenti, hogy Uj. Előttlink az új egyház látomása sehhez

zolgál az egyházl1pílés terve, az egyházépít6s m lndeunapos rnnnkája. Ez II
erv és ez a munka, yagyis ez az ú] összefiiggésbenyan a népünkévcl. Ez
em is lehet másként. Isten ítélete sujtot ta hazánkban a multa t és ny iíot t
jtót az újnak. A'(. egyházunkban is igy történt ez. Neki való engedelmesség-
en vállalkozunk arra, hogy népünkön ,belül maradunk, Eij·ogadjuk és segít-
-k az új országépítés tervét s a' jó kehszlyének hűségévelés szorgalmával
állaljuk érte a munkát, Egyházunk lelkipásztori feladatát látja abban, hogy
ézus Krisztus igaz és boldogító evangéliumát hirdetve fi€\>fljiik népünket
benne eg)házunk népét is arra, hogy az .~j távlataiban gondolkozzék, azt

ervezgcsse, s ugyanakkor a legszorosabh mában éljen, elvégezze mindennap
tőle várt munká t. Egyházunk népét kiilön arra szoktat juk, hogy az egyházai

e tartsa olyannak, amit a sors szele hányhat. amerre akar, de olyannak se,
mí magától készen HIn és rangadományként a birtokunk, hanem "alami .
lyannak, amiért naponta tervszerűen kell dolgozni, vagyis amiben az alkal-
as terv és a hűséges munka a jővő záloga.

Az egyházban nem kell a magunk emberi erejéből várni csupán a
egoldást, a tervet, a munkát és az eredményt. Az a kegyelem, hogy ezt lsten

ormálja bennünk Szentlelke és Igéje 'által, S az az engedelmesség, hogy
en neki eszközül adjuk magunkat .

.M'ndez persze nem megy harc, megpróbáltatás, kudarcok és új kéz,
sek nélkül Ogy se me.gy, hogy erre csak egyesek adják orla magukat. Az

ivangélikus egyház kérdése ma valóban egyházi kérdés, vagyis gyülekezet!
érdés, Nem egyeseke, nem püspököke. nem a papságé, vagy annak néhaoy
elísmerjük ezt az újat, h·ogy megtaláljuk hozzá az egyházépítés tervét s hogy
ondhatjuk RZt. hogy 1948 óta Isten sokat végzet! el közöttünk abban, hogy
lkalmas tagjáé, hanern az egész eg\ház· kérdése. Istennek való hálaadással
égezzük érte a mlndennapi munkát, De hogy felettébb fl nf' bizakodjunk,
aponta krll látnunk, hocy ennek az újnak az Ismeret s bennünk töredékes,

va~yis a látás, amit hordozunk s a látásért való könyörgés gyl"nge bennünk.
öredékese.l>.és lassan bontakozöak a terveink, akadozó és sokszor öntudat-



lan a rnunkánk. Ezek azok a tételek, amik miatl egyházunknak ma bűnbána
tot kell tartania és amikben mindennap meg kell alázkodnía Isten előtt, a
nem hagy minket magunkra, de aki még ma sem talál minket igazán
helyünkön, Sokan utaznak még ma i. nálunk Ninive helyet! Tarsisba S ez
ket a rossz hajóra ült Jónásokat nagy alvás közben találják a kereked
viharok, vagy~s a vihart azéI! küldö Isten, hogy a Jónások mégi. Ninivéb
utazzanak, I

A. múltból ft jele,nbe
Hl sz ern, hogy nem siet em el azt a megállapltásomat, hogy egyházunk

most van azon II ponton, hogy fejét a multból átforditsa a jelenen keresztül
a jövőbe. A felszabadulás utáni időben az egyház, mí nt tűzből kímentctt

• üszök maradt meg Isten kezéhen ebben az országban s ez a kimcnt ett drága.
kíncss Istennek éveken keresztiil hántotta le magáról a háború kormát éJ
hamuját, A háborús újjáépítésnek ez után a néhány éve, után kerűlhetett sor
arra, hogy ráfigyEljen saját magára" ráeszmél] en saját lényegére és be rendez-
kedjék az új világban, arn elv körülötte kialakult. Hamar kimutatta azon bau
Isten, hogy ez a tűzből kí m entetésünk nem jelentette egyszerűen egyházunk
igazságban való megújt Iását. Nem II szelgálatra és üdvösségre való mcgí í sztu-
Iás az, amit eu n a kifejezésen érthetűnk, hanem csak egyszerücn a m+gma-
radás, Megmaradtunk, de nem maradhattunk és nem maradhatunk meg olyan-
nak, ahogyan megmaradtunk. Megmaradásunk ára a.l1lcgúju!ásnak. Ez sok
mindennek elvetését követel!, ami régi, tehát ami hozzánknőí t, amit megszok-
tunk, amit begyakoroltunk, t:s sok minden ú] vállalását jelenti, amit mosl
k ell kipröbálnunk, A mcgújulás nem megy sírás nélkül, az újjászületés is kí,
nok közt tört-énik. 1948 óta ell' It három csztendö jórészt abhan múhtt, hogy
néztük a multat, hál' már nemcsak.' sír á ssa! hanem az új élet et vágy6 ember
öntudatos. okuló Ieszámolúsával. A fejünk azonban m inded d'g a mrlt felé
fordul! Vizs::,á!lllk azt. Ieszárn olt unk ,vfl,? vall" áthoztunk br lö le értékeket,
válogattunk benne, selrjtczliink benne, takarftnttt-nk, - s inindezt méz be
sem fr jeztük iaazán. Míndcnesel re ennr k az utóbhí három hnek ez vnIt a
Iénveze: a multunkkal fOI!H"oztunk. Most kezdődik, s hiszem. hogy már el-
kezdödött az, n mfkor ft j'f1\'Ö fcIé fordítiuk nz érdeklődésünket. Kezdjük viz~_
gálnl a jövő emberét, a jövő társadalmát. benne a jövő egyházát és jövö fel-
adatait,

Szakítsunk a reménytelenekkel
Hallottam egyszer, hogy valaki m?gláto<:(atolt egy, a háborúban clrorn-

bcl t váro t. Kétszer járta végig ennek a városnak fonfos helyeit. Először (gy
olyan ember kíséretébcn f.S vezetésével, ak it a mi vil águnk reakciósnak ne-
vez. Ez' az ernber végig kísérte 6t II romok közt S Í:;(y mutocatta .nekí II

várost: <ItI volt a gyönyörű színházunk itt "olt az egyetem, itt lakott ft volt
köztársaságl elnök, iLt volt a lé,\(v&Ielmi köznont, itt volr egy gyár: Itt gyö-
nyörű park volt azr lőtt.s Másnap egy új emberrel járta vPgig ugyanezt a
várost. Ez az új ember, aki szeelalista voll, így vezetle a m í emberünketc
<Itt épülnek. az új munkás lakások, itt lesz az új egyeteműnk, ez a mi új
spor+st adíonunk: - nézze meq, most vetik a fűvet az úi ját~z6térE'n a cyer-
rnekr-ink lába alá. A mí maR:yar evangélikus ezyházunkban hiszem, ho.qy
mindig kevesebb az olyan vf'zetö, aki így vez e íget l az evang/I'kusokat: «néz.
zét ek meg, itt voll az e=vháznak ern eze, amott ppoig az f'gyháznak amara'. f:s
hiszem. hMy mindi~ több olyan vl'zelöjp "ap, aki alt mondía ft ml népünk-
nek: -Lássátok meg, ezek az új munkáslakások, ezek az új iskoliik, ez a ml
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~ hazánk>, s ezt teszi hozzá: <ez az Isten új útja számunkra, íme, ez a mí
'Íj becsületünk,ez a mí új templomunk .• S főként, aki ezt mondja: <lássátok
meg, ezek az új emberek itt ma ami új gyűlekezetünk.s Mindez a hitem
pedig azért lehetséges, mert reménységben élő nép tagja vagyok s a remény-
ség vallásának hív-e. Szakítottam és hiszem, hogy sokan szakítottak közülűnk
a reménytelenekkel, a pesszimistákkal, a tervtelenekkel és henytlőkkel
s meggyőződésem, hogyakeresztyénség nem lehet .azöké, akik dekadens ener-
váltságban tekintik a sorsukat. A dekadencia és az enerváltság, a belső ellent-
mondások és a kílátástalanság társadalma nem a szocial istáké, hanem II pol-
gáríaké. Az Egyházban pedig nem a hívöké, harrem a .h í tetlcneké,

Szellemi helyzetünk napról-nnpra tisztul. Tisztul azért, mert megtalál-
jok, vagyi s Isten megmutatja nekünk a helyes viszonyulást egyház és állam
közölt a szellemi élet területén. Egyházunk szigorűnn Hiten biblikus, hitval-
lásos egyház s ugyanakkor megtalálta a Iehetöségét és' módját annak, hogya
nemzeti célokat álLtmpolglri· hűségge! és keresztyén engede Imességgcl egy-
aránt tudja szolgúlní. Ne m valamilyen kettösségben, valami öntudathasadás-
ban, \'agy hátsó gondotatokkal. hogy egyrészt mcgját sszuk a jö állanipolgár-
8ágot, másrész! a Iűi ünk mögött a keresztyénség van, hanem úgy, hogy f!'li~-
mertük, ho~:v II nemzeti c::loktan való szolidari tásunk a magyar n éppr l,
összeegyeztethető és jól funkcí ónál, úgy, hogy k özben Jézus Kri sztus kövel öi
vagyunk.

A nemzeti célok sz olgálata közhen nr m kerültünk egyellen c lvan kérdés
elé sem', amr ly hítvallásai nkhn ütközött volna. Az ötéves tervban megfognI nazott
orszúgépltés, békénk védelme, vag~' a magyar dclgozó nép fc le mel ásének ii:;ye
s az az ligy, hozy ennek a do lgozó népnek kezébe adjuk a ha talnat al: ország
vezetésében, csak pildák arra, hogv milycn szélc-s terüleren tudjuk ezeket a
célokat szolgálni biblikus és hitvallásos öntudattal.

Yállal,juk a küzdelmet az új evangélíkus egyházért
Vállaljuk a küzdr lmr t és a fáradságot ar. új magyar á~l:J.mban· az ú]

evangélkus e~yházért. s bátran nézünk a jőv& elé, ami a szocializmus!'
jelenti. Mivel pedig bálran nézünk a jövő elé, el vagyunk határozva az cf!S'
ház megreformálására. Scm az oppotunizrnusnak, sem a pí cfizmusnak, scm a
farfzeizrnusnak nem Engedünk utat magunk között, Becsülees állásponton aka-
runk lenni és hisszük, hogya becsütetes áll ispont-a jó álláspont Jó állá pont
egyházunk és népünk szr mpontjáhől é~ érdekében egyaránt.

Pj hangsúlyt és igen kornoly !'angsúl ·t kap k özöttünk annak ünnepélyes
kijelentése, hogy mi a történelmi magyar evangélikus egyház feladatait akar-
juk vállalni annak a belső. megúju+ásnak úrún, amiről beszélünk.

Vagyis: nem akarunk Ie tér ni a magvar protestantizmus történelmi
útjáTól s e helyett valamilyen reakciós, az élettől elszigetelődő, p.etísta szek-
tál alakítanI. .

Nem akarjuk f'elnldaní a szervezeí t, alkotmányos egyhúz kereteit
s nem akarunk ehelyett valamí megfoghatatlan, independens· közösségekből
álló. vagy inkább Ilyen kőzösség ekr e bomlott Össze-visszaságot.

Nem akazunk a hivatalos" vagyis a törvényes egyház mell et t, vagy
azon belül egy másik vonalat, amely a hivatalos egyház mcllvértje mögött kl
tudja, rnirn rejtözk ődk.

A tör+énelrní evangélikus egyház hitvallásos, alk o.rnányos, szervezett,
bívö közösségét akarjuk úgy, ahogyan azt az Ágotal Hitvallás akarja.
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hit, emberekkel összekötő szeretet,
tisztaságra és iga.zsá~ra vágyakozó
élet. egyszóva} lelki élet sarjad, aZ
Isten igéje.

Emlékezz ot thonokra, ahol nincs
szeretet, ellensége a testvér II testvér-
nek, nehezen viselik egymá;,! a há-
zasfelek, nem tisztelik lJ gyermekek a
szűlöket, civakodás, perpatvar veri
föl mindíg a háztáját, durvaságban,
önzésben és züllőt tségben élnek. Ke-
restk-o ezek IlZ ernberek az ige.i:JaJlga•
tásí alblmat? Előveszik-e naponként
a Bíbliát ? Kíváncslak-e arra, hogy
mit szól az Isten? B'zonvosan nem!
Pedig e nélkül nem lehet lelki élet.
rnert a mag az Isten beszéde.

A magyar földműves n.igyon meg-
becsüli II vetőmago!. Mindig előre ki-
választja a gabonatábla legjobban
dísztő részét, azt jol beérleli, gondo-
san aratja, csépeli, rostál], és ttsz-
togatja, mert az a vetőmag. Még gon-
dosabban vigyáz rá, mint a kenyér-
nekvalóra. Fontosabb, hogy biztositva
legyen, mi.nt a mindenne pi kenyér,
mert a nélkü! nem lesz jövőre ter-
més. Ha, valamiből jó vetőmagra tes!
szert, vigyáz arra, hogy ki nr fogyjon
belőle. A mag hordozza az életet.

Testvér, te hogy vagy az Isten igé-
jével? Főlí smertcd-e már, hogy ez :lJ':

igazi lelki életnek a hordozója? Meg·
hallot tad-e már ú,Ily, hogy éló hit 'tá·
madt ah~llgatásából '3 szivedben?
Meghecsülöd-e? Vigyázol·e rá - úgy,
mínt ajó g~zda a vetőmagra? Ha
drága néked a hited, szereteted, lelki
életed. akkor olvasd li Bíblíát, al: Is'

CSEPREGI BÉLA:
r

GVETES
1. A MAG

Ezen a földön minden él-t magból
sarjad. A szánl óf ö dek dúsv:rulású
gahonat áb.áí rnögö tt ott van <1 rögök
közé szórt ve tösuag. A hegyór-ásokat
Loriló öserdők évszázados f'aór iáss is
egy picíny kis magból sarjadt, amely
talán valauii kor olyan körmyű volt,
hogy a s '.íl is szárnyra kapna ta és
úgy ejtette le a lk almgs helyen termő
t a.ajra, Az á.Iut vl '.g tarka, hangos és

- sokrétű élete is rgénytelen élet magra
megy vissza, s a vil.igot ura1m(l alá
hajtó ember legpompásabb példánva
is pícl nyke életsejtből ind.ilt et. Ezen
a fö'dön minden, ami él és életet je.
lent, magból indult.

I~y van ez a lelki élettel is. A hit-
tel is, ha élő. A hit nem olyan, mí nt
II szklaf'al, ami emberern.ékezet óta
ott áJlt a patak partján, hanem in-
kább hasonló a mögö t t e viruló kís
fenyötigethcz, arnelvnek II helyen va-
lamikor kopár szíklatörmeték volt,
csak amióta porral hordta be a szél
s a por közé magvakat is ször, vette
fel a zi'Jdü:ni kezdő éle! a sivárságo
g1!a küzdelmet. In+ul i el a lelki é:e-
te! vlzsgálni, az élő hit eredetét ku-
tatni, mludenüt t mec fogod találni &

magot, emíből sarjadt.
A h+tnek az eredetét kutatva Pál

apostol arra a felfedezésre iut, hogy
~.Q hit hoPá_ból van, a hallás pedig
Isten igéje által", (Róm. 10:17.) M!l~a
Jézus is azt rnondja: ••A mag al Isten
beszéde." (Luk, 8::11.) Tehát az a
mag, amiből Istenhez kapcsoló eleven

24



ten Igé.ét, Mert az igazI élet magva
az lsten Igéje,

2. A SZÁNTÓFöLD

Mínden magn.ak talajra van szűksé-
ge. Másként nem bomolhat ki a ben-
ne rejtőző élet. Hiába van valakinek
zsákszámra tiszta hűzája, ha nincs
hozzá szántóföldje. Hiába van vetö-
magja, ha az nem kerül a talajba.
Nem lesz termése. Igy van a lelki élet
magjával, az Isten Igéjével is. Az is
akkor terem, hoz dús gyümölcsöt, ha
talajba hull.

Vajjon mi az Ige magvetésének a
szántóföldje?

Jézus egyik példázatának a magya-
rázatában azt mondja, hogy "a szán-
tóföld a világ". (Máté 13 :38.) Kétség-
telenül ez a világ, és nem egy másik.
Isten nem az angyalok szívébe akarja
elhinteni az Igének hitreindító mag-
vait és nem a dicsőség országában
akar szeretetből folyó szelgála tot, gyü,
mölcsöző lelki életet munká.ní, ha-
nem ilt, ezen a -vllágon. O azt akarja.
h(}gy itt legyenek az Ige magvaival
bevetett szfvű emberek, akik világos-
ságul legyenek a földön.

Még közvetlenebbül felénk fordítja
Pál apostol Istennek azt az igéjét.
amikor azt mondja: "Isten szántó-
földje vagytok.". (1. Kor. 3:9.) Ezt
már azután nem általában minden
embernek snondja, hanem a keresz-
tyén gyülekezetnek. Azokhoz szól,
akiknek szíve talaját Isten már nyil-
vánvalóan munkálja, abba magot
szórt és sbból termést vár. Es itt
nincs fellebbezésnek helye. ISten szán-
tóföldje ti vagytok: bibliás keresztyé-
nek, buzgó teniplomjárők, ragaszkodó
&""Yháztagok, ti mind, sklk az O ne-
vére kereszteltettetek meg és talán
már kicsiny gyerrnekkorot okban ki-
mondotta feleltetek az Ö igényét.

Talán felsír benned a lé:ek: Az én
szívern nem szántóföldje, termotalaja
Isten Igéjének, hanem teremtője. Any.
nyi beléhullott már. Isten olyan sok-
szor gondosan és szeretettel készítge-
tett annak a hefogadására. de az én
szivem nem adott vissza semmit. Csa.k

befogadta éyelnyelte. Olyan 6 szívem;
min! a sír hideg gödre,

Isten pedig nem eltemetni akarja
az Ö Igéjét, hanem elvetni, talejha
szómí, hogy termést lásson.

3. A MAGVETO

A magvetés harmadik tényezője a
magvető.

..Aki a jó magot veti, IlZ az ember"
nek Fia." (Máté 13:37.) Tehá, möga
Jézus Krisztus. Es ez nagyon Iontos.

Emberek iránt mind íg lehetsz bi-
zalmatian Az egyik iránt azért, mert
ismered, a másik iránt 'azért, mert
nem ismered. Mindenk: vel szemben,
aki Bibl.áját kinyí tja előtted és pré-
dikální kezd. Azonban ilgyelj most
erre az üzenetre: A mrgvet ö az em-
bernek Fia. Nem a pap, il prédikátor.
hanem Jézus Krisztus. Hogyha Ö nem
járt volna az apost o lok k al és nrm
munkálkodot! volna együtt velük, je-
lek által erősítve meg az Igét (Márk
16:20.), akkor nem szaporodott volna

CI gyülekezet naponként iidvözülőkÚl.
Lehet ezt Jézus nélkül is rnegpró-

bálnl. És hosszan, sokáig csinálni is.
De a Krisztus nélküli ígeh.rdetö olyan,
mint al: a magvető, aki üres zsAkot
akaszt II nyakába és a vetés mozdu-
Ia t it utánozva, bejárja ugyan a Iöd-
jét, csakhogy üres zsákba nyulkál, Ha
egyedül áll elétek az igehirdető, be-
szélhet akármilyen szépen, hangosan,
vagy megragadóan. akkor csak üres
vetögép zakatol végig a sztveteken és
nem hull belé semmi mag.

De Krisztus a magvető. t:~ Iránta
Ieljes hí zalommal lehetünk. Ö mi ndig
a sajá tjából ad na,gy bős?ggeL Nem
akar csalni II vetőmaggal. nem ked-
vetlenedik el II termésért valö harc-
ban, még a talaj most ohaságs sern fá-
rasztja el. Jézus Krtsstus Táradhatat-
lan magvető.

Runeberg, a nagy finn nemzpti köl-
tő utolérhetet len mőrlon énekli meg a
finn földműves sz ívós k l tart ásá Lamí-
vel a természet viszontagságai elen
őrizte fiildjét. Saarijiirvi Pe avo földje
is sokféle veszélynek volt kitéve. A
szépen megfogan! vetés felét II tava-
szi áradés vitte el. másik fele pedi.g
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a k oraösz! f2gyok martaléka ;<\ t. fgy
ment évről-évre. Már II fdesége is
rzembefordult Paavo gazdával és ki-

vándorlásra, majd ongyilkosság:ra biz-
tatta. De a finn para zt al elfagyott
termés után el idot t bírkáí árán vett
vet ömsgot és új a bevetet te a földjét.
Mikor á köve+kezö esztendö is csak
a pusztulást tárta elébe, fel'!ségével
f3kéregbi:l süttet kenyerel, maga még
mé.yebb árkot As a földön a tavaszi
áradás levezelésére és eladott tehene
árún vesz újabb magot, és vet. Végül
js kitarfó munkáját siker koronázta,
mert vetését nem vitte el se il hólé,

Q koraí fagy. Dús termést aratott.
Józus Krisztu még klt ar lóbh és

Iankada tlanabb magvető. Higyj ti sza-
ának! Nem fO/(SI Benne csalatkozni.

Dúsan fog teremni <l. Iöldl

4. IJE'l'AP9S0TT szíVEK

Jézus tCrisz!us a magvetör/Il zótó
példázatában az! mondja. hbgy ••né-
mel ma" az útszélre esék és eljö\én
a' madar;k,. e:kapdosák' azt", (Máté
13:4.) Bizonyára nem olya.Jl baJga
lü:dmü\'e Től beszél itt. ak! az or z:íg-
utat vetette volna be húzé vul. Bizo-
n 'óra ezt Judeában és Galtlcáhan se
r-si nált ák, 3lJ1inlho;;y -ll mi hazánkban
is csak akkor hull or~zá..gútra a ddga
mag, ha a kocsi nk' oldódik a zsák ~
el: zóródik a vet örnsg. •

De mlndnyájan tudunk olV:111' e.~-
tet, am'kor Ill~gán a . zántilfiklön ke-
lelkezik út. . 'agy Irrii:őt ~pkr~I1 TŐ'
vidítenek átvágás a. Bossz út rnentén
sokszor estnélnak a .j;)rókelők csa-
pást. A g,gzda fölszántja a föl elipt •.
meg is bsronálja. de idegenek rájár-
nak és letapossák. Mikor aztán a csa-
pá.r1 ér a rnaavr-t ö, a gonrlnt;ln ~zóri

e tőrnsg nem kr-rü! bolf' a rö~iik kőzé,
hanem vot t p:ros!'k II letaposott 'föl-
dön. Persze npm soká;.\!, mert a ma-
darak hamar fö:kar.kodj:.k.

Va'nnnk 'i1\'~n Ietapnsnt l szfvű ern-
berek is. Belet art oznak a ~yiilpkezet-
be, Ttten sz{tntMölriiéhf'. Uruk a ke-
-re 7!t(.g vizP!öl kezdve puhHgalla szi-
vük lal I j.í!, gondosan munkálta a
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családi és gyülekezeti neveléssel, még-
sem marad meg a szivükber; az Igé.
nek a magva, kemény a sz lvük,

Rendszerint II föld szélén csinálnak
J:~apást az idegenek. Esős idö eset én
az elromlott kocsiút meuet t rájárnak
II földnek II vé-gére. A gazda védem
igyekszik a tulajdonát, árkot ás, 1!á.
tat emel, táblát tesz ki: tilos al át.
járás. De rendszerint nem husznál
semmi. AtIépnek a gáton, semm.he-
veszik a táblát és tovább tapossák a
föld végét.

Van II keresztyén gyülekezetnek i&
ilyen szélső köre. Keresz tyéneknek
vallják magukat, de óvakednek attól,
hegy a Bihl.a mértéke szarint legye-
nek azok ..

Vedd nagyon komolvan a zfvedre,
hogy II letaposott talajba hullott ma.
got elkápkodják az ég madarai és
nem terem g~'ümö!c~öt. Ha azt aka-
rod, hogy az Ige11:13g szívedbe hu'l'on
és ott Likást vegyen, óvd gondosan
«t tól, ami végigtaposhat rajta. Mele-
gccl.i bele hátran az Isten dolga íb.r, ve-
gy ülj szorosan az Isten népe közé,
légy közel míndig az l''rhoz.

~Ieg!apo ott SZÍ\'ű te. !vérem! Te -s
az Isten szántóföldje vagy. A gazda
nem mond le II földjéről. Kri ztu
sem mond le rúlad. Kü.d permetező
igcesö t, mélvenjáró II1r~léréSfl' hivást,
fö'tápi SZived krménységét é~ zór
bete é:dcthordó magot, hogy gyümöl-
"S;)! teremj.

:;. _ AnI. A tiWlKÉRNEIí.
NINCSE.' HELYE

.JÚU. Gall lr-áben és Judeában sok-
fe,é hit ta. hogy milyen nehezen hódí-
tották meg a szánj óföldet d kör=nge
tegtől. Sokszor ment. v'gij:( kietlen kö-
ves pusztákon. R!lká~nkna V3~y ked-
[ésekbe hordot! kövek, kopár, sz:k1.:ík.
magát ll. szánlófö!,let is tarklt;)tták.
A megmunkált helyen ls snk=zor . több
volt a kó, mini a .t"rmóföl<l. Talán
csak tenyérnyi ré!t'..l:( 's alatta' össze-
iilt'lkező k'mozdttha tat ían ·szik'ák.

Jézus Jól Ismerte (ll ilyen talajba '
hullot! mapnak a sorsát. A vpkony
talajréteg könnyen á!melegedett és



.,
lama'f eslrb!snak Indult, A mng a
ermészete szerlnt mlndíg gyökere!

bocsát előbb. A tartaléktáp.álékkal
ezt Q kis győkérszálai élteti, amely a
Wajba fúródik bele bs a talajréteg
nedvességévei, táplálo rétegévei keres
l~pcso1atot. Amikor a gyökér már
m~kapaszkodik és táplálkozni tud,
Akkor dugja ki a fejét a level és szök-
ken szárba a növény. Nem így a kö-
res talajban, It t az induló gyökér ha-
marosan akadályba iit k őz ik. Bármerre
fordul, mindenütt útját állj'3 a kö,
Megnyomorodott, tápl.iló ta:ajjdl ősz-
szeköttetést teremteni nem tudó k.s

gyökér növekedett és megindul a le- Magvetés közben a vetőmag egy ré-
vét. A mag tart aléktáplalékáhó! látja sze a töv.sek közé ese.t, Jézus b.zo-
meg a napvilágot, hozza <il Iárslave.et nyára itt'sem olyan földművesrel be-
és indul szárba, De amint a tartalék

ezél, aki fiatul akácosba, v,agy kö kény-
elf~yott, sápadni kezd, A tűzö nap- bokor tüskés ágai közé szórja a vetű-
sugár hervasztja, Nem tudia a párol- magot. It t is szó.nlóiÖIJrŐl van szö.
«6 nedvességet pótclni. "NCmely mag Mégpedig ol,yanrúl, amit valam.Iyen
a köves helyre esék, ahol nem sok / gyomnövény elöre elfoglal.
liildje vala és hamar kikele, mível-
hogy nem vála mélyen a földben. Dc Gondolunk p.Tdául a Iarackos föld-
MIIikor a nap 'fölkel, elsiile és mível- re. Amikor fel van szántva és bele-
ho~y gyökere nem vala,· elszárada." kerűl oa mag, egészen t.sztúnak lát-
(Máté 13:5-6.1' sz ik, De '!J.J:g kel ki a vetés, elCbúj:k

Ez a tala] is a szívet példázza. Az a tarack is, gyorsan növckszlk és ha,
geha;.lgatók sz ívét. Éspedig azokét, marcsan sorja' se látszik a vetésnck,

akik amikor hallják az igét, örömmel Eggyó vált tarack lesz az egész
fogadják, de 'nincs Rvökcre bennük, Ugyanez a helyzet, ha a gyomnövény
hanem csak ideig való. magvával van eli'ogLlva a szántóföld.

Hányan vannak ma is, akik egy A poros t,alajban ki venné' észre aZ
elevenen hangzó prédikáclóra neki- ap'ró g?,ommagot. Es mégis egyket-
lendűlnek. Elhatározásokkal, fcgadko- tőre nundenfelé meglátszik a -gyom,
zásokkal van te!e a fejük és a szájuk És gyorsan növekszik. Sokklll gyor-
Is, Csak a szívükben nem történik sabban, mínt a neme, vetés, Dús le-
semmi, Pedig lsten Igéje éppen oda \'ele~et~ dudva vastag szárat hajt.
akart behatolni. De ott a gyökérnek Egyldel,g kapaszkodik kŐ.lötte a búza
nincsen helye. El k ezd tehát felfr lé Is, vékony, hosszú szárat hoz kes-
nőni az ige magvetése. HirtpJen és keny, nap felé- törö leveleket, de az-
hangos va!lomástételek, sokszoros hí- u~,án lernared a versenyben, agyomo
!onygatáSla annak, hogy mennvíre növény felnevekedvén, elfojtja a ve-'
mrgfogott ez az ige, hogy megválto- tést és gyümölcsöt nem terem. (Máté
zott az - életem, sürgős szorgoskodás 13:7.) A talaj előre el volt foglalva.
Istennek a dol.gaiban. Részvétel' min- _ Az örökélet magja: Isten Igéje ls
den istentiszteleten, hibliaórán és 'gyakran hull ilyen gyomos, gazos
lrn1közöM~1 alkalmon. Eddig mlnd- főldbe. Sok szív előre' el van fo~lal.
ebben nincs Is hiba. Mindez 11I9gyon va. S ha ki 1'5 kel a belehullott ige-
helyes, Isten kedve szertntí dolog. A mag, nem tudja felvenni a versenyt a
baj csak ott kezdődik, hogy aztán szívben már jól meggyökeredzetl, ott.
míndennek hamar végeszakad. Nino, honos lSslakókka.! szemben. Jézus ma-
elen gyöhre benne az igének. gyarásatában két illyen öslakót említ.

