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Egyéb kDlfllldre

Egyéb killföldre
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Egy darab könyv
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Terjedelme 45X45,
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P•• t•• t.I,,4.,,01&. 8eljöldre: 20 P-II( 20 f, 100 P-ig
60 f, 500 P-ig 1'20 P roeo P-ig 1'80 P 1200 P-ig 2'20 P.
KUI[lildre: 40 P-ig 50 f, 100 P-ig 80 i, minden további
100 P-ig 50 f. Belföidre rözsaszínü, küiföidre sárgastinü
iirlaphasználandó. Belföldre íeladaató legmagasabb összeg
llMJOP. Külföldre killlln engedély nélkül 12J)úP értékben,
ezen felül külön enged~lIycl. Külföidre az utalvány kül-
földi értékben töltendő ki, a befizetéli azonban pengő-
értékben történik.

" Távirat belf31clre I
Közönséges távirat szódij 10 fillér I dljmlnlmum 1:- P
Távirat-levél • 06 • • 1'- H

Helyi távirat .' • 06 • • -'69 ft

Hírlaptávirat • 02 • • -'70 "
KUlföld. Szódij: Romániába és Jugoszláviába 18 fi11ér

(hirlap.9 fillér), Lengyelországba 20 fillér (hirhp 10 fillér),
Németországba 28 fUlér (hirlap 14 fillér). '

Belföldi
postacBoaaag

bármily
tartalommal

súlylg kg

Éi téknyilvánitás nélkül feladott Értéknyilvánitás nélkül feladott
nem tei jedetmes csomagok súlydija ' terjedelmes csomagok súlydija

\
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1-/1. I lll. I IV. I V-:- lVI-VII. '[-ll. I lll. I IV. I V. lv[-vlI.
d r j ö v b e n pengöértékben

1 -,30 -'50 -'5 -'50 -'50 -'45 I -'75 -'75 -'75 ....•..·75
1- 5 -,40 -'70 -'7ft -'70 -'70 -'60 I 1'05 105 1051'05
5-10 -.50 1'- 1'20 1'48 2'- -'75 I 1'50 l'SO 2'10 3'-
10-15 -.60 l'~O 1'60 2'- 3'- -'90 '1 1'80 -2'40 3'- 4'50
15-20 -,70 1'50 2'- 2'SO 4'- 1'05 2'25 3'- 4'20 6'-

1. Bérmentetlen,DI feladott csomag után beszedendö /400 P értékig 40 f, ezen felül minden megkezdett 4QOP
pótdlj cso:nagonltmt 12 f. után 40 fillér.

2. Értélmyilvánltással ellátott csomagok után a bel- 3. Súlfhatár 20 kg. KlállltAsra szánt csomagok súly-
öldi forgalomban a biztositási dlj: 100 P értékig 20 f, ha!ára kivételes engedéllyel 50 kg. is lehet.

Illetékek. (Érvényes 1932. április Iü-étöl.)
Számlailleték. 200 P-ig 2 fillér, 200-500 P ig 5 fillér, ilIetékdijjegyzék 87. tételében meghatározott ll. vagy lll.

500-1000 P-ig 10 f, 1000-2000 P-lg 20 f, 2000 5000 P-ig fOK. helyett az illetéje 3'60/0.
50 f, 5OOl-7500 P-ig 75 f, 1500-10.000 P-ig 1 P, 10.000 Törlési engedélyek Illetéke az lIletékdijjegyzék 92.
P-nél több 2 P. tételében megszabott 11. fok. helyett O'V"lO. .

Nyuglák és 'ülvé/eli etlsmervények után.a 11.fokozat Altaláao. tadal".lól<, Mindl'n olyan külön e
!lelyett 0'60/0 Illeték [ár, A 2 pengőt meg nem haladó nem emlitett okirat (szerzödés), amely a korábbi szaba-
lIsszegröl kiállitott nyugták és átvételi ellsrnervények Iyok szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1. fok.
illetékmentesek. - Bérleti lis haszonbérleti szerződések helyett 0'3"/., a ll. fok. helyett 1"10,a lll. fok. helyett 2"/.
után az iIIeték-dijjegyzék 20. tételében megszabott ill. alá esik, 1932. VI. óta 2fJl/o pótlékkal emelkedett.
II. fokozat helyrtt 0'00/0 illeték jár. A rendelet értelmében fizetendő százalékos illeték
, ÉlelmezéSI szerzádések az IlIetékdljjegyzék 29. téte- alapját husszal maradvány nélkülosztható összegre kell

lében megszabott II. fok. helyett 1'2"/0 illeték alá esnek. kikerekiteni, oly módon, hogy 10 pengönél kisebb ma-
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalják ei ellen. radványösszeg figyelmen kivül marad, a .10 pengö vagy
szolgáltatás nélkül, akit a törvény szerint eltartani nem ennél nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek
köteles, 2'4"10 illeteket kell leróni. . , . vétetik. A 20 pengöt meg nem haladó értékarapot kettő,-

Házassági szerzlJdések az ilIetékdiííegyzék 43. tételé- vel maradvány nélkülosztható. számra keIl k1kerekitenl,
ben meghatározott 11.fok. helyett 1'8% illeték alá esnek. olyképpen, hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem számlt,

KölcsönBzerzlJdések. kötvények és adóslevelek az iIIe- 1 pengőnél navobb maradványösszeg pedig 2 pengönek
tadljjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy lll. fok. számít. Ha az értékalap 2~ngőnél nem. nagyobb, akkor
1Ie1yetl0'60/0'illeték alá esnek. Ugyancsak 0'6"/0 illetéket az i lIetéköuzClfet kell kett6vel marad~k nélkW osztható
ke\lleröni az eddigi II. fok helyett a tarto1:ásátvál/alds- számra kikereldtenl, úgy hogy 1 fillémé1 kisebb összeg
rPl kiállitott okiratok után is. nem számlt 1 fillér ~ e.m61 lIIIIJobb maradVány

Szolgálati (munkaválla'ási) szerz6dé$ek után az 2 fillérre egésZltefd6 ld,
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Naptári és egyéb ·tudnivalók
az 1941. évre.

Bo Iy g ó k jár ása. (Minden hó elsején,)

-Vénusz Marsz I jupiter ttrllUSZHó nap
kél nyugszik kél nyugszik kél nyugszik ~I '1 nyugszik

Január - - 6'45 !5'33 5'31 14'43 13'37 333 1345 3·37
Február - - 7'35 16'15 5'11 1341 11'34 1'38 11'43 1'39
Március - - 7'25 17'31 4'41 13'01 9'53 0'08 9'57 2359

r Április - - 6-40 18'58 4'06 12'52 8'04 22'40 802 2214 IMájus - - 5'58 20'24 3'07 1245 6'25 21')9 6'14 20'36
június - - 5'48 21'46 1'55 12'35 4'44 19·56 4'21 18'55
július - - 6'40 :l2·16 0'39 12'17 3'08 1~'32 2'33 17'15
Augusztus - 8'05 21'47 23'12 11'38 126 17'00 I 0·39 15'27
Szeptember - 9'2f 20'53 2\'30 10'18 23·42 lJ 24 2242 1332
Október - - 10·49 20'03 192U 8·02 2152 13.36 20-44 11·32
November - 12'üO 19'48 16'46 5·18 19'4~ 11'30 18'37 9-21
December - 12'05 20'48 1444 3'36 17'38 9·15 16'28 7'06

Korlani ismertető jellegek.
Gergeiy: Julián: Orosz:

441
2 14 7

18 IS 1
9 9.
E F

Aranyszám
Epakta (hold kulcsa)
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betű
Osnovanie
Klucs granicz

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap -
Nagypéntek --
Husvét vasárnap
Áldozócsütörtök

Pünkösd vasárnap -
Szentháromság vasárnap
Advent 1. vasáruapja - --

február 9
április 1I
aprilis 13
május 22
j~nius I
junius 8
november JO

Farsang tartama.
A farsang tart Viz kereszt napjától húshagyó keddig,

vagyis január 7-től febr. 28-ig bezárólag, tehát 52 napig.

Csillagász·ali évszakok.
Tavasz kezdete: március zi-en 1 óra 21 perckor.

Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi napé]-
egyenlőség. - Nyár kezdete: június 21-én:i0 óra 34 perc-
kor, A mi töldrészünkönleghosszabb ezidőtájt a nappal:
nyári napfordulás. - Osz kezdete: szeptember 23-án
II óra 33 perckor. A nappal ezidőtájt ismét egyenlő az
éjjel: őszi napéjegyenlőség. - Tél kezdete: dec. 22-én
ö.óra 45 perckor. Most a mi vidékünkön leghosszabb az
éj : téli napfordulás.

Természeti évszakok a mi égaljnnk
alatt.

Tél: dec. 24-WI febr. 24-ig - -
Télutó: febr. 24-WI márc. 19-ig-
Tavasz: márc, 19·től máj. 16-ig-
Nyárelő: máj. Iő-tol jún. 8-ig
Nyár: jún. 8-tói aug. 20-ig - -
J::Iyárutó: aug. 20-tói szer t. 21-ig
Osz: szept. 21-től nov. ll-ig
Télelő : nov. l l-től dec. 24-ig -

tartama 62 nap.
24
58
23
73
32
51
43

A hold iényváltozásainak jegyei.
~ újhold, ]) első negyed, &J holdtölte, ([ utolsó n.

*

14
ao

Az állatkör (zodiakus) jegyei.
'wil kos, ~ bika, ti ikrek, ~ rák..

~ oroszlán, <.f szűz, ~ mérleg, ~ skor-
pió, jf nyilas, d bak, Á vízöntő, = ha-
lak, Az első harorn jegy tavaszi, a második
három nyári, a harmadik három őszi; a negye-
dik három jegy téli.

Az úgynevezett uralkodó bolygó
ez évben a Vénusz.