SCXk szfvben nincsen helye II gyö- A gond és a iazdagság csalárdsága.

kérnek. Elindulás után h:1I1l13·rkövet-
kezik ji megtorpauás, tel.elkesűlés
után a csüggedés, ébredés után az
újabb elalvás. Köves talajha hullott
mag nem terem gyümölcsöt,

Testvér! Isten Igéje arról is bizony.
ságot tesz, hogy van valaki, aki elo/
ves1li a köszívet a te testedböl és ad
helyette új sz.ívet, Add -oda néki a,
tiedet is egészeni És fogadd el az
övét, az majd gyümölcsöt fOG teremni!

G. AZ ELŐRE ELFOGLALT sztv
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(Máté 1.3:22.). Ezek tényleg ihlakói
minden ember-i svívnek, És nagyon
künnyen elfoglalják azt,

A gond mcllett sokan tudnak védő
heszédct tartani. Azért vannak gond
jaim, Illert vannak, akiket szerel tk.
akik rám vannak bízva. - mondják.
Szépen meg tudjuk okolni, hogy mí.
ként kell magunkat és szeretteinltct
oltnlmuznl és biztositani. Ismétlem,
tudunk védőbeszédet mondani a gond
mellett, de ez semmit sem von le
Jézus szavainak az igazságából: ha II

gond előre elfoglalja a szivünket, ak-
kor az elfojtja bennünk az ige mag-
vetését, Ugyanis sohasem azért va-
gyok teje, gonddal, mert kevés a pén ,
zem.: hanern mert kevés a hitem és
na"~ok az igénye'm. A gondo~ miat t i
·tö;~engésben, az', aggodalmaskodás-
ban mind:g az Isleu iránti hitetlen-
~ég nyilatkozik meg.
r Az Isten Igéje szent gondtalanság-,
ban tenyészik. A hit minrlig Öreá te.
kint, . aki azt mondottat : ..Ne aggodal-
maskod iatok a li éltetek í'elöt" (Máté
6:25-26.). .

Testvér. az al!l(odalma·skod!" hitet.
lenség, A javakban való bizakodás
hálvánvozás. Ne csodáld, hogy az
ilyen szívben nem tenyúsz k al Isten
Igé'·" Add oda egés7Pll magadat Jézus
Krisz~\Jsnak. Bízd Rá :J. gyomirtást.
Helyexd rá a gondjaidat. Öbenne nem
fogsz csalódni!

7. AZ ELKÉSziTE'rr ZIV

Az útfélre, köves tnlaira, tövisek
közé hul'ott mag után némelyescIt
li jó földne. és hozott . gyümölcsöt.
Kics] há nvad. Lecf'eljebb nogved ré-
sze. Nagv "esz~e~ég a g:viimölc~~el'-
méshen. Es minden a taln ion múlt.
Halvénvaló tehát. hogy telies fi(ye-
lem'mel forduljunk a jó talai felé,
arnelv nern tpmptő.i~. nem prédahelye
a macnak. hanem termőlalaja, amely
gyiimiilesöl hoz.

E~őször is azt kelJ meglátni. hogy
nincsen önmn!'~lól jó tala i. Ahhan,_
houv eg" fö lddarah mpgsok~zoro7.vn
adia vi~.la a vplőllIágnt, nagy rés7El
van ,a földműves verejtékesmunká.

..•..
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jának. Ismerhetsz egymás Illellett k
darab fö:det, amely egészben különb
zű terméseredmény! hoz, pedig azon
az összetételük, és természetük.
egyik gondosan elő van készítve,
másik pedig el van hanyagolva. II
k iuzso rázzák és elhanyagolják, a I~
jobb fő.d is csak ocsut fercm. Mi
sznrgalmas munkával pusztaságba'
várázsoltak már réz salige.eket és bú
zös mocsarakból is alakítottak term
humuszt.

Xincsen önmagában jó föld, j'
előkészílelt talaj va 11_ tgy van az I
len szánlóföldjével, az ember szive
vel is.

:.\fár az első nagy büntetés, az ÖZŐII

víz után megteszt az Cr az embe
szfvét lelep.ező kije!enlést: "Gonos!
az ember szívének .rninden gondolatja
ifjúságától fogva." (1. Móz. 8:21.).
Istennek ez a látása később se vál:o
zik meg: "Csalárdabb a szív m inden
nél. és gonosz az. kicsoda ismerhetné'
- panaszolja Jerem-ás pr óf'é!a. (17:9,)
Ezt erősíti meg Jézus. szava is: •.\
szivböl származnak II gonosz gondo
latck, gyilkosságok. házasságtöré.ek
paráznaságok, lopások. ham is tanú
bizonyságok, káromlások" (Máté lj:
19.j.

Ilyen a szíva maga természe!
szeri nl. S ezt olyan valaki mondla
róla, aki tűzláng tekintetével a s-Ive.
ket és veséket vizsgálja. Hogyha eb-
hen még mindig más véleménvet
vagy. az azt jelt'nti., hogy még nem
próbállad meg igazán a szlvedet. Nem
végezté! még talajvizsgá!atot benne.

De azt se haayiuk figyelmen ki,
vül, hogy a szánlóföld nem rnunkál
hat ja meg, nem készitheti elö őnrna.
gát: A gazda a -mt'gmllnká:ója 19)'
van az lsten szánlóföldjé,-el is. Islen
(l szlveknek nemcsak vizsgálója, ha.
nem elöké~zílője is.

Isten maga vel re munkába a I'M'

rom 'olt ('mberi' szfvst, hogy a lkal
mus termőtalajjá formálja az ő Igéje
befogadására. M ndjárt a bűnbeesés-
k or, amikor az első ernberpár e!szR.
kadt az Istent ől, Islen az átoknak ft

szavaiba belerejtetie az első Igéretét
is. hogy az 'asszonynak m.agvából
születni fog valaki, aki a kígyónak

,



fejére tapos 11. Xl óz, 3:15.). 'f:, attól elűszőr füvet. azutáu kaiú szt, azután
kezdve készíti az ember sz ívét az teljes búzát a 'kalászba." (Márk <1,:26
evangéllum befogadására. Osztogatta -28.)
a büntetésnek a pörötycsapásuit Az Isten magvetésébeu is vun sok
iözönvíz.: nyelvőssz ezavarndás, szét- Iátható. Észre lehet venni, mikor Is'
szórás}, hogy az ellene lázadó ember ten munkába vesz egy-egy kemén)',
kemény szívét összetörje. Kötött zö. mcstoha szívet. Töri a megpróbálta
I"cl,éget, adott törvényt, küldött pró- tások csapásaival, puhítja szeret eté-
létákat és mikor eíjött az idők tel- nek II megmutatásával, elvágja mene-
jessége, elküldte az Ö egyszülött Fiát. kű lése út iát. Sokszor kétségtelenül
Jézus Krisztus a megtérésrc hívás ke- észrevehető, . am.kor Isten készíti V~·

mény szavával, s a meníö sz eret ef lakinek a szívét. Nyilvánvaló Isten-
~vang,é:,iumának a vígaszlalásaiva'}, S nek a macvetése. Hangosan 'hangzik
a Golgota keresztjén k.ontott engesz- az ·I"e. terjednek a bibliák, evang-éliu
lelő vérének a har-matával törte, por- mi i~a'tok, szól a meg:ér-ésrehívás. Lát-
hanyítotla és áztatta a bűnhen meg. hatjük. amikor az emberek. tömege
kéményedett, Isten ellen lázadó szí- sen menne.; t.eruplom ba, figyelnek a
vet. Magát?l eg\ se termett .volna I~. prédikációra. ]~szre"eheljiik, amikQ~
lennek, de Jézus Krisztus m:ndent el.-. egyesek megmozdulnak. De hogy m
követett azért, hogy ter-mövé tegye; türtén.k abban a szívbcu, amelybe
\ Gol"otának a keresztjén O, aki belehu llott az Ige magva, az rejtett
bünt ' ;;em ismert, bűnné leli értünk. dolog. Jézus is csak példát tud róla
El azt jelenti, hogya magáévá tette, mondaui: .,Úgy vmi Isten ország».
vállalta és átvette mindnyájunk. go. mint amkor az ember beveti a ma-
f10SZ szívét 'és adja helyeIte al, O en- g,ot a földbe.,."
~ede!mes. tiSZ'\[1 szívét minrlen .bűnös- De van egy nagyou fontos f(;lt?~cJ.
Bek. A magnak találkoznia kell a talajjel.

Moudhatod-e azért, hogya te ~zí- Addj" nem áltathalod magadat, hogy.
ved nincsen előkészítve? Add a tiedet e!illd~llt sz ívedben az elrejtett élet, mig
Jézusnak, bárm ilyen . termékellen és elzárud azt az Ico elől. De ha ősz ''11-

fo "add el az övét. Az bi ' s fog te. tén fe:.!árfad szi~cdet az ts:en előtt,
re~lni harminc, hatvan é százannyit., mega.lázkodtúl , az í-Iélcle alatt és el.

Ioeadtad az O szuvúl, akkor nyugod
ta~ r áhag yhal sz miudcnt. .\ szántó.
földnek nincs több dolga.

Nemde baJga dolog volna, ha II
főlmííves 'az elvelel ..t magot minden
nap kikaparná, kézbe venné és néze-
getné: du zzad.e, hasad-o már, nyujt-.
ja.e il gyökeret és hozza-e a csírát? A
már csirába indult \Ua~ is meghal,
ha megbo.ygatják. A növekedés .rej.
teH dolog, Ugyanilyen vesze·delmcs,
hogy ha valak i ö nmagúban állandóan
ku fal!!>!tja, mérlegeli az Istennek II

munkáját.

Testvérem, neked sincs más dol~od.
mint szívedbe fogadni a hulló ige ma-
got. Hidd, hogy ll. golgotai keresziuél
mnden lelkiismer e.edet terhelő bű-
nöd'vu:óban meg van bocsátva. Ez az
evang,éliulll. 'f:s az evangéJ.ium csira.
képes mag. Ne törődj mással, csak
ezt fogadd a szívedbe.

8. HEJTt.'TT l'ÖVÉKÉDÉ.s

A legfárlldhatatlanobb földműves is
eljut egyszer oda, hogy véget ér II
murrkája. Megmunkálta a lala it, . elő-
készítette a vetőmagot és aJlral!11as
\időben beleszortu a f'ötdbe. Amikor
a velőma-t é, a talaj találkozott. félre
kell vonu lnia. Há kell Lízuia a tühi>it
arra a fejlődésre, ami a talaj és fl
,etőma,g talá:kozása után kezdődik.
.\ velőmagban II talaj melegétöl meg-
mozdul az élet, áttöri ll. mag falát,
hajt gyökeret, csírát, szárba szökkcn,
az ember nem is tudja míképpen.

"Cgy van az Isten országu - morid-
ja Jéros, - mnt amiker az ember
beveti a magot a földbe, és a lsz k ~S

fölkel éjjel és nappal a mag ped:g
kihajt és felnő, ö maga sem tudja
mlképpen. Mert magától lcr'ell~ a föld



kezeihez tartozik. Egy é" alatt II![

gyülekezet 34 ezer forintot adott
össze. pl. hívek munkával, fogatokkal

'járultak hozzá a temp.omépüéshez,
A. Magyar Népköztársaság, Kormánya
18 ezer forint. segélyt adott a kőlt-
ségekhez. 's Turóczy Zoltán püspök
1950. június 25·én felavaita a. szép
templomot. A györújfa!ui gyüleke-

. zet apraja-nagyja, li !iYöri gyülekezet
sok.sok hív'e. s- a leányegyházközség
volt lelk észei: D: Kapi Béla ny, püs-
pök és sz1Ibó József püspök örven!
deztek együtt. a gyülekezet gyönyörií
ünnepén.

il'

Epítkezó evcnqellkus egyház

li gyórűjfalui templom minden híve 70-1,500 forintot
, adományozott a% új templomra I '

li gyl5ri egyhá:!:község ki,s leány-
gyülekezete már az 1930.as években
templomépítési alapot létesített, de
~ második világháború elsöpörte a
saent tervet. A 250.lelkes kis gyüle-
kezet Lukács István györi lelkész és
Németh Ká.mán gondnok fáradhatat-
lan murikájával 1!149.ben, a felsza-
badulást követő nagy újjáépítési
Ielkesedésben nekifogott az új temp-
Iam megépüsének. Id. Németh Lajos
és neje. ajándékozta a templom lel-
két, özv. Erdélyi Gáborné pedig az
első tfzezer téglát és az oltárképet.
Mindenki 70-1500 forint'g adako ,
zott a templomra, aki csak agyüle-

A marcaTgergelyi gyüleketet Szergényben újraépitette
Külsővato.n helyrehozta sérült templomát

A marcalgergelyt gyülékezetnek ha.
talmas temploma van, de két Lliája
Szergénybeu és Kü!sövaton nem elé-
gede.t meg vele. Mindkét filiában
ternplornn volt a gyülekezemek. Szer-
gényben 1938_ban tartották az utolsó
ístent íszteleler a régi templomban,
amely teljesen tönkrement. A hábo-
rús évek alatt nem is Iehetett gon-
dolni arra; hogy a templomot meg-
újítsák. A háború még tovább ron-
gálta a templomot. 1948·ban kezdett
hozzá a szergényi gyülekezet temp-
loma teljes újraép lt,ooélh ez. Kőrű'lőtte
már gombamódra nőttek ki az evan-

gélikus környék új, vagy megújított
templomai. A' szergényieket nem elé-
gítetle ki a helyi iskola terem hasz.
nálata. 1949.jún;us 7-én avatták 31

templomot újra. Új szen .éllyel na-
gyóbbüották meg, s a csaknem sem-
miből épült új templomot új padok-
kal, új ol!;írral, ú] szószékkel, ú] kó,
russal adták át újra a használatnak.
A vlllanyvllágüásvbevezetése hjrdeti
.benne a szocial izmus országának új ,
civilizációját. A templom állandóan
zsúfolva 'van. Előfordul, hogy -a lel-
kés'z csak félo'dalt fordulva tud el.
jutni az ajtótél a papí székig. Deu

,



-~ "boldog szerongása ez il papnak"
- mondja Sik os Lajos, a rnarca.ger-
gelyi gyülekeze] papja. Lenyűgöz őek
II templomépítésre szánt összcgek.A
gyülekezet 56 ezer for in 'ot áldozott
az új templomra. li magya kor,
mány 9 ezer forintot, kűlf'öldi evan-
f:é:ikusok 5, ezer forintot, az egyház-
kerületi Gyám .nt éze] 500 forin1ot
adott hozzáó A gyülekezetnek már
csak egy á'rnn van, megsz ereznt a z
új orgonát és még egy nagyharangot
II kisharang mellé, hogy pótolják a

régit, amely "bevonult·· és "eltű nt"
II második világháborúban ..•

A marcalgergelyi gyü.ekezet 'újjá.
építette a külsövatl filia ternplo,
mát is.. Itt a hívek sok munkán kl,
'ül 24.500 Ior in lot adományoztak a

tcmp!om újjáépítésére. Ké.ezej- . fo-
r int egyházi seg é.yt kapbak hozzá, S
gyönyörű új torony, új harang és
+eljes renoválás al: eredmény. A fi-
lia lélekszáma 350. Dícsérjétek az
Lrat!

Az egyik Jeghősiesebb templomépítés Érden
AT. érdi gyülekezet, mint a tordasi"

szórványa, 1929-ben alakult. 1932-
ben 'lett fiók-egyház. -193f-ben hatú-
rozták el II ternplomépitést. Ez év má,
jus 21-én, gyönyörü tavaszi vasárna.
pon Jele II !e:te be Szentágotay V ihnos
akkor! fe'liigye~ő, bogy megvették a
templom telkét és Sándy Gyuln egye·
terni tanár e~ké~zltelte a templom épí.
l~s ,tervét, .1943-ig, eg~t'o,~Ylában g):üj-
loti'ek orszugosan az erd] templomru a
P{-IIZI. A tízezer pengöböl, amit addig
összegyü jtülte-h, nem leli semmi, mert
azt a háború elsöpörte, Csupán egy
harrnón.urnot tudtak belől« Yásáro~lli_
194t"ben. az ország ú l iáép ítás.ánek lel.
k esedésében élt az érdi egyház is, új-
ra nekifog!ak a g-Yiijtésbez. és csak.
nem minden hivő kézimunkával segí-
tett a templomépité sbeu. 19-1.9. máju,
26-tóI kezdve a h;"ők öt nap alatt -17
kőbmé'er földe! mozgattak meg, A
munkö hnn Jegfia!a;ahb mana fl lelkész
volt, Bálnini Sándor, aki 38 éves volt
akkor, dc a 76 eves Szula í bácsi is
ott C10'ltOlOlt. A tf'mplom m,\."rlil( í er-
vét Katzenbach János másodfelügyelő

ké-~zi!Btte, és ő adom.ányozta templom.
ép,ítéshez az. állványanyagot is. ~lészá-
ros Lajos és Jur ányí József kőműves
ruesterek, Míhályf', Józse! asztales-
rnes tel", Fodor Félix űveges.rnes: er,
Lndocsí Ignác hádogosmester a mun.
kák jórészét ingyen végez.ék. 1951-
május 27~n avattu fej II templomot
Szahó J ózsef püspök. A~ ünnepségen
1Öb,ben vettek részt, rn int az ~g.és't
gyűlekezct Ié.ek szúma. A templomhan
110 űlőhely van, s 53 ezer for:ntból
épült. 'A helyl g)üJ.ekez,el H).;iOO, fo-
rintoí udományoz'ott a, magyar kor-
ruáuv 18_000 for inlot, ll. külfö'di evan-
gélikusok 8 ezer forintot, a duná nln.
neni el1vházkerü:et 5100 forintot adott
II templom épü éshez. Külön megemlít-
jük" hogy az' Oi Harangszó olvasói
1749 for irrl nt küldek ehhez a ternp.
[ojnhoz, Elmondhatjuk, hogy orszás;
vfra!! ép ít et t e ezt. a templomot Isten
dic<ö<égére, h+z onyítva vele az evan.
gé'iknsok festveri cays"'~,2t, é, h' 70-
nyitva a Mazvar !'iépköz·i·<R.,I·· ?< ,

magyar evan'Ié'ikus ev,I,fl., . 1
együttmüködését.

Sudapesf-lózse{város
_f pesti egyházkóiség az ország 'leg.

nagyobb evangélikus gyűlekeze!e. Hét
lelkészj' kihe közül a j6zsefvárosi Ici"
kész) köl'" a fe'~'-iahl]{l.;]~iís után ala,
kult. Gl'iliivalszky' Károly le'k,Ész,13u~
dapest l~ltti,érilsebh kerüle.ében, igéri
nagy letül'i!!en -dolgozk Isten orszá-
gáért. Gyülekezete' eddig két templom-

ban gyülekezett. At. C1Jőíúll egye,:e-,
mes székház "imatermében, 65 'a Hol;
kóczi-útisz:ovák, egyházközség te'm{J,:'
Iörnában. 19fil-bcll, harmadik istentlsz
t eletl he.yet' ls Wesn~t!ek: A pesti
er,yIHizközség"Karáesony,utcll 31/33.
számú házában hata lmn s vt-akf árhelv i-:
8ég volt boltíves épltkez.éssel, ami ki-

. . lJ



30 ülőhelyes sékrestyéböl áll. Dezséry
László püspök, dr. H. Gaudy László
igazgató.lelkész és Gádor András püs-
pöki titkár segédletével 1951. június
3·án avatta fel az új istentiszteleti he-
Iyisé~t. A felemelő ünnepségen 240.en
vettek részt, zsúfolásig töltve a temp-
lomot. A temp.ornavatő igehirdetés
szavai jó talajra találtak a józsefvá-
rosi gyülekezet híveiben, mert azóta
is buzgón összejönnek az új templom.
ban az :ge ha.Igatására. A nagyvárosi
missziónk kitűnö példája ez az új
gyülekezet, s ez az új templom.

tűnően alkalmIas istenfisztelet! célok.
ra. -A gyülekezet kérésére a Közülete-
kef Elhelyező Biw.tság istent:szte!eti
célra rendelkezésre bocsátotta ezt a
helyíséget, s az egész józsefvárosi gyü-
Iekezet, de különösen a jözsefvár osi
presbitérium nagy anyagi és mu nk a-
áldozatával 12.188.48 forint költséggel
templomot remekeltek a volt raktár-
ból. Gyönyörű oltárképét is egy pres-
biter festette. A templom az iratter-
jesztésre is alkalmas előtérből, 120
ülöhelyes boltíves templomhajóból, s
egy, bibliaórák tartására is alkalmas

A környező gyülekezetek szép' segítsége a somogyvámosi
új templomért

A somogyvámosí gyülekezet terhp- tot adott a templomépítéshez. Megra.
Jomát 1951. november ll-én avatta fel gadó az a_segí:ség, amivel a környező
Turóczy Zoltán püspök, ami azért gyülekezetek: Kötcse, Tab, Kaposvár.
csodálat ramélt ó, mert a temp'omépí. Ecsény, Poláuy, Ráksi hozzá ;áru!!ak
té.st 1951. február hó 24·én kezdték a somogyvámosi templom építéséhez.
el. Egy évbe se tel!, salöbb mint . Sehöck Gyu.a lelkész, Pofrtts András
30,000 forintba került templomot, m os.a n i, Fö'dvári .József előző gond-
melyben 250 ülőhely van, felépítet!e nok, Vizvári Mik+ós tervező és ép ítés-
a kis gyülekez et, A somogyvámosi vezető, MlíJ József felügyelő és a gyü,
gyülekezet tagjai háromezer munka. lekezet áldoza 'k,ész tagjai boldog
napot adtak ingyen az építkezéshez. őr őmmel néznek új ternp lomukr a, mint
Az egyházközség belső á,!doza!án k í- az evangél.kus egvház felszabadult,
vü 1 a dunánúlí ezvbázkerülct ké'ezel' új életének gyönyör-ű hizonyítékára.
forintot, II Gyámintézet ötszáz Ior in-

Sálbogárd
A sárbogárdi gyülekezetnek 160 tag-

ja van, do erős hile és tevékeny papja,
Pá:ffyMiJhály. Sárbogárdon volt ogy
régi kovácsmühely, amit a magyar
ipar felszabadulás utáni rohamos fej-
lödése feleslegessé tett. Korrnos f'alá.
ból, nagy vaspántos ajtajából és ki-
aludt kohójából látta látásában a sár-
bogárdi fiókgyü'ekezet a maga új
templomát. Holényl Sámuel és Venczel
József, két öreg presbiter mozgatta a
gyü!ekeretet a kovácsrnűhelynek temp.
lommá való á.a lakí l ásában, 1949. ok-
tóber ő-én indult a munka, s ott szor,
goskedott az egész gyülekezet. Szegedi
Ferenc presb.ter ir.ányítot!a a munká-
h'okat. Hébelmajer Dezső pr eshter
áEt meillett e az e'ső'k között. November
Iü.re készen állt az épület, de még
üres volt, A hívek maguknak hoz ták

a széket a templomba, s 1949, novern-
ber 10-én, Turöezy Zoltán püspök ol.
tál' elé lépett és felszcnlelle a ternplo-
mot: .. Te kicsiny nyáj, tetszett a Ti
Atyátoknak" '" Turóczy püspök II
f'nn ébredés atyjára, Ruutsalalmen
Pálra emlékeztetett, aki Hügmann ko.
vácsmesternél találta meg Jézus Kr isz-
tust és a békességet. Azt k ívá nta a
gyülekezetnek, legy.en az öreg kovács-
műhe.yböl épüert új templom ha so nló
Jelk iá'dá sok forrásává. Az énítés 21
ezer forintba került. A Ma!!yar Nép.
köztársaság Kormánya 2500 for-in.tal
segí~·ett, a Gyám intézet és az e!1yház.
kerület sz intéri adományt küldött, de
segí:etlek a környező pvü'ckeretek is.
Az anyagyü1ekezet, Sárszen<m'klós,
továbbá fl beled}, I!yönlll, h'IHícs!, gyÖl'.
k(~nyi gyülekezet is,
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la somogymeg9ye~ielcnek 1921-bén" egy-harangra futoHa,
1951-ben templomot épitettek

Somogymeggyes gyülekezete, a köt-
eseí gyülekezet 202 Jelket számláló
filiája, A helyi gyülekezet tagjai még-
is 21 ezer forintot adtak össze ternp-
Jomépítésr e. A kötcsei anyagyüleke-
le! 8300, a környező evangé!:kus gyü-
lekezetek 2100, az egyhá'zkerületi
Gyámintézet 1000, az egyházkerület
1550 forintot adományozott a gyüleke-
zetnek. Özv. Garas Vilrnosné adomá,
nyozta a tenrplomtelket, s l'Ul'óczy
Zo!tán püspök. 1951.. október 2-1-én

avatta fel az új templomot. A hívek
adták a deszka- és faanyagot, s az
építéshez szükséges követ maguk fej-
tették, Alsódörgicsén. A ternp.omot
Nculvit1l Andor épí-t-észmérnök ter.
vezt e, Schm;dt János presbiter e,lgon-
delása alapján. A gyü.ekezet gondno-
.ka: Pocsik Henrik, Belehert Imre, 'és
Schmidt .János presb i.erek, az építés
vezetöi.' Trfmmet Henrik felügyetö -é:
Szende Sándor lelkész áldozatos -II}Ull'

káját dicsérj ez az új Istenháza.

82 lélek 23 ezer forintot áldozott és egy évalatt templomot
épített M",,:zókovác;sh.á:z;án '

, '\

A mezökovácsház! fiókegyház a hat-
tonyai egyházközség egyik nagyobb
szórványa. Összesen 82 lélek, de nagy
gyülekezethez m.éltó határozot.sággal
ter em.ett templomot' a" 'ma,ga számá.
ra. Alig van a magyarországi evangé-
likus egyháznak még egy temploma,
,'agy imaháza, me.yer - tervezgeiéstől
teljes kivitelezésig oly kevés idő alatt
építe: tek volna. 1950. januárjában egy
névtelenül maradt' özvegyasszony 12,
ezer forintot adományozott imaház
céljaira. A k .s gyülekezet hamar neki,
fo-gott a «vüjtésnek és 15,300 formtért
megvert a község lerüle:én egy nagy
házat, aminek 'e~yik f~]ét lemp~ommá,
másik Je:,H leJkészlakássá ép íf et íe át.
1950_ decernber 17-én 26.500 Ior íntos
összköltségcel (3500 forint külsö
segély) elk ész űl! a~ új , ternp-

lom és azt ádvent harmadik vasárnap-
ján, felszentelte Deaséry Lászí ó tpüs-
pök. VIrányi Lajos esperes, Gátlop
András püspők í titkár, Hernády Nán-
dor kerüle.I lelkész segédkeztek a
szolgá latbán, a csanád-csongrádi e'g~'-
házrnegye sok papja és híve örvende-
zett együtt a kics.ny gyülekezettel
azon, hogya-bányai egyházkerület
"szórványegyházmegyéje" újabb lemp-
Iarnat -kapot t. Fecske Pál ha.tonyai
lelkész ezúton odahívta Mezők ovács-
házára O'áh Károly nyugdítas lelkészt,
aki a templommal ös zeépflett pap.a-
kan lakik. 5 gondozza a kicsiny nyá-
jat, bár . az továbbra is megmarad!' II

hattonya i egyházközség kebelében, Ime
a hit, rner észsége, a hit csodája, Isten
kegyelme, s hivek buzgó áldozatkész-
sége!

, A győrs6gi egyházközség uj templomot épített és
. 'irriaházát paplakká 'alak fotta

1950. nyarán fogtak hozzá a győr-
ság.ak "a nagy építkez;éshez. 7,5 ezer
forinttal óJegítelt, a lllagyar állam pe,
'az .maház lelkész lakássá 'való átalakí,
tására. A gyülekezet önkéntes 'hozza-
járulása 40 ezer for:ni volt, a györi
t1gyházmegye hat gvülek e ze!e 10 ezer
forint'al sezt.ett, a Magyar AHam pe-
dig 11.500 for intt al. A templomban
120 ülőhely _és 100,állóhely van. H;ISS

Ev. Naptár 3.

.Jenö lelkész mag-a tervezte a ternplo-
mot ." A' k űlső t vako lás és a berendezés
néhány darabja még hiányzik. De az
il gyillekezet. amely az épí!ke7.ésekhez
,600 kocsif'uvart és 400 napszámot in-
-"yen adott, befejezi a mé~ hátra.évö
munk ák at is. Az új lemplomot 1951.
szcpternber 30·án avatta' fel Turóczy
Zoltán püspök.
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löl'e a borbányai gyülekezet. Az egé-~t
templomépítést költség 10-1 ezer fo.
r:nt volt. Ehhez az áldarn 33 ezer fo-
rint segélyt adott, a Gyámln.ézet 5000
forintot adományozott, szerte az; or-
szágból 3 ezer for.ntot küld.ek, a töb.
bit a gyülekezet adta össze. Megyer
Lajos és Fábry István lelkész és Mar·
góesy Emil kerületi és egyházközségi
felügyelő buzgósága hozta lélre ett
a templomot. Dr. Vetö Lajos püspök
óriási tömeg jelenlétében szeritelte fel
a templomot. 1'951. szep!ember 2-án.
Az ezernél több hívöt, az egész megyé.
ből Ielejthete.len élménnyel gazdagí.
{OHll ei" a templomavatás.