Nap· és holdiogyatkozások.
Ez évben 2 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás lesz.
1. Reszíege« tiotafogvottcozás március 13-án -, Kez-

dődik ID ó. 38 p , végzödik.H ó. 55 p Látható Eszak-
Amerikában, a Csendes Oceánon, Ausztraüáhan és
Kelet-Azstaban

2. Gyűrűs napfogyatkozás március 27:én. Kezdődik
19 ó 26 p", végződik 22 ó. 50 p. Látható Uj-Zelandban,
a Csendes Oceán déli részén, Közép-Ameríkaban és Dél-
Amerikában a legkeletibb részek kivételével.

3. Peszteges rundfogyutkozas szept 5-én. Kezdődik
1.8 ó. 19 p., végződik 19 Ó. 15 p. Látható a .Csendes
Óceán nyugati részén, Ausztráliában, az Indiai Oceánon,

Azsiaban, Európában a délkeleti részek kivetelével és
Afrikában.

4. Teljes napfogyatkozás szept. 21-én. Kezdődik 4 ó.
O p., végződik. 7 Ó. 7 p. Látható Kelet-Európában, a Vö-
rös-tengeren, Ázsiában, Szunda-szigeteken, Uj-Guinea-
ban, Ausztrália-legészakibb részén, Japánban, a Csendes
Oceán északnyugati részén es Alaszka nyugati határán.

A naprendszer· bolygói.
Merkur, OA földtávolságnyira a naptól, 88 napból

áll az éve. - Venusz, 0.7 földtávolságnyira a naptól,
mintegy 225 napból áll az éve. - Föld, 150 millió km.-
nyire a naptól, 365 nap alatt kerüli meg a napot. -
Mar.z. 1.5 földtávolságnyira a naptól esztendeje 687
napból áll. - Kis bolygók, 1152 ismeretes, de mindig
újakat fedeznek fel. - Jupiter, 5.2 Iöldtávolsagnyira a
naptól, majdnem 12 év alatt teszi meg útját a nap körül.I - Szaturnusz, 9.5 földtávolságnyira a naptól, körútját
29 év és 116 nap alatt teszi meg, - Uranusz. 192 föld-
távolságnyira a naptól, 84 év alatt teszi meg utját a nap
körül, - Neptun, 30 földtávolságnyira a naptól, körútját
164 év és 216 nap alatt teszi meg. - Pluto, 40 földtávol-
ságnyira a naptól, körútját 249 év alatt teszi meg. -
Mellékbolygók vagy is holdak: a Földnek van 1, Marsz-
nak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4,
Neptunnak 1.



Vadászati és halászati tilalmiidöszakok. Törvényhozási szünnapok.
Törvényszünetek iránt az 1868-iki LIV. t. c. rendeli,

hogy Ill. c. 1. fejezet 100. §. sürgős eseteket kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés el-
rendelése vagyelhalasztása miatt helye van a perorvos-
lasnak. - V. t. c. 1. fej. 255. §. Az 1840-iki XV. t. c.
2. r. 210. §-nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván,
a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az
ott megállapitott szünnapok alatt is folynak. Ha a határ-
ido végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köz-
napig terjed. vm. c. 1. fej. 375. §. (18Bl: LX. t. c. 22. §.)
A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásánál is
lehetőleg figyelemben tartandók.

Vadá.zat.

A 38.500/1933. sz. és e rendeletet módosító föld-
művelésügyi miniszteri rendeletek szerint az általános
vadászati tilalom tarr január 1. napjától július 31-ig,
mely idő alatt hajtókutyákkal (kupó, tacsko, agár, ko-
mondor vagy e~éb hajtóebbelj egyáltalán nem szabad
vadászni. Ettol eltérőleg tilos a vadászat.

~11~,g;'" ·"'1 ~ll:v:JjI~
Vadászati tilalmi idő ~ ~ I~~j:~I~ ~ ~ ~ IiI~

-.~. "'"-< "" -, -, < rJ) O Z el
SzarvasbIka ~I.t<.c1:,!It«/''''d15'",M,( 1ill~,d1:,(
Dámbika . J:((1~7(1::((15:((i«(I1:{( ~{I~ü~ I 11=:{(
Szarvastehén lill>':1íl1:,í>']íl>'](f,íl>']í Időíárás a »Százéves Naptár« szerínt.
Szarvasborjú l~ú1:'(Cl1:1<J:«(!t, ~df(;
Dámtehén és borjú Itíl~íl1:,íl",íl1:,íltíl;:~íl1:(íl[:l1 Január. 1-12-ig mérsékelt hideg, 16-tól
Ö~-- f,íi",í f,íltí 1 il f,íl>']; az idő enyhül, eső és havazás. A hó végén
Özsuta I",í1:,íl>']í>']íl1:,ítíl>']ílf,i [= enyhébb idő.
Özgida Ití tíl>']í >,]il>']í>']il1:,il>']i[:l Február. Az első napok bor ong ósak, 5-én
Mufl. juh, kos, eur. böl. 1:,ílti ~ ~ ~~ ~ ~ derültebb idő, 6-7. újból havazások, 8-10.
Zerge ",M,(I>']ílf,ílf,ilf"f,íl If,; között kemény, csipős hideg, majd enyhébb
Nyul Itílf,íl>']ílf,cl>']íl>,]<I",r--- f Inapok következnek. A hó második e e sze-
Siket fajdkakas f,íl>']íf,d If,i >']il>']i>']ílf,íl>']íl",; les és zord.
Nyirfajdkakas ;:'«(11:«( ~;:1( fi{I1:(( ~(;li((I~(I1:1(
Tuzok-lyuk és jérce fid>']ítiíl",iltiltc; tíl",i tcl>']íl>,];I",,( Március. Egész a hónap közepéig tart
Tuzok-k.kas tM,í 10,(1 It; *-lilii, ",ilf til","",; a zord, hideg időjárás, 15-eután az idő
Facánkakas I""ílti f,íl:::<:,",d>']i!:l.f:I[l1 enyhébb, de borús és esős.
Fácóntyuk I>,]ilf,íf,cl>']:~ ",M,ílf,íl[ll Aprilis. A hó első felében az idő nagyon
Fogoly, fürj, haris ~~ >,](>']í:;:';I>,]í változó, 13-16. feltűnően enyhe és kelle-
Erdei szalonka ~~[:l mes, 17-től 21-ig ismét borongós, majd sze-
~rmaCtáT--- f,ílf,ílf,í ~1~,ilt~~lf,íl[:l1 Itíl",í les. A hó végén hó, dér és eső váltakozik,
VIZImadarak 1 "k,d,,( Május. Szép, derült, verőfényes napok-
Nyáriludédőké;kacsa -----w~~[ll kal kezdődik, 8-án zivatar, 9-14. nagyon

A tiltott időszakban is szabad vadászni a seregekben változó, esős napok, 15-23. részint szép,
vonuló vadtudakra és kacsákra, seregélyre, keselyüre, részint szeles, 24-én zord, de azután ismét
sasra, sólyomra. kányara, vércsére, a héja és ölyv minden sze'p és kellemes idő.
nemére, végül a horlóra, szarkára, várjakra és verebekre.

Jegyzet. Minden időben tilos a vadászat házi galarnbra, Június .. Gyönyörű, napsütéses és jó m e-
éneklő madárra, valamint a kIS ésnagy kócsagra. kanalas- leg, 19-30. gyakori a zivatar és helyenkint
gémre, üstökös gémre, batláravagy ihiszre, rezri-k tuzokra.
gólyatöcsre.gulipánra vagy godára és ugartyukra, továbbá erős zápor.
a bibicre, kis véresére. az egerész ölyvre, a baglyok fajára Július. A hónap első napjai borúsak, 5-
és a sirályra. - A tilalmi idők alatt a vadak fiait, a kk'
madarak fészkei, szándékosan érinteni vagy tojásaikat 10. szép, ,~erőfé~yes n?po~,. övet ~zne,{,
elszedni ti os 11-26. esos, majd a ho ve ge 19 ismét deo

.Hal á sza t. I rült, meleg napok helyenkénti zivatarokkal.
-- __ • ~--:'--~~-::~~~~~""':' Augusztus. Esős napokkal kezdő-

'1 I I g;1~ ~I~.oÉ dik, rncjd meleg és szép idő követ-
~I~ g; '" '" ~I~~-S'-S ~<.) kezik, 18--22-ig esőzés áll be, majd
~ 'I.t 'e =2 :.~'.:e.e ~ 2- S ~ 12l ~'§ megint derűs napok következnek.= Q)J-ctI Q.1<t:1=-::l N.!::&: o Q) Q)"Q)

~;;;;;=~;;==;c;;;;~====\-,=<O~tI..==;,I::E~.<~,~::E~2,~:"""="~<=#(/l=\OZ el ....la Szeptember. A hó elején ll-ig

1;~~ih~il~,:tf~~1i;··s;;iiö·""1Ij~11~~)I~:J. ..L.J:J::1J:: ....~ ~~~f~s, k~~:á~Se:gt~ls:~ r;~~~ás.1i-~~

~:lt~f~;~t~~f:~e~:tód'II~,il~ll~(lrj 11 .. 1·11+ <~Vég~:t~~~~.e, E1:ő e~~~j~i:Po1~3. na-

~!::!~Öi~~:~;!~t~t~;~~U.iiÖ. ~ílllt<íl~il[lII'I~I~~(I~ílt«:~ !;~znés~t~pe;~~5~rg er~:g~~~ta~'ál~~~

~1!7h:l~ta~il~1~~~~~~~t)~:lr:~~(I~ll~íl~I"I:rl:TFI~5 26-31-ig hűvös napok következnek.:::~~n:~~~á~"""''''''''''~T:.\··I~,(I~il~,J~:T···I::·lffi<I~(I*i··i~1 be. November. Az első napok borúsak

~r.e~;::~~;li~~o:s::iök:...··r::"···'~,(~i<i~·:f:"I 0 ~~P~I~~á1tgág~g~a~~:YO~~~ltodze;,űJ~~g~
Szintok ~~~«~ ...~ hűvös napok, 20-25. enyhébb" de sze-
Teteiiiestöi<;iiiiiszuke' ~í t«~. . yXl les idő. A hó végén erős hideg.
Viza~"(;rrhá('szíiivlza--' ~1(~ii~. 150 k hid k
Riiii..· ·..·...... ... *M "1" "'1 "·1'" December. Az első napo 1 ege·,
=~========'="='==""'~='=='==~"=~="='=='81 4-8. havazások, 9-e után enyhül az

JoIaagyarázal. A szürkével jelzet! rovatok a tilalmi időszakot, idő 15 20 'It' I 21 től
a félig beszürkitett rovatok pedig a hónap első, illetőleg máso- 1 O, • - .' va ozo, sze es, - o
dik felére megállapitott tilalmi időszakot tüntetik fel. derült, de egyre hidegebb időj árás.

A halfaj neve

3



JANUÁRIUS

Napok \ ~vangé1ikUS
_ Nap_I_· Hold
kelte \ nyugta \ kelte \ nyugta
Ó. p. Ó. P. Ó. p, ó. p.

Bibliai
vezérfoná\

Római
katolikus

1 1 Szer.
2 Csüt.
3 Pént.
4 Szo.

~t~'í
Benjamin
Leona

Újév A 748116201 94612044
Makár Márk 1, 1-8=:: 748162110 1712147
Genov. sz. t Márk 1,9-13 == 748162110432249
Titusz pk. 1Márk 1, 14-20 ::; 17481622 Il 912349

újév napján: Galata 3, 23-29; LukácS2, 21.
újév utáni vasárnap: I. Pét. 3, 20-22; Máté 3, 13-13.

_,---_--;-- ...:.Vízkeresztkor: Ésaiás 60, 1-6; Máté 2, 1-12.

5 Vas. ESimon EJézussz.n. Márk 1,21-28 1fSl748162311341--
6 Hétfő Vízkereszt Vízkereszt Márk 1, 29-34 ~ 748162412 1 048
7 Kedd Attila Lucián vt. Márk 1, 35-39 ~ 74816:251229 148
8 Szer. Szörény Szörény Márk 1,40-45 ~747162613 1 247
9 Csüt. Marcell Julián vt. Mrirk 2, 1-12 ~ 74716L~ 133t1

1

346
10 Pént. MeJánia Vilmos pk. t Márk 2, 13-17 11' 746 16291421 443
II Szo. Ágota ,Hlgin p. Vt. Márk 2. 18-22 11' 7461163015 10 538
2. bél Vízkereszt utáni 1. vasárnap: Rórna 12, 1-5; Lukács 2, 41-52_

1. hét

l2lVas. El Ernő I El Szentes. 1Márk 2, 23-28 ~ 7451632116 7 630
131Hétfő Vidor IVeronika Márk 3, 1-6 ~ 745163317 8 717
14 Kedd Bódog Hilár pk. ea Márk 3, 7-19 ~ 74416341'815 8 3
15 '1 Szer. Lóránt Rem. Sz. Pál Márk 3, 20-35 ~ 74416351925, 837
16 Csüt. Gusztáv Marcell pk. vt. Márk 4, 1-20 ~ 744 ffi37 20371 917
17 Pént. Antal· Antal ap. t Márk 4,21-2.') tr 743163812149 943
18lSzo.IPiroska Piroska·sz.vi. Márk 4, 26·29 t" 17421640123 211014
3. bét Vízkereszt utáni 2. vasárnap: Róma 12, 6-16;-János 2, 1-11. .

19lvas. E2 Sára E2 B Margit Márk 4, 3u-34 n 7411641-'--11045
20 Hétfő Fáb. és Seb. Fábián és Seb. Márk 4,35-41 n 7401643 01511 19
211 Kedd Ágnes Ágnes sz. vt. Márk 5,1-20 "IS 7391644 12811155
nlSzer. Artur Vince vt. Márk 5, 21-34 "iE 7381646 2381

1

.1237
23 Csüt, Zelma Raimund Márk 5, 35-43 X 7371647 3461323
24 Pént. Tádé Timót pk. t Márk 6,1-6 X 736164 44711416
25 1 Sza. Pál fordulása Pál megtérése Márk 6. 7-13 d 1736 1649 541\1514
~hét Vízkereszt utáni 3. vasárnap: Róma 12, 17-21;--M-áté 8, 1-13~

261Vas. E3 Vanda -E3 Polikárp Márk 6, 14-29 I Ri,--1735!16-51 63011618
27 Hétfő Lothár Arsz Sz. János Márk 6,30-44 A 734165,':$ 71011723
28 Kedd Károly NoL Sz. Péter Márk 6, 45-56 Á 17321655 746! 18 27
29 Szer. Adé! Szal. Sz. -. Márk 7,1-23 A 731 1656 81711931
30 Csüt.\ Mártonka Martina sz. 1 Márk 7, 24-30 ::: \72916581

1
844.2034

31 Pént. Virgilia .Bos. Sz Ján, t Márk 7. 31-37 ::; 7291659, 91212136--~--~~------~--------~----- .-
A hold fényváltozásai. I Időjárás Herschel szerint. '

]) Első negyed ő-én 14 Ó. 40 P_ \ Jan. első napjaiban mérs, hideg.
® Holdtölte J3-án 12 Ó. 4 p. havazások, 5.. e!1yhébbre ford."!,
ff U 1 ó d 20" 1 1 10-18. rnérs. !do, sok csapadék--s, _ to s negye -an 1 6. p. I kal. 19-27. csípős hideg, .erő,
~ Újhold 27-én 12 Ó, 3 p. i szél. A h6 végen aavazasuk,

Télbó. Vízkereszt hava.
Régeate: Vízöntő hava.

l-én a nap hossza 8 ó. 32 p,
a hó végéig 58 percce1 nö,
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Gazdasági tudnivalók
január hóra.

Otthon: A gabonát szorgalmasan.
kell forgatni, a vetörnagvakat gon-
dosan tisztogatni és előkészíteni a
vetésre.

A mult évi számadásokat zárjuk
le. A gazdasági mérleget készítsük
el a folyó évre.

A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújítandók. ,

A mezőn: Megkezdjük a trágya-
kihordást és teregetést. A mesgye
árkokat javítsuk ki. A hiányos határ-
jeleket pótoljuk. Enyhébb idő ese-
tén a szántokról elvezetjük a hóle-
vét. A vízlevezető barázdákat ki-
igazitjuk.

Az istállóban: Ügyeljünk az állat-
állomány gondos takarmányozására
és mérsékelt jártatására. A pihenő
állomány takarmányozása kissé
csökkenthető. A csikóknak, bor juk-
nak, malacoknak bővebben alrno-
zunk.

A gyümőlcsösben: Hernyózta-
tunk, trágyázunk és gondoskodunk
oltóg allyakr ól, amelyeket tavaszig a
pincében száraz homok közt tartunk.

A baromfi udvarban: Az olakat
fokozott mértékben kell tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbai etetjük a
tyúkokat, hamarabb tojnak.

5
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Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titus 2, 11.
Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János *
1780. - 2. Luther Nagy k átéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. - 4. Gradeczi
Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso a kassai evan-
gélikusoktól elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk t 1621.
- 7. A nikolsburgi béke ratifikálása '1622; Győry Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvű
Ojtestamentum első kiadása nyomtatásának befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab
* 1635. - 14. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok Károly t 1890. - 15. Sőderblorn svéd
érsek * 1866. - 17. Luther utolsó wittenbergi prédikációja 1546. - 19. A münsteri
anabaptisták leveretése 1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sach t 1576. - 21.
Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter János t 1549; Dr. Schneller István t 1939. -
27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814. - 29.
Luther Mártonné sz. Bóra Katalin * 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly

Lajos t 1890. - 30. Gerok Káro ly':' 1815; D. Payr Sándor t 1938.



Napok I Evangélikus

FEBRUÁRIUS E,
tc
It
6.
i:
1!

Római
katolikus

r~
t
ti
t

I I
Na; II Hold '"

([ . kelte Inrugta Telte -!nyu-gta .~
Ó. p. o. p. Ó. p. , o. p.

Bibliai
vezérfonál

1 ISzo., i Ignác

5. hét

I Ignác pk. vt. / MárK 8, 1-9 i ~ 1728!17 1/ 93612235 r

Vízkereszt utáni 4. vasárnap: Rörna 13, 8-10; Máté 8, 23-27.

2 Vas. I E4 Karolin
3 Hétfő Balázs
4 Kedd Ráchel
5 Szer Ágota
6 Csüt. Dorottya
7 Pént, Tódor
8 Szo. Aranka

6. hét

E4 Gyertyasz. Márk 8, 10-,21
Balázs pk. Márk 8, 22-26
Korz. And. pk. Márk 8, 27-38
Ágota sz. vt. Márk 9, 1-13
Dor. sz. vt. Márk 9, 14-29
Romuald ap ti Márk 9, 30-37
Máth. Sz. Ján Márk 9, 38-50

~ 172617 210 32335
~ 725 17 4 10 31 - --
/~ 723 17 5 11 1 O34
~ 722 17 7 II 35 1 32
tt 721 17 9

1

1214 230
tt 720 17 10 1259 3 25
tt 71817111351 418

Hetvened vasárnap: 1. Korinthus 9, 24-10, 5; Máté 20, 1-16.

9\ Vas. E Sept. vas.
10 Hétfő Elvira
II Kedd Bertold
12 Szer. Lidia
13 Csüt. Elia
14 Pént. Bálint
15 Szo. Fausztin

E Hetv. vas.
Skolasztika
Lurdi Mária
7szerv.alapító
Ricci Sz. Kat.
Bálint vt. t
Kol. Kolos

Márk 10, 1-12 \ ~ 717 17 131452 5 7
Márk 10, 13-16 ~ 71517151555 551
Márk 10, 17-22 ~ 713171717 6 632
Márk 10, 23-31 ~ 71117191818 7 9
Márk 10, 32-45 tr 7 II 17 19 19 33 7 42
Márk 10, 46-52 tr 7 911721 2048 8 15
Dánielt n 7 7172322 31847

7. hét Hatvanad vasárnap: II. Korinthus 11, 19-12, 9; Lukács 8, 4-15.