S6ndy Gyula 50. temploma: Borbány6n
A borbányai templom többek kö,

~ött azért is érdekes, mert Sándy
Gyula, egyhiízunk köztrsztelelben álló
templomtervező építésztanára 50. temp-
loma ez, melyet az ő tervei alapján
építettek. Da híres marad majd azért
rs, mert ~y hatalmas szabolcsmegyei
szörvány építette magának Nyiregyhá-
tától délkeletre, a nagykállói ország
út mentén. Különösen szép a belső be-
rendezése. Fából rótt feszület, az oltá,
ron boltíves fával boritolt mennyezet,
széptvelésü templomablakok és igen
sz~p fali-fresk6k jellemzik ezf a ternp-
lomot. "Mindene me.gvan ennek a k is
templomnak, mint egy jól férjhez.
"dall menyasszonynak." - tartja f-e

Közös prot.stán,. templom R6cafmá.on
A rAoalmási evangélikus hívek. II

dunafölrlvári egyház községhez tartoz-
nak. s Mlbáesy Lajos R .lelkészűk.
1949. július 2-án a rácalmási evangé-
likusok, a reformálosokkal együtt el-
ha tározták, hogy templomot építenek.
Nagy Sándor r eforrná.o s lelkész és fe-
Jeséce r Sze:tz Vilma. megvásároltáka
'elke!, és odaajándékozták templom-

építés céljaira. Az evangélikus ésre·
formátus híveket Rácalmás másvallá-
sú hívei is támogatták, s ' pénzzel,
anyaggal, munkával, kocsifuvarral, han.
gyaszorgalommal, és leküzdheteuen
hittel megépüették 100 ülőhelyes kis
templomukat. A rácalmási templom
dícséri a magyar protestantizmus gyü·
mötcsösö együttműködését.

.fr3s vár mi _Istenúnkíf fefiratu új imaház 1sebeházán
Iseheháza, a vadosf'aí egyházközség

leánygyüleke7efe. 1950-ben kezdték az
ímaházépités- munkát és 1951.. tava.
szán he is fejez'ék azt. A falu kőze-
pén áll az új imaház, Noszlopi Irma
és Erzsébet ingyen ajándékozolt tel-

kén. A 220 lélekMI álló leánygyüleke-
zet csaknem teljesen a maga erejére
építve juttalIa megvalósuláshoz a kis
gyü'ekezet régi vágyát. Turóez.y Zol.
tán püspök 1951. január 3·án avatta
fel a templomot.

A budahegyvidéki k6p-:fna
.~z ~1budahegyvidéki kápolnát 1951.

szeptember 2-án a "ne aggoda!mas-
\odjál" vasárnap-án sz en'r-lte fel De-
mry Lásztö bányakeriileti püspök.
Nem templom, hanem csak kápolna,
nem önáJ!ó épület, nem is készült an-
nak, hanem otthonnak, lakóház nak.
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1949. óta II budahegyvidéki gyiile'keze-
té, a gyü.ekezet paplakja. melyben •.
lelkész négyszobás lak ásá! alakilották:
.lt mosl kápolniívá. A budavári gyüle~
kezetből 1943·ban szervezödőtt külön
a hegyv.dék i ltyii'eke7.et. A felszabadu-
lás ",tűn, másfél esztendő alatt 78.700



Ki$apost~g gyülekezéte í. femplomot 'pítte

új templom Szerecsenyben

forintot adlak össze a hivek templom.
'ipítésre. 25 ezer forint állami segélyt
ÍJ kaptak, s végül UO ezer forint vé·
telárért vették meg a XII., kerület
Tarcsay Vilmos-utcai 11. számú házat,
abol e.öször berendezték a le'készla.
kás! és irodahe.ylségeket, majd ami-
kor' meg tudták szerezni at emeleti
lakásokat is, oda költözött a lelkész,
és a fö:dninl-en berendezték az új "T"
alakú kápolnát. 222 űlöhel.yel. A buda-
hegvvdékí !lyü't'keze'nek ez a kápol.
nája 13 esztendő alatt már a he.ed k
istentiszteleti helyisége. A hívek min-

Kísapostag Dunaegyházához tarto-
zik, s a Duna másik partján az anya-
gyülekeze!. A 350 lelket számláló gyü.
lekezel, mely valaha dunaegyházi hí-
"ekből a.akult, 19'!2·ben határozta el
temp.ornának megép ílését. Kopecz
Imre presbítor 'ngyen!e:'ket adott, dr.
Rás6 Lajos felügyelő komoly anyagi
mega'apozását adta a' ternp.omgyü].
tésnek, dl'. Krompecher László építész.
mérnök -ngyen készüette a templom
terv ra ixát, s a gyülekezet 15.000 penzöt
gyüjfött a temp'omra. A háború azon-
ban meza kadátvozta, hogy befp;er.1.ék
a templomépítést. A felszabadulás

A lO"őrnü!~y~ !!2~cs",ny·ben csak-
163, az evangél.kus, a gecsei anya-
gyülekezet fi!iá.fa. Ez a kicsí gyüleke.
zet 412 kocsifuvart és 595 napszámot

. adott a templomához, s 12 ezer for in- .
rot telt a munkája mellé. Az állam js.
megscr!í:elte.il k is gyülekezetet, s 10
ezer forintot [uttatott neki. Az Lgen
szép temp.orn, végül is 56 ezer fo-

·nn'ba került. Ka'már Zoltán m ér nők
tervez:e. Fal János és Csíte Károly
kllművesme~terek építették, Horváth
Ká'rnán asztafos. Horváth József.
festö bs Horváth Gvu'a ács IZYö.
nyőrű :T>aro~mllnk~ láva,l .fe íez lék be
az épf!'kezést. Jakab Sándor lelkész
éli Varga Károly gondnek nagy buzgó. '

-den eddigit otthonos és meleg isten,há-
zává tudták tenni. A mai kápolna' i~
kél és fé:szer .telik meg vasárnap-on.
ként. A gyülekezet azonban még ma
is a végleges templomért könyörög. A
gyülekezet emlékvzk a kápolnát avató
püspök beszédére. A beszéd Jézus
Kr.sztus, a Főpásztor szavát visszhan-
gozta. A gyülekezet nem aggodalmas-
kodik. hanem keres.i először Isiennek
országát és annak igazságát, elöször
.,lelkiházat.. épít, s tudja, hogy maj-
dan "u Is megadatik néki".

után újabb 10 ezer forintot gyiíjtÖt.
tek a hívek, ú:abb 3 ezer forintot
adott a Gyámint.ézet, os Fabó Mihály
presbiter és Ha'upkn Pál gondnok fá-
adságot nem ismerő .buzgólkodása

folytán, Bakay Zoltán duna egyházi lel"
kész vezetésével' megépítették a gyö.
nxödí kis templomot. A templomnak
300 férőhelye van, csaknem az egész
gyülekezet bef'ér, de meg is tölti azt
hétl'öl·hétre. De~éry László bányake-
rületi püspök 1950. október' Iő.én
avatta fel ör.ás! gyiilekezet [elenlété- I

ben az új templomot.

sággal veze!ték II híveket, s há1ávai
emlegetik a Varga, Makker, Bella, Kiss.
Gerencsér, Tamás, Eöry, Kováes, Tóth,

.Stpös és Bartha családok na.gy buzgó-
"Agát. Dr. Kováesles felügyelő üdvö-
zölte végül az egész örvendező gyüle,
kezet nevében a templomavatásra ér-
keze: t püspökö!, Turöczy Zoltánt, akJ
MenyMr István püspöki titkár és Lu.
kÍle.~y Dezső le.k ész segéd!e!e mellett
Isten dicsöségére felavatta az új
templomot.

fm-é, egy ép.!tkezö, szabad, fejH5d3
egyház boidog beszámolója a,t életről,
amit Is-en számunkra. il magyar ha.
sában megadott,
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Egyházun,k a békeharcba
Egyházullk nagy lelkesedéssel és

• szent ügybe vetett tdjes bizalom-
mal folytatta az elmult csztendöbeu
is harcát a békéért. Magyar népünk-
kel s a Szouje tunió vezette bék etá-
hor nyolcseáamil'l ös legyőzhetetlen
serefl~vEl együtt vertunk ebben a
harcban mí ndlg ugyanazzal II meg-
g\'/lző<léss~l, hogy Isten akartat tölt-
jűk-he 5.az ,0 parancsának el,gede~-
meskedünk, amikor az egész embert-
sé!l érdekében harcolunk II tartós és
áldásos békéért.

Az Evangél.kus f:let 1951. február
25-1 számának vazércikke ez! igy fe-

. jezi kl: <Az, amit mi keresztyének II

háború elle n és a béke mr llett szél-
atunk, hitben van megalapozva,

Hitben és a bibl' a állal adot! józan.
látásban. Ez a. hivő józan bölcsessé-
günk mondatja velünk, hogy a hábo-
rú nemrlkerülhetetlen, Sohasem (1-
kerűlhete ll=n, tehát mest sem De
persze csak 'akkor, ha ez a hit és ez
a. józan bölcsesség az emberiség sok-
sok tagjá'ban él és hat s nem engedi,
'ijogy a hálrorll gondclatával vagy :1
háhorű clkeriil!~etE'tlt'nsésének gondo-
I.tl\vI11 goncse erök behM.'Jzzák az
el'l1bel.':séget.~

I\ere~2!tyén hitünknek ezt II. meg-
gyözödoéseí ub~ ancsak az Evangéli-
kus jl'let fg)ik vezércikke március
l1.ea II kövftkezökben i!>jeztQ k~:

<cA magyat nép épüeni akar, te liát
békét akar, Az evan_élikL:ssáf} épí-
Üst és fej~ődést ,akar, tehát békét
akar, Eleve n sziimunkra a régi szö-
Iás-mondás éppen a békés, az al-
l(dt6munkában kapja napjainkban

.iliazi Iar talrná t.: «Imádkozzál és aol-
[jozzál •• A mí evangétkus népünk
készségesen bejelenti: Készek va-
gyunk imádkozni és dclgozní ezért
II hazáért. amely a mí enk!»

Ebbell ,a békeküzdelrnünkben
egyek voltunk és egyek vagyunk a
mag: ar protestáns egyházakkal. .Kő-
zös békeküzdelműnk két ncrnz r t•
közl szempontból is jelentős közös
protestáns megny: la tkozásban fe-
jezödőtt kt A magJ'ar református é5
evangélikus 'egyház vezetői közös
üzenehen válu-zot'uk kétszer is az
Egyházak Világtanácsa körleve l- ire,
mr Iye kben a nyugati háborús uszl-
tás szclgálatába iiI:!ak. A magyar
egyházak követe!ték, hogy az Egyhá-
zak V:Elgtanácsa ál:j'tln a béke ügye
me llé s harcoljon igazságos pol.tí kaí
kérdésekben. metyeke t a n : IIIzetkö~i
h clyz et felvett s mr lyeknek békés
elln' ézése hozzáse gítené az embe-
riséget a béke f-nntartásához és II

háború elkI'Fülé·,éhez. Ilven kérdések
a magyar protestáns egyházak leve-
lei szer' nt, A koreai háború azonnal]
beszüntetése, Nyugat-Németorsaög



felfegYver~sé1'!:ek ; .megekadátycsása
és á_n~pi -demÓ!,ratikus Kína felvé-
tele az Egyesült Nemzetek szerveze-
tébe. A7 az ál'ratatos .küzdctem, amit
a magyar protestáns egyházak a né-
pi deniokr~tikus - országok és távol-
keleti országf\k, egyházai val együtt
azért folyattnak, hogy' az Egyházak
Világta,nácsa Ismerjj, fel és , vállalja
feladatait a ~éke megőrzése ügyében
év végére _meghozta .ctsö gyÜmÖIcskl.,

Az Egyházak V'lá:stanácsa vezetősége
és II Béke Világtanács c lriöksége ta-
Jálkoztak , Pátizsb~n elhatározták,
hogy továbbra' is Ki"ksön6sen tájé-
koztatják egymást s kicserélik néze .•
teike t a béke ügyében teendő lépé-
sek felé. Rend-zercsen megv'zszál-
j.ák a további kapcsolatok lehető.
ségeit

1951. áprf lsában kezdódött az a
Béke Világtanácsának bert+ní ülés-
szaka után mr gnyüott alá irás-moz-
galom ,a berlini határozatokra, me-
lyek az egész vilá~ békés és haladö
embcr'ségének egyetértésével talál-
koatak, melyeknek Iénvege az volt,
hogy az öt nagyhatr-Iom kössön egy-
mással békeegyezményt. Dr. Vető La-
[os püspök Ir la az Evangélikus Élet
akkor! vezércikkél: írjátok alá. cím-
mel, Többek közöt a kőve tkr zők et
irta: «Innen is kérjük evangél+kus
testvéreínkot, éljenek Isten elötti
szt>nt fr lcIösségek, a demokrácia ál-
tal nekik jut'atott joggal: A berlini
békejavaslatokat támo=ussák alá írá-
sukkal vllágosítsak fel a kétségeske-
dőket. szó ljanak bele ,az emberiség
tőr ténr Irnébe, köveleljék, hogy a
nagyhatalmak kössenek mi el őbb bé-
keegyezményt, akadályozzák meg
Németország újrafe lfegyverzését és
mozdítsák eíö a kettészakított Né-
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mefország. egyesítését. Imádkozza-
nak azért, hogy nem újabb háború
felé haladjon az embe}":ség, hanem
el a háborútól az, emberiség jobb és
Igazabb -megbék élése f'e Ié ••

J

A berlini határozatok t-ámog-atásá.
ra egyházk erf'Ivtenként békegyűlé-
sekel, tartottak és a püspökök espe-
resek és népes Ielkészgyf'Iések szél!"
toWik fel egyházunk -népét az alá-
írási akcióban val'i részvét' Ire Egy,
házunk sok papja telt [elentös nyi-
latkozatot a béke ügyében ebben az
időszakban é~ népgyűléseken táma-
gÍItták népünk bék eküzdelmét. A ber-
lini határozatokat egyházunk egész
papsága mag:íévá. tette és egyházunk
népe őr iávi többsé=ben csatlakozott
hozzájuk. Máius 10-12 között Bu-
dapesten rendezte a n-mzetközt új-
ságíró szövetség véf'rehajlób~izottsága
gyűlését, melyr n a magyar újságíró
küllőttségben Dezséru László nüspök
az Evangélikus FIft szerkesztöja volt
az egy'k tag S' a rnagyarújsávírók,
nevében beszédet mondott. Többek
kőzőtt a kőve tke zőks! mondotta: cA
hábor-ús nszf+ás egyik },'gveszedeJ-
meaebb formája az, amikor embere.
ket vallásos meggyőződésükkel vesz-
nek rá arra, 110gy gyűlöljenek egy
másik embert Keresztyén köte-lessé-
günkuek tartjuk hirdetni és megva-
lósítan] a szert etc t "s a köícsönös
jóakaratot az emberek között,»

Az Evangélikus Élet szepternber
16., száma kőz őlt Dezséru László püs-
pök nag~ cikkét. «A nvugau Iutherá-
nizmus .vezetői és sajtója», címmel,
mr llye l a nyugati' lutheránus egyhá-
zakat figyelmeztette arra hogy las-
sanként az amerikai külpof'Hka csat-
Iősaívá válnak és felh+vta ók~! arra,
hogy legyen együtt az egész világ



lutheránusságl'ival abban, hogy a bé-
két fennlarthassák '

,Hisszük. hogy II viláRtörtfnelem-'
nek ebben a feszült percében a fí.
g)'elmeztetésnek ezek a szavai is se-
gllhrtnek ahhoz, hogy egyházi szol-
gálatunkhoz szert e a világon meg-
férjünk és megk- r essük az Isten Igé- ,
jében parancsolt mondanivalót az
emberiség l1leg!J.ékülé~e" jólé'e é~ az \
emperek 'iid\'össége .érd€~ébén9,·-
te~j!:~izonys~got Dezséry püspök egy-
házunk békeharcának hitbeli alapjai-
ról ebben a cikkben.

Egyházunk hék eharr-ának fgen je-
lentős áilqmá~a' voJt a . banya! egye
~ázk'riilet kö~gyű!é~éli flZ egyh~~k~-
~ij!~,1par~:á.!l!Ín:j!t !lyil#.l;'Q~Má., ~le~
Iyet al1hól ~ e:éibóI tettekí bORY rnoz-
g:6~!!sá!t tl. ~E'ls8 ~gvhá:l!~er"()~'et ' iW~
keb~rdljjkp~!1-,n~ 'rgyJJázPIl.R- V:a.!?
i(jI~I~tasá.a' ,é" ~Jnl~l;i~'tí~éF~. Az .~~-
házlnegyériMnl kiv41ai;ztoH·ldk.és<:Ü;
~lfl~ áltfkinhHlék~gvb~zúnit bé~e-
IDP!Ík~Já~ i11ind~q l~rrq~sét!~yllal-
~nitak ~leg ~b!lcI! ll. péhl~,yil\l!kQ-
:i~!ba!Í s az eg:jlMzkefüle! idkesf.ll
~~llakozgH hoz zá juk A nyilatkozat
céHa az. hogy ~i_;a\-í1~a az egybá?~

békemunka m egmufatkozoft b'btm ~g

tovább segitse az egyházon belülr bé:"
ke munkát

Az Országos Bf1retanács. minden
megmoz dulásán nagygyűlésén jelen
vel tak e~yházunk ,lelkészei, akiket
magyar népünk ebbe az egész nemze-
tünk megbecsül ését élvező testiile!~.
Eg)házi sajt9!!li., Pii§pökl!ink, le-1M:-
szeínk s a társadalmi munkában egy-
páZlJnk hível becsülettel' és meggyő-
~ödé~.s~!yf\o-ják a harcot mindennapi
munkájukkal bizonyságtételükkc 1 és
imádságaikkal a béke megvédéséért.
Ebpen a harcban még csak, erősöd-
nün~ ~E!l mó~ 'Jdbba~ ~l1,eg kc;! ac~~
l4í'!.Ii~purt~i, s tn'rid;enpap JijaP1.l ~r!!4•.
menyekét kell elérniinli:. Ez egy,,!~
zunk' hitkérg~~,1l ff> r:~}'~en lYe,,,~met
iigje Is, amí] népUnk I!~f ttklnf~
mit1t fl.'p:~)~~~~l;i~Ó hi!sé~ ~izí:jp:yftél'
ká],
.. ;H.lvelf!!Ff!~ q ii~mz~t1 lrtyrik4b~Jt
llaZó !lű#fqes 1t~tI!;álÚfsta lanlljufc1
llisz.cn e~ a b'!l!fm.q1jl:,~ oZí '!iIriiW~

min!fqlJlIyi,!1I1C11(!k érdemes a béf!z-
fl!nnf~rlá$Mr1 lri1!i!epúrtk, é$ ez q b.é.
.kemunka az ami 1neg~tzi ~ bélcé~~

"
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s. ZATUCSNIl:

Elbeszélés abból az időből, amikor
si japánok kiűzése után a szovjet fel"
szabadító hadsereg, hazájába vissza-
tér. -

1946. tavaszán történt.
A p.acon élénk k er eskedelemTolyt.

Göndörhajú. suhancok körös-xörü l
áruikat dícsérték és a tömeg sokhangú
beszéde zúgott." Az olajfa olajában
sütött diők és f'ánkok fojtó illa:ot
árasz+ottak; A vándorkereskedők szin.
te csoportosan, kuporograk apupírle.
mezekből 'összeragasz!ott 'bÓdéknál.'
Gyorsan falaloztak. kanál helyett
ügyesen forgatva a fapálciká xat. A
kornor 'borbély egyszerre egy magas-
növésű kínait vett észre, ak; egy rík.
sában ült. (Kínar könnyű kocsi, sze-
mélyek szállítására, amelyet ember
húz.) A rksa előtt elgyengült éhes és
az ízzadtságtöl csuromvizes kuH sza-
ladt.

A piac hirtelen megmerevedett, a
zajongás elhalt és a nyüzsgés meg.
sz.' nl. A sarok mögött temetési menet
jelent meg. •

A .menete] egy fehér ingbe öltözött
fiú vezetle. lA fehér szín, a kínaiak.
fiát a gy:,sz színe.l Lassan lépkedve,
'!lZ .unyt hatalmas póznára erösíet:
képét vtte. A képről. k s éles szemek
IDpgveléssd néztek a piacra. ,

A képet hordó fiú uán II gyerme.
kf'k hosszú menete halad' Fehér gyal
csot v.tf ek. amelyekre furcsa álarcok
alatt különféle hieroglifek voltak
festve. Ezek a vásznak az elhunvt, ér.
demeiről beszéltek, amelyeket az Is'
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ten és az emberek előlt szerzett ~S
b.zonyították, hogya strontúlí életben
is teljes boldogság vár rá,

A gyermekek menete után a nehéz
koporsót 'vitték ünnepélyesen és a
koporsö mögött kéknadr ágos, fehér-
inges és széles vörösszalaggal díszí.
telt sapk ás zenészek halad ak, A ze.
nész ek mögölt lerongyolódott ruhájú
k ínarak vonszolfák magukat. ak iknek
élete teljesen attól fÜl?ött, aki most a
koporsóban feküdt. Ezek az emberek
rajzvázlatokat vittek rnacukkal ame·
Iyek egy ~azdagon kidí;zített' kínai
házat, Ioteleket, székeket. házt rberen-
dezéseket ábrázoltak, egyszóval mind.
azt, ami még tegnap körü!vel!e gaz-
dájukat és széppé tetle annak élerét.

A menetet élénk szinekhe ö!'özött
csuhások, és kezükben zászlót vivö
emberek zár!ák be.

A menet elárasztotta az egész széles
teret, amelyet a papírlemezekből össze.
ragasztott hódék két részre osztottak.

Ivan Kozulja őrvezető lemászott a
szekeréről és a lovak elé állt, maga
előtt engedve amenelet.

- Csao-Sit 'emelik. - szólalt meg
v;jra!l~lIml mellette egy.hung. Az orosz
nyelv világosan. helveserr csenzen,
csak a torokhang árulta el a beszélőt,
- Hon hekrárnv földet. asszonvorut,
m ;!Iiós évi jövedelmet hagyott itt •••
Gazdn;! temetés;

Kozul ia megfordult. Mel'e!!e ala.
csonv. vájlas, f'énylös-emü klna i állt,
A fején sz é lesk ar imá jú sz almak '!láp-,
pal. Sötétkék inget viselt, széles nad.
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rágot, amelyet térde felett összegyürt.
A mezftelen lábait e!lepő fQ·rradásokat
v~ra1áfutások tarkltol.ák.

Az őrvezető nem fele:'t.·A ménet el-
vonultával újra szekerére ült és ke.
zébe velte a gyeplőt. A lovak elindul-
tak. Az .smerer.en azonban nem ma.
radt le. Kezével megragadta a szeke-
ret és apró, gyQrs léptekkel haladt
mel.elte.

Huan SLFu vagyok, életemben már
sokat dolgoztam - mondotta. - úsz-
zegyiijlö.te.m az esküvőre a pénz·t •••

ám esküvő nem volt. Az apámnak ko-
porsót vet.em.

Kozu,lja mégegyszer helenézett tár-
sa betegesen sárga arcába és a gyeplőt
rövidre fogva megkérdezte:

- Meghal; az apád?
Még é1.
Te ostoba, akkor miért vettél

neki koporsöt?
__ Azt gondolod talán, hegy gúnyt

üzők? - mondotta gyorsan Huan-Si Fu
_ nem üzök én gúnyt, ti oroszok
nem vehet.ck egy élő embernek ko
porsót. á m rni ezt meglehetjük. Ná.
lunk ez nagy tiszte'etet je.ent,

Ko zu lja egészen me,g·á,jlLotta a lova·
kat és m: ;<kérdez!e a véletlen hozta
u;!,lárstól: .:.....Honnan való vagy?

Az haltgatagon, kezével a mcsszeség-
be mut ato.t, ahol a .fényes napsuga-
rak tól bevagyogott hegyek rajzolód-
tak ki.

_ ülj fel, elviszlek. Azon az úton
megy ek. A kínai fürgén felugrott és
kénye:mesen elhe:yet:,ede!t.

_ Te fö:dműve5 vagy, - kérdezte,
mialatt a lófoga!ra nézet!.

Ko.hoz paraszt, - feleLte Ko.
ro~ja.

Ez a ·szó a kínai elött ismerel len
volt. de a f'ele.e et gennek számította.

Csakhnmar a v<Íroson kívül vQltak,
messz e maguk· mögött hagyva a város
zaját és a gyászmenete!.

_ Mindez Csao-Si ru lajdona, s6.
ha :Iolt fel II itá rsa és kezével az af
szágú.at bal- és jobbfelől övező ré-
te':;l'e és <zán·ófö:dckre rnu la t ot t.

Az. (igye'e:es katona akaszárnyában
megrázta az alvó őrvezetőt karjánál
fogva: .
__ Úrvezető elvtárs, keljen fell

Kozulja Ivan felnyitotta fl szemM.
A kaszárnyában meleg volt és a lev.
gö fojlő.

_ Úrvezető elvtárs! Besení] meg-
szököttl •

Kozulja fe1emelkedett:
- Mi? Besenij? Hol van Besenij.?

_ A ka.ona jeleritett e, ho.gy a tüzes.
vérű .vörös ló elszakította a kötőr~
ket és megszökött.

-Es az ügyeletes nem vette észre?
_ kérdezte haragosan az őrvezető az
ágyán ülve,

Haragot mutatott. A valóságben
azonban jól ismerte lovának szoká-
sait, és tudta, hogy az ügyeletes eb.
ben az cse.ben mit sem tehetett. Ko-
zulján kívül senki·t sem engedett ma-
gához.

Az őrvezető felöltözött, kiment a
kaszárnyából és az istálló felé tar.
to:t.

Am, hogy igazat szóljunk, istálló.
juk nem is volt, hiszen csak nemré-
gen épí ett ék fel ittegy részét, de nem
értek rá befejezni. Az is.á llót k özön-
séges ponyva he:yeltesítette, amely az
eresz alá volt erősítve. .

A reggel 'hűvös volt, Tejfehér kőd
lógo:t a csendes és nyugodt felüle.t!i
öböl, sz ik.ás partja: fölött. Az átfa-
gyott lovas nyihoglak, fújtak és pa-
tájukkal kapariák a földet.

_ Ej, clhagy:ad őt szökni! - kiál.
tott az őrvezető az istállóban az ügye-
le' es katonára és meg sem várva a
magyarázatQt, kiment az országútra,
ame.yen v.iágosan lá.szottak a fehér
porban a friss lópatanyomo·~. A me-
redek parttól védett égszínkék vízfe.
Iü.et visszatükrözte a nap sugara.it.

Az ismert országút m:ndkét oldaláll
sötétbarna puszta és szornorú szántó-
fö'dek húzódtak. Egy sorban sírbal-
mok hil'zód!ak hal és nyolcszög:e:íi
alacsony k őbódék. A szür ke rnúlt le-
heIe:e áradt belő.ük. A szán óf'ő.de _
ken szétszórva hever tek - mnden
fö'dmííves saját ks darabka fö:d}én
temet'e el hozzá ar!ozóit - és ezek
a halmok néma tanúi a sok évszáza-
dos vér'anú é·elének.

Nem messze innen. íurcsa . épület
emel' edelt faragott nyers kőből - •
bá.lvárty:emplom. A bejáratnál egy k6
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Buddha tilt.' Minden ro~z,at látott és
,mo~oíygoH:', ," ,

Az őN!!~t:~~ at 9QG'1r~lé mept; aho-
yá gyakran vilt~ fiirödni 19.valt·: •

Megkezdődö~'~ 1ft- dpály '~~ § !wliló,
~{)C! Ra:FJ k!~Zf e~'ed~l.~. ?ti vpi n~m Ja-
rAl\{\ ·~:r~~scj:d!" i1:1; 'ctM; (e:'i.\ 'tgye!f.~
zeit. ~.' fuága:s~Hól '~égiHiú e li' $'7.áií-
f6[Ö:dékéf és me.g:Sdiler:e annak a Jd·
aainak Öteg kunyhóját, ak .ve; 'tegnap
It piacon !alá:K'ozo:t. Az őrvéze ö most
Is, m.nt iegnap, sajn.á~!wzva esőválta
II fcj~t. .~ kunyhó agy~bör volf ősz-
ize:álto!va, és szalmával fedve. Az ab-
l~k helyén iyuk íátongo:t és az af6
pi-szkos vásaonnal" von befedve. Né·
hány lú~fernyífe il imnyM!61' Kozu íja
megUdfu' vÖrös paripáját, me:yilc!k t~-
dein fehér- fo:,~ok voltak. O, 1 ál'~r" a<
lt.ínai kimerül], SPVr.ilyö~iY~i'e ~ötr-
ffnen, es (! fó" ófiá§ha~ Hím I(lellefle.