16 Vas. IESexages. v. E Hatv. vas. I Dániel 2,1-35 n 1175172523171921
17 Hétfő I Donát Donát pk. vt, Dániel 2, 46·49 'IE 7 317 26!- - 957
18 Kedd Kenrád Simon pk. vt. Dániel3,1-18 'IE 7 21728102911037
19 Szer. Zsuzsanna IKonrád hv. Daniel 3, 19-30 j;"f 7 1 1728 137

1
1123

20 Csüt, Álmos Aladár pk. Dániel 5, 1-9 j;"f 659 1730 24012 12
21 / Pént. Eleon óra I Eleonóra t Dániel 5, 17-30 1 j;"f 65711732 336 13 8
221 Szo. Gerzson Pérer szék fog. Dánit'16, 1-19 I,d 655 1734 42514 8

8. hét ötvened vasárnap: l. Korinthus 13, 1-10; Lukács 18, 31-43 ..

23! Vas. E Quingu
24 '1 Hétfő Mátyás
25 Kedd Géza
26 Szer. Sándor271 Csüt. l Ákos
28, Pént.1 Elemér

vj E Farsang v. Dániel 6, 20-29 1,d'653117 351 5 8115 II

1
Mátyás aps. Dániel 7, 1-12 A 651 1737! 5441 J 6 14
Géza vt. Dániel 7, t3-15 A 649 1/39 ti 17 17 J 8

I
IHamvsz. ttt Dániel 7, 16-28 ::; 648 1740164611820
K. Sz. Mg. tt Dániel 9, 414 :;: 16401741 71411923
Pomán ap ttt 1Dániel 9, 15-19 i ::; 1644 17431 73912023

Télidő. Bőjtelő hava.
RégeDte: Halak hava.

l-én a nap hossza 9 Ó. 33 p,
a hó végéig 1 ó. 24 p. nó.

i
A hold fényváltozásai.

]) Első negyed 4-én 12 ó. 42· p.
® Holdtölte 12-én 1 ó. 26 p.
([ Utolsó negyed 18-án 19 Ó. 7 p.
~ Újhold 26-án 4 ó. 2 p.

Febr. elején a havazás tovább
tart. 10·től a hideg egyre kemé-
nyebb, 17·e után némi envhüiés,
szép, deriis ido, 24-től viharos

napok.

Időjárás Herschel szerint.



Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. I. Péter 5, 7.
Egyháztörténeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vér-
törvényszéke rnűködésének megkezdése 1687; - 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása
1644. - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. -
6. Kámorv Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. - 7. Ráth Mátyás t 1810. - 8. Az
1790-91-iki 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János t 1846. -
10. Sze berényi János t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály kiszabadította
rabságukbó) 1676. - 12. Schleiermacher Frigyes t 1834. - 13. Schwartz Keresztély
t 1798; Húszár Dávid Pápán bevégzi a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyoma-
tását 1558; Vitnyédy István t 1670. - 14. Gamauf Teofil t 1841. - 15. Sárkány Sámuel
t'1911. - 16. Melanchton Fülöp * 1497. - 17. Sibolti Demeter t 1589. - 18. Luther
Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe Vilmos
* 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben 1546; Bod Péter * 1712; Bornemisza Péter
" 1535 ct 1586) ; Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24. A deb-
receni zsinat Melius Juhász Péter elnökléte alatt 1579; Bahi! Mátyás * 1706. - 25. D.

Payr Sándor " 1861.

Gazdaság-i tudnivalók
február hóra.

Otthon: A vetőmagvak előkészí-
tése. A magnak való tengeri váloga-
tása, morzsolása. A vetőmagvak esi-
ráztatása. Leltári tárgyak jókarba
hozatala.

A mezőn: A trágyát kihordjuk és

I elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zab-
vetésnek előkészítjük a földet. A
vakondtúrásokat elegyengetjük.

Az istállóban: A vemhes állo-
mány gondozására különös gondot
fordítunk. Az igás állato-kat jobban
takarmányozzuk.

A gyümölcsösben: magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi ki kell
ültetni. Némely gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen ío ebben a hó-
napban elvetni. A metszést idejeko-
rán el kell kezdeni, mielött a fában
beállana a nedvkeringés. A dugvá-
nyok szedése, oltás a, hernyózás e hó-
napra vár. A fák környékét trágyáz-
ni kell.

A szölőben: A trágyát széttere-
getjük. Ha ősszel nem végeztük el
a metszést, enyhe időben eszkö-
zöljük.

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

A méhesbeti: Akasokat melegen
kell tartani. Az egerek =irtandók.

7
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MÁRCIUS

Napok Római
katolikus

Bibliai
vezérfonál j

Nap I Hold
kelte Inyugta kelte Inyugta
6. p. Ó. p. . 6. p. p.

IISza. I Albin pk. tt I Márk ll, 1-11 r'WIl1642,17441 8 5:21,23
9. hét Bőjt 1. vasárnapja: II. Korinthus 6, 1-1'0; Máté 4, 1-11.
2 Vas. El Invocabit EI Invocabit Márl, 11, 12-14 ~ ó40 1746 833'2223
3 Hétfő Kamélia Kunigu.ida j+ Márk 11, 15-19 ~ 6381748 9 12320
4 Kedd Kázmér Kázrner tt Márk 1'2, 1-12 ~ 637 1748 934 - -
5 Szer. Adorján .OZSéDKán. tt Márk 12, 13-27 ~ 6341750

1

10 10 018
lj Csüt Gottlieb Perpetua tt Márk 12, 28-40 ti b32 17511052 1 13
7 Pént. Tamás A.sz.Tm.tttIMárkl2,41-44 H 63017531113\:1126
8 Sza. Zeltán Ist. János tt Márk 13, 1-13 ~ b2817 551233 25t>

10. hét Bőjt 2. vasárnapja: I. Thessalonikai 4, 1-7; Máté 15, 21-28.
9 Vas. 1 E2 Reminisc'l E2 Reminisc. Márk 13, 14-23 .~ .26 17 se 13351342 •

10 Hétfő Olimpia 40 vértann tt Márk 13, 24-37 ~ 62517571442 426
II Kedd Aladár Szilárd tt Márk 14, 1-11 ~ 623 1758 15 b3 !:> 2
12 Szer.' Gergely 1. Gerg. p. tt Márk 14, 12~25 ~ 621 18 - 17 ti 538 '
13 Csüt. Krisz tián Szabin tt Márk 14, 26-31 ~ 619 1~ 2 1824 6 II
14 Pént. Matild Matild ttt Márk 14, 32-421 jY617 18 31941 644
15 Szo. Nemzeti ünn. Nemzeti ünn. Márk 14, 43-52 ~ 614 IS 52059 7 I~
11. hét Bőjt 3. vasárnapja: Efezus 5, 1-9; Lukács 11, 14-28.
16 Vas. E3 Oculi I E3 Oculi Márk 14, 53-65 n 612 18 612214 754
17 Hétfő Gertrud Patrik pk. tt Márk 14, 66-72 ~ 611 18 723 24 ~ 34
) lj Kedd Sándor, Ede Sándor pk. tt Márk li.. 1-5 "E ti 9 18 9 - - 9 lY
19 Szer. József József tt Márk 15, 6-15 ji' 6 71811 032 10 9

"20 Csüt Hubert Csák Mór tt Már1< 15, Hl-21 j;:"f 6 4 1812 133 II 6
21 Ipént. Benedek Ben. ap ttt Márk 15, 22-32 .ut 6 2\'1813' 22;{ 12 3
22 Sza. Oktávián ,G Katalin tt Márk 15,3341 d ti 01815 3 813 4'
12. hét Bőjt 4. vasárnap ja: Galata 4, 21-31; János 6, 1-15.
23 Vas. E4 Laetare .E4 Laetare Márk 15, 42-47 Á 5591816 346 14 7
24 Hétfő Gábor Gábor íöa, tt Márk 16, 1-8 A 5571817 4191510
25 'Kedd Irén "Gyüm. B. A. Márk 16, 9-20 =:: 5541819 449 1612
26 Szer. Manó Emanuel tt 1Sámuel1,tO-28 :::: ~552 1820 5151713
27 Csüt. Hajnalka ,Dam. Ján tt 1 Sámuel2, 1-11 :;:; 5501822 54218 J5
2~ Pént. Gedeon K. János ttt 1 Sámuel 3, ~ 5481824 6 9 1914
29 Szo. Cirill Auguszta tt 1Sámuel 4, 1-18 ~ 461824, ti3&20 13
13. hét Bőjt 5. vasárnapja: ZsidÓkhoz írt levél 9, 11-15;János 8;46-59.
301 Vas. ! E5 Judica 1E5 Fekete v'lt Sámuel 7,3-171m \544\1826\ 7 4121 12 .
31 ! Hétfőr Árpád I Guidó ~p. tt tSámue18 . .1-91~ 5421827 73fll221O

A hold fényváltozásai.
]1 Első negyed 6-án 8 ó. 43 p.
® Holdtölte 13-án 12 Ó. 47 p.
([ Utolsó negyed 20-án 3 Ó. 51 p.
• Újhold 27-én 21 Ó. 14 p.

Időjárás Herschel szerint,
Márc. elsönapjai erősen szélesek,
8-13. barátságtalan, esős napok,
14-én enyhe, szép napok követk.,
20-27. között az idő újra vál-
tozó, a hó végéig erős esőzések.

Tavaszelő. Böjtmás hv.
Régente: Kos hava.
Tavasz kezdet 21-én 1 óra ~I p.
Elsején a nap hossza II óra, a
b6 végéig I 6ra 45 perccel nő.
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Betegséginket ő viselte és fájdalmainkat hordozá. ,Ésaiás 53, 4.
Egyháztörténeti emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; Luther elindult
Wormsba 1521. - Bodelschwingh t 1910, - 3. A rózsahegyi evangélikus zsinat meg-
nyitása 1707 (április lO-ig tartott). - 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichern János
Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nan-
tesi ediktumával a hugenották (francia protestánsok) vallásszabadság át biztosította
1598; Rsth Mátyás * 1749. - 14. Györy Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augs-
burgba 1632. - 16. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns
nyomdát alapítja, az elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a
wormsi birodalmi gyűlés előtt 1521. - 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete
a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyne Lorántffy Zsuzsanna t 1660. -
19. Az evangélikus rendek protestálnak a speyeri birodalmi gyűlés határozata ellen
1529; Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István evangélikus
superintendens t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelemévé választják
a szerenesi országgyűlésen 1505. - 21. Hutten Ulrik * 1488; Wichern János Henrik *
1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418. 27. Gyurátz Ferenc * 1841. - 28. Az

első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895.

Gazdasági tudnivalók
április hóra.

",o Otthon: A burz onyát vetésre elő- ,
'~ készítjük. A lucernát, vörösherét és
I kendermagot vetésre készletben tart-

juk. A magtári készleteket forgat-
tat juk.

A mezőn: Bevéz ezzük a vetést.
Elrakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét.

Az tstéllohen: A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot fordít-
sunk. Az igás állatokat jól takarrná-
nyozzuk, A növendékallatok. ha elég
erősek, legelőre bocsáthatók. A zöld
takarmány ra fokozatosan kell át-
menni. Legelőrehajtás előtt száraz
takarmányt kell adag olni. A februári
malacoknak elválasztására gondot
fordítsunk.

A l<yümölcsösben: Az oltás és ne-
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virág-
zás előtt permetezés.

A zöldséges kertben: A termelés-
re kitelelt zöldségeket gondos válo-
gatás után kiüItetjük. A nyári zöld-
séget ritkítsuk. Elvetjük a babot és
a második borsót. Hagyma-, spenót-,
retek-, répafélék elültetése, illetve
vetése befejezendő. A hiányos korn-

II ló- és spárga-táblákat most pótol-

I juk ki. Mdeg -időben . amelegágyak
ablakait kinyitiuk, Az uborkát, diny-
nyét, s a mclegágyakat éjjelenként
bef'ediük. A salátát, káposztát, pa-
radicsomot kíültetjük.

A szőlőben: Karózás, kötözés. A
szölövesszöt még most is ki lehet
ültetni.

+,;;--; •• _------------
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MÁJUS

I I I
Nap 1 Hold

Napok Evangélikus cr kelte nyugta I kelte 1 nyugta
6. p. .6. p. 6. . 6. p.

1 ICsüt. Fülöp Fülöp és Jak. 1János 16, 1-15 tt 445 19 ll' 8 172333
21 Pént. Zsigmond Atanáz ti János 16, 16-24 ~ 443 19 121 9 II --
3 Szo. lrma Sz. t feltalál. János 16, 25-33 ~ 441 1914f,10 9 016

18. hét Husvét utáni 3. vasárnap: 1. Péter 2, 11-20; János 16, 16-23.

4 Vas. E3 Jubilate j E3 Jubilate János 17, 1-8 ~ 440 1915 II 13 055
5 Hétfő Gotthárd V. Piusz p. János 17, 9-19 ~ 438 1917· 1221 130
6 Kedd Frida János aps. ev. János 17, 20-26 tr 437 1918 1337 2 4
7 Szer. Napoleon B. Gizella 1 Kor. 1, 1-9 tr 435 1919 1444 235
8! Csüt. Gizella Mih.főa.megj. 1 Kor. 1, tO-17 n 434 192016 1 3 6
9 Pént. Gergely Naz. Gerg. t 1 Kor. 1, 18-25 n 432 1922ji719 340

10 Szo. Armin Antonin 1 Kor. 1, 26-31 ~ 431 19231837 418
19. hét Husvét utáni 4. vasárnap: Jakab 1, 16-21; János 16, 5-15.IIIVas. E4 Cantate E4 Cantate 1 Kor. 2, 1-5 1~1429 1925/1958 458
12 Hétfő Pongrác Pongrác 1 Kor, 2, 6-16 ~ 427 19262135 545
13 Kedd Szervác Bell. Robert 1 Kor. 3, 1-9 ~ ,426 192722 9 638
14 Szer. Bonifác Bonifác 1 Kor. 3, 10-15 d 425 19282ö 1~738
15 Csüt. Zsófia Szál Sz. János II Kor. 3, 16-23 d 424 1930 2345 841
16 Pént. Mózes Nep János tIKor. 4, 1-5 a. 422 1931 -- 947
17 Sza. Paskál 1Paskál hv. 1 Kor. 4, 6-13 A 421 1932 024 1052
20. hét Husvét utáni 5. vasárnap: Jakab 1, 22-27; János 16, 23--30..
18 Vas E5 Rogate ES Rogate 1 Kor. 4, 14-21 I A 420 1933/ 056 1156
19 Hétfő Ivó cÖleszt.I'o ~ 1 Kor. 5, 1-13 = 418 1935 126 1258
20 Kedd Bernát Bernard. :~ 8- 1 Kor. 6, 1-11 ::; 417 1936 152 14 O

ol

21 Szer. Konstantin ab. And. +-1': 1 Kor. 6, 12-20 ~ 417 1936 218 15 1
22 Csüt, Aldozócsüt. Aldoz ócsüt. 1 Kor. 7, 1-16. ~ 416 1937 243.1559
23 Pént. Dezső Dezső pk. t 1 Kor. 7, 17-24 ~ 415 1939 310/1659
24 Szo. 1Eszter Ker. segítsége l Kor. 7, 25-40 I~ 413 1940 3381758
21. hét Husvét utáni 6. vasárnap: 1. Péter 4, 7-11; János 15, 26-16, 4.

2511 Vas. Eb Exaudi
26 Hétfő Fülöp
27 K€dd Béda
28 Szer. Emil·
29 Csüt. Maxim
30 Pént./ Sándor
31 ISzo. Petronella

I
I Kor, 8, 1-6
l Knr. 8, 7-13
l Kor. 9, 1-6
l Kor. 9, 7-16
1 Kor. 9, 16-23
1 Kor. 9, 24-27
1 Kor. 10. 1-13

~ 41219421410 1855
tt 411 19 43 4 46 19 51
tt 410 19 44 5 28 20 43
tt 4 91945 6132132
~ 4 9/19 45 7 5 22 16
~ 4 9 1946 8 3 2256
~ 4 81947 9 712334

E6 Exaudi
Nérei Fülöp
Béda et.
Agoston pk.
Pazzi Magd.
Arki Janka t
K. o. B. A ttt

A hold fényváItozásai.
1\ Első negyed 4-én 13 Ó. 49 p.
@ Holdtölte ll-én 6 Ó. 15 p.cr Utolsó negyed 18-án 2 Ó. 12 p.
• Újhold 26-án 6 Ó. 18 p.

Tavaszutó. Áldozócsütörtök hava.
Régente: Ikrek hava.

I-én.a nap hossza 14 ó. 26 p,
a hó végéig 1 ó. 13 p. nő.

Időjárás Herschel szerint.
Május első napjaiban sok eső,
10-12. derült, majd újabb eső,
18-tól lehűlés. és eső, 27-tn az
idő jobbra fordul, de [még sze-

les és többször esik.
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Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róm. 8, 14.

Egyháztörténeti emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505); Nagy
István evangélikus superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János t
1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone Dávid t
1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609; Zsilinszky Mihály * 1838. -
7. Sickingen Ferenc t 1523; Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása 1859.
9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496; A herrnhuti testvérfeleke-
zet, mint független önálló keresztyén közösség megalapítása 1727; Wimmer Gottlieb
Ágost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak leveretése 1525; Nagygeresdi
egyezség 1833. A prot. egyházak szervezése ügyében kiadott császári patens vissza-
vonása 1860; Luther kiskátéjának megjelenése 1529. - 19. Alkuin t 804; Az első német
istentisztelet Wittenbergben 1525. - 20. Tilly feldúl ta Magdeburgot 1631. - 21. Fry
Erzsébet * 1780. - 23. Savonarola elégettetése 1498. A harmincéves háború kezdete.
Martinitz és Slavata helytartókat és Fabricius titkárt a vár ablakából kidobták 1618. -
24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi átok kimondása Luther ellen Wormsban
1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700. - 27. Dante * 1265;

Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

Gazdasági tudnivalók
május hóra.

Otthon: A magtárakat, hornbaro-
kat szellőztetjük A csűr és szérüs-
kert a behordásra előkészítendő, mi-
vel később erre idő nem marad.

A mezőn: Vetések gyomirtását
foly tat juk, a répafélék, len, kender,
cirok vetését és utánvetését befejez-

Izük. Előkészítjük a köles- és muhar-
táblákat. A takarmány és rozs eteté-
sét megkezdjük. Vörös here, balta-
cin, lucerna, zöld takarmány, esetleg
a széna kasza alá kerül.

Istállóban: A zöld takarmány ada-
golására való fokozatos átmenetet
befejezzük. A korai csikókat- elvá-
laszt juk és igen jól zaboljuk. A be-
fogásra érett csikókat és tinókat jár-
tat juk, fokozatosan befogjuk, hogy
hordáskor használhassuk A birkákat
fürösztjük, nyírjuk. a gyapjúkat gon-
dosan osztályozzuk.

A gyümölcsösben: A fákról a vad-
sarjakat el kell távolítani. A hó má-
sodik felében kezdjük a szemzést. A
hernyózás, pajzs- és levéltetű irtásra
gondot fordítunk. Virágzás előtt
permetezés.