4~tán~af~IiIl·l.'ét~\l tlevf;rt at" e:,f,
~m~lyen ,a:' ídh~i'ü*o;ÍÍ~tt 1Í5 I e;~qndó1 ..
~~zva: n~:l~~~~:e az á\,Ia~()t

.~ ló wé~' átva .gazdáJ~t, ötpl1l'roel
~~~nyerl!!i.tté'S rÖYr~j.r6vágot~ fafká'.'~}
JJ1 egetett. HUán-S';. Fq \Ílnev!l'lL~ wa-
!lát. '

- {{(lSZ,ÖRÖm". hogy megfog~a a· 10-
va'in - nÍondoita 1CO:Hll 'a a kfnaf'fei.é
Iozdu'va. Á kínai GámÁi, bo;illlott:'

- Igen s2)e~~Íl'y az 'általál:'olDány
folv.atta Kotulja, rárnu.atva at ösz.
vérre.' .•

- At se~ a:l enyém, ~ f!t~elt6 .a
Jo.in:ii .:
. If veooég felpatIant lovára, megsar-
k-an:yúzla -4s e.iIiy~r.gal!.·' " .

Néhány napnal később az őrvezetö
sze"é';e~ h~!adl 1<1 (l ~unyhó' m~~\!-e:i!
é·.~ fá.ta, milyen lassan halad a k íaa i
az' e.ke q'táfi, e.komoéodva hajtva azoszV:ét! .. - - ~- . \ I • ,~<

,-.t..;.'ftQ,Íl t!ój! ~ han!tzof\áÍt fel á
$tí'n:ó-ve!Ő Y~'(Q'fií', hosszas 'kU!lHá:si!l:
<4 $'wt beÍ6j'ük 'ki'j,Vá#toqQlf 6.5 'et

vette 6G;ét me§Sz~ á rh~gteK.-1íe~' , .. ~st~,átn.\kQt 'Kó'zIl1Jii~;rzátéft, \lH'g-
~~f! IÍ~m'" m,es.~,Z'e. ~ . ~'ÚP'yflÓ\'pl~s,.'~
sze~~rr91 ~eg:!ill~P,í!p:la, hógy v~fe.t.
fen lS;IlÍer~S'tf 'Ihé,g'miIi<tg ugfaI'l'3'ioIf
8l" hé'ly;ell;·szánl. - , ,.- .'"" "
" ~."'~,' fiáfátq~sk1~' 7'" '1l?f1:dp.t~:?I
~-a.gá.~"'Ji' :fz 61'v.~zef?, ::-' iJty pr~p'!lY
.~ '~daSiIHá:!Ji~( s'ét!í Slil'ií'lf~~it(e1.

,Megcsóy41t~ a· fejét ~~ me!9húzla •
gyeplöt, - . ,

Am inásnap, K<nuljll· ~Yan' sokkal
J;,ofái1f)a{l ~ell, miht máskor, meg};sii·
fÍ<'~ftllii li !<;m!~ql, m~ge~e!te;_~-egl~l!lf
til' ők-e.~,"rn~gY:IsgáHjf lJ 'sz~~eF~, .,~
miricl~n sietség n:;:'kiil' ujta,me!f.hdjdl
~i í=merös úton, ~fi~deDtla'ss-aIÍ, ala
posari csinált, de sohasem ké~ett Ie
se)nm ről. '

Épú.gy, mint tegnap, Korolja szele.
révet újra a kunyhú me.Ieí] I~a,;adl
el és Huan Si-FItt újra az eke In9gölt
látta. Az őrvezető azonban ez egyszer
lemászott steker,érőJ és a szántó, VIdi
höz ment. Az a:~lg mozdult 'meg az
eke rnügött . és inge piszkos f fijjávill,
izzadt hornlok á] törölge.te, to-' kínai
kedvesen e.mosolyodott, de l<e,m ál-

, ah,Ha meg. áz -~szYér!. •
" - Hojl Hoj! - k:abiif rá, ,

,'» ~,ov~~y öHvérUl~ nAí!~> ~íá!tá.:1\"
rF\9zdu.~~ egtef' a· hjlJ)J9b.ö!., ,. -

'~ Ej, mícsoda gu.;qa y'a~y f~1 --
szó:íto!la \lle~' az Ől,'r:f?trj~:::~}í,,4~~
rlt,~al a ~íMjt. b~ l~",t,I te:~é..!>~a,'~~~',

, K:fogta (J,. sze,kerbO'I a vorps<:,t e~ az
ekél~ez v(,}z.~t.~e,.~~lI:áll l'{qg!a,)z &.1z-
v,6rt és saját voros lovat főgla át elt~
~ié.' "

A tüzesvérű ló könnyedén és gyor-
sati- haíll<lt a kemény fo '<[qU.. r4elieffe
j.é'P~edelt a khlai, a:\'jnek ltrontsl!!nd
arcán mosoly je'enT meg ,~S u~~t~
szemeiben az öröm egy SZJlJrája lo~'
})':m(rJf. "
.••_ Ho, hól - sz óla lt meg a ~ín:~~;
tek 'n .e.ével kísérve az eke ii1ell~H Ha..
jaaó őrvez et ő], ' s . '

_ Miért ho.. ho? Nézd csax meg,
hogyan dolgozunk mi, "szovjet ~Ó-
do~. mondoüa Kq~ll\)~, és rámuta-
toh .a f'élsz4nlott fö:'<lte.
.. Sz:ple ,úgy lá.szott, tilii1!ha r\ faM

étl~ bllJl/Ímokaf verne ~, éRe" ~laft.
Ezek \l hu.r:Mn~k '~ffor~u,lf~K ~ r~·
kéte ~ávo:(ká a'ákuI!ák. ",
, '~ lb' fit lenne a < nH ~~llk, v~gy
p~~ig ", ~. ~Fj!.~I(}t,al'''Ö!l''' ~:lf~ fát•.
riM VlIlam:t .

.Huan'-'s:'F'u földje csalt-hari'tár f\ll
y~l~ ~iH:Ya. )van ~o~~!Nn1~t't~,g'e~
nem ~érzett f1yen !{e,Íl'rfle's ér,~~~f,
ilyen örömet. Olyan {;q:~se volt,i]ihW
ha a ltóíl\o-t szdn.tQ!töldjeLfi ré.pk~a,n,
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mosoíyg~lt;'" ,

,Ai. ő~veie:~ a! öQ&1 (Glé fue!i-t. aho-
,iá gyakIaJi,\'jll!3 für ödní l!}vail: •

Megkezdő.dö;} lit" !lpál)' ',li §, IwlDÓ,
~-OS p'a:rJ k!§zfe,ieul"j'l, ~ vpI n~mta-
lAlla 'Q:f a~seÍ):áf; az 'erd{\ {e:'.í ';g)'e:;'~
z:e!~:,Afuá~aslll;HgI '~édi~Íl~z e' á' ~7.4IÍ-
f6rö:dekéf ~S' rile.g:s.mer:e annak a Jd-
naínak öreg ,"unyhóját. I!k,ve::- 'te.gnap
It piacon !a'!.á:-k'özo:t. Az őrvéz e ő most
ís, mint iegnap, sajná.k ózva csóválía
il fejét. ~ kunyhó agyagbóf volt est-
s:z,e:áIiu!va, és szal(l1a:vaI Fedve. Az ab-
lak helyén lyuk fá!on'go~t és az af6
piszkos vászonnal' von befe.cive. Né-
háriy 1:U;é.lernyíré il kunyhől ól Kozulja
rnegl4iia' vÖrös paripájál, me:yÍl~k f~-
dein fehér- fol,~ok voltak. O, t á}~C at
K,ína.i klme~i-iif, sqváh)i öszY~í'e köze-
f~:nen, es a tó' 6fi:l§'Íla ~ tum qiellefle.

.;l ~~áa~~H~n'.~~!~tMv~r~ a1" é:,f, .
lun~lyena: k.ma,! u~loJl~1t 65 (l;~qndol,
~~zva: n~z:eget:e az át.II!I(ot

.~ 16 ~elrálva' .g~zdáW, öri>m'lÍ,lel
~e~nyell!f.l.tt'é:s, röyrdre vágot~ fa~kíiy~}
~n eget ett, Huan-S. Fil ll'!neV!l'lL1l wa-
,i~t...

::-: I{ös!öBllhl~,. hogy megfog~a a- 19-
vam - rriorrdo íta 1Co:mj'a a k ína] felé
fordu'va. K kínai ném~it bÓ:ill'!ott:"

::.-. Igen 'sz.ég,~Íl'y az 'ál!~lá\!'oJIlány
félv:lIHa Kozulja, rárnu.atva at ősz-
v.érre. ,t

- At. sem: az enyém, - f~~elfe .a
kinii. '
• /f,: veooég (elpattant lovára, megsar-
Jt.anl:{Nzti -és {O,inyar.galt. ,1 c •

Néhány q~ppal ké'sőbb az őn:e74'\ő
szevéren haladt eI a kunyilö' me~'!-ett
é.~ {{~~tp: m.ijyeJ;! lassan halad a k ína i
az' ~ké q1áfi, e.komoéodva hajt~a azoszv.etf.-' ' - " '-,
, ':' 'lIoH, it6jl ~ hafi4zoflák fel li

~~án:ó.-ve!~ YéiYQfiY. hosszas 'kiii'!'lá'~i!t
~ $l~r líéÍ~jiik'kljPá#ffod<>;!t é.s e1-

~fti( ~fiéJ fi'le..tlS~~ ;'l. Hegyekbe'. •
~st\\. am.i,ltQt 'Kóz·p~.iii'P;lZátéft, meg,

4qt 'ri~m'-fi'l~S~~Z~ ~ , ~'u~yM't'?1~S..: ~
sz:eMrr9'r l'f1eg':i)I~PJ!()' la, ho~y vélé,t,
lén "!$iItier~s':t''m~!ftnirid,:g !lgy;atmtoIl
~•. ~eJyen"~zá~y , ' , !',,'

'"::""'~, ffQ'fMg{:~~1íp.:-=J tn?f1:d(),~~~
~~giÍ,b~p: á'z 5fv.~ze1(Í. :-ig~. flilP'~Y.ég ~daSiM~sj{(stm sZi,flt~s:l'féJ.

Meg'cs6y4lt~ a, f~JM ~~ me~úzt~ t
gyeplőt. - , ,

Am lllásoap. KózU'l.ill fvao· sok:kaJ
J;,~rát!Ja.(i ~el!, mibt máskor; m(!g?s~
f~~&lt~ ~' r(n':a~át, m'~ge}élte;, ~égl;!lf
la' őke,t," Ql~W;i~gáH~' ~ 's:te~eF~, il
qlilid~i:í sietség n';~kü.rújra.' meg.Mull
~i i-mer ős úton. MiP.de~rlasS>aiJ, áfa
posari cslnált, de sohasem "'~~elt k
semm ről.

Éeúgy. min! tegnap, Kozulja szeke-
rével újra a kuuyhú me.Ieu lja':fld~
el és Huan Si-Fut újra az eke tnÖ'göt!
IMta. Az őrvezető azonban ez egyszer
lemászott szekeréről és a szántó, ve./!
höz' ment. Az lJ;~!g mozdult 'még lIZ
eke mögött . és inge p íszkos. I Jijjáv;t1,
izzadt homlokát töröJ>g~: te, t< kinai
kedvesen c.mosolyodott, de U~1il ál-
lHO'tta lDég, az 'estyé'r!. .

- 'Hoft Hoj! - k:ahia:!f rá, ,
~ SOVá'll}" öszvérlTh nden kiáltásra

~ÓZdl* "eif~ltf a. h~J~~~Ö\.' .. ,,' C.

'-:-: Ej, nijcs.oda g::l1;Qa ~ag:y f~J -:'
szó!Uottij Weg' az &rvez~t() jóJe:lHi 4a-
tll.g;~al II ~íQ~ilbs liv~i f,~~é~§z~;~~r

~:fogt!l a, székérből a v,oros~t es az
tiÜhez ye-ze\·~e,Azu,ái:J ki(qglil, '!lz ő..,=---
v~rt' és sajá! vörÖs Iovát" fog ra , az Ú~
eÍé.
, A tüzesvérű ló könnyedén és gyor-
san, hafll<1t a kemény fiy(tÖrj. Ntrlieffe
iépljedeft a Idnai. a~i:inek P.:fon7.stlll~
arcán' mcsoly je!en't meg és féti~tr
szerneiben az öröm egy s~i1.~rájá J~n,
mmnél.
,'. - Ho hól - szólalt meg a kío~lii
tek:n:e~é~el kísérve az eke iilelleH Ka-:

.Iadó őrvezetőt, . ' ,",
- Miért ho •. ho? Nézd Csak meg,

hogyan dolgozunk rmi, ' szovjet I'I!ó-
do~. mondotta Kq~~\J~, és rámuta-
toh- a. felszántott fo.ore.
.. Szlilte ,úgy lá.szott, pí-in~ha a. fal~

élIt}' buJlá(l1ok,d vetne 'ju eke- a~att.
Ezek a hu.liMnok ·áfforÍ',hi.lf~k 61~"
kéte ~~v(;}Üá a'tiku(!ak.','" <" '

','.......Ha' ff! lenqi! a' ihl ~-é~k.' vágy
p~dig ," ~ tF!lltt~~, áJ;.~Ó:<f' ~zt~~fá~~
ríM V!l:lamit.'

.Huan:'S,: fu éör<ije. csalth;:lIftár., f~l
ró,ltsi~rfYa. Ivqu ~p~~}já ní'áf'~~g'e~
nem .,.érzeti 'í1ye,n t{eL~Ifll'$ ér,~lt~.t,
ilyen ő.röm\l!. Olyan t'irz~se vo:t.~lfl\fl
ha a ltó1hot si~ntó-földjeLö ré,pk{lune



Nem vette észre, hogy átázott, hogy
haja az i.zzadtsá.g.ól hQmlQkáho~ra-
gadt. Csak amikor a nap már majd-
nem lenyugodott, nézett Koz.Ullja az
öből feléés sietni kezdett,

- Az idő rohan, - mondotta új
ismerösének, '

A föld fe: volt szánlva és a kínai
nem tudta hogy köszönje meg KO:Zul.
jának.

-; Ho, ho, köszönöm.
- Nem kell köszönni. A mi szoká.

sunk szerint jó munka u.án p.henni
kell. és e.szívuí egy adag dohányt.

Kozulja meg!örölte, mint tegnap a
szomsz édja, ruhája ujjával izzadt
homlokát és a nagy kő felé índul.ax.

A vendég erős szűzdohányból csa-
vart szivart sz ívo.t, .a kínai pedi g
elővette hosszúszárú, nem nagy esi-
bukos pipáját. .

Mindke. ten haűlgattak és saját gon-
dolata k kal fog.alkoz-ak.

Barátocskárn, - szólalt meg
"égre Kozu lja - mi az ördögnek
küszködsz eg:\( rlyen kis darabsa föl-
dön, ezt nem értem. Ha ilyen ki·s
fö.dművesek, mint le, összefognak .és
ha együtt do.goznának, nem volna-e
jobb'!

A katona felállt lovához ment, meg
símogaita rövidrenyírott sö rényét és
fel a sart szálln.i a szekérre. Ekkor a
kínai megá:lította az örveze.öt és
mélyen meghajolt előtte
. - Ilyen hajlongást nem sz eretünk,
- mondorta Kezutja dühösen. - jó
egészséget! .

- Kösiönöm, felelt a szántó.vetö
és rámutaton ny.tott kunyhőjára.
Lépj be, atyám és én üdvöz;.lűnk.

- Most nem, barátocskám, majd
máskor.

Az őrvezető elment, dll Huan-Si Fu
még sokáig nézett utána és csendes
örömmel mosolygott.

Mikor már jó messze volt, Kozulja
megfordult és látla. hogya kínai még
m ind.g ugyanazon a helyen áll, lenéz-
ve a szé.es vögybe, ahol Csao.Sr, el-
hunyt gazdag fö.dbirtokos széles száno
t6földjeifekűdtek.

Furdította: Cs. K.

Keszthelyi ZoltAn:
ROLAD B'ESZeLEK

Ró:nd beszé'ek, néked hódolok,
Ki kertet ásol, ruhát vartsi,' rnoso..
A jővendőbe küldöd rnosolyod
/S szíved aatt új embert hordozot

A gyermeked dicsérem benned én
8& gyermesed szemében örömed.
Te vagy a béke, örök szenvedé'y:
Ar.. egész íö'det véded, ö:cled:

IRÓK
Nagy Endre rn.nt koníeranszié f5:eg

annak örü.t, ha egy k.es.t becsapnadta
a közönségé., Eg yszer arró, beszé.t,
hogy a rr.rvösvo.gyoen két eszrendő-
ve. eze.ött egy oefo.yásos városatya
hata.mas te.ke, vésároit, Egy másik
utcában elem. isko.a nyí.o.t.: Az egy.k
utcát rnost kővez.k. Mit gondo.nak,
me.y.ket?
'C"1(órusJoan k~á.:,t-ot:a a kőzönség:

- Azt az utcát, ahol a városatya
telke van! .

- Dehogyis! Az isko'a utcáját. A
városatya utcáját már két évvel ez
e.ött kikövezfék ...

*
Trístan Bernard Irancla író í'atal

korában párezer frankot keresett egy-
szer. Be.ette a Iranea Nemzet, Bank-
ba, aztán büszkén ;árt arra nf.nd-eJ\l:1ap
éti boldogan gusz iá.ta a szuronyos ka-
tonát az á::ami bank épű'ete -előtt. -
Vigyáz a pénzernrel - gondo:ta elé-
geck~tten. .

Egy szép napon kivett száz trankot,
"az tán még sz.áza: és - pár hét a att
e.iogyott a spóro.t pénz. Arnkor az
utolsó ötvenfrankcet is elhozta a bank-
00:, oda'épett az őrtá:!ó ka'onához. rá-
tette a vá:·.;Írn a kezét és így szólt;

- Köszönőm, fiam, hazamehet. _•

Vi gasztaiás.
Utas: Már két órát késűnk,

mond ia ka'auz, rnókor érünk a Hi-
ro5ba?

Ka'auz: Ném tudom,' de ne tessék
ag)gooni, az Öln ie'gye tizennégy na-
pig érvényes._
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Darvas József:

A TOROKVERŐ
(RtszLtrA REG, •• t8ÖL)

A TÖRöKöK egész nap nyugodtan
maradtak, míntha semmr közeli szán-
dékuk nem :enne a táma (bSl'a , meg a
falak, bástyák rontását is félbehagy-
ták. Az ágyuk sötét !orokkal, ha;:;gal'va,
sz .n~e álmosan ásüo.Iak a várban Ié.
vők re és a k ődobáló gépek Is csönd.
ben nyugodtek. Alkonyuj felé azon-
ban, mik or- már jól meghosszabbod-
tak az árnyékok, s a várvédők az esti
áhítatosság c, végzésér-e készülödtek,
há~át adni istennek a nyugoda.arnhan
"lIeit napért, egysverr e csak megmoz-
dult az óriási embertömeg. mint
egyetlen ernber kelt lábra es lassan,
de haláos biz orisúggal meg.nduli a
vár fe 1. mintha hatalmas testével
"'gyon akarná nvomm, el akarná gá·
állni. Elöl jő:tek a bivalyoktöl .onl
szekerekre rakott ágyuk, kődoháló
gépek, utánuk pedig a lengernyi tur-
bános harcos. Minden za] nélkül.
sz n~e haláos csöndben történt ez a
hadmozdulat. A falak 161 néhányszáz
lépésnyire lehelyeztél! az ágyukat, a
ködobálókat, rnöaöttük meg hosszú.
tömör gátk6nt fe' sorakoztak a kato-
nák. Egy adott jelre azután megszö-
laltak az ágyuk, rnűk ődéshe léptek a
ködobálók, s a falakra. báslvákra,
mec a falak mögött elhelvezkedejt vár.
védökre iszonyú pusztttásso t hullott
1\ tűz, az agvon'upító kövek Iomege.
Az az or-dítás azonban,' amely mos!
kél az ozmán harcosok szi' jáno még
az li!(vuk dör~ését is elnvomta. mec-
mzulva, Idssé széts111Jk':1.rlva, de mín-
den elsöprö erővel indult meg II gyil-,

jogosok rohama. A várvédők még
magukhoz sem tér.ek az ágyJ.Zjas
okozta riadalornlml, a törökök mái'
ott voltak a fa:.ak alatt, ellepték a go-
lyók szagatta réseket akrk- pedig nem
leltek semmi. nyílást, hosszú' létrákon
rgyek eztek fö.j>aln.j It fa,lnkra. Irtósa-
tos küxdelem kezdődöH: a kat.;mák
kardokkal, iándzsúk kal. nyrlakkal,
pusk ákknl, li ker esz.csek pedig ki.
egyenesitert kaszakkat pusz:!tottá az
egyre erősebben rohamoző ellenséget,
amo:y ór lás embcrhulláma lval itt .ott
már egésxen Iö.csapot: a f'alakra. Hu-
nyud] mindenütj ott volt, aho-l a leg-
nagyobbnak mutatkozott a veszély,
széles, kétélű kardját marokra fogva
kaszáboltn a törököket. közben pedig
bölömbika-hangján egyre bihalta ka-
tonáit:

- Igy csináJjátokl Drága vitézek,
(gy csináljátok!

De Szilágyi Mihály, meg a tÖbbi
urak is alaposan kivették részüket. Il
küzde.ernböl. Kap:sz!ránó' János föl-
kapaszkodott az .egyik Je~mag»sabb
hástyára, II a keresztes lobogót fennen
lobogtatva, hangosan minden zajt lúl-
hangzőan imádkozott:

~ Ó istenem, 6 Jézusom, hol va-
gyon a te örök könyörüleíességed?
Jöjjél. jöjjél. ó jöjjél a segedelrnünk-
rel Ne késlekedjél, hanern jöjjél éli
szabadüs meg minket, akiket megY!l-
taltál clrár.aJ,álos véreddel! JöjJél. ne
késlekedjél, hogy az ellenség ne
möüdhassa: hol ~gy()n a.t 6 istenük'!'.



• hangosan eIidlÍltotl imádság izA,
fát elkapták a keresetesek. meg 11

löbbl keresztyén harcos. is, és már
ezrek elfuUadt, kínlödö 8 eszelős k iál-
tozása hívla segítségűl az eget. Azután
a keresztesekhez szólott Kapisztránói:

-- Harcoljatok s haljatok vitézen a
drága Jézusért. McglátjálO'k, hogy ls-
ten áldása lészen rajtatok! Legy!*k
bátrak ftMI'éban, kiizdjeler. meg II

régi kígyóval, 81 megnyeriték akkor RE
örök boldogságót. Gyónjátok meg bit-
neitekel, s a szeniséges pápa atya tel-
jes bűnbocsánatot adományoz néktek:
O fiaim, legkedvesebb magyarjaim, 1)
ti ig>azi szegények, föl. föl pogány
elleni méltó csatára!

Egyre és soha nem szűnőn, imád-
koző szavakkal váltogatva hangoztat-
ta nékik az örök boldogság igéretet,
majd pedig, milha maga sem lenne
bistos ennek 3':/{ elégségességőben, mi·
di javak igéretevel is megtoldotta azt:

- Harcoljatek bátran, draga jobbá.
gyok, keresztesek! Ha kgyÖLZÜk őket,
II pogányt, mindaz, amit ellentluk. ide
összehordoztak, II tiétek leszen.

Azok pedig haláltmegvetü bátorság-
gal, sz in le egymást is Ietasz ígálva áll-
tak a falakra, s marokra fogot! kaszá.
val végezték' II halál aratását. Ha
egyik vagy másik csoportjuk bátorsá-
g~ va ilY k iturtása megingott egy-egy
pillanntra, már fölöiltUt volt János
!ilya biztatása;

- r-io legyen bennetek félC'lem,
amint bennern sincsen! Nézzétek, Ó

drága keresztesek, klfa rto m melle-
mct a pog:'!ny' vasa ellen! Kiltten it

drága Jézus védelmében halált nyer.
nem nyet' az halált, hanem őrök,

zépséges é"'l él'!h-t!. ,'.
Nem lálszott rajta a fáradtságnak

és 3Z öregségnek semmi jele. s ahogy
oU állt saíkáran 'barna szerzetesí csu-
hájában élesen kiválva az egyre \1lÖ-

tétedö háttt'rből. kezében a magasra
emeli keresztes lobogóval. olyan "olt.
mlnt egy régi kűldöl t, ki isten ígéretét
és biztalását hozta, Illyennek látták a
jobbág·,'i. fl kerl'~z'!'spk< a kt'rslly(~n
harcosok mlnd, rajongással néztek föl
ra, s a hit fanahzmusában szinte ern-

herteJen boldoj;lsiigga.l ' dták <lz. l.••
tüket,

Erősen nlkonvodoft már, j6néhány
, órája állt az ö'ldöklő k üzdelem, méz
egyetlen török sem tudott belül kerül
ni a falakon: az újra meg újra neki-
szilajodö emberhullámok. mint törhs-
tetten, nlemészthetetlen stiklár61 hul-
lottak vissza II falakról.

De II törőknél sem volt kísebb a híl,
:1\ fanatizmus, mint a l-er.esztényekll'éJ,
Ha elek Jézus nevel kiáltották, so kél'
rek tŐ!<J segedelme!. ök Allah és Mo
hsmed nevét kiálltollák. - s náluk
több száj volt, és hangosabb lett \<

kiáltas, Harcos volt náluk elegendő, h
az e~yil, sort lekaszabolták. vis 'za
űzték, múr helyükön r. \It a másik és
fr'iss, töretlen lendülettel ronamozia s.
falakat, A kifáradt várvédők végül
nem lud!akellenállni II meg.megújllló
rohamoknak: !"lllagyták ft kiililŐ, vár
falait, bástyáit. svédekezve hátrűltak
a bctsö : vár kapuja felé. Hunyad!
.rzonban újra cs Újra távelelte magát
kisded seregevel a diadalmaaan el?l'e'
nvomuló törökökre s kétszel' is sike-
r~1\ öttel ismét ktviU szoríumi li f
lakon,

- Ne hálriiljatok, drága harcosokt
- bömbőlte. - Ne menekedjctek.
mert menekedéslek tlgy is hiábavaió.
• Ienekedés csak a harcban vagyon!
Inkább ft dicsőséges halál, mint
dicstelen megfutamodás.

'J{llrdja, pé ncéljn csupa vér volt,
asámte lan tőrii!,öt lekaszabolt már, Ol': /
még mindig 1ÍI'lY, olyan fürgén mo 7".

!lOU rövid. görbe lábain, mintha nem
is hatvan esztendői hordozna fl válla.
Mellelle Koroghi es Kanizsal nagy'
ural, harcoltak, ,~(lmmivel sem krsebh
bátorsággal, k itartással, mmt Ő, - kő-
rütöttük pedig a vér szagától megva-
dított 'parasztok dönlöpették kifelé he.
gyes kaszáikkal a törökök belét.

Éjfél felé azonban ú] embereket ve-
teltek harcba a törökök, S azok előt~
már semmiféle elsz«ntsággal nem lu-
dolt megállani: II várvédők már csak

•non, igyekeztek, hogy II leeresztett
hídon át rmnél kisebb veszteséggel
vlsszntudjanak vonulni a belső várba.
Itt II hid körül azonban fejvesztett ".

45,



nrodh támadt, mindenki menekülnl
•••kart, egymást legázolva törtetlek be-
felé a keresztesek, katonák úgyhogy
a törökök már Ielnyomultas a hidra
i$. A külső várost elözönlő pogányok
már a belső vár falait rohamozlák:
egyrküknek sikerült IS Iö.ju.ní, s k i.

tűzni a félholdas, lófarkas zász.ót. Ez
még csak hoazájárult a védők rémü·
Ietéhez: égi jelet látto k benne. amely
~ pogányság győzelmét bizonyítja, -
János atya pedig eltűnt' a bástyáról
és nem volt sehol, hogy új Líz ta. ást
adott volna. A belső falakal védő har-
cosok közüt egy azonban egy
Dugovics Titusz nevű vitéz - birokra
kell ji zászlót tűző törökkel s mikor
nem tud la letaszHani, zászló~IÓI együtt
magával rántotta a méy ségbe ... Ez
.l\Z esemény c!iY pillanair-a meghök-
kentette a törököke, a k er esz renyck-
ben meg új bátorságot, új reménysé--
get öntött, - de mindez csak kevés

, ideig tartott és már a hídon folyt az
ádáz küzdelem... .

Úgy látszott, hogy m'inden elveszett.
.Szilágyi Mihályban letört minden re-
ménység, kétségbeesetten, fejetlenül
szaladgált őssze-vissza, s sainte I}sze.
Iösen iivöltőzte:

- Menekadní! menekedni! A Duna
felé meneki .•dni! ... jöjjél te is ides
János uram, jöjjetek. ides nagyságos
urak! .. _ Nincsen tovább megállás a
pogány előtt! .•.

A hid'll,t 'védő katonák és kereszte-
.ek egyik nagy csapata megforradta
ezeket a sz-avakat és fegyveréit eldo-
hálva menekülni kezdett, már-már
azokat is magával sodorva. akik még
állták a rohamot, Szilágyi várnagy
pedig ecyre csak ezt kiabálta:

- Menekedrii! Menekedni! '" Jöj-
jél le is, ides János uram!

A kavargó, gomo~ygó összeakaszko-
doH embertömegből akkor előtünt
Kanisztránól János. odarohant Sz ílá-
lIyihoz, fölmu:·a!ba, szinte arcába tette
a keresztjét és minden papi rné ltósá-
Sát elfelejtve ordította rá aszavakal:

- Ezt vágom a fejedbe ezt a ke-
resztet, ha nem hagyod abba az óbé-:
$'atást. '

Azután Hunvádlhoz gázolt a, Ievá-
IOtt•. vérben Ieírengő il segedelemért

ordltozö, meg hollan elnyúló fes'lekev.
keresztül, s neki kiáltott: ,

- Ne hagyjad János uram, 'ne
hagyjad a h.dat, Ussél a karoddal,
tie ana is, aki menekedni próbál az
áldozat elől!... En megyek, m"g
hozok keresz leseket a túlsó partról,
k ik igen áhítják már a bu.dogságos
halált! '" Csak addig ne hagyjátok II

hidat!
- Te se óbégassáJ már annyit, te

János pap! - vicsorílotl.a oda neki
Hunyadi, - Nem látod, hogy vereke-
dünk ? - S aztán a . harcosok fel li
fül"cItJlt: - Láiátok Dugovics Ti usz
vitézt? A pogányok ellen, a hazáért,
öt kővessűk inkább, mint megszalad-
junk!

- BOI-t! Bort! kiabált aztán
Hunyadi. - Adjatok bort az eltik-
ka dtaknak: '"

A fegyverfof(\atftsban nem je1f'skedo
polgárok hato lmas f'avődr ők hcn cipel-
tók elő a belső vár pincéiből a bort,
ga sokórás kü z-dcembcn etkadl
harcosok ráve'e'ték magukat az ital-
ra, mint szomjúságlól elkfnzott Jó-
Hág az úti pocsolya vízére A polgá-
rok alil< gvözlék a vődr ők merer-eté-
sét és hor-dozását mort a k iszáradt
torkok úev nvelték 3 bort, akár a ki-
száradt ho·nick az esőt. - a hatás ha-
marosan megmutatkozott A szesz bá-
torság lett bennük, sokan be is rug--'
1>.'k tö!e. s ezvszerro ovan vére.,aző
pnsztftást k('~dlek a fi\;[}kők közölt,
azok kénvlelenek voltak letskarodni a
hídról. Jézus! é. Allant hfvó imádsá.
gok. részeg ordítások. halálos könvőr-
gések nusknro=osrisok pokoli lármá.
ja tütötte be az éjtszakát, s erre a
sz őr nvű lakoda 'orn-a a 'el ;1.'_5 fénnvel
raf.Y~~ó hóld hintett békés. tiszta
fénYI.

Nemsokárn "Kanisztrűnöi János is
visszajött. a folyó fl.'löl a- várba, c"7állí-
tott koresz'esek kel és ekkor ú iult
erővel Iáncolt fől ~ harc. A várvédők-
nek elfogyott a löszerük. mire kén-
be meg szurokba mártolt égő rőzse-
k öte-tckct dobáltak a falakon felkúszó
törökökre. Az égő, perzselő eleven
hús szaga, a láncgal lobogó. eleven
fáklyák borzalmas üvöltőzése és ösz-
sze-vsssza rohangálásn megl'lém.ílet.e ~



pogányokat, és futásban kerestek me-
nedéket. A Ia lakról, bástyákról- mint
lánggal megperzselt ősz; legyek hullot-
tak Je, egymást. vlsszasodorva, akik
meg bent rekedtek a várban, azok ál-
doa.tul estek a bortól megvaduIt ke-
resztesek dühének. A Göncöl-szekér
rúdja még alig fordult el keletnek,
jelezve, hogy elmúlt az éjfél, már a
kű sö városban sem volt egyetlen tö-
rök sem, csak a halottak, a szétgázot-
tak, a kifordult belűek .. _

A diadalittas keresztesekkel alig le-
hetet! birni. Hogy megérezték a bor
szar,át, s a bor ízét, most, a !Zyözelem
örömére még többe! szer-eltek volna
inni. Elfelejtették a sokórás csata
minden fúradamát, meg a mellölük
halálba hullott ismerősöket, barátokat,
rokonokat is. Össz eá lltak a várudvar
köz epén, s IOrÍ1'h'l ugr á.ós mozdu lataik.
kat körütáncolták a halottakat, vi-
dám nótrik at énekel!ek, ma i-I k urjo n-
gal:ak. é!7,re emelgetlék a k a szú ikat,
majd minden átmenet nélkü! elnyúj-
tat!, istenes zso lozsmákha kezdtek,
mások meg, - égrfl emelt arccal,
ahopyan János atvá lól Iát ák - imá-
kat eresr-Itek az éjszakábe. Egvíkük
ta'pra á:'Iífo!t egy halott törököt. s
tán~o~ni k ezrlef t ve'e-, közben nagyko-
molyan he szél! is néki:

- Ne hajtsad úgy hátra a feiedet,
nem akarok én 16'ed csóko! rabolni!
•.. A farodat meg egy kicsit jobban
r.iszá'.iad! ...

A töhhiek körü'álIfák, jól nevettek
a mo ndávrin. p.s maguk is fo~clo!li3k
hozzá. Valamelyikük fő lk iabá lt a
holdra:

- Jöijél már Ie. Dávd királ, aztán
itten pöngesd a c!terádat!,._

- Inkább a Cer,j,l1ét hívjad. hogy
ne knpasz törökkel legyen szükséged
tárcot lenni!.,.

Aztán bort k ezd+ek köve+e'ni:
- Bor! a mu latsághoz! Bort a gyJ-

xelem örömére! ...
János' a!y.a alig tudta nekik' meg-

'm.ngyarázn ', hogy k o ra i lenne még a
vigudoz ás, Inert a \i\röld'l, mi'g talán
ft r('('!!clt sem várják, h,n('n1 v;c".,~
térnek, -jó lesz tehát e lp ihe nn '.

. Akkor rávet etlék magukat a halot!

pogányokra; leszedtek róluk míndent,
ami szemüknek tetszett: turbánt, övet.
bugyogót, sarut, és hálaadó éneket
zengedezve kivonultak a hátsó kapun
a várból, a folyón túl lévő táborhe,
Iyükre,

Az urak fönt gyülekeztek a belső
VáT nappali termében, hogy m ielőtt
nyugodrui térnének, 'egyenek néhány
falatot. Fáradtak voll ak mrnd, mo-
zogni is 'a,J.ig .tud.ak, de al öröm, a
jókedv nem hiányzott be.ö.ük. Még
János atyát is kit.réfállák, aki a kiál,
tozásban úgy elrekedl, hogy sz inte
hápo.gni sem tudott:

- Most már csak mutogatással tu,
dod mondani, amit akarsz, még al!
éfl,ieknek is, János. atya, Akár a ku..
kák! ..•

A tőrökök másnap semmi jeMl
sem mut atták, m int.ha újra támadni
akarnának. A várvédők azonban 'már
tanultak az előz ő napi török ravasz-
sáaon és ser ényen készü .őd l ek az es-
tére: javltották a falakat, bástyákat,
fegyvereke:, és. gyakorlatoztak a harc.
ra. Kapisztránói is behoz ta a várba
kere sz.eseit, s a k űlső vár udvarán
táborozott velük, illő buzdíiásokkal
traktálván őket. Egyszer csak, már
jóval ebéd után volt, azt ve~te észr~,
hogy a keresz.esek egyik kisebb re-
sze kilopódzott a várból, s nyllaz nd"
kezdte a törökök előörseit. Egy csa •
pat lovas szpáhi segítsé~~fle s etelt a
meghábor í.ott előörsöknek. de a ke-
resztesek vakrneröen szembeszá,:llak
azokkal IS, és v.ssznverték őke!. Erre
újabb szpáhi csapatok rohantak rá-
juk, de a várhól is egyre töbhen sz ők-
döslek ki. Kapiszb'ánói fö:k3paszko.
dot t a falakra, Gs mert a tegnapi he-
rekedésa után mé'g valóbari nem tu.
dott k iáltoz.ni, jelekkel hivta őket
vissza, - do azok nem jöl!ck. - Ek,
kor merész gondolat vrlla n! meg ben-
ne: k er esz tjé] magasra emelve, élére
á.It a várudvarhan lévő keresz:es se
regeknek. s meg.ndul í a törökök ~i.
le;;'. A kc~s'z!espk egyenesen a török
sereg basz á r nyárn r oha ntak. amely
a Sz ává ra leitő domhok o ldalán tábo,
rozot, s a ~clraHan lá madá stől meg-
zavart tüzéreket szlnte egy' szempil •
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].a.ntá's alat! elkergetMkai ágyúltúe-'
pek e.sö vonalából. A s.k er lől meg.
rnárosodvn mindjárt a másik ágyúré-
Iep ellen vonultak és azt is elfoglal.
ták, De rnost máT· a . török-táborban
in magukhoz t ér.ek, különösen, mi.,
kor lÍl.egl.án"k:·. hogy a kereszlesek
milyen kevesen vannak, és Mohamcd .
szu ltán sz errrélvcsen vezc.t e ellenük
a testöreít, maId pedig megródult rá
j·vk az e~·ész óriás. hadsereg. Ogy
:'át~zo:t, hogy egy pillanat al·att elt i.
perjá<k őket, .s: akkor azonban Hu-
nyadd is kirohant a várból a hent
lévő seregekkel, a még m ind ig a ke.
resztesek kezén lévő ágyútelepre ve-
tel'fo magát, s tűzércí Irt óz.atos tüzet
z úditottak sa öM ágyúikból a rohamra
indult' törökökre. :S· most ujra. ,elkcz.

. .
dödött, vagy inkább Iolytatődott az
a reHenetes küzdclem, amelynek első
fejezete -az éjjel fönl a várban ját-
szódot! le. A törökök újra és újra ro,
hamra indu.tuk, vissz.avenni az úlO'úi.
kat, dc a k er esz t ények minden táma.
dást visscaver+ek. Az egyik rohamnál
Mchamed sz u lí á n, aki maga is vitézül
krvette a r-észét a kűz'delernbűl, sú-
lyosan megsebesült, s erre a török se.
reg fejvesztett menekü lésbe kezdett.
Mire lesz áblt az es:e, II pogány hadak
már e:,é.I''1,ék vis szu vonu lá sukban a
mérf'öldny í távolságban lévő domb-
vonulat lábát. Hunyadá azonban csel-
fől tartott, és nem engedte meg az
üldözést" hanem besz őge zt elte az
ázvúkat és .seregeivel együtt vissza-
vonult a várba.

I
A református egyház
).anításbeli ti <;zta sá(5áértI,"'klP""OCOk hűséges

egységéért,
küed a

Országos református hetilap.

Előrizetési d'íj: n€.gy:'Jévre 12 Ft'
Jórévre 22 Ft

Lcvéicím: Budap e st Keleti post li I.J4

I Csekkszá m.a szúm: 47.826J~ • -J

'Orgonák, harrnóniurnok
.készí!é.s.e, javítása, eladás, vétel, csere. Villamos fúvóber endezésck száüítása,

~cITTLER SÁNDOR ORGONAÉPÍTÖ MESTER
Budapest, XIV., Miskolci·utca 81 78.

Orosz, kínat, tÖl'ök, román: fran-

cia, angol, német, olasz nyelvtan.

folyamok és magánórák '
8 ER II T Z nyelvisk~la
v; VÖRÖSMARTY.TÉR 2. L EMELET
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Beszélgetés a gyermekeddel
~Egy érdekes kirándulás" című dol-

gozatot adtam fel a kilencéves ndven-
dékek r.ek. Mikor a munk ájuk at vissza-
adtam nekik, fellrivtam <l fcketeszemíí <

Pal it. jöjjön hozzám a saiinetheu. A fo-
lyosón így szóltam hozzá: "Te szép
dolgozatát írtál. valóben. Az erdőt.
meJyet te vázolsz, valósággal magam
előtt lát~(lm. Dc a tig ris, Pali, a t igr is
a bokorban - ezt is higyjern el ne-
ked?"

Pali elpirult. És a tigr:s a bokor-
ban lassan vadmacsk ává csókkent. azaz'
mindenesetre .egy es íkos .• ~gy úg yueve-
zett tigrlsm acsk áv á. Nem lehet tehát
mondani, hogy Pali k imocdo ttun h.a-
ZUI!;, csak képzelő tehetsége HI!l é. ki-
színezi a tényeket - talán idővel de-
rék ujsál!;író lesz. ..E:őször az volt a
szá-nd';'kom. hogy do'.gowtodat az ose-
tálynak felolva.'om" monrlt am azutáa
Yalin.ak. ..Y!i történt \"olro!, mit gon-
dolsz?

."Kincvcttek volna engem" mor ogt a
Pali. Bólintottam. "És erre nem volt
semm; szüks éged," mondtam én. ..Ha
azt írtad vol r a i láttam egy osikos
macskát, am dv olv.an volt. mint egy
valóságos tigris, Ielolvashattnm volna
<10.11;0 Z'3 toda t és mindenki lelkesedett
volna".

Ez a mesemondó kedv, ezek a [an-
t,iziabeli hazugságok. melynek agyere·
kek BOkszol' tndatában sin csen ek, ve-
ssélytclecek. Csak gátolni kel! ezeket.
mert veszélyessé válhatnak, ha nagyon
eliörlik a határokat a valóság és kép-
zelet kőz t, Ez a. meggátolás jóságos tá·
beszél éssel történjék. mert a gyeMknck
nein szabad elvcsz ítenje az elbeszélés
fölötti örömét. különben magába zár-

Ev. Naptár 4.

kózik es az még sokkal yeszélyesehb.'
Engedni kell a gyermeket beszélni, vagy
ír-ni és barútságos heszélgetéssel ráve-
z ct.ni, hogy lehetetlenségeket beszél. ami
:ilta,j nevetségessé válik.

A fantázia hazugságainál jóval veszé-
lvesehbek a szükséghezugságok, melyek-
nél 100 kőzii] 90 e ctben, sajnos, a szti-
Jők a hibásak. A !lyermekek termé-
szettől fogva ősz inrék, f inom érzékUk
van az igazság és igazságta1ansáK iránrt
is és ha túlságoseu szigorúan tartják
őket, a hazugsűghoz menckü~nek, hogy
kis hibáikat saép ítsék vagy elleplez-
z ék, Sokszor a 6zü!ők is rossz példával
járnak elől, ha egy kellemetlen láto--
gatás előtt letagadják magukat. És ak-
kor Iátje .a gyermek, hogy hazugság-
lIal néhe jobb, mint őszinteséggel, a
kibúvóból szokás lesz.

Hogy ez he ne következzék. ft IlICyc!ő
ügyeljen rá, Minden anyának ne pou ta
legalább 10 perc időt kellene áldoznia
arra, hogya gyermekkel gondjairól be-
szélgessen. És feltétlenül mind en ~yer-
mekkel egyedül, mert testvérei jelenlé-
tében feszélyeai a gyermeket. Ére:l~e
a gyermek, hogy nem esik, terhére és,
feltétlenül hizalmas lesz. Ha megértés
van anya és gyermek közt, benaősé-
ges harát; viszony fejlődik ki köztük,
mely alapvető az egész jövőre, külö-
nösen arra az időre, mikor a gyermek
a pubertlÍs éveiben kerül.

Ha a gyermek gondjaival és szükség.
leteivel a tanítóhoz jön, azzal már
bizonyságot ad arról, hogya szülők
lelki nevelése kudarcot vallott é,9' ez
sajnos, gyakorI eset.
. Továbhi akadályt gyakran ft nagy.
szülők nyujtanak, KÖlMlyen holjlaodók a



liyermeknek Igasat adni, ba a szűlők
más néiieten vannak. Ezáltal lelki .bi-
zonyta14.r.ság fejlődik a gyermekben,
ami hazugsághoz vezet. Nagyszülőknek
a nevelés kérdéseiben egy véleményen
kell lenniök, lehetetlen do!og, ho~U
az egyik megengedje, amit a másik
megtilt. Ezt a kérdést alapvetően meg-
Tilágí:ani nem lehet e!ég korán, mert
családi k,a~asztrófa lehet belőle. Mindig
úgy van, hogy egy kis Duki, il. ml!fiÍ
idejében a jöv5ben sok nagy bukMt
megak.adű.yoz,

'További veszély egy többgyermekes
e«iiádoon, h.•• érezhető a kedvenc gye-
rek előnyben részeeítóse. Ez a többie-
ket; akik háttérben érzik magukat,
gyakran ana vezeti, hogy valami erő-
&zakkoBl v()~tÍák mf.!.'lillkra a figyelmet.
ngf házon kívü] keressenek támaszt,
.til·if ösztönösen eltitkolnak.

A gyermeket újra az. ig~zságra ve-
ze tni esak sacretet és jóság' által lehet.
Nem ~rt' a szUlŐk tekinié:yé~ek,' ba

belátják a hibákat éií ~gazságt.alanságut.
Sokkal többet árt, he mindíg hibát-
lanok akarnak lenni. Éppen úgy lehel
gyermekkel, mint felnőttekkel beszél-
getui és az elveszett bizalmat vissza-
szerezni. Persze az ószintesél1;ct nem
mindig könnyű elviselni, dc ha mi azt
kívánjuk a ,r,yermckektól, nekünk is
vállalnunk kell. ha kellemetlen is, mert
az bennünket keményen Figyelmeetet
hiháinkra. "Kibc,-zéltem magarn az
ap ámmal' - mondta nekem bizalma-
san egy 12 éves fiú, aki kétszer el.
kerülte a délutáni tanítást, mert
harátjával halászni ment. .,És ő úgy
gondol ta, legyünk mindlg becsületesek
c.gymá~sal és voltaképpen miért is ha-
zudok neki "ly an gyakran? Én meg-
mond tam: mert l'őgtön harcgos vagy
apám, ha valamí h clytele.nt mondok
és min djűr t lf'Kensz nekem egyet. Ek-
kor kiabálni kezdett. ez nem' igaz, ez
"ljasdg őróla ilyet mo nd an i és má;ris
ü tő tt rám. Jut is eszembe még egyszer
ösZintén beszélni vele!"

A rákok.
Vendég: Pincér! Enne-k a ráknak

csak egy o:JóJ.a van! Hogy lehetséges
ez?

P'ncér: . Hát te:'sz:ok tudni. kérern a
rákok a medencében ío'yton mara-
kodoek . és le-iecsipik egymás o:;lo;,át.

Vendég: No jó, akkor há: v:gy~
ezt V·S.SZ2 ée hozzon nekem egy győz-
tes cákot.

ill D' O M A· K
furcsa betegség.

- MI:;Qd;.a csak, kedves doktorkám.
m:~rt íájhat úgy (j :obblá!:J.am?

-'= Az ör~~:ő~ barátom, az öreg-
Bégtöt

-'- Erthetet'ent A OO:,;ábámis 4p~n
clyart őrég, minit it jobb és annak
~mmi baja sínes.

if Álapyilv'ánítis.
A Stockholrns T1dn'Illgoo eimű lapban

ct *Qve~kezQke>t o.vaetuk: összes test-
véteim és- Mzzá 'artozóm nevéserí
köszönöm édesanyám temetésén való
szíves· rési:vMé(üket. Edesenyám
Chrísta L. Se.ten abban a kü:iJ,n.iios
szerencsében részesülbetett. hogy so-
kan je'entek m€l~ a .eme.ésen. Ha
anyánk még kőztűnk lenne,' minden-
kiflék 6Z~m~:Y.eeen kpszön.né meg a
'cJiiY' ngye;~4t. ..

A helyes sorrend.
Két fuvaros egymásután haladt

kacs' 'ával az orsz.ágúton. Egysre~cS3J{
a há:·uI h3:ildó megkérdezte az e.sőt,
hogy mo:t vsz]

En pá:'n.k,át szál~ítok hang-
zott a fe:det.

- NQ, akkor nagyon helyes, hogy
mögőlted ha'adok vísz onzé ~
-. mert 61'\' meg sírköve: viszek.



ASZTALOS ISTVÁN

TERT AZ ar
így kezdődö!!. Egy kutya sz imatol-

gato.t az utca szemelében. Szür':,e, lom-
pos, o.yan alázatos városi kutya, mely.
a szemé en, s az embr ek jóvo.tából él.
Sovány, P:SZk(j)5, senki kut yája. Feltű
nők, csak hasúról lelógó em.ői voltak,
'lá szott, valahol, valami vacokban
k öykei lehetnek, azok szívhat!ák olyan
lapo-ra t estét,

Nem marad: az utcának zuga, am.t
fel ne keresett vo' na. Az eldobott al-
macsu:káI6: kezdve m indent megevett.
Már nagy !apa~zta,la!ai lebe.t ek, olyan-
kor cirkált, m ikor még nem járt a v!l
rosi szemetes. dc már a cselédek k.i.
tették a sz emel.et a járda ,szé~ére. Azo-
.ka ::'Z' án rendre vé,g:.gszaglászta. /

Az utca másik végében lakott egy jó-
szívű mévz áros. aki m inden nap oda-
dol ort neki valamit. Ezt hagyla utol-
jára. e.öbb végigszagláslJla az utcát.

Na. II ku.ya megá'It egy szeme:€IS<~-á,
dánál, s va larnl kü.önösebb falatot
kaphatotI, mert se láto.t, se hallott.
Nem vet e észre, hogy köze:ed:k egy
városi gyerek, egy o.yan szeplős városi
fiú. - Oh, erről is vollak tapasz~a:alai,
s ha lát;a vonn jönni a f'íút, k.kerülte
volna, de nem látott, nyakáig a sze-
mé ben túrkák. •

A fiú a kutyához ért. Arcára csúnya
moso.y sz élesedett. Felernelte lábán, s
teljes erejéből a kutyába rúgott.

A kutya Ief'orrlo lt a járdáróJ, <le igye-
keze.t a lábára állani, s akkor érte a
második rúgás. Ose.önszcrüen a láb
után kapott, valamit elért a fogával, s
a fiú nadrágja a többi mel'íé új lyukat.
lIapoH.

la. fiú fellr..ál-hltt., '

Egy ember arra nézett. - Mi az, te
gyeres ? .

- Megharapott az a dög, né.,. -
mulalott a fiú 'a távolodó ku.ya felé.
- Nekem jött és megharapott.

- N ek ed men r Hátha veszett, •• -
szólt lzgaionan az odaszóló és követ
ragadva a ku.ya után dobta.

_ M. történt? - kérdezte egy má-
Silk k ívá ncsd.

_ Egy veszett kutya megharapta ez,t
a gyere'xet, --- szólt a dobáló, 5 másik
kö u lán hajolt.

Egy asszony. aki ott hallga tta a sza.
vakat, ijedten kiabálná kezdett a szem-
bejövökre. _ Vigyázzanak, vesze.t ku •
Iyal

A hang, mint vízbe dobott kIS hulJ:á .•
ma, úgy terjedt széjje..

Már vagy négyen sza.adnl kezdtek li

kutya után, tele torokkal k,á1tozva. -
Veszett ku.ya, veszett ku ya! ~ Aztán
mind többen bs többen vették át II
kiáltást. s m ind többen és többen csat.
Iakoztak az üldözűkhőz.

A ku.ya nem értette a dolgot. Sza-
ladt, hogy háta megett hagyja a ve-
szélyt. K'keriilt az utca közepére és
szaladt, Oe gyenge volt, fáradt, nem
bírta a hajszát.

Az \1,:<;>ameglelt ordí!ásokkal, min.
denki k iabáót. Ez a szó, veszett, min-
denkire ha.ott. A szembejövő's kö,ül
a gyávábLak kapuk alá húzódva n~z:ék
aszaladó állatot, s a kilódu'ó lakók-
kal tárgyal!á:\ 3Z ese.et. A bátrabbak
kövekkel megrakodva kerüJ.!ek a kutya:
elé, s Izgatottan h3donász!ak karjaIk.
al. Egy esernyö= po~gáx:, vörös arccal
rohant az illdö.z;l,í.k.k,!!l Csupa tettvágy



volit, tele rossza,karattatJ a kutYa iránt.
Erő'ködés:öl vékony hangján vezényelt,
-- Eloéhf;!kell vágnil . o o Meg kelti kerül.
ni! - o. L<:l kell űtni! , o o Rendört •••
Rendőrt! .••

A kutya már támolygott. J6 pár
ütés elérte, A fáradtságtöt reszkettek
lábai, nyelve kilógott, csepegett róla a
nyá!.

Hirtelen meglátta a mészárszéket, l!I
a mészárszék előtt a jószívű mészá,
rost. Ösztönösen szaladt oda, az egyet.
len ember volt, akit közelehh érzett
magához.

A mészáros rémülten ugrott félre a
feléje. kuszó kutya cWI, s kéezel-láb.
bal kapá!ódzni kezdett. Egyik rúgása
el'laJáJ,la ti kutyát, mely most félörül,
l-en II rémiileltöl, menekült tovább.

- Mell akart marrel .....•.nyekegte II

megijedt ember, s kövér arcáról sza.
porán Iörü lgetta a verejtéket.

A kutya besza!ad,t egy k is utcába.
SzerencsétleuStégére zsákutca volt, El-

ért egy ln.agaS deszkapalánkig, ott
megállt, szükölva a fé.elemtöl, Fegaít
mutogatva nézett a könyörtelen ül,
dözőkre, akik nem mertek közelebb
menní hozzá, csak uíesszíröl. dobál,
ták il súlyos köveket.

Már félig agyon volt verve, amikor
megérkeZett egy rendőr. Az elővette
szolgá!-a ti revolverét, s közeledett ~
kutya fel·é.

A kutya csak állt reszketve, véresen.
- Szemeit il rendőrro Szegezve várt,

A rendőr megállt. Egy dörrenés ...
ft kutya lassan ledölt a kerítés mellé,
Lábai reszketve mercvedte'k meg, túl-
duzzadt emIőiböl csepegett a tej.

Egy asssony megjegyezte, - köly.
kel lehelt ek.

A tömegben elhalt már. az izgalom,
sokan már sajnálni kezdték il kU.lyát.

...... Szegény! - tőrt ki a vörösarcu
polgár, aztán ernyöjét karjára akaszt.
va, elendult a többiek után.

így végződött.

SilrIlÖS.

Fiú: Rendőr bácsi sürgősen jöjjön
II kocsrnába, 8 papám meg a Kovács
bácsi összevesztek. Már egy negyed-:
órája verik egymást.

Rendör: Hái rruért nem jöttél ha-
marább, ha már egy negyedórája
t6r~?

Fiú: Eddig a papárn verte il Ko-
vács bácsit, de meetmár ~ Ková~é
bácsi veri a papát,

ADOMÁA
Elszóíta magát.

- Nézze, vendéglő.s, t\,o-y darebot
dobtam a nyúlból a kutyájának és
otthagyta,

- Nem csodálom ~ rnondja a
vendégl&; -. ezek azelőH sem szl-
ve.hctték egymást.

><>

fiatal hbllsok.
- Ogy-e Pístukám, nem válto.

zóa meg ez arcom, míéta asszony
!ettem?

- Az arcod nem - fej('P(' a fia-
tal férj -. hanem a_DY",\"',!

t!J

A becsület.
- Apuskám - mondja a gyermek

-- találtam egy pénztárcát. Láttam
&izt is, hogy II tanító veszitette el.

Apa (nem pű1ás~olt örömmel, ISUt.
togva kérdi): - MennYi Vtl!!l benilt1?

...., Ures!
- Rögtön hazavlszedl Oe tanuld ~

~i'. n~.rm e!.s5 @ becsüleí,

MÁRKÁS ZONGORÁK,

pianinók olcsón
részletre is ..
Rákóczi·út

ötven
Zongora-
teremben



P(jMÖBHÉNJ: lSTY.iNI

Az .asszony !é'6nRen szöl:
- MIM m<J6! végo ís van áz isko-

lának. Feresi. '
..:... Vége, - rnondja a gyerek, -

majd ősszel kezdődik újra. Már
azoknak, ak'k még nem végezték el