A zöldséges kertben: A vetőmag-
termelésre szánt uborka, dinnye, sa-
láta, retek elvetését befejezzük. Az
uborka, dinnye, tök szabad földbe
kerül. A melegágyba vetett dinnye,
uborka indái 2-3 levéllel a termés
felé kiirtandó (herélés). Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cse-
repet teszünk.

A szőlőben: Az első virágzás
előtt meg kell történni az első kapá-
lásnak. Kapáláskor a földet jól fel-
forgatjuk. A dudvákat ki kell gyom-
lálni. Permetezés.

A tnéhesben: A méhek ebben a
hónapban rajzani kezdenek. A rajok-
ra vigyázni kell és befogni. A kaso-
kat a pókhálóktóI tisztogatni kell.

1------------------:------;------------------------------------ ----------------
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JÚNIUS
••Iz jn testem bizony élei. az én vérem bizony lIal.".....,. "

Napok Evangélikus Római
katolikus

Bibliai I I Nap i Hold
v'ezérfonál tr kelte 1 nyugta I kelte 1 nyugta

ó. p. Ó. n. Ó. p. Ó. p.

Pünkösd 1. napján: Cselekedetek könyve 2, 1-13; János 14, 23-31.
Pünkösd 2..napján: Cselekedetek könyve ll], 42-48; János 3, 16-21.22. hét

ljVas. E Pünkösd v. E Pünkösd v'll Kor. 10,14-221~ 4 71194810 91--
2l Hétfő :~Pünkösdh. Pünkösdh. 1 Kor. 10, 23-ig ~ 4 611949 II 17 O 6
:3 Kedd Klotild Klotild 1 Kor. 11, 2-16 ~ 4 6 19501227 (i) 36
4 Szer. Kerény K Fer. Kt. tt 1 Kor. 11,17-26 f' 14 51951

1
1339 1 7

:5 Csüt. Bonifác BonifácPk.v.t. 1 Kor. 11, 2.7-34n 4 41952\1454 138
\6 Pént. Norbert Norb. pk. ttt 1 Kor. 12, 1-3 n \44195316 91212
71 Szo. Róbert Róbert hv. tt 1 Kor. 12,4-11 '-13: 4 3!19541724 249

23. hét Szentháromság vasárnapja: Róma 11, 33-':'36; János 3, 1--=--15.
8 Vas. E Szenth. v. 1El Szenth. v. 1 Kor. 12, 12-27 ~ 14 3195418401 332
:9 Hétfő Félix Primusz, Fel 1 Kor. 12,20-31 jF 4 319541948 422

10 Kedd Margit Margit kir.-né 1 Kor. 13, 1-13 jif 4 319552047 518
í I I Szer. Barnabás Barnabás aps 1 Kor, 14, 1-5 d 4 3 195621 38 ti 20
12 I Csüt, Klaudiusz Urnap;a 1 Kor. 14, 6-9 d 4 319562221 727
13 1Pént. Tóbiás Páduai Antal t 1 Kor. 14. 10·19 A 4 2119,572257 835
14'Szo. Vazul NagySz.Vaz.ll Kor. 14.20-25 A 4 2195723281941
24. hét Szentháromság utáni 1. vasárnap: 1. János 4, 16-21; Lukács 16, 19-31.lsl Vas. El Vid E2 Jolán. 1 Kor. 14, 26-33 ::: 4 2 195S'23 56 10 46
16 Hétfő Jusztin Régisz Ferenc 1 Kor. 14,34-40 ::: 4 219581- - 1149
17 Kedd Töhötöm Rainer hv. 1 Kor. 15, 1-11 ::: 4 2 1959 022 1251.
18 Szer. Arnold Efrém ea. 1 Kor. 15, 12-49 1f>l 4 2 1959 048 13 5·
19 Csüt. Gyárfás 1Gyárf., Protáz 1 Kor. 15, 20-28 1f>l 4 220 O 11411449
20 Pént. Ráfael Jézus szíve tIKor. 15, 29·34 ~ \4 2'20 O 1421549
~1 Sza. I Alajos Gonz. Alajos 1 Kor. 15, 35-49 ~ 4 2'20 O 2121648
25. hét Szentháromság utáni 2. vasárnap: 1. János 3, 13-18; Lukács 15, 1-10.
221'Vas. I E2 Paulina E3 Paulin pk. 1 Kor. 15, 50-53 ~ 14-320 O 246 1744
23 Hétfő Zoltán Ediltrud 1 Kor. 15, 54-58 ti 4 320 1 32b 18 3~
24 Kedd Iván Ker. János sz. 1 Kor. 16, 1-9 ti 4 320 1 4 91929
25 Szer. Vilmos Vilmos hv. 1 Kor. 16, 10-14 ~ 4 320 1 502016
26 Csüt János, Pál János és Pál 1 Kor. 16, 15-18 ~ 4 420 1

1

5562057
27 Pént. László László kir. tIKor. 16, 19-24 ~ 4 420 1 65721 36
28 Szo. Arszlán Ireneus Zsolt. J 15 ~ 4· 520 1 8 2122 9
26. hét Szentháromság utáni 3. vasárnap: 1. Péter 5, 6-11; Lukács 15, 1-10.
291 Vas. IIE3 Péter, Pál 1E4 Péter, Pál I Zsolt. 84 I ~ 1

1

4 6120 lll' ~ 712241
30 I Hétfő Pál I Pál emlékez. Zsolt~6 <jY 4 6'20 1 10 18,2312
Nyárelő. Pünkösd hav.
Régente: Rák hava.
Nyár kezdet 21-én 20 óra 34 p.
Elsején a nap ho-ssza 15 Ó. 41 p,
22-ig 16 P no, hó végéig 2 p fogy.

A hold fényváltozásai.
) Első negyed 2-án 22 Ó. 56 p.
® .Holdtölte 9-én 13 Ó. 34 p.tr Utolsó negyed 16-án 16 ó.45 p.
~ Újhold 24-én 20 Ó. 22 p.

Időjárás Herschel szerint.
Június. Tisz.ta, szép napokkal
kezdődik, 10-17. esős és szeles,
IS-a után változó, a hó vége

esős és szeles.
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-Nem szégyenlem a Krisztus evangéliumát. Róm. 1, 16.

Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562. Csep-
regi kollokvium 1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755. - 6. Hor-
váth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való tekintettel erre
a napra (szerda) minden vallásf elekezettöl megtartandó országos bőjtöt rendelt. -
7. Wasa Gusztáv királlyá választása 1523; Gerhardt: Pál t 1676. - 8. 1. Rákóczi György
* 1593; Francke Ágost Herman t 1727. - to. Apáczai Cseri János * 1625. - 12. Sze-
merei Matkovich Pál'" 1743. - 13. Luther Márton és Bóra Katalin házassága 1525. -
14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi János nyelvtan ának nyomtatását 1539.
15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok alá veti 1520; Szász Károly * 1829. - 17: A cseh
morva testvérek letelepítése Zinzendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. -
lB. Münzer Tamás kivégeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyítása 325. -
23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gusztáv Adolf
seregével megjelent Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai hitvallás felolvasása az
augsburgi birodalmi gyűlésen 1530. A Concor dia-könyv kiadása 1580. - 27. Eck és
Karlstadt vitája 1519. - 29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 64. A hagyo-
mány szerint ugyan e napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin

János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
június hóra.

A mezőn: Répa, tengeri és bur-
gonya második kapálását szorgal-
mazzuk. A burgonyabokrokat, mi-
helyt annyira növekedtek, feltöltjük.
A virágzó lucernát, vörösherét ka-
száljuk. A betakarított zabos bük-
könynek tarlójába kölest vetünk. A
repce és gabonafélék aratása a hó
vége felé megkezdődik. A buza ara-
tását idejében kell megkezdeni, ne-
hogy a szem kiperegjen. A rétekröl
betakarftjuk a szénát. Az ugart fel-
szánt juk, miután megtrágyáztuk.

A baromfi udvarban: Most törté-
nik a növendékbaromfi első osztá-
lyozása. A tenyészbaromfinak .osztá-
Iyozottakat gyűrűvel látjuk el. Má-
sodik osztályozás októberben, vég-
leges osztályozás decemberben.

A gyümö1csösben: A cseresznye-
töl és meggytől . a madarakat távol
tartjuk. A férges, lehullott almát.
körtét és szilvát a fák' alól sertések
számára fölszedjük. Állandó száraz-
ság idején a fáknak tövét .jól meg-
öntözzük, porhanyóari tartjuk, a gaz-
tól állandóan tisztogat juk. Virágzás
után permetezés.

A kertben: Kiültetjük a téli fejes-
káposztapalántákat. A gyógy-. és fü-
szernövényeket érés idejében szed-
jük és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.

A szőlőben: E hónapban legelső
teendő az úgynevezett törés, kacso-
zás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszőknek, ami a legnagyobb elő-
vigyázattal történjék. Azután jön a
szőlővesszőknek a karóhoz kötö-
zése. Második permetezés.

A mébesben: A méhes tisztán tar-
tás ára nagy gondunk legyen. Tart-
suk szem előtt az utóbbi utasításokat.