rnind az osztá.yt,- oe ta mér, - folytatja Elekes,
- te már ...

- En már elvégeztem míndet, Ne-
kem most már ...

A gyermék megáll 5 hirte'en a BZÜ-
leíro tekint. Utja .az apjá: lecsüg-
t;\{e6ztett fejjel, am nt néz bú'! lll:
asztalra tett juialomkönyvbe, zava-
rodi szemei e:őtt tánco'nak az őreges
betűk: -- Legjobb tanilványornnak
emlékül, Látja az anyja szornorú ar-
cát. érzi a csended, ame:y h'rteen
beá'lott s rnost először fö:vCoan az
3g-yá1)3l!l; hátha ez azt jelenti, hogy
az iskolának v-ége. Hirte'en az ap ~áhol
rohan, s rnel'ére veti magát, átkaro:;a,
ú.~y kőnyőrög':

- Éd~!'apám. tanlttasson kend to-
vább enigem ts, min' a JaJ!H:8;t.

Az asszony nem á!Jja tovább. ki-
megy, rnintho dolga volna. Az ern-
ber a gy€l!'m<!kéveJ \ ma,g-ára marad.
fh ~ió'lna hozzá. ha tuöna d~ rntt
tudjon szóln! Le'kében mondnatat'ea
keserűségek támadnek. il torkát '" Ioj-
to.\!'a:;a va'arni s mel'ébő' valam: me-
JeQ'€,K rohannak a nyakán keresztű' lJ.
fe:·e fe'é. Im, hetek óta gonrlo''k'''lott
már ezen, - aa Ö <"zó'a'an életükl,en
rnennv'ezer . meghányta és vet •••tte
&lmi n=m lehet. az nom .ehe! Hls"-
sok he'y fut (1 g()n(h~a·t"k "r~'11M3,
- és most .nem bir szőh i. Pt'd'~
mM, de egyre nvllvár-va'öbbá vá't,
hQ,,'v (>7. !<p..... l('he~f"tl",n~<'IfY. N'ncsen
hOZl~ 't>h",toprre - rnond -ák é'k, er
vagyQ,"!Ü tehetséget értvén.' oe mit

IGY VOLT RENDELVE
F

Már d€é5ttre hajlott az idő a reg-
166iI>5.; áll Íl,'ilko: á ban beiejezték .,
v:l.§gát, szélosztották á juta.ornkőny-
veket is il sok gyermek szer .esz é-

ledt és haladt hazaielé. Jön' Ferkó is
boldogan a közön, nézi il könyvet,
benne a képeket, il íegnagyobb jula':om
11ekl jutott.

Hát örömmel van ryenkor il gyer-
mek At any je néz! az ab.akból,
ernint jön, a ház felé fl e.ébe In-egy,
Ferkó hQuá szalad:

""- Anyám, édesanyárnl
- MI as, Ferkó?
.•.••. NéZZe ezt a szép könyvet ...

Megln.t éri vagyok al e!sJj.
Meg:nt" ~ tudták ezt ugyis ott-

halt M~g'iflit első, ele ezentú.>
- Gyere, rnutassuk apM:nÍ1k.
E'ekes Péterhez beviszik Q szebába

El kőnyvet, a ~·yci'·ne.k arcán p-.rral
ég 'a büszkeség, arnint a szorgalma
juta:It1A:az ap'a - e ébe, az: asztalre
testi. Péter nézi, nézeg-eti, aranyos
tl tábM II ktvü', szir-es Iestéxke' ke-
szltett képek belű', a lapok között, az
első lapon az öreg 'anífö írása: .Leg-
jobb tanltványornna« em ékül."

- Ez csakugyan szép könyv,
éz61 Péter, hogy mondjon éppen va-
lamit, - de az is szép, hogy k.érde-
melted,

Hallgalnak. Miként ke'lene a gyer-
meknek megmonda-n, hOcg'y de rnost
már e11lfleok a világnak véze van, jön
.azé!et mU'li'káia,. El kéz 00: ~ könyv
kltna rtld II he:ve!!e a vasv'lla nve'e
Jön be'e Az 'sko'a fehér lala. fl •kű-
1öl'M'c táb'ákka' és té"képekkel eltű-
n'k, he'vette az idegen' itStál:ó fa'ai,
Itovetk~nek arnjk magukba zárnak
~;,qV ha!al 61efet, Jézus, de borzasztó
doii)g 1)1ilze2'énység", ilyenkor lát-
ui:k meg r>.agYOll.



azóljon. Ott ven a gyerek, karjaival
a nyakát ö!ei, fejét a rnesére najtja
érs .ehGIJoJ az ernber hozzá, hOll)
IDelrc.;Ó'kolja a herrilokat.

- Nem birom, fiam - mondja
végül - nembIfom. I'udod, bogy
8zq.{ények vagyunk.

A gyerrneanes a körmyeí lassan
megereunek, az any ja be;ÖJ1 és sze-
líden 6LOl neki:

Fiam, kíst.arn,
Az apja rnondja:

Még csak .tthon sem tarthat-
lak, - 6 Iolytatná tovább, de uga-
tásba kezd odakmt az udvaf-on a
kutya, va.aki jön.' Ha.la.szrk, ahogy
csi.itja a kulyát, mondván: - ne
okoskodj Bodri, mer' rádhúzox.

A gyerek leie;:i a karját az apja
nyakábó., '

- A tanító úr, - monda,
Csakugyan az öreg tanító kőszőnt

be a szooába, Nem sok ke.l hozzá,
-hogy .ássa a helyzetet, a kőnyv íö.é-

00 hajió csüggedt ér rit, emitt a
gyermekei, arcán a könnyek trís:> ,
nyomaívaí, amott a szornorú és szó-
ta.an asszonyt; leül a padra é,.s
csendes sóhajtassa' szó,:,

- En is ebben járnék pedig.
Mondhatatlan tiszte e:1'2] függeszt:

égő szeme.t a gyermek az öre~ e-n-
berre, Ez azt rnonda:

- Ered; ki. k'sfiam, édesepaddal
volna beszé'níva.óm,

A gyerek csendesen kisompoyog a
házból az udvarra, ott mega e.é bá-
mu tan megáll. Most az asszonyban
tör k. 3 hatk ;a;k:á'!ás, m ntha egye-
nesen kűzdő. szivéből fakadna.

Nem bír juk, nem bírjuk. Nin-
csen hozzá tehetségünk. Amaz is
csak ezenved odabene.
, A tanító ha'igat, mert az i:yesmi
ellen keveset "ehet szó'ani.

Téved is én t~'1j:ot'a'ak. Péter,
!&red is "'VerQn, de ennél a I'úná' kű-
U;1l eszű gyermek nem vo't a kezem
f[ait eddig. Isten el'en vaíö vétek,
hogy béresnek men jf'n!

E'ekes Péter' határozott rnozdulatta.
becsukja a k:'.nyve.t.s az asztelná;

, fö~,ál~. A cSL~~getegség-ből e:ég vol!
MUy!. nem 'ehet örökké sira'om étJ
Yégr~ is határ02lld .kelt

S4 .

~ Pedig annak megy, - moodjlll
erős hangos -, mert más nem tör-
ténhet.k. -:- Pénzt keJi keresnie,
nem is ~01ára, hanem tlffiatrs, fi
Jancsi ra, aki bent tanu ..

Csendesebben hozzáteszi:
Mlert így Van rendelve a 60r5

álta.,
Igen, á'dozatoknak kell lenniük

Rende.ve van, hogy á.dozatok téres-
senek, .

Kezet fogván, néma szomorúsággal
tek.ntenek egymás szemébe, mmd a
hárman, E.•megy az öreg. Az udvaron
me~tte e.ha.ad v án, szó né.kü. hom-
iokon csókolja a rnereng'ő í.út, 6 bús
gondo.ataíva, elhagyott ískolája jelé
igyekszik.

Rákosi i\\átyás kongresszusr beszé-
do5051:

.A népi demokrácia po.itikai és
gazdaNá'gi s.kereihez hason.oan kultu-
rá.is fejlődésünk is je.en ékeny ered-
ményekre tekinthet vissza. Ez vonat-
koz.k kulturá.is életűrik m.nden szaka-
szára. Kőzép.skola, hal\gatóiruk száma
83.3 ezázaékkai magasabb,« rrunt az
utolsó békeévben volt. Az egyeterni
es főisKo)ai ha.lgatók száma rnadnern
háromszorosa annak, mind 1938-ban
vo.t. 1950-!J.en 63 m::M pé.dányban
je.eníek meg kőnyvek és bros urak.
1950-!J.en a népoktatásra és néprnűve-
iésre ordított beruházások értéke 100,5
százalékkal haladta meg az 1949 évit."

Darvas József kölOkta:á,.,:itgy' rni-
n'szter rnondotta az, 1951/52. tanév
megnyibásán- .Csak a középlsko.ák 1.
osztá ya'ban kőze' 36 ezer, az ezve:e-
mek és főísko'ák 'T. évfolyama'n több,
mínt 16.500 tanu'ö kezdi el a tanulást.
A Horthy-korszakban ez összes kőzép-
Iskoóások vagy az egyetem: ha: !2'a~
Mk száma nem érte e' egyetlen esz-
tendőben sem a m' rnostaní l. p-v1o-
lyarnaink számát, Továbbavu't a la-'
nuló'f 'úság szociá'is ősszetétele ;lS, " Az
új tanévben az összes tanu'ók min'egy
fi~ ez áza'éka, az ős=zes eg-yet ••rni. és
'ő'sko'ai hal'g-a:ók 57 száza'éka rnun-
kás, es dolgozópa-aszt sz ármaz.ású,
Ui?,vanakkor ne7TI rneradoak k: isko-
tá'nkból és e!2'yetem'·in.kröl a ha'adö
érte'rníséz, a do«ozó kísemberek gyer.
mekei sem,"



AMIKROKÁRTYA
A 20jro"iÍ< fv köny_véilék B~ve~i f,i4~w~0o(le i~ DO'~~lQf'nfa&io1) a "D)~II.l:.Q-

ká-rfi'á-.", ~it ~' leg6jsbb találfrllinyt,
~biily It ifJ~ki'ó'HtBltiH sokkal oksÓbbas}.'
~éfife~:Jijeséb\)6n° ~8 'haazn:ílhlltóbban
oldj, i:rúg ~ könyv,gyüjtés es könyv-
kiadáli Ieegyszerűs ítéeének fe:oIItlatát.
Mig:a: mikrofllmet Vá&20nra kell vefí-
teni ahhoz, hogy a ráfényképézett szö'
veget elolvashassuk, a mikr okártyához
elég ,e~y nagvitőkésaülék IS. Az első
mi~t~klí:Í"ty~k á;lálszó anyagból ké-
~zültek. Nem nagyobbak -a szokás.,1
uévjegyn él és 4a li:öfiyvlapot t ar ta.m az-
nak. Szabad szemmel nézve, cgymál'l-
mellé és alá ior~kozá kicsiny, hélyeg-,
szerű lenyomatokat látunk rajtuk, ame-
IY!lk az':'fáf!' 'az olvasőkészjilékbea tet-
t;rtis 8z~tínt fehla«Y'thaÍók. Ma már
a~'I':Jl'haD; át nem lát"zó apy~~hó! is'
g'y~tiáná~ thikr;!<ártyút, amelyek tpiti;.
ké~ oldoála: fe'lhasz~álható. így egy olyan
nagysága J.IIPon, amilyennel' a köpyvt';.
t~~ c~qu1aka~IQg~~~i dolg?~na~. nCIJI
"eres!"hp, mínt 40f) könyvolda:t tudnak
e!h';fYe~q'i. Egyes nagy kiinyvtárak már
ilózzái' is logt.ik, hogy k~t816gUE\'k c~~
dul;íi mcllé mik rok ár ty a formáj'ábáil
~1!l ~já!'!oq~fegyék a y~natkozó mÍÍyet
IS.

h~z o -a~y (talho'f, _.ítlagoi térje(h~lem
welleu k,uken 300' Qi:éter pol~ súik·
ség~F.a' pedig több 8~má törjük' 'lieg
~~1li hOS6zÚságqt, .( n~gy °sMy miatt a
padlőzarot ke.l.l mever~fíteDi. _Ugya~~$
a ruennyise(? mikrokdrtyában h árorn mc-
ter t 'tesz ki ';s a 661ya sem több 2'5--
39 'kifogral!lmnál. té!lye~t:'8 mozzenat,
hogy a mikr?kátty.a .nern tesz Ieles-
Ic~essé ~mmiféll! Úói, nyomdaí vagy
teFjcS'z~é-~i m~n~át. A mai f()glalkozta~
tott~~ghoz viszonyítva nemhogy munk a-
ué lkűliséget okozna, hanem ellen ke-
zö,,!!:"a d~lgo'zók újabb ez re inek és
tízcz~eínek {)'íztoöÍt mcgéihetést.· Á
kÖ\lyveket épp"úgy meg kfII írni és ki
k~iJ 'üJ,,;, mi;;t aliogy eddi{; kelle ff,
~ ugy'anigy tpeg' is o fogják vás;íro:nl
az~>~at, miután 'a

o

mikrokártya soha 'ne~
lesz teljes érté~ű a ltönyvvel. fan~
~Qnyvnek és kézikönyvnek Poéldlul
se~JI\ikép sem alh:mas: Gyakorldt~.
lag úgy !,tetl képzelnünk. (IQfgot.
hogy magáucmber birtokában a mikro"
kártya cs4 'kléogészÍlöje a' könyvn~lt·
Va.n mondjuk az otthonomban 500
vagy !pOO kötet kőnyvem, ame.jeket
gzerctettel és ál~Qzátt"lr gyüjtÖtljl-;U
Ö8SZe, ~méh:ck szüK-sé-gletc!Duek és ízl~~
s~n:n'2k ~~~fl'hdő!{p_ ~:inde,,\nap o, lát!,i
k íváni mcghift harafalm, 8 inelle\tük.
ak ár 10.9.00 kötet is mikrokártY4fJan.
amcly"ket' tilIé;ekérf ~zefcztem b" ~~
csak II szükséghee képest. e;;etenként
veszek ~!óo Leginkább pedig a fo.1y6.
ifa!ok tekintetéb~il lesz ser;ii6c~iinhe
a mikrpkclttya.' ~1- folyo~rat~k ma r~~.j.
~z"ri"t ':;a l<<\nyvné;! lB, tontosl\bhak, de
a ~?der'l, lak,lísv~~ollyok !:,iat! ~. I~~~
nehezcltben tatfh.Jt6k együtt, A íneJ-
left nem 'Is ~yózr.ük a \jenniÍnket ~i.
deklő ij~&Z~8 folyóiratof eJőflzétt.~;;i.·A
jövQhc~ o vi. ;tP,tjt 0,\,n1 lesz 'klilÖÍl~sehb
a'kad~!y,a ajjriaJ(, p,0rt;y ;1Z efuber ak#
s~á'z· vaSY 'Htstáz' f6lvÓiratotoi$ m~~~
reude 'jeu mikrok ártváben, A Revue do

,fa Do~üfucnfatloö Ilhigzttálta i cikkét
-, m!l~a mikrokártyájával. Három 1!:i,
átlát?~ó [(':Irtyán, lÍm'e;lekn~k Iq~.
s·~'o ctítJtlmtter ~ m:rctük, ~jta v.~..
folyóirat egész szám-í. '

Amikot a,z ember-iség szapotod'á€a ~ii

, '9zmayeltf~g emel~f!dé~c ~zínte ki-
elé,,;íthetctlen' igényeket támaszt ~ I~l\%-
l~v9 ~3gy felkutatható nye,s,anya~oK,
nem utolsó sorban 'a papírgy!írt4shor
i>;p.ks~ges celluóz c . iránt. a mik ro-
~~t~f~:o!y~!, segít~eget nyujt. am:·y,,~.
n.M -f(ed-\'ezöbbet el sem gónilalhaturtli.
AjÍnak kövefke'ztéÍ>en" ugyanis, bogy a
I\'iikr!Jká-0Y2 .tcle~tP.'1te6sé feszi a mái' fel.
JJasznált 'papírfélék tdmcgesebh tár •.•.-
láeát, ezek a pcp írfélék újb~l f~I!IR1.
~~z~~~3~'~~~ers~nya~~iány , teh~f.l}e:n
.ll!lar!á UIJat á könyv. es lapklada,
(okozás:iii~k." :tIívataiokrtak; v áT1afa tO''f<-nat ~fuil~~nqeQkhak 'sem kell évtizede-
ke!í !ÍJ' ~gy:ütf ta-ttl!plak iratfárnkat.,~ir';i'.h~f~i·"!pitosf fo~~'l If'o' •

aö:'í'eJ!~n fér~helyet ~8 k,,"rlÓ;;iPmély.
•et~t li- kidö-: Tí~z'e'f kötet ,köli''''



A KRUMPLI TÖRTÉNETE
Pontos leljeg)'zések szerint a burgo-

nyát elsőízben 1 5 36 és 1 6 1 9 _ kozott
Peruban termelte egy Olioier de
Se r res nevű ember, aki azt marluii-
nak az etetésére használta. 1586-batl
Walter Ral e i g h, az ismert angol
utazó és a felesége -hozt.ák Peruból
Európába, később a krumpli lrországba
is eljutott. Nemsokára Olaszországban
is meghonosodott: 1773-ig a burgonyát
Európában csals állati taleurnuiny o-
ztisra használták, innen jutott el Német-
országbn és H ollandiába is. 1773-ig
Európában. liiképpen a disznó/male ad-
ták. amig végül egy francia patikus,
August Parmentier a krum plit az em-
beri táplálékok soráb(l emelte. Parmen-
tier a krumplit kertjében termesztette
és Mus tel lovag barátia ásszelciit-
tetései révén a francia udvarba is be-
vezette. 6k ketten népszerűsítették a
burgonyát, mint emberi táplálékot. Er.
ről az igyelevésiilcről számol be az aláb·
bi kis történet:

1780-ban Parmentier Fra 11 1. 1 i 11

Bell jam ill részére díszebédet adott;
ameiyre a francia udvar más előkelő'

, ségeit is meghívták. Az ebéd alkolmá-
val mindea részvevő burgonvooirágcsok-
rot kapott és általános meglepetésre
a menü a következő ételekből állott!

Burgonyakrémleoes MlIstel mádra.
Előitel:
Burgonya csonthússol.
Középétel:
Burgonyakotlettek Doubourg módra.

'Saláta: '
Burgonya nizzai módra
Tészta:
Burgonyaszeletek gyümölccsel
Desszert:
Burgonyalapocskálc Chester-sajttal.
A francia udvarban elért siker után

így lett a burgonya a legfontosabb nép-
eledel, amelyet kioétel néllciil mindenki
nagyon ueret é$, minden esztendőben
örömmel vár juk az "idei" burgonyát.

AMERIKA FELFEDEZÉSE
Csa.lőközt legény vasárnap délután

kin: ü! Ia.ujában, a ház tornáca e.ött
65 é.énk eszmecserét fo ytat Kovács
bács.val, a .alu eszével. Azt monda az
öreg:

- "Hát aztán tudod-e öcsém, hogy
födözték föl Amerikát!

- Nem én, bátyám!
- Há: az úgy vót, he'gy az öreg

Ko'urnbuc faragott magának egy fene
nagy hajót, oszt útnakindult rajta a
legényeivel, Már vagy harrnadk éve
bo'yongott ide-oda a na'gy v.zen, ami-
kor az egyik legény eíkláltotta magát:

- Födi'
- No, ha főd - rnondja jó Kolum-

buc -, akkor rnennyünk oda. - Oda
is rnentek, A part melleít rnegszó'alt
Kolumbuc:

- János f.am - mond ia -, kösd
csak oda a hajót az akácfához. de jó
erősen!

Odaköfí János. Hát akkor .átják,
hogy a parton vagy egy Iéitucat me-
zitelen ember sza.adgá'.

'- A::ghanem ezek il vadak
mondja Ko'urnbuc. Meg is szó.ilja az
egyket:

- M'andja csak lelkem! Kendék il

vadak?
- Mí vönánk - mondja aszur-

tos. - Hát az úrban kít tsztőhetűnk?
- En vónék il Kolurnbuc.
- No nézd csaki Tán nem II

Kristól!
- De biz ,az!
- Tyü. az árgyélusá.! - mond-a El

vad -, akkor fő vagyunk ledezve!

Som ogyi SI ü C s
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Névnapok betűrendes jegyzéke

•

Abel. jan. 2.
Achiles, nov. 2.
Ábrahám, aug. 16.
Adal'bert, szept. 27.
Adám, szépt. 9., dec. 24.
Adél, jan. 29.
Adolf, febr 21..

. Adorján. márc. 5.
Ágnes, jan. 21.
Agoston, máj. 28., aug. 28.
A~ota, jan. 11.
Állola, ian. 11., febr. 5.
Akos, febr. 27.
Aladár, fehl'. 20., márc. 11,
Alajos, jún. 21.
Alberl, aug. 24.
Albert.na, ápr. 29.
Albln. márc. 1.
Alb ina. dec. 16.,
Alfonz, aug. 2.. old. 30.
Alfréd, fphr. 23,
Álmos. febr. 20.
Amá lia, júl. 10., okt. 7.
Ambrus, dec. 7.
Anaklét, júl. 13.
Anasztáz, ápr. 15., aug. 17.
Armin v. Herman, ápr, 7., máj. 10.
Arnold. iúl. 18.
Áron. ápr. 2.
Arpád. márc, 31., dec. 11.
A rszlán. jún. 28.
Apollnűr, júl. 23.
András, fehl'. 4, nov, 10., 30,
Augéla. máj. 3C.
Anicet. ápr. 17.
Anna, jún. 2.,.,iúl. 26.
Anón!a, jún. 13.
Antonin, má i, 10.
Antal, jan. 17., jún. 13.
Anzelm, ápr. 21.
•\ran'~13, febr. 8.
Ar isz ' d. ápr. 27.
Arkád. jan. 12.
Árkádiusz, ian. 12.
Apo']inu'. ápr, 18.
Artúr, ;an. 22.
Atala. ápr. t5.
A'an,!i7. máj. 2.
Attila, jan; 7.
Auguszta. dec. 18.
Aurél, okt. 5.

Balázs, febr. 3.
Bálint, febr. U:
Barnabás, jún. 11.
Béda, máj. 27.
Béla, ápr, 23.
Benedek, márc. 21.
Benjámin, jan. 3.
Bernardin, máj. 20.
Bernát, rnái. 20.
Berta, aug. 6.
Bef'la'an, aug. 24.
Berlo:d, febr. 11.
Bibiana, dec. 2.
B'anka, okt. 25.
Bódog, ,ian. 14.
Bo ldiz sá r. jan. 6.
Bonaventura, júl. 14.
Bon'fác, máj. 14., jún. 5.
Borbála. dec. 4.
Brig' ta, okt 11.
Brunó, okt. 6.

Carol'ua. nov 4.
Cec:lia, nov. 22.
Cipl"án. szept , 14., 26,
Ciril.!, febr. 9" márc. 29
Cirjék. aug. R-
Coe'esztin, ápr, 6.
Coustanlin, máj. 21.

Damáz, dec. 11.
D21;-J5án, sz epl. 27.
Dániel, júl. 24.
Dávid, dec, 29 .. 30.
Dniueter. okt. 26.
Dénes, ápr. 8.. okt. 9
Dezső. máj. 23.
Domonkos. aug. 4.
Donát. febr. 17.
Dorottva, febr. 6.'
Dömötör, okt. 26 .
Dö me, szept. 27.

Ede v. Eduárd, márc. 18.; nov 16,
okt. 13.'

Edillrud. jún.· 23.
Edit, szept, 16.
Éduárd. rnárc, 18., okt. .1.3,
Efrém. jún. 18.
Egyed. szept, 1.
Élek, júl. 17.
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lnem61', febr. 28.
Eleon6ra, febr. 21.
f.;lla, febr. 13.
Előd, okt. 22.
Elvira. febr. 10.
Élz::i, dec. 1. .
Emánuel (Monó), márc, 26.
Emi!:a, ·júl. 19.
Émil, máj. 28.
Emma, ápr. 19., nov. ~J.
Elnőd, aug. 9.
Enese, j\Íl. 5.
Engelbert, nov .. 7.
Eörs, júl. 14.
Éra2;mus, jún. 2.
Erhardt, ápr. 9.
Ér ik, máj. 18., szept. 10.
Erika, aug. 31.
Ernesztin. aug. 29.
Ernő, jan. 12.
Ervin, ápr 26.
Erzsébet, júl. S.; ~~'y. HJ.
Ésaiás, júl. 6.
Eszter, máj. 24.
Etel, okt. 8., dec. ie.
Eusz 'ák, szept. 20.
Éva, dec. 24.
Ezékid, ápr. 10.

F4biA.n, jan. 20.
Fanni, már. 9., aug. ~L
Farkas, aug. 13., o~t. at
Fausztin, febr. 15.
Félix, nov. '20.
Ferdinán ,', máj, 30.
Ferenc, jan. 29., ápr. 2., jún. Il., 16.,

szept. 16., okt: 4., 10., dec. 3.
Flónán, máj. 4.
Franciska, márc.9.; aug, 21.
Fr:da, máj. 5.
Fr'(!"rika, szept. 20.
Fr;gyes, júl. 18.
Frumenc. márc. 29.
Fülöp, máj. 1., és 26., aug. ss.

Gábor, máre. 24.
Gabriella, dec. 12.
§:il, gkt. J6.
Gáspár, jan. 6.
Gedeon. márc. 28., gk!. 10
Gellért szept. 24., ~5:
Genovéva, jan~.
Gebhard, aug. 2,.
Geréb, márc, 16. .
Ger,geJy, márc, 12., máj. ,~. :éH10'~. ll.

Gertrud, márc, 17., nov. 15.
Gerzson. febr. 22.
Géza, febr. 25,- hs 26
Gizella. máj. 7. és 8.
Gottfr ld, nov. 18.
Go.thárd. máj. 5.
Grácián. dec. 18.
Guid6 márc, 30., szept. l~
Gusztáv, jan. 16.
Gyárfás. jún. 19.
Gyöngy:ke, okt. 23
György, ápr. 27.
Győzö, nov. 3.
Gyula, ápr. 12.

Hajnalka, mií;'~.27.
Hedvig, okt. p.
Helén /Ilonal, aug. 18.
Helga, okt. 3. .
-Henrtet:e. márc, 16., ott!. H.
Henrik, júl. 15.
Herman, ápr. 7.
Hermenegild, .ápr. 18.
I-Iermin. aug .. 3.
H'gin, jan. ll.
H i1da, szept, 3.
Hilár. jan H.
Her+enve, HnrlllJÍzia, ~RV. lj.
Huha, aug. 19. .
Hub ert márc, 20., nov. á.
Hug6, ápr, t., .

Ibolya, aug. 7. .
Ida, rnárc. 13., szep!. 6.
Ignác. szept 1., júl. 31:, okt: fl
Ilka, nov. 3. -
Illés. jún. 20.•
Ilma, ápr. 16.
Ilona, aug. 18., okt. U
Imre, nov 5.
Ince, júl. 28.
Ipoly. aug. t3.
Irén. márc 2f!.
Iréne okt, 20.
Irénens. jún. 28.
Irma, máj.' 3.
István, aug. 3. és 20., szept. 2.•' n~'f.

2S! .. dec. 26:
Iván, jún. 241.
Iv6, máj. 20.
Izabella. júl, 12.
lzaiás, júl. 6.
Iz idor, márc. 30., ápr '"
Izsák, máj. 15.
Izsö, aug. 26,



Jácfnt, aug. 17., szept, 11.
Jakab, máj. 1., júl. 25.
Janka, máj. 30.
János, jan. 27., febr. 8., márc, 8. és 27.

és- 28., máj. 6. és 16., jún. 26., aug.
9. és 29., okt. 20., nov. 24. és 26.,
dec. 27:

Január, szept. 19..
Jenő, júl. 13., nov. 17.
Jeromos, júl. 20., szept. 30.
JoaQ,dm, márc. 20., aug. 16.
Johanna. dec. 15.
Joán. jún. 15., nov. 20.
Jónás, nov. 12.
Jozafát. nov. 14.
József. márc. 19., ápr, 16., máj. 3., aug.

27., szept. 18.
Judás, okt. 28.
Judit, júl. 30. dec. 10.
Júf ia, febr. 16, máj. 22:
Júfián, jan 9.
Julianna, Júlia, Jusztin. ápr, 14., jún.

16.

Kajetán. aug. 7.
Kajus, ápr. 22.
KaJ:sz',us:z:, okt 14.
Kálmán. okt. 13:
Kamill. júl. 18.
,KamiJ:a, dec. 2.8.
Karolin, febr. 2.
Karolina nov. 4.
Károly, ian, 28 .. nov. 4.
Katalin febr. t3. ápr. 30;, nov. 25.
Kázmér, márc. 14.
Kelemen. nov. 23.
Kerény. márc. 30., jún. 4.
Keresztély. ápr. 3.
Kilit. ápr. 26.
Klára, aug .. ~.
Klaud ius, jún. 12.
Klemenüna. nov. 14
Kleofás, szept. 25.
Klotild. jún. 3.
Kocsárd. ppr. 18.
Kolos. okt. 30.
Konrád. febr. 18. és 19.
Konslantin, máj. 21.
Kordula. okt, 22.
Kornél júl. 3. szept. 16.
Korné':n márc. 3. .
Kozma szept. 27.
Kr'st6f: márc 25., Apr. 9.
Krlsztlán. márc. 13.
KriszHna, júl. 24., aug. 5.

Kunlrgunda, márc •.••

Lajos, aug. 19.· és 25.
Lambert, ápr. 16.
Lász'ó, jún. 27., aug. 8.
Laura, jún. 28.

"Lá eár, dec. 17.
Lehel, aug. 2.
Lénárt, nov. 6.
Lenke, júl. 23.
Leö, ápr. 11., jún. 23.

. Leona, jan. 4:
Lidia, febr. 12., Apr. 8.
Lili. júl. 11.
Lipót, nov, 15.
Livia. febr. 12.
Longin, márc. lJ).
Loránt, jan. 15.
Lothár, jan 27.
Lőrinc. aug. 10., szept. 5.
Lucia, dec. 13.
Lucián. jan. 7.
Lucius. okt.' 19.
Ludmilla, szept. 17.
Ludovika, sz ept, 13.
Lu iza, márc. 2.
Lukács, dkt. 18.
Lukrécia, jún. 9.

Magdolna. máj. 29., jill. 22
Makár. jan. 2.
Malv n. okt. 1.
Mamert. máj. 11.
Manó. márc, 26.
Mariszvét. szept. 3.
Marcell, jan. 9. és 16., Apr. 26.
Margit, jan. 19., febr. 27., jún. tO. ,
Mária, fehl'. 16., júl. 22., aug. 15., ~Z[!pt

8., 12., 24,. nov. 27.
Martanna. nov. 1.
Márk. ápr. 25.
Martina, jan. 30.
Márton. nov. 10., 11. és 12-
Mártonka, jan. ao.
Máté. szept. 21.
Mand, márc. 14.
Mátyás, febr. 24., dec. 8.
Maxim, máj. 29.
Medárd, jún. R.
Melárűa, jan. 10.
Meltiádes, dec. 10.
Menyhért, jan. 6.; aug. 22.

, Metód, . júl. 7.
Mihály, máj. 8., szept, 29.
Miklós, szept. 10., dec. 6.
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Miksa, okt. l:l.
MiJ(}s, nov. 26.
Mónika, máj. 4.
Mór, okt 25.
Móric, szept. 22.
Mőzes, máj. 16.

Nándor, máj. 30.
Napóleon, máj. 7.
Nárcisz, okt. 29.
Natália, dec. 9.
Nesztor, febr. 26.
Nikáz, dec. 14.
Nikodém. szept. 15.
Noé, nov. 29.
Norbert, jún. 6.
Notburga, szept, 1~.

Oktávia, márc. 22.
O:.ga, jún. 27.
O:imp.a, márc, 10.
Ollvér, nov. 21.
Olivia, dec. 3.
Orbán, máj. 25,
Orso.va, okt. 21.'
Oszkár, júl. 31.
Ot.már, nov. 16.
Ottil .a, dec. 12.
Ottó, júl. 2.'
Ottokár. júl. 2.
Ödön, nov. 16.
Özséb, márc. 5. jún. H. dec, UI.

Pál, jan. 15. és 25., !\pr. 28., jún. !!tl.,
29: és 30', nov: 18:
Pamfil, jún. 1.
Panteteon. jún. 27.
Paskál, máj. 17.
Pa tr ik, márc. 17.·
Paulin, jún 22.
Pelág a, dec. 12.
P"!'p5!ua, rnárc. 6.
Péter, Jan. 31., febr. 22. és 23. ápr, 27 ,

29., aug. 1., szept. 9., okt. 19., nov,
18.. dec, 9.· .

Petra, okt, 2.
Pelronel!a, máj, 31.
Piroska, ian, 18.
Pius, má j. 5., iúl 11.
Placíd, okt. ll. és 11.
Polikárp, jan 26,
Pongrác, má i 22.
Praxedes, júl 21.
Pr.táz, szept, ll.
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Ráchel, febr. ,.
Rafael, jún. 20., (pltt. ~i.
Rajmund, jan. 23. aug. 3i
Rainer, jún. 7. •
Rebeka, aug, 30., 8ZflPt. 2.
Regina, szept, '1.
Remig, okt. 1.
Rezső, nov, 7.
Hic.hárd, ápr. 3.
Róbert, jún. 7.
Rókus, aug. 16.
Rornán, febr. 28.
Rornuald, febr. 7.
Róza, aug. 30., szept, 4.,
Rozália, Rózsa, Rózsi éfl Róza, ",2ep.

4.
Rudolf, nov. 7.

Salamon. o!kt. 21.
Samu, Sámuel, aug. :21.
Sándor, febr 26., márc, Hi
Sára, jan. 19.
Sarolta, júl. .2.
Sebestyén, jan. 20.
Simpl icis, márc. 2.
Sixtus, márc. 28.
Skolasztrka, febr. 10.
Stefánia, DOV. 28.
Szabász, dec. 5.
Szabin, márc. 15., okt. 27.
Szaniszló, máj. 7., nov .. 13:
Szörény, jan, 8.
Szótér, ápr. 22.
Szidón a. jún. 23.
Szidárd, márc, ll.
Sz ilárdka, dec. 14.
Sz ilvér, jan. 20.
Sz ilveszter, dec. 3t.
Szaturma, nov. :09.
Szerérn szept, 14.
Szervác, máj. 13.
Szevér, jan. 8.

Tádé, jan. 2~.
Tamás. márc, 7., dec, "ll. ~!I~
Tekla. szept, 23.
Teleszfor. jan 5. .
Teodóra. ápr. 30., sí:ept. U.
Teofil. dec. 20. .
Terézia. júl. 8 okt. 3, és il).
Teréz ke, okt. 3.
T,hold, jú], 1.
ribor, ápr. 14., !lug. H,
fimó' jan 14.; alig. 22:, ~tle; :lll.
Titus, jan. 4., s;,ept. 18.



Tivadar, ápr, 19., -IlU" V
Tóbiás, jún.· 13.
Tódor, febr. 7,

Ulri.k, júl. ~.

Valér, dec. t5.
'Valér:a, ápr, 28
Valérián, dec. lb.
Vanda, [an, 26.
'Valter. jól. Hi.
Vazul, jún. 14,
Venánc, vt. máj. lK
Vencel, szept, 2&.
Ver'>",I, okt. 20.
Veronika, jan. 13.,. júi \,1

Vid, jún. 15. .
Vido!", jan. 15.
Vil-tor, szept, 5.
Vi!d6r:a, dec. 23.
Viktórián. márc. 22.
Vilma, (Vilmos .napon bg dec. 5-M.i

VilmQlS, jan. 10., jón. 23.
Vince, jan. 22., ápr. 5., júl. l'
Viola, dec. 19.
Virgil, nov. 27.
Viq;:tia, jan. 31

Wi1he~m. szept. 19.
Wlad:mlr, jill. 27.

Xavér, dec. 3,

lalcariás, máre, 15., sse t, \1.
Zefirin, aug. 26.
Zelrna, jan. 23.
?:énó, okt. 29., dec, 22.
Zoárd 1. Zuárd
ZoIt;'in, márc, 8., jún. 23
Zuárd, dec. 30.
Zsigmond, máj, 2.
Zsófia, máj, 15.
Zsolt, ápr. 10.
Zsuzsanna, febr. ~9., aug, ll,

Az összes engedélyezett gyógYieák megbízható mínőségben

NAGY DROGERIÁBAN
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Aba: máj. 29., okt. 29. Abaújszántó:
márc, 21., júl. 18., okt. 10., dec. 12.
Abádszalók: febr. 18., máj. 20., aug.
19., nov. 11. Abony: márc, 19, máj.
31., aug. 21., nov. 30. Acs: máj. 4.,
okt. 4. Acsa: ápr. 30., okt. 29., Adánd:
márc, 4., máj. 15., okt. 29 Adony:
ápr. 2., jún. 16., szept, 15., nov. 24.,
Ajak: jan. 28., máj. 2. Akasz.ó: márc.
5., máj. 21., szept. 3. Alap: júL 25.,
.okt, 1. Alattyán: jún. 9., nov. 5. Al·
bertfalva: szept, 21. .Alberti: máj. 16.,
júl. 8-9., nov. 4-5. Alcsut: márc.
22., nov. 22 .. Alpár: márc. 11., oktr 7.
Arpás: jú~ .. 6., szept, 11. ro\!sónémedi:
ápr. 11.. JUI. 25., szept. 19., dec. 17.
A:sópály: febr. 3., máj, 2., szept. 4.,
nov; 5. ALsóság: ápr, 5., máj. 25.,
szept. 21., nov. 5. Andocs: febr. 15.,
ápr. 15. Apátfalva: ápr. 24., júl. 26.,
szept. 8., dec. 1. Apc: . Jan. 8., márc.
12., aug. 1., okt. 8. Apostag: jún.. 19.,
okt. 2. Aszód: márc: 19:, máj. 4.,
aug. 24.,. nov. 16. Arpás: jún. 8., szept ..
ll. Artala: márc, 16:, nov: 5.

Babócsa: márc, 19., máj. 21., aug.
24., nov. 30. Bácsalmás: febr. 9:,
ápr, 30., szept. 14., nov. 22. Bácsb .
kod: rnárc. 12., júl. 30:, nov. 19. Bada-
csonytomaj: márc. 12., szept. 1: Baja:
febr. ll., ápr. 22., júl. 22., szept. 30.,
dec. 2:, Bajánsenye: máj. 2., aug. 15.,
okt. a., nay. 28. Bájna: febr. 10., máj.
16., aug. 16:, nov. 14-·15 Bak: márc.
20., nov. 25. á. Y:, máj. 20., aug. 25.
Bak onvcserne: febr. 8. szept 13. Ba-
konvsaen.k irály: máj. 15. Baktalóránt,
bm: jan. 22., nov. 5., ápr, 15., júl.
5., aug. 21: Balatonendréd: márc. 22.,
júl. 12., szep.., 13. Bala .onkenesc:
jún. 11. Ba.atonszentgyörgy: ápr. 25 ..
okt. 10. Ba'nssagyarmat: minden hó
első hétfőjén á. v., kedden k rakodó-
vásáro Ba'aton.főkajár: ápr, 26., aug.
2., nov. 2. Ba latonfüred: jan. 10,
ápr, 11., júl. 11.. szept: 12. Balaton
le]e: ápr, 3., níáj. 9., sz ept, 3., okt.
31. Ba :mazújváros: jan. 31:, máj. 23 ..
BUg. 15., nov. 21. Balatonszabadi:
márc. 1., okt. 1., Balkány: rnárc. 27.,
okt. 30., dec. 18l, aug: 21, Bánokszent •.

györgy: ápr. 24.! jan. 24., aug. 3., nov.
!!9. Bánr éve: márc. 18., szept. 6., Ba-
racska: . márc. 19., okt. 29., Barcs:
ápr, 1., jún. 24. Baranyajenő: jún.
17., okt. 21. Báránd: febr. 15: Báta:
máj. 1., okt. 16. Bá aszék: márc. 12:,
jún. 25., szept, 17., okt. 22. Baté:
márc. 10., máj. 25., aug. 3., okt. 9.
Battonya: jún. 30:, okt. 25-26. Be-
csehelyr márc. 19. Békés: márc. 18.,
jún. 1-7., szept 23. Bék éscsaba: febr.
3., ápr .. 7., jún. 2., aug. 4., okt. 6.,
dec: 8: Beled: minden hó első kedd.
Bé.apá.Ia.va: márc. 19., máj. 29., ango
14., nov. 3. Berhida: febr. 26., máj.
28., okt. 29. Berettyóújfalu: f-ebr. 1.,
ápr. 24., alig. 15., okt. 4. Berkesd:
rná rc. 2., jún. 30: Berzence- márc, 12.,
jún. 13., aug. 10., deoe 19. Beseny.
szög: jún. 9., okt. 13. Bia: március
első hetében. Bicske: jan. 25:, máj. 3.,
szept. 21., júl. 25. Bíharkeresztes:
máj. '30., SZE'Pl. 12. Biharnagvbaom:
febr. 28., jún. 6., szept. 26: Bodajk:'
jan. 8., jún. 25., okt. 1. Bodrogkeresz-
tur: febr. 22., máj. 17., aug. 23., nov.
22. Bódvasz i.as: márc, 22., jún. 21.;
nov. 22:, dec. 22. Bogdása: márc. 19.,
aug. 18. Bogysz.ó: szept. 10. Boly:
márc. 10., szept. 15. Bonyhád: márc,
5., ápr, 30., júl. 9:, szep .. 3" dec. 3.
Borsodnáda sd: mnden hó 15 e utáni
kedden. Bő: febr. 5., máj. 7., aug. 6.,
okt. 1. Böhönye: márc: 19, máj. 25.,
júl. 20., aug. 21. Budapest: márc,
ll-25., .máj. 27-jún. iO., aug. 19-
szept. 1. nov 4-·18. Bugyi: márc. 5.,
szept, 3. Buj: máj. 4., szept. 7. -Bu-
zsák: júl. 10. Büdsaen mihály: jan,
22., ápr. 24., júl. 24.. okt: 15:' Bük:
márc. 7., szept, 5. Bükkösd: márc,
27., máj. 21., okt. 4., nov. 12. Büssü:
febr. 16. ápr: 28., jún. 8, aug. 21.

Cece: márc, 12., aug. 13., dec. 10.
Ceg'éd: jan. 14, ápr. 15., jún 8 .. júl.
15.,szept. 7., okt: 28. Celldömökr
márc. 19.. máj. 16.. szept. 1•. okt. 24.,
Cibakháza: márc. 2·1., máj. 26., szept,
8:, nov. 17. Cigánd: máj. 28 .. szept.
10. Csabrendekr febr. 12., máj. 13.,
aug. 5. Csákány: aug. 15. Csákhe-



JlIény: okt. 24. Csákánydoroszlö: szept,
10., okt. 6., nov. 26., Csákvárt febr.
26., ápr. 30., júl. 24., dec. 3. Csanád-
palota: febr. 3., jún. 9., aug. 25., okt.
20. Csarodat máj. 15.13hetében. Csány:
máj. 7., szept, 3. Csapod: fehr. 1.,
máj. 23. Császár: márc. 19. Csenger:
nainden hó 3. pén.ekjén, dec. kiv.
Csengőd: márc, 13., aug. 19., nov. 18.
Csepregr febr. 15., márc: 30., má].
ll., júl: 30., szept. 29., Cseszlreg: jan.
19, márc: 19:, máj: 16., aug. 25., okt.
31. Csetényr ápr. 2., okt. 15. Csékut:
márc. 5., aug:/6., Csépa: ápr. 8.; júl.
8., szept, 2., dec. 16. Cslpkerek: júl.
18: Csokonyavisonta: febr, 26., márc.
29, jún. 27., júl. 26., szept. 21. Cson-
kahegyhát: máj. 25., szept. 25. Cseng-
rád: febr. 23-24., ápr, 27--28., aug.
24-25., dec. 14-15: Csorna: jan. 8.,
márc. 12., máj. 7., jún. 21:, okt, 1:,
nov. U!., Csög;e: márc, 12., jún. 18.,
okt. 8. Csökrnö: márc. 5.,Csö~öly:
jan. 25., márc, 22:, aug. 28., nov. 25.
Csurgó: márc. 27., máj: Hl:, szept, L,
nov. 20:

Dány: máj. 3., nov. 8. Darány: márc,
9., máj. 9., aug. 18:, nov. 5. Debre-
cen: jan, 17., ápr : 24:, au.g.,15., okt.
9., orsz. vásárok 9 napon át tartatnak.
Decs: ápr. 15" szept. 15: Dédes: máj.
7., szepl, 3. Dég: márc, 15., nov: 22:
Denlecser: ápr. 24., szept. 25. De-
recske: jan. 5., ápr, 13., aug. 3., okt.
5. Dévaványa: jan. 8_, ápr~ 9., júl. 2.,
okt: 1: Devecser: jan 22-23., ápr.30.,
júl. 3t}--31., okt. 29-30. orsz. ál'!atv.
márc. 29., szept: 27. Diósgyör ; kira-kóv.
m.nden hó 2·ik csütörtökjén, ünnep
eset-én a megelőző köznapon. Diös-
jenő: jan. 23., ápr. 24., szept. 4." nov.
27. Diósv sz.ó: febr: 20., ápr. 1., júl.
ra, szept. 10., okt: 26. Doboz: márc.
fJ., aug. 6. Dombovár. jan: 29., máre.
ll6., máj. 28., júl: SO:, szept. 24., nov.
M.' Dombrád: jan. 15:, ápr. 23., júl.
2:, okt. -il. Döbrököz: márc. 12., aug.
27. Qömsöd: márc. 7:, jún. 22., aug.
ro., nov. 18. Dunaföldvár: márc, ~9.•
máj. 7_,.aug. 21:, nov. 5. Dunapata]:
febr. 1~.. jún. 25., okt. 1., dec: 10:
Dunapenl ele: - ápr. 30., máj. 21., szept.
3:, dec: S: pünast,ekcsö! márc, 12.,
niti C 21., szept. 1:, nov, ~. Dunaszeur-
györgy:: márc. 12:, Dunavecset febr.

12., máj. 7., júL 30:, szept: 24: Dráva-
egY'ház: 81ug. 10. Drávafok. fehl!'. 15.,

,máj. 20., szept. 1. DráV'adiól1 Jan. 25.,
ápr, 12., júl: 12., okt. ll.

Ed,e:ény: jan. 11., ápr, 12., júl. 22.;
okt. H. Eger: jan: 8:, máj: 14:, júl. ,
1., szept. 28-29-. Egerág: ápr, ,5., jan.
15., okt. 14. Egervár: márc. 19., nov,
25. Egyedt: márc. 1., okt. 20. Egyhá.
zaskozár: márc. 1~.• máj. 5., jún. 26..
okt. 20. Elek: márc, 14., jún. IS. Encst
jan. 4., márc. 1., máj. 3., júl. 5., szept,
6. Emöd: máj. 7., okt. 29. Endrőd:
máj. 12., aug. 18., nov. 17. En~~i,ng:
jún. ll., szept. 10. Ercsi: jún. 25-26.,
szept. 24,-25. Érd: máj. 7-8., aug.
6. Erdöbénye: jan. 22., ápr. 2'l, okt.
22. Erd,őcsolwnya: febr. 26., márc,
29., jún. 27., szept. 21. Erd'ő!e1-tk-:
ápr, 1-2., Qlt-t. 15-16. Érsekvadkert.t
Joan,. 22., ápr, 16., júl. 23" szept.2~.
Ertény: aup. 7. Esztergom: márc. l!l.,
máj. 28., aug. 13., okt, 29., É.,yek:
jan. 15., ápr. 23., máj, 10., áttg.· 18:,
szept. 6. okt. 15.

Fadd: márc, 5., okt. 8., jú.l. 30.
Fajsz : áp r, 12., szept, '22., Farrnos:
ápr, 10. F~gyvernek: febr. 25., máj.
27., szept. 9., nov. 18. Fejérgyarmat ;
febr. Ú., márc. 19., műj. 7., jút 23.,
szept, 17. dee. 17. Fehérvárcsurgőt
nov. 23. F~:<sődabas: febr. t i., máj,
6., aug. 3. oM. 29. Felsöűreg: fébr, a.,
ápr. 24., szept. 8., nov. 19. Fesőrnü,
csolád: máj. 15., okt. 22. Felsősegest
márc. 5., júl. 9. Felsőnyónád: máj.
16., szept. 12., nov. 14; Felsővadászr
aug. 27., ~,kt.22. Fertörákos: ápr. 26.,
okt. 4. Fertö,szen't'lll-iklós: febr.' 12.•~
máj, 16., szept, 21., dec tO. Foksza-
hadi: márc, 5., okt. 1. Főldeák- febr.
23-24., ápr, 20-21., szept. 21--:-2Í1.
Földes: máj. 16., nov. 7. Fülöpszál~
lás: ápr. 8-9. Fonó: ápr. 6., okot. <t.
Füzesaboriyr márc. 12., jún. U., szep.1.
10., dec. .10. Fűzesgyarmat: máre,
29-30., jún. 10-11." aug. 25---26.,
oM. 24-25. " -

Gacsály: jún. 6., aug. t. G(l:lamooÍl-:
febr. 16., júl. 3Ő.Gá'O'sfa: máTé.. 12.•
InH 1?, j~l. 3., aug. 21., -szep-\' -21,~
Ga~as: j~~. 6., s1{,ept.. 18.?as~tioiii:
~?~. ~4., ,lul:, 8. Gáva: jan, 2.; ~pi'. ".~
Nl. 3., ok!. 2., ~óv. 6. Gelse:máj. 13,.
o.kt.i6; Godisa:' -máj. 29., okot. 9. Gis~



döIlő: márc, 19.. jún. 29., szepl. 29.,
dec. 17. 'Gődre: márc. 19., júl. 23.,
szept. 24., nov. 5. Gölle: ápr, 20.,
szept, 20. Gönc: márc. 13. jún. 12.,
aug. 14., okt, 9., dec. ll. Görbeháza.
aug. 7., okt. 2. Görcsöny: febr. 24.,
máj. 25., aug. 24., nov. 5. Göngeteg:
márc, 1.4., szept. '6. Gyékényest máj.
1., okt.. 30. Gyoma: márc, 9-ll. máj.
31., jún. 1-2., aug. 13-16., nov. 14-
16. Gyón: ápr. 9" szept.> 17., júl. 16.,
dec. 17. Gyömöre: márc. 6., máj. 8.,
okot. 2. Gyömrő: márc, 19., okt, 8.
Gyöngyös: jan. 29., máj. 15., aug. 21.,
nov. 12. Gyöngyösmellék: ápr, 2-3.,
aug. 21., okt. 1-2. Gyöngyöspata:
márc, 14., szept. 12. Györrk: febr. 1.,
máj. 10., aug. 2., szept. 29., okt, 31.
Győr: Jan. 15., máj. 21., júl. 16., szept.
3., okt. 15., nov. 19. Gyömsszonyfa:
máj. 7., szept. 14., nov. 5. Győrsz en-
márIon: márc. 22., aug. 9., nov. 11.
Gyula: jan, 17-22., máj. 2-7., júl.
18-23., sz ept. 5-10. Gyu!aj: márc,
28., szept. 20. Gyulukesz i: ápr, 24.,
szept. 9. e~ 29., nov. 11.

Hajdűbösz örmény: febr. 5., ápr. 2.,
jún 18., aug. 27., nov. 19. Hajdúdo
rog: febr. 8., júl. 26., nov. 8. Hajdú-
hadház: má rc. 12., júl. 6., szept. 21.,
dec, 13. Hajdúnánás ;" márc. 14., júl.
18., szept, 12., dec, 5. Ha jd úszoboszf ó:
márc. 12., máj. 21., júl. 2., okt. 22.
Hahó': jún. 14., sz ept. 27. Ha lá szi:

.febr. 26., júl. 2., sz ept. 3.. nov. 12.,
Hajós: márc. 26., júl. 2., okt. 1. Har.
kánv: febr. 19., ápr. 23., jú í. 30., c..'CC.

3. Háromfa: rnárc. 1., máj. 7., aug.
30.. nov. 19. Har-ta: márc. 1:, szept.
20. 'Havan: .febr. 5., márc. 5., ápr.
23 .. máj'. 28., júl: 9., aug. 2i., okt. 1.,
nov -Ó, 5. Hedr ehe.y: ápr, 16., jún. 5.,
a_-'g. 9., okt. 16. Hédervár. márc. 30.,
máj. 3t., szept. 13., IlOV 29. Hegy-
falu jún. 13.. nov. 14. Hegvkő: márc.
19., okt. 1. Helesfa: jún. 29. Hetény:
márc. 19-20 .. máj. 3., JÚIl. 18., aug.
21.. okt. '8, Hercegf'a lva: márc. 12.,
o,M. 1. Hercegszánl6: ápr. 2. Heves:
jan. 22 .. ápr. 16., júl. 16.. ok'. 22. Hi.
mesháza: máj. 25., aug. 5. Hódruezö-
vásárhe'y: JRIl. 12-13., márc, 16.,
máj. 18, olot, 12. Hornok sz euvzvörrry:
máj. 2., szept, 12. Hortobágy: jún. 19.,

okt. 16. Hőgyész: jan. 24-25" márc,
21-22., jún. 27-2ti., nov. 14~15.

Ibrány: márc. 1., jún. 7., szept. 6.,
dec. 6. Igal: ápr. 24., szept. 1., okt.
29., nov. 26., Igaz: márc. 5. Iharoshe,
rény: f.ebr. 24., máj. 11., júl. 26.,
szept. 21. lnke: márc, 1., jún. ll.,
szept. 10., okt. 20. Iregszemcse: febr.
3., ápr. 19., szept. 6., nov. 22. Irsa:
febr. 12., jún. ll., aug. 27., dec. 10.
Isaszeg: márc .. 7.. dec. 5. Iszt mer~
márc. 19., okt. 29.• Istvándi: ápr, 28.,
jún. 7., aug. 30., okt. 27. Ivánegerszeg.
jan, 10., ápr. 4., j-úl. 4., okt. 3. Iz-
mény: okt. 28. Izsák: márc. 19., aug.
13., nov. 5. Jánk: márc. 8., máj. 10.,
szept. 13., dec, 13. Jánoshalma: ápr,
17., júl. 23., szept. 24., okt. 29. János-
háza: márc. 19., máj. 7., aug. 23.,
nov. 15. Jánoshida: jan. 29-3D., júl.
16~17., okt. 25-26. Jászalsószent-
györgy: jan. 8., -rnáj. 7., júl. 30., okt.
15. Jászapáí i: febr. 12., jún. 18., szept,
3., nov. 26. Jászárokszát'ás: fehl'. 19.,
jún. 11., júl.' 30., szept. 17. Jászbe.
rény: márc. 21., máj. 17.,. aug. 14.,
okt. 3., dec. 5. Jászdózsa: jan. 14.,
júl. 8, okt, 14. Jászf'ényszaru: márc.
12., máj. 7., júl. 23., okt. 22. JászjákÓ.
halma: fehl'. 26., máj. 4., aug. 29.
Jűszka rajenö: ápr. 2., júl. 2 .. okt. L,
dec. 31. Já sxk isér : febr. 4 .. ápr. 22.,
máj. 5., júl. 22.. nov. 11'. Jászradányr
jan. 15.. ápr, 2., jún. 25., nov. 19.
Jászszen+lásxló: ápr. 30., okt. 29 .
Jászszentandrás: ápr. 24.. aug. 7.
Júsz,:e}ek: márc. 10., aug. 21.

'Kaba: febr. 14., jún. 20., nov. 7.
Kada rk ú": jan. 22., jún. 18., aug 21.,
nov. 5. Kál: márc. 5., máj. 28., szept,
17. Ká lló: márc. 21-22., SZ€p'!. 5--6.
Kalocsa: jan. 4., márc.· 12., aug. 13.,
nov. 26. Ká lósernjé n: minden hó első
szerdá tán. ünnep esetén előIe való
nap. Kálóz : jan. 29 .. márc. 26.. .:ún.
25., szep'. 24., .dec. 17. Karmacs: máj.
4., nov. 2. Kálrnáncsa: máj. 19.. szept,
10. Kápona: máj. 7., nov. 12.. Ka,
pocs: máj. 10.. okt. 28.. Káp!alantó:
má rc. H. Ka nosfő : ápr, 23., okt. 1
Knposm ér ő: febr. 10., ápr. L máj.
18.... jún. 14.. aug. 11. szept. 30. Ka-
possz ekcső: jan. 25 .. 31Ug. 10. Kr pos,
vár: ;an. 3.. f'ebr, 7., már c. 7. máj.
2., jún. 6., j~l. 4.,' aug.. 1., szept, 5.)



okt. 3:,' növ. 7. Kapuvár: ran. 29.,
márc. 1\)., máj. 23., jú1,-30., sz ep .. 3.
Karád: márc. 12.<. máj. 4., jún. :n.,
zept. 29., K;"l"ancs: márc. 2-1., okt.

13. Karc~ febr. 19., máj. 7., jún. 4.,
szept~rlf-l., nov, 26. Karcsar jún. 16.
~(ymár: máj, 16., okt. 15. Kecel:
Apr. 2., júl. 16., okt. 22. Kecskemét:
márc, 5-6., máj. 7-8., aug. 6-7.,
szepl.' 24-"';'25., nov. 19-20. Kehida:
márc. 26.;' szept. 13. Keincs: máj.
5., sz~:' 4;' Kenderes: febr. 5., ápr.
9:.-.:lug. 6., nov. 5. Keresliget: márc.
14., máj. 15., aug. 16., okt. 15. Kerek·
egyháza: jún.' 4., okt. 8. Kerkaszent,
miklós: ápr. ·24., jún. 12., aug. 7.,
nov. 6. Kerla: jan, 8., aug. 13., nov.
19. Keszthely: jan, 11., febr. 8., márc.
29., máj. 31., júl. 5., aug. 16., szept.
27., okt, '18., nov. '15., dec. 13. Két·
egyháza: ápr: 2., aug. 6., nov. 12.
Kéíhe.y: máj. 21., márc, 5., okt, 29.
Kisbér: 'ápr. 26., jún. 21., aug. 16.,
okt, 4:; nov. 8. Kisbérapáti: máj. 17.,
okt. l., Kiskomár om: ápr. 23., nov. 19.
Minden hó első csü íör tökjén álla Ivá-
sár. Kisköve: ápr. 23., aug. 20., szept.
24. Kis-kőrös: febr. 19., ápr. 30., júl.
30., okt. 15. K .skundorozsma: ápr.
7., jún. 23., szept. 22., dec. 8. Kiskun-
flélegyháza: jan. 17., márc, 14., aug.
15.,' okt. 3., Kiskunhalas: Iebr., ápr.,
jún., aou.g., okt., dec. első szerdáján.
Ki.sku'acháza: febr. 26-27., máj. 21-
22., júl. 30-31., okt. 15-16. Kiskun,
maisa: febr. 9., máj. 20., aug. 2i.,
nov. 11., Kis.!áng: ápr. 9., aug. 21.
Kis!őtl: ápr.. 5., okt. 4. Kismarja:
márc. 5., jún. 11., aug. 27., dec. 10.
Kistelek. jan. 1'2., ápr. 13., júl. 6.,
szept. 28. Kisújszál lás: márc. 18., jún.
24., szept. 2., dec. 9. Kisterenye: máj.
2.• nov. 11-12. K'svárda: márc, 12.,
máj. 21., jún. IL, aug. 27., okt. 29.
Kiszombor: márc .. 17., aug. 4. Kócs:
máj. 4., szept .. 11. Kocsér: jún. IL,
nov. 12. .Kocsola: márc. 17. Kóka:
febr. 19".jún. 18., szept. 17. Kornádd:
ápr. 20., jún. 22., aug. 24., ok!: 19:
Komárom: Mátyás, Fü·öp-Jakab. Pé·
ter-Pál, Rókus, Ferenc és András
napot rnagában fog:aló hétfő. Korná.
romváros: júl. 16., nov. 5. Kóny: máj.
7., okt. 22. Koppányszántó: máj. 10.,
szept. 20. Kotor: márc. 3., jún. 27.,

Ev. Naptár. 5.

szept. 30., dec. 30. Kölcse: febr. 26.,
.ápr. 30., júl. 30., dec, 26. Kőlesd: jún.
27., nov. 13--14. Körn.ö: máj. 15.,

·sz·ept. 24. Körmend: febr. 6., rnárc,
12., ápr. 5., máj. 10., jún. 11., júl: 20.,
aug. 24., szept, 21., okt: 12:, dec. 13.
Köröshegy: márc. 27., aug. 28. Kőrö •
ladány: máj. 10., jún. ~8., szept. 15.
Kőröstarcsa: ápr. 23-24., aug. 31.,
szept. 1. Kőszeg: márc. 12., máj. 7.,
júl. 23. Egyed után, Orsolya elötH
hétfőn: Kőtse: jún. 1., okt. 5. Köte,
gyán: ápr. 2., -szept. 17. Kölelek: jan.
2., ápr. 30., szept. 17. Kővágóörs: at'tg.
17., nov. 6. Kőve=k ál : márc, 27., máj.
4., aug. 27. Kunbaja: márc. 19., okt.
29. Kunhezyes: márc. 28., aug. 22.:
okt, 17. Kunmadtaras: jan. 22., ápr.
30., júl 23., ok-t, 22. Ku nvzenf múr-
ton: máj. 20-21., auc. 19-20., nov.
11-12., Knns rentm.k.ós: márc. 12..,
máj. 28., au? 20., okt. 22. Ku:~l: n?új.
16., akt. 10. Kul·as: ápr, 5., jun. 30:,
júl. 31., szept. 8. .

Lajoskornáromr febr. 22., jú~. 28.,
aug. 23., nov. 15. Lajosrnizse: jan. 8.,
máj. 21., szept. 10. Lé<béI1Y: aug. 1.,
nov. 7. Lakócsa: nov. 8. Le.ez: márc.
19., ápr. 30., jún. 4., aug. 6., szept,
10., nov. 5. Lengyeltót.: ápr. 3., jún.
16., júl. 25. Lenti: ápr. 10., jún. 19.,
dec. 6. Lepsény: máj. 21., júl. 2., okt.
8. Lesencetomaj: júl. 26., jún. 13. á,

V. Letenye: febr. 20., máj. 29., júl.
17., aug. 21., okt. 2., dec. 18. Lelké :
ápr. 3., nov. 7. Liget: máj. 12., ·szept.
29. Lovasberény: márc. 19., máj. 7.,