................................ _ · 1-
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JÚLIUS

Bibliai
vezérfonál

Nap 1 Hold
([ kelte Inyugta ~elte Inyugta

6. p. Ó. p. o. p. 6. p.
Napok I Evangélikus Római

katolikus

il' 4 7120 1 11 2812342n 4 720 01239--
n 4 8120 01352 013

1 1Kead Tibold
2 Szer. Ottokár
3 Csüt. Kornél

Jézus sz. vére 2 Sám, 1, 17-27
Sarlós B. A.2 Sám, 5, 1-7
Minden sz. p. 2 Sám. 7, 1-16

2

2
2
2

4 Pént.1 Ulrich Ulrik pk. t 2 Sám. 7, 17-29 ~ 4 81959 15 6 048
5 Szo. Enese Zakk. Antal 2 Sám. 11,1-27 'E 4 81959 1619 126

27. hét Szenbháromság .utáni 4. vasárnap: Rörna 8, 18-23; Lukács 6, 36---42.
6 Vas. E4 Ézajás E5 lzaiás pr. 2 Sám. 12, 1-14 ~ 4 9 1959 1729 210
7 Hétfő Cirill Cirill, Met. 2 Sam. 15, 1-16 ~ 410 1959 1832 3 2
8 Kedd Teréz Erzsébet k.-né 2 Sám. 16,5-13 d 410 1958 1927 4 2
9 Szer. Lukrécia Veronika sz. 2 Sám. 18,5-17 d 411 1958 2013 5 5
O Csüt. Amália Amália 2 Sám. 22, 1-7 Á 4121957 2053 613
1 Pént. Lili 1. Pius p. t 2 Sám. 24, 1-25 Á 4131950 21271722
2 Szo. Izabella Gualbert J. 2 Kor. 1, 1-11 Á 41411955 2158 ~2~
8. hét Szentháromság utáni 5. vasárnap: I. Péter 3, 8-15; Lukács 5, 1-11.

13 Vas. E5 Jenő \ E6 Anaklét p. 2 Kor. 1, 12-22 -- 415 195512225 933f--14 Hétfő Eörs Bonaventura 2 Kor. 1, 23-ig -- 416 1954 22 51 1037-15 Kedd Henrik Henrik cs. 2 Kor. 2, 5-11
~

417 19532317 1136
16 Szer. Valter Kárrn. B. A. 2 Kor. 2, 12-17 418 19512348 1238
17 Csüt. Elek Elek hv. 2 Kor. 3, 1-6 I ~ 418

1

1951 - -1336
18 Pént., Frigyes Kamill hv. t 2 Kor. 3, 7-11 ~ 4201951 01411436
19 Sza. Emilia Páli Sz. V. 2 Kor. 3, 12-18 ~ 421 1950 0461534
9. hét Szentháromság utáni 6. vasárnap: Röma 6, 3--11; Máté 5, 20-26.
O Vas. I E6 Illés E7 Jeromos h'12 Kor. 4, 1-6 ti' 1

422 19491123 1629
1 Hétfő i Dániel Praxedes 2 Kor. 4, 7-12 tr 423 1948 2 5 1722
2 Kedd' Mária M. Magdolna 2 Kor. 4, 13-18 .~ 425 1947 255 18 II

23 Szer. I Lenke Apollinár pk. 2 Kor. 5, 1-5 ~ 426 1945 347 1856
24 Csüt I Krisztina B. Kinga 2 Kor. 5, 6-10 I ~ 428

1

1944 447,1935
25 Pént. Jakab IJakab aps. t 2 Kor. 5, 11-21 ~ 4281944 5512012
26 Sza. Anna Anna assz. 2 Kor, 6, 1-10 ~ 4291943 6582045
30. hét Szenthárornság utáni 7. vasárnap: Rórna 6, 19-23; Márk 8, 1-9.
27 Vas. IE7 Ol ga E8 Pantaleon 12 Kor. 6, Ú-ig il' 1430 1941 8 821 16
2.8 Hétfő Ince Ince p. 2 Kor. 7, 2-7 il' 432 1940 918 2147
29 Keda Márta Márta sz. 2 Kor. 7, 8-16 n 483 1938 102~ 2218
30 ISzer. Judit Judit vt. 2 Kor. 8, 1.15 I~ 43411937 ) 142

1
2251

31 Csüt. Oszkár Loy. Sz Ignác 2 Kor. 16-24 435193b 12552326

Nyárh6. Jakab hava. A hold. fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint.") Első negyed 2-án 5 Ó. 24 p.
Régente: Oroszlán hv.. ® Holdtölte 8-án 21 Ó. 17 p, Július első napjai borongós, esős

I-én anaphossza15Ó. 54p, ('[ Utolsó negyed 16-án 9 Ó. 7 p. napok, 10-16. változékony, 17-
@ Újhold 24-én 8 Ó. 39 P. től a hó végéig általában derűs.

a hó végéig 53 p.-ce1fogy. 1 ]) Első negyed 31-én 10 Ó. 19 p. bár többször esik.

1
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Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róm. 8, 3I.

Egyháztörténeti emlékeztető július hóra: 1. Vo es Henrik és Esch János Brüsselben tüz-
halált szenvedtek 1523, amit Luther elégiaban énekelt meg; Bárány György t 1757.
(" 1681). - 4. Gel1ert Keresztély * 1715; Val1ásvita Lipcsében Luther és Eck között
1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és t 1415. -
10. Kálvin János * 1509; anémet katolikus Liga megalakulása 1609. - 11. Móric
szász választófejedelem t 1553; II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a
felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami Erasmus ,t 1536; a hallei egyetem meg-
nyitása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841; Bauhofer János t 1864. - 15. Jeruzsálem
elfoglatása Bouillon Gottfried által 1099. - 16. A pápa követei leteszik a kiátkozási
bul1át a konstantinápolyi Sophia templom oltárára 1054. (Keleti egyház szakadás.)

_ - 17. Kolbenheyer Mór '" 1810; Luther kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon Gott-
a fried t 1100; a pozsonyi evangélikus templomok es iskolák elvétele Kolonich által

1672; Perlaky Dávid " 1754; a vatikáni zsinaton a pápa csalatkozhatatlanságáról meg-
állapított dogma kihirdetése 1870. - 20. A Károli Gásp ár általlefordított Biblia ki-
nyomatásának befejezése Vizsolyban ·1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a
jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefrié Róth Johanna-féle ösztöndíj-alapttvány léte-
sítése 1812. - 23. Bouillon Gottfried királ1yá választása 1099; a baseli zsinat kezdete
1431; a nürnbergi val1ásbéke 1532. - 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes " 1834.
- 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor * 1832. - 29. Kálvin tana inak elfo-
gadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A husziták Ziska vezérlete alatt
a prágai városháza ablakából a polgármestert és a tanácsosokat kidobják 1419. - 31.

A passaui vallásbéke 1552.

2

3
B
5

Gazdasági tudnivalók
július hóra.

Otthon: A magtárak, hombárok
készen ál1anak a termés befogadásá-
ra. A szérüskertben az asztagok he-
lyét előkészítjük.

A mezön: Kezdetét veszi az ara-
tás. A behordás után azonnal forga-
tunk. A repceföld tökéletesen előké-
szítendő. Ha szükséges li tarlószári-
tásba még póttakarmányt vetünk. A
káposztat és dohányt. kapálni kell.

A gyümölcsösben: A fák tövét
tisztán és porhanyósan tartjuk; Az
alma aszalast megkezdjük. Az oltvá-
nyok hajtószernéből nőtt hajtásokat
kötözzük, E hóban eszközöljük a ri-
bizke és pöszméte (egres) buj tását.
A magastörzsüek idomítására gon-
dot kel1 fordítani. A vadhajtásokat
el kel1 távolítani.

A kertben: Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli retket, vagy' téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükség es, ritkítani kell. Az
érett virág é,s zöldség magját gyűjt-
jük. Akitakarított salátaágyakba té-
lire való uborka stb. ültethető. '" .

A szőlőben: E hónapban törté-
nik a második kapálás, amit a máso-
dik kötözés követ. A megtágült ka-
rókat újra le kel1 verni.

1···················································"(:························1·
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AUGUSZTUS

Napok I Evangélikus Római
katolikus

1 Pénl.! V. Péter . 1Vasas Péter t 12 Kor. 9, 1·5 1'IE 143611935114 51-.-
2 Szo. 1Lehel Liguori Alf 2 Kor. 9, 6·15 ~ 437 193415151 O 8 "

31. bét Szentháromság utáni 8. vasárnap: Rórna 8, 12-17; Máté 7, 15-23.
3 Vas., ES Hermina E9István er

j
2KOr.JO, 1·11 ~ 439193211619 053

4 HétfőIDomonkos Domonkos 2 Kor.JO, 12-18 jf 1440]9311716 150
5 Kedd Oszvald Havas B. A. 2 Kor. 11, 1-6 ,d 44219291814 :l50
6 Szer Berta Ur sz ínvált. 2 Kor. 11, 7-15 d 443 1927 1849 335
7 Csüt. Ibolya Kajetan hv. 2 Kor. 11, 16·33 Á 445]926 1925 5 3
8 Pént.: László \ Cirjék vt. t 2 Kor. 12. 1-10 lA 445:1925119571610
9 Szo. ,Emőd Viannev Ján. 2 Kor. 12.11·18 ::; 447:192320~6 716,

32. bét Szentháromság utáni 9. vasárnap: I. Korinthus 10, 6-13; Lukács 16, 1-9.
10\ Vas. E9 Lőrinc 1 ElO Lőrinc 2 Kor. 12, 19.i;1 ::; j448 ]92120521 821
II Hétfő Tibor I Zsuzsanna 2 KOi.13, 5·13 ~ 450,1919212°192.5
12 Kedd Klára Klára sz. 1 Kir. 3, 5-15 I ~ 4511]91821461030
13 Szer. Ipoly Ipoly, Kassz. 1 Kir. 3, 16-28 I ~ 45319162215 1126
14 CsÜt.IÖZSéb ózséb vt. d-'-tt, 1 Kir. 8, 1-11 11.~,454]914224b1225
15 Pént l':'\aria Nagy Boi. ai 1 Kir. 8,12·27 ,m 14b419132320 1322
16 Sza I Abrahám Joakim il Kir. 8. 35-53 1 ti' 456,19 II 23 19 1418
33. hét Szentháromság utáni 10.vasárnap: I. Kor. 12, 1-11; Lukács 19, 41-48.
17 Vas. 1 ElO Anasztáz Ell Jácint hv 1 Kir. 9, 1-9 :.11 1145711910- -jt5 12
18 Hétfő Ilona I Ilo~a cs. 1 Kir. 11,9·13 : t! 45919 8 04411~ 2
19 Kedd Huba LalOS pk. 1 Kir. 11, 28-40 ~ 5 O 19 ti 135 1648
20 Szer. István király * Szt. István kiKir. 12, 1.24 ~ /5 2 J 9 4 233 1731
2\ ,Csüt. Sámuel S. Franciska 1 Kír, 12,25-33 ~ 5 :L t 9 3, 336 18 9
221 Pént. Menyhért Timót J II Kir. 13, 1-9 ~ 15 419 11 443 ]845
23 Sza. Farkas . BenitiFülöp 1 Kir. 14.1-18 t" 5 5185954711917
34. hét Szentháromság utáni ll. vasárnap: 1. KOr:l5~'ö;LUkáCST8, 9-14.
241 Vas. I Ell Bertalan E12 Bert. ap'll Kir. 17, 1·24 <.f 15 7i18571 7 4i1949
25 Hétfői Lajos Lajos kir. 1 Kir. 18, 1-20 t" 5 8118551 8222020
26 '[Kedd Izsó Zefirin p. 1 Kir. 18, 21-40 n 510 18 53[ 9302052
27 Szer. Gebhárd Kalazanti J. 1 KIr. 18, 41-46 n 5111185 UO 472121:)
28 Csüt. Agoston Agoston pk. 1 Kir. 19, .9-18 1<42 512