szept. to., okt. 22., Lovászpaona:
ápr. 16., jún. 11., aug. 27., nov. 19.,
Lörinci: ápr. 16., nov. 15. Lövő: febr.
8., ápr. 19., aug. 9., nov. 8.

Mád: febr. 15., máj. 30., okt. 6.,
dec. 12. Mágócs: febr. 12., ápr. 16.,
jún. 18., okt. 1. Magyaredrcgyi: ápr.
23., szept, 17., Magyarkeszi: ápr. 23.,
au.g. 13., :nOV. 12. Magyarmecske:
márc, 21. Magyaróvár: jan. 1., ápr.
30., júl. 30., szept. 17., 'okt. 22. Ma-
gyal'szenliván: febr. 19., máj. 7.. jún.
29., szept. 14.' Majs: jan. 20., máj. l.,
aug. 29., okt. 10. Makó: Jan. 26-27.,
jún. 19-20., alUg. 7~8., nov. 13-14.
Mándoki jan. 29., jún. 18., júl. 30.,
dec. 3. Mány: márc. 28., júl. 18., nov,



21. Marcali: márc. 27., máj. 2., júl.
25., szept. 4., nov. 5. MarcaJ:ő: febr.
t., ápr.· 26., jún. U., nov. 8. Mária-
pócs: febr. 12., máj. 7., aug. 27., dec,
10. Martonvásár: marc. 19., jún. 11.,
. zept. 10., dec. 17. Má.észalka: jan.
23., márc, 19., ápr. 23., júl. 16., szept.
24., nov. 19. Máia: ápr. 26., szept,
27., Medina: márc. 3. máj. 5., okt. 6.
Mecseknádasd: aug. 13. Megyaszó:
febr. 6., máj. 2., szept. 4. Mélykút:
márc. 1., máj. 31., aug. 9., nov. 2.
Mekényes: jún. 4., aug. 6. Mez öbe-
rény: jan. 12-14., ápr. &-8., júl.
6-:-8., szept. 28-30. Mez őcsát: márc.
4., jún. 6., okt. 10., dec. 30. Mező-
keresztes: ápr. 2., ang. 6., szept, 17.,
dec 17. Mezőkomáram: ápr. 24., szept.
25. Mezőkovácsháza: jún. 20 .• nov. 7.
Mezőkövesd: márc. 12." jún. 25., ango
13:, nov: 26: ~lezőszíJas; máj. 3., okt.
25. Mezőlúr: jan. 1.. ápr. 2., jim. 4.,
szept, 3.; nov. 5. Mmdszent: jan,4-5.,
ápr. 13-14., jún. 29'-30., okt. 26-
27. Mihál'yi: jan. 9.,·ápr. 17., jún. 19.,
aug. 7., okt. 9., nov. 27. Mike: fehl'.
16., ápr. 8., máj. 14., jú": 22., szept,
1., nov. 5., Mikosszéplak: jan. 22.,
márc. 22., ang._22., okt. 22. M.ske:
rnárc. 5., szépt, 3. Misk olc: febr. 12.,
máj. 21., ang. 27., okt. 15., dec. 17.
MiszIa : jan. 7., ápr, 1.1 szept: 2., okt.
21. Mahács: febr. 19. márc, Hl., ápr,
16., jún. 18., szept. 10., nov. 5., dec.
17. Monor: márc. 5., máj. 28:. aug.
3., dec. 3. Monoszrő: márc, 7., júl.
18: ~'1ór; ápr. 3(1., máj. 21., srept. 3,
nov. 12. ~Iórá~y: ápr. 11., oli!. 10.,
:!4. :\Ioson: ápr. 9., JÚl. 1&. okt 8., dec.
24. :\fosonszenl iános: márc, 19 .. jún.
18., auz. 21.. nov. 5. "f07S~Ó: jan.
24., márc. 27., ~IUC5i: máj. 30., aug.

Nádasd: márc. 2.; okt. t., á v. Nád.
udvar: jan. 1.. ápr. 2., aug. 6:, okt:
22. Nártócs: márc. 19. Jún. 11 .• okt.
15. Na cvatád: Gergely nap. 'tavaszi
keresztnap e:ötL I:lé, n~p el. Rókus
nap iá n, őszi keresztnap el. és nov.
11. uf á n i hétfő Na evbn io m : már c 13.,
má j. 7., aug. 13. okt. 8. Nagvba racs-
ka: jún. l L, okt. 15. Nauyberk i: márc,
27 .. jún, 27,· aus; 10., sz ept. 25. Nal/Y-
csák:\ny: febr. 24.. mái. 2., jún. fl:,
aug. 6., szept, 9., nov. 25. Nagybőr-

zsöny; jan. 2-3., jún. 19-20., aug.
7-8., okt. 1&-17. Nagyecsed: febr.
6., ápr, 3., jún. 5., aug. 7., okt: 2.,
dec. 4. Nagycenk: másc, 29.,_ okt. 2"
Nagydorog: márc, 12., jún 4., júl.
30., okt. 15. Nagyfüged: febr. 12.,.
szept. 4. Nagyharsány. jan. 25., ápr,
1-2., jún. 27., okt. 9. Nagyigmánd:
márc. 19., szept. 24. Nagykanizsa:
jan. és júl.: kiv. m nden hó első kedd-
jén. Nagyknpornak: jan. 8., ápr. 2.,
máj. 21., nov. 5. Nagykáta: lan. 28.,
ápr. 29., szept. 16. Nagykál.ó: febr.
8., ápr .. 26" jún. 28., szept. 27" nov.
29. Nagykörü: máj. 14. okt. 8. Nagy.
kónyi: jún. 17. Nagykopár: márc, 9.
Nagykőrös: márc, 4-5., ápr, 22-23.,
jún. 24-25., aug. 27., okt. 21-22.
Nagylengycl: máj. 2., szept. 5., Nagy-
léta: jan. 11., ápr, 12., okt. 4. Nagy-
Józs: márc. 12.. máj. 21., aug. 27:,
okt. 22. dec. 24. Nagymaros: márc,
21., júl. ·11., okt. 8., dec. 10. Nagy-
orosz]: márc. 19-20 .. aug. 6-7., dec.
3--4. Nagypécsely: márc. lll., jún. 7.,
nov. 8. Nailyp;rit: máj. 8., júl. 24.,

sup!. 25. Nagyrábó: ápr, 21. Nagy-
rákos: fehr. 19." máj. 25 .. ango 16.,
noy. 25. Nagyszakácsi : fehr. 10 .. ápr.
11., máj. 11.. nov. 11. Nagvsz ékely:
ápr. 26.,szept. 13. Nagysr ok ov: márc.
10., okt. 27. Nagyvázsony: febr. 11.
Nak' márc, 5., jún. lS-IO., dec. 17-
18. Nemesdé d: rnárc. 27., máj. 22.,
szept. 2·1., dec. 1i. Nerneshees: márc,
27., máj. 2.. jún. 28. Ne m esnép : ápr.
2-1.• sz ept. 22" Nemespscsely: márc.
22., rnáj, 31.. nov. 1. Nemessándor-
hála: ia n. 25 .. márc, 9. Nemesvide
jan. 22., rnárc. '21.. jún. t 7.. okt. 2-t.
N~m('tbo!\': jan. 10 .. m árc, 2;;:, máj.
16., júl. 25. sz ept, 't , okt. 20.. dec.
10. Mikla: del'. 6. Nóarád: febr. 12.,
máj. H., jú l. 23., nov. 12. No szlop:
ápr, 2~. okt. 15. Nvárád: m ii. 2.,
okt. 17. Nváresvháza: sz ept. 3. Nylr-
áhránv: rnárc, 8., jún. 14.,. okt. 4.,
o!'r. 1~. Nvíra"<'ÍO: márr-, 6 .. ,,,[', 28 ..
Nvlrn donvr tn-irc. 21., nov. 28 ~vír-
báor: rn á re. 29. mH 31.. Slt'pt. 13.,
nov. 15, dec. 13. NvfrbMilány: márc,
14., jún. 20 .. okt, 3 .. dec. 5. Nyír.
.ezvbáz a: fi\árc. 5., ápr. 9 .. júL 2.,
sz ept. 3 .• okt. 1» .. dec. 3. Nvfrlur,os:
máj. 2., aug. 1. Nyírm'lclG: márc. 21.,



máj. 2., já1. 25., szept. 5., nov. 28.
Ocsa: jan. 15., márc. 26., jún. 18.,

okt. 15. Okány: máj. 16., aug. 18.
O:asú:rszka: márc.21., jún. 13., szept.
19., nov. 28. Ónod: m.nden hó első
csütörtökjén. Orosháza: márc. 1., jún.
7., SZ(;P~. 13., dec. 13. Oslffyas.szony·
fa: jú'l. 13., Ozora: jan.!., márc. 1\)., .
júl. 2., okt. 8., Ozd: ápr. 16., okt. 22.,
dec. t~. Oc:söd: máj. 10., szept. 22.
iJr1sí:en'pé\er: szept. 13., Örkény: jan.
22. aug. 6. OI'Llos: szept, 29. ÖSll:
márc. 19., okt. 1.
, Pacsa; febr. 22., ápr. 5., jun. 21.,
aug. 18., okt. 2:5., dec. 6. Pocsaj: máj.
.22., okt. 16. Páka: ápr. H., okt. 10.
Paks: máj. H., júl. 9., szept. 17:, nov.
19. Paiánka: márc. 30., máj. 1., júl.
30., okt. 1-2. Pálháza: máj. 3., okt.

~ 4. Páli: ápr. 10., máj. 19., szept. 14.
Pá:mono,:or: jan. 6., febr. 24., ápr.
7., júl. 23., aug. 25., okt. 27. Pápa:
febr. 6-7., ápr, 3-4., júl. 3-4., a·ug.
21-22., szept. 11-12., dec. 11-12.
Pápatesz'ér: ápr. 12., szept. 6. Pápác:
febr. H., máj. 7., aug. 6., okt. 22:,
nov. 15. Pász.ő: febr. 12-13., márc.
19-20., jún. 25-26., aug. 6-7., dec.
li-18. Pata: márc. 23.; máj. 12., jún.
21., szept. 17. Pátka: máj. 10., júl.
19., .nov. 15. Pécs: minden hónap e:ső
hétföjoén. Pécsv,ír-ad: fehr. 12-13.,
ápr. 23-24., jún. 11-12., aug.13-14,.
okt. 1:5-16. Péce.: ihiáj. 7., szept. 10.
Perérd: márc. 19, máj . .10., júl. 2G.,
okt. 10. Pereg: márc 20.. szept. 20.,
dec. 20. PC1-káta: márc. 12., jún. 4.,
aug. 29., nov. H. Pé ervására: Jan. 2.,
máj. 9., szep. 2(\. Pi:is: ápr. 1, júl.
1., dec. 21. PII svörösvúr: febr. 26.,
szept. 10. Pincehe'y: febr. 6., ápr. 24.,
máj. 22., okt. 23. Pis zke: júl. 2. POl·
gár: jan. 10., márc. 14., jún. 13., szept.
19. Polgárdi: márc. 12., szcpt. lD.
Porcsa.'ma: márc. 28., máj. 23, szep!.
26., nov.. 28. Poroszló: febr. 5., máj.
28., aug. 27., nov. 5.' pölöske: márc.
22. pu<ztamérges: márc. 12., okt. 14.
Pu'nok: jan. 29., márc. 19.. máj. 7.,
au". 13., dec. 17. Piispökha:va.n: ápr.
4. "szept. 19. pü<pö,kladány: rnárc. 1.,
jÓn. 14., szepl. 27., nov, 8. Piispökná.
dasd: ápr. 2., aug. 20., szepl. 24.

Rábacsanak:ápr.2., okt. 8. Rába.

pafona: ápr. 19., nOV. 8. Rácalmás:
ápr, 9., okt. 8. Ráokeve: jan. 21-22.,
ápr. 15-16., júl. 8-9., nov.. 4-5.
Hajka: JM!. 29., márc. 22., máj. 15.
Ralaca: febr. 12., máj. 14., júl. 16.,
okt. 8. Rakamaz: ápr. 23., aug. 13.,
nov. 12. Rédics: márc, 26., nov. 19.
Regöiy: má]. 16., aug. 14. Répce:>ak.:
máj. 7., szept. H. Répcesz,emere: máj.
_., szept. 14. Ré':ság: joan. 15., ápr.
2., júl. 2., szept. 3. Riese: márc, 19.,
jún. 18., okt. 15., dec. 10. Romhány:
ápr. 16., nov. 12. Hum: jan. 10., márc.
21., jún. 27., aug. 25., okt. 13. Huda-
bánya: -minden hónap 15. utáni szer-
dan. . .

S'a~,gó!ar.ián:aug. 13., máj. 21., júl.
16., okt. 15. Sajókaza: márc. 19. Sajó.
szentpéer ; aug. 6., okt. 1., márc. 12.,
ápr. 23., jún. 25., szept. 24., dec. 3.
Sajtoská!: márc, 1., aug. 23., szept.
27., dec. 20. Sárbogárd i ,feJ?r.12., ápr. •.
2., jún. 11., szept. 10., nov. 19. Sár-
r6'uavnri: máj. 2., aug. 1., ok!. 3. Sári:
aug.' 15. Sarkad: ápr. 12-13., máj. 31.,
jún. 1., okt. 4-5., dec. 13-14. Sárke-
resz!úr: márc. 19., máj. 7., aug. 6.,
okt. 8. Sármellék: márc. 20., nov, 6.
Sárosd: máj. 2., júl. 1., aug. 14., nov.
11. Sásd:márc. 1., máj. 7., júl. 7.,
szept, 1., okt, 1. Sárospac'ak: márc. 7.,
május 2., okt. 3., dec. 12. Sárvár: febr.
5., ápr, 2., júl. 2., szept. 3. Sátoralja-
újhe.y: ápr. 16., rnárc. 19., júl. 2.,
szept. 3., nov. 5., dec. 17. Sáyoly: ápr •.
3. Selye i márc. 6., máj. 8., aug. 7.,
okt. 16., dec. 4. Seregélyes: j-an. 29.,
okt. 22. S.'k:ós: márc. 19., máj. 21.,
aug. 13., nov. 26. Simontornya: márc.
6., máj. 8. Siófok: ápr. 17., jún. 19.,
aug. 21.. okt. 9. Solt: jan. 15-16.,
ápr. 16-17., nov. 12-13., aug: 13-14.
So~tvad'kerl:' ápr. 2-1., okt. 30. Sombe·
rek: ápr. 8., aug. 8. Som:ószö:Jős: ápr.
25., okt. 31. Somlóvásárhely: márc. 19.,
jún. 4.S0n1ogybüHösd: aug. 12., So.
mogyacsa: szep". 6. Somogyj.ád: márc.
14., jún. 1.,' okt. 5. Somo,gy~áll\:son:
jan. 2., márc. 12., aug. 2. Somogysárd:
ápr. 30., aug. 5., szept. 21. Somogy·
szob: márc 21., máj. 23., szept. 19. So- -
mogy\Cál': ápr. 18., máj. 20., okt. 15. '
Sopron: márc. 5., máj. 7., aug. 6., nOV.
10. Sósk ut ; ápr. 2-1., jún. 5., aug. 7.,
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nov. 20.' Söjtör: márc. 5., máj. 14.,
ok . 22: Sükk ösd: máj. 4., aug. 3., dec.
7. Sümeg: febr. 27., márc. 19., maj.
1., júl. 1., aug. 24., okt. 26., nov. 19.
Süttő: márc. 22., jún. 21., szept. 20.,
dec. 20.' Szabadszá Iás: rnárc. 25., júl.
1., szept. 16., nov. ll. Szabadszen.ki-
rá.y: jan. 18., jún. 27. aug. 16., sz ept.
21, nov. 2. Szakcs: febr. 24., júl. 3.,
szep.. 14., dec. 6. Sza.kszen.rná.rton:
jan. 28., máj. 19., júl. 20., okt, 18.
Szamosszeg. máj. 15., szept. 4. Szarvas:
febr. 23-26., jún. 22-25., okt. 12-
15., dec. 14-17. Szászvár. márc. 27.
Szaba dhídvég: márc, 7., jún. 13., aug.
15., dec. 5. Szany: márc 26., máj. Ú.,
szept, 24., nov. 26. Szécsény: jan. 22.,
márc, 12., ápr. 23., jún. 11., aug. 27.,
nov. 26. Szeged: febr. 17., máj. 5.., júl.
31., okt. 10. nov. 30. Szegha.orn: febr.
12-13, máj, 21-22., júl. 23-24.,
szept, 24-25. Saerr'békála: ápr. 9.
Szentd.enes: márc . .16., okt. 9. Szent-
ilona: szep.. 22. Szen gá.: ápr. 3., JÚ.J.
li., aug. ,28., nov. 20. Szentgyörgy-
völgy: febr, 10., ápr. 12, Jún. 8., aug.
10., .okt. 21. Szent lőr inc: febr. 14.,
szept. 4., ápr, 12., jún. 4., okt. 18.,
dec. 21. Szen.pá.erur: márc. 19., jún.
30., ok!. .20. Szegvár: márc. 3-4 .. máj.
12-;-13, aug. 11-12., nov .. 17-18.
Szendrő: jan. 15., márc. 19., júl. 30.,
okt. 1. Székesfehérvár: febr. 10., dec.
12 Szekszárd: márc, 12., ápr. 14., ápr.

. 11., jún. 13, 'aug, 15.. okt 30., jún.
25, nov. 19. Szen.endr e- máj. 7., jul.
30, nov. 5. Szentes: febr. 2-3., ápr.
20-21., júl. 20-21., szept. 14-15.,
nov. 23-24. Szenrgotthárd: márc. 22.,
máj. 1., júl. 22., okt. 18. Szen.már.on
káta: aug. 27.' Szérencs. jan. 16., ápr.
24.. aug 16, nov. 2. Sziha om , máj.
7., okt. 22. Szilasbalhás: máj. 1., okt.
30 Szil: febr. 24., ápr. 24., jún. 4.,
aug. 24 Szirák: febr. 26., máj. 7.,
ezept. 3., nov. 26. Szigetszentmlklós:
ápr. 2., okt. 22. Szige.vár: febr. 10-
lJ. máj. 6-7 .. jú., 22-23. szep. 9-
10. nov. 11-.12. Szob: jan. 8.. ápr. 2.,
jún. 25, okt. 15. Szokolya. febr: 27.,
ok'. 30. Szo.nok : febr. 19., máj. 14.,

• szept. 3., nov. 5. Szokoly: ápr. 8.. okt:
14 Szemajom- ápr, 27., okt. ~. Szorn-
bathe'y: jan. 30 ---':31., ápr. 17~18 ..
máj. 22-23., júl. 24-25., nov. 27-

•
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28. Szöllősgyörök. márc. 21., máj. 16.,
szcp.. 8., old. 18., Szöny: márc. 5., máj.
21., júl. 23., sz ept, 17. Szöreg: Iebr.
18., ápr, 15., júl. 8., szept. 9. Szulok:
márc. 19., máj. 7., okt. 15.

Tab: jún. 2., aug. 1., szept. 21. Ta·
bajd.: febr. 1., máj. 23., aug. 30., nov.
8. Tál.ya: jan. 23., ápr. 4;, jún. 27.,
okt, 19. Tak.aharkány: márc. 5., szept.
3. Tápióbicske: febr. 5., ápr, 30., Ű'kt.
9. Táp ógyörgye: márc. 7'/,-máj. 5.,
aug. 31. Táp.ósűly: márc.-5., okt. 7.
Táplószecsö: ápr, 9., jú .. 9. Tápió-
sze.e: jan. 1., ápr, 2., jún. 25., okt. 15,
Tápiósz entniár-.o n: rnárc, 5., ok.. 1.
Tapolca: márc, 7., máj. 2., aug. 1.,
dec. 5. Tarcal: febr. 5., márc. 12.,
máj. 7., aug. 13., okt. 1., nov. 19. Tar.
ján: márc. 26., máj. 7.,' júl, 30., okt.
15. Tarpa: márc. 19.. jún. 11., okt. 8.
Tass: ápr. 21., nov. 5. Tata: márc. 27
-28., máj., 15-16., nov. 6-7. Tata-
bánya: minden h6 15. utáné hétfőn
átlatvásár. Ta:árszen'györgy: okt. 30.
T'églás: jan. 25. máj. 10., aug. 16.,
nov. 1. Tét: febr. 22., máj. 17.. jú.l.
26., okt. 25. Tengelic: jún. 21., okt. 25.
Terény: ápr. 16., júl. 16., okt. 15. Te·
vel: ápr. 3., jún. 5. Tihany: ápr. 24.,
júl. 31. Tinnye: jan. 1., márc. 5., jún.
11., okt. 1. 'I'iszaber cel: febr; 14., máj.
30., aug. 22. okt. 3. 'I'iszacsege: ápr.
U., jún. 25.; szept. 17.,' nov. 12. T.sza·
dob: jan. 8., ápr. 16., aug. 6., okt. 1.•

. T'iszaföldvár: márc 18-19., máj. 27-
28., aug. 26-27., okt. 7-8. T .szafü-
red: febr., márc., máj., jún .. júl. nő-
napok elsö csü örlökjéi á .. v. Tisza.
karád: márc. 21., jún. 20., szept. 5.
Tíszakürt: máj. 6., szept. 16-17. Ti-
sza.ök: febr. 15., máj. 17., aug. 23.,
szept. 26., nov. 29. Tiszaluc: jan. 5.•.
ápr, 15., júl. 10., nov. 5. Tiszanána:
febr. is., ápr. 30., júl. 30., okt. 3. Ti-
szaörs: máj. 7., dec. 3. Tiszaroff:
márc. 10., okt. 9., Egyed és Dömötör
napját rnege.őz ő csü.ör ökön. Tisza-
palkonya: febr. 12., máj. 14., aug. 13.,
okt. 15. Tisznszen t lrnr-e: jún. Ll ., nov.
12. Tisza tarján: ápr. 2., júl. 23., szept.
3., nov. 26. Tiszavárkony. szept. 8.
Tokaj: márc 19., jún. 18., júl. 16.,
szept. 17., okt. 22., dec. 17. Tolcsva:
ápr. 2., jún .. 22., szept, 3., nov. 10•



'AN'nCORS·
A LEGHATAS03ABB' TYÜKSZEMIRTÓ

A
.

ra 5.80 I o r l n t

NAGY DROGÉRIA
-József- körút 19

Harmónium
1 kapható Pokornynál,

IV., Mónus lIlé~·u. 120. Nyugatí t ól
55-ös villamossal, Árpád-kórháúg

Javítás, .hangolás

H' á z ii par i
kötögépek

KELEl'f
l sá"y-utca 14
Tel.: 128-2.6

:Szó mék gondos javltása,
alakítása, tisztítása

J{attz-er, S'Z,ŰCS
v r., o-u T C A 36
(Na wmező.u:cánál
lele.on: 124-724

Loden, bellen
á.látszó-, vihar- és esőkabát

MÁRrON ÉS SZÁSZ
V., TELEKI PÁL-UTCA BÁRmi.

Elszakadt ballen- és

átlátszó kabátját
nyomtalanul megjavítja

Z S a d a'nyi' E3ŐKO 'C;NYKF>ZITŐ
'1'eleion: 127-013
VI., Revat-utca 10. ll, 10

BéIve~zölf, jelvénve~
SCHUBAUER ÉS MITICZKY

. BUDAPEST, DUNA·UTCA· 6,. I
TELEFON .

Gepi
kötőtűk·

SPECIÁLIS SZEMSZEOOTŰK
KELEN, Csáky.utca 14. TeL: 128-216

, I
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Dezséry Lászlő:

Krisztus
az ajtó"
A szép kiállftású köny~
négy tortut egyidejü oe-
küidésével ID á r IDo st

IDegreudelhető
Csekkszámla: 220.278.

A ~agyaro.,szági Evangé-
likus Egyetemes Egyház
Sajtóo~ztálya, Budapest,

VlII., Üllői·út 24
'- .

EV!NGÉLlKUS
1

/JI'

ELET
megjelenik minden pénteken

Előfizetési {ir.l:

Egy évre 60 forint
Félévre 30 forint .
Negyedévre 15 forint
Egyes szám ára 1 forint 40 filUr

Szer1ie~ztö!'ég és ldaclóhivatal:
Budapest, VI H., Üllö,i·út 24

'j'elefoll: 142-074:

A legszebb oj6ndék

A·KÖNYV
ezért vegye meg

Bókay .János Z9oltárfordltásait
Vetó Lajos evangélikus püspök

elő szavával a

"Harminceuy zsoltárt"
A gyönyörű kiáJlításúkönyv ára

félvá~zonkötésben 15 foriot.
Számozott példány a fordítö

aláírásával 25 forint.

A Postatakarék csekkszámlála:
20.412,

kézhezkapja

-ad
ha előfizet a református egyház

evangéliumi het ilapjára,

. Előfizetési díj havonta 4 forint,

negyedévre 12 forint, félévre

22 forint.

Jelentse be előfizetési szándékát

levelezőlapon: Budapest,

Kt'leti posta 134. elmen.

Csekk-zámlaszámr 4;826.



Apróhirdetések
Bútor}, iroda it is. festményt. I H ~ II \f () N 1 ff Ilf Jav!·
porcelánt, fehérnemilt füg· tás. HőrJ: II.. Török- utea, 8.
göny!. varrégénet, mf.lárIlY~' '1.'" I -,.. '1)
kat veszek. eladok. vidékre is r C, ...tI ~J.l lIu •• 3'

rncavek, Kiss Laiosné.Sznbad- I -b--.---.--
sajtÓ.ulca 2. Telefon: 184-374. Sodrony. ágy elei. os sze-I csu:?s vasázv, ~Yermekágyak. . H ft r m •• JI. I 11 lU ZOD-

lIfin'loo lípusú RÁDIÓT. Ji! C',0 u'nrok etcsén. Javítást, I gora. pianinó jayít!l. és 'bér-
hibásao is. gramlr.ofol!o- ~ csőbútor feslés! vállal. Pro- I lel, Uhlilms\l. nlikóe.~úl 8%.
kal is '.'13gaS áron veszek. ~1 bászka. Ziehy Jenő utca 46,/ 'Telefon: 221-13S.

Erle me~y k, _
PER J É SIR AnI Ó. 1 Rekamiék, különíélék, ió k.s-
Th1ik"b'·úl 5. A K••l'linél ~ Iparl munka olcsón. Zichy Szeben,né, Mér6 .!<,Iára és

Teltfon: ,4.25-123. ~ '. .- • Barabásné Verő t.iu gYQrs'
Mik, M2?C~ Jenő uren harmlnehárnm, Kár . és gépíró iskolá ia, Ver-es

pitosnál, I Pálné utca 14.. Angol. francia,
Kárvifosbúlor . beszr-rzésév 1 _. f német gyorsírás tanítás,
fordul ;on bizalommal Oláh ! IC
kárnitoshoz, MeQre,úlelést h. A bútor bizalom dolga' esz
vitast vállalok. Kés7áruk rak- kombiaál: szekrény és kony-
táron . .l4zsel·kül'úl hatvanhat. habútor kapható a készltöuél.
(135-192.) I Atalakitást és átíénvezést is

VilhnYb~,:~ivát. pengés bo vállalok, A !\'yugatitél az 55·
rotva készütékct: Penccfenöt: össel a Temesvári utcáig.
minőséul Borofv3,?,""Qét ls Szepcssv Üipest L6rántfJy
AutoS)"p'lont veszünk, EI- <#,]. ,

adunk, Juvítl!nk és .Cs r"Wok, Zsuzsanna-utca 3.
US21",:v. lIu<l"" •• I, So'"ogyl
Béla·ú! ~~':.,,-!~-k1:rúl) .!_6_.__ I t'il(yeIem! Ha nyugcrltan akar

Csillár! "nÍl,,1 csiIJárüzemtiil aludni. 1110:ort és szivattvút
vecven. Részletre is Hor-váth i ó t á II áss a I Diamanlnál.
~iiháh -tér 1. (Baross-utca Budapest. Dózsa György-út 65 V.szek I's elad ok poreelűnt,
sarok.) 1, kell beszerezni, Javítast válo étkészletet, krislályt. ~smárt.

evöeszközt, Iestménveket, Do.
Zongorajavílás. hangolás [öt- lalok, I rnánv, Naaymezö utca har-
állással. Szakszerű becslés, -------------_ mincnvolc (O-utca sarok) •
.'zhi!. mrster. Baross-tér egy I Gyümlilcsiák rózsák. fügék, Telefon: 122-C78.
Telefon: 330-476, , <li' -sorfák, • pirosbélű dlöl

- v ... ,iO c; Fen)' ii n é zongoratermében
Harmoníum értékbecslés. han- . kanadai nvár-so rIák, Knéíely Lenin kvrút huszonha! songo-
~olás, ')7. ű 1. János. Cel/lód. Faiskola, Tolna. I rák. l,iMninók értékbecslés,
Xl, kerület 44 . -----'------- 'bérlet. 223-489. .
Or,.;onajaví!ás. hangolás, S'iP-' S~elllü,'eg Li~l ,Józ~,e!~~1
nőtlas. Győri József. XIlI., I (Knapecz utódától) IX .• Ullo!- Szabűst varr-ást szakszerüen
Lőporlál·utca Hib. I ill 79. Örökimádás templom gyorsan tanítok Hurnay Rózsi.

mclletf I Somozví Béla-út 7. JI. 13Templom; terílöket készít első- ' _
rangú kivrtelben: Fényes Ilona.j Harmonika, Iangóharmomka I \'arró~épj.vítás, Bródy Sán-
Eliel' Barkóczy utea 8 der-uten nus-onhét,

' " _. • "és gomboshsrmoníka javi:ást, 1 'arrógépszaküz!et.
Díszhalak, aquáriurnok. növé- hangolás: legolcsóbban válla- Alpár. Telefon: 331-280.
nyek, hal eledel. . hómérök, lok, Hámor-i Károly" Dem-
rnelealtök, Pap,~álok. kalot- . ,"
kak, e.lfség, játékok. Múzeurn- I bIUSZ~Y-lI: 52. 1. 18. Vldékrc A fDJ'vt 01'1
koru! 10. I postaI ehntfzés. D .'fI
Z!'nIlOI·ák. pi~nin6k ért~kbees'l "M er; dor" kölőkész{;lékkel S Z -A K'" o Z LET
leo e, harmoníum élh é é hl 1" 'B d t Jó ,.0.- 't •••'I', ••~ld zonsoruterem, Rákóczi- 1. meg , et s t Iztos tja, ismer- I u II pes. zse , ••oru o••

'lit hatvaneif. tető díjtalan. Múzeumkörút 10 TEL E FON: 331-908.

LAglőbbef fizet használt rádjó·
ért, grommofonért, grammo-
íonmotoréet, rádiócsőért. dr.
Tasnádl, Rádi"'. Városház-
IItca 4, Telefon: 38:'-132.

Szem.Hvf'g 1\fnrlon optika.
V.. Eavetcm-u lca 11. Kentakt-
üveg (Iáthatu tlan szcmüvcg).

Orgonál" harmnniumok
tása, hangotása
Demény, Lázár utca 13,

Jov.ü!!vi osz tályr.ál elhelyez
kednék. Badi:., Miskolc, Fő'
posta (postán mru-ad),

"
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