1

18501
1

1157

1

22 9
291 Pént. Erneszt lK. Ján. fejv. t l i x«. 21, 1·16 ~ 513 1848113 62253
30! Sza. Róza Limai Róza 1Kir.21,17.29I.)f'515184614112344
35. bét Szentháromság utáni 12. vasárnap: IL Kor. 3, 4----9;Márk 7. '31--37.
311 Vas. 1 E12 Erika 1 E13 Raymund 1 Kir. 22. 6-28 I ~ 151611844115101--

Nyárlltó. Kisasszony hava,
Régente: Szűz hava.

l-én a naphossza146.59p,
a hó végéig 1 6. 28 p. fogy.

Időjárás Herschel szerint.
Augusztus nagyon esős napokkal
kezdődik, 8-17. az idő változó,
17-e után kisebb lehűlés, majd
21-től a hónap végéig szép, de-

rűs napok következnek.

A hold fényváltozásai.
® Holdtölte 7-én 6 ó. 38 p.
([ Utolsó negyed Iő-én 2 Ó. 40 p.
@ újhold 22·én 19 Ó. 34 p,
] Első negyed 29-én 15 Ó .• 4. p.
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Légy hív míndhalálig. Jel. 2, li).

Egyháztörténeti emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493), Gra-
deczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A brit uralom alatt levő országokban az összes
rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház megnyitása 1891;
Haan Lajos * 1818. - 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. - 8. Béke-
kötés a hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribiní János t 1788 (* 1722); Csengey
Gusztáv * 1842. - 12. Haán Lajos t 1891. - 15. 1. Szent István magyar király meg-
koronázása 1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evangélikus misszió-
társulat megalapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pfalzi választot
kiáltják ki királyuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. -
20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Ágost * 1793; Pálfy József * 1812. -
24. A párizsi vérmennyegző 1572. - 25. Bethlen Gábort a besztercebányai ország-
gyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly * 1800. - 28. Augusz-
tinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. - 30. Szenci Molnár

Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János Frigyes * 1740.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.

Otthon: A cséplés után azonnal
kezdetét veszi a rostálás és a vető-
mag osztályozása. Az új gabonát sű-
rűn kell forgatni.

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

A gyümö1csösben: Ha a fák gyü-
mölccsel rakottak. ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel
szedjük és sohasem rázzuk. A gyü-
mölcsmagvak gyűjtését foly tat juk,
de csak jófajta és teljesen érett gyü-

hmölcsök magvait tegyük el. A jövő
évben ül tetendö fák számára már
most lehet gödröket ásni. A málna
felnőtt ágait visszavágjuk és az el-
gyümölcsözött hajtásokat tövüknél
levágjuk. Az érett gyümölcsöket
most kell befőzhi és aszalni.'

A kertben: Bőven kell öntözni.
Betakarít juk a korai burgonyát és a
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szamóca ágyasokba elültetjük a kel-
lően megerősödött palántákat és tar-
talékban iskoláztat juk az újabb in-
dahajtásokat,

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

l
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SZEPTEMBER ~

Napok Evangélikus Római
katolikus

Bibliai / / Nap ! HOld·
vezérfonál ([ ~elte Inyugta Il<eltc-I ii)'ugta'

o. n. f>. p. I Ó. p. o. p.

1 Hétfő IEgyed
2 Kedd Rebeka

Egyed
István kir.

1 Tess. 1,1-10 d 5181841116 1 042
1 2 1-12 ~ 51918391645 144."3 Szer. Hilda Manszvét pk. 1 "

2, 13-20 Á 520 18 3~ 1723 249
4 Csüt. Rozália Viterbói Roza 1

" 3, 1-13 Á 521 18 (361757 356
51 Pént. Viktor 1Juszt. Lőrinc 1

"
4, 1-12

1
::: 52311~ 34 1826

1
5 1

6 S2O. Zakariás Ida 1 " 4, 13-18 =:: 5241831 1854 6 6
36. hét Szen1:háromság utáni 13. vasárnap: Galata 3, 15-22; Lukács 10, 23-37.

7 Vas. El3 Regina El4 Kassai v 1 Tess. 5, 1-11 ::: /526 1829 1921 7 9
8 Hétfő Mária Kis Boldog a 1 n 5, 12-22 ~ 527 1827 1948 ~ 1:!
9 Kedd Ádám Kláver Péter 1 " 5, 23-28 ~ 528 1826 2015 913

10 Szer. Erik I Tolent Miklós 2 1, 1-12 Wi;' 529 1824 2046 10 9
" "II C8Üt.

1

Teod6ra Protaz, Jácint 2 " 2, 1-12 ~ 531 1822 21 17 1 1 11
12 Pént. Guidó Mária neve t 2 "

2, 1::l-17 í~ 532 1820 2155 12 8
13 Szo.· Ludovika Notburga 2 " 3, 1-5 tr 534 1818 2238 13 2
37. hét Szentháromság utáni 14. vasárnap: Galata 5, 16-24; Lukács 17, 11-19.

14 Vas. El4 szeréPkf EI5 Sz. t fm 2 Tess. 3, 6-18 . tr 535 18 16 2325/1353
15 Hétfő Nikodém Fájd. Szűz Jónás 1, 2, 1 ~ 537 1813 --1440
16 Kedd Edit Kernél p. " 2, :l-11 ~ 537 1812 0181524
17 Szer. Ludmilla Sz. Fer. K. tt 3 "'Ir 539 18 9 1 17 16 3" ~
18 Csüt. Titusz Kup, József

"
4 ~ 540(8 7 222 1640

19 Pént, VilheImina Január vt. tit Zsoltár 130 ~ 54218 5 331 17 14
20 S2O. Friderika Euszták .!..L

80 i! 54318 3 443 1748II "
38. hét Szentháromság utáni 15. vasárnap: Galata 5, 25-6, 10; Máté 6, 24-34.

21 Vas. El5 Máté F16 Máté ap Zsoltár 34 <f! 1
545 18 O 55!> 18 18

22 Hétfő Móric Móric vt. 2 Kir. 2, 1-14 n 545 1759 712 1851
23 Kedd Tekla Tekla sz. vt. 2 " 5 n 547 1757 82ö 1927
24 Szer. Gellért Fogolykiv. M. 2 "

17, 1-18 ~ 548 17 551 9 44 20 6
25 Csüt Kleofás Gellért vt. 2 , 18. 1-16 ~ 550 17 54 10 562051
26 Pént. Jusztina / Cipr., Juszt. t 2

"
18, 1:7-25 if 551 175°112 42141

27 Szo. Adalbert Kozrna, Damj. 2 " 19, 20-37 if 553 1748 lJ 72237
39. hét Szentháromság utáni 16. vasárnap: Efezus 3, 13-21; Lukács 7, 11-17.

2~ Vas. I EI6 Vencel i EI1 Vencel k 2 Ki,. 20. i-n id 1554117401135912337
29 Hétfő Mihály . Mihály főan. 2 " 20,12-21 ,d 55517431444 --
30 Kedd 1Jeromos Jeromos ea. 2" 22,1-13 A 1556174111524 040

Őszelő. Mihály hava. A hold fényváItozásai. Időjárás Herschel szerint.
Régente: Mérleg hava. ® Holdtölte 5-én 18 Ó. 36 p. Szeprember. Változó idő, 5..tö
Őszkezdet 23-án 11 óra 33 perc. ([ Utolsó negyed 13-án 20 ó.31 p. derüs, szép napok, 13-a után

~ Újhold 21·én 5 Ó. 38 p. esős, szeles időjárás következik,
Elsején a nap hossza 13 Ó. 23 p, 20-25. változó, majd újra erő
hó végéig 1 Ó. SS perccel fogy. ]) Első negyed 27-én 21 Ó. 9 p. esőzések.



Tanuljátok meg tölem, hogy én szelíd és alázatos szívü vagyok. Máté ll, 29.

Egyháztörténeti emlékeztető szeptember hóra: 1. A császári pátens kiadása a magyar
protestáns egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György "e 1567. - 3. Bethlen
Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619. - 5. Thököly Imre * 1657. -
7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-féle alapítvány létesítése.
1878. - 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. Pesti evangélikus zsinat megnyitása 1791
(október 14-ig tartott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chry-
sostomus (Aranyszáj ú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Linzi békekötés 1645; a
Gusztáv Adolf egyesület megalapítása 1842. - 17. Kermann Dániel t 1740. -
18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi államokat 1866. - 19. Haub-
ner Máté * 1794; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola Jeromos * 1452; Luther
Ojtestamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thököly Jmre erdélyi fejede-
lemmé választása 1690; Lincoln a rabszolgaságot az Egyesület Államokban megszünteti
1862; Kis János'" 1770. - 23. Wormsi concordatum 1122. - 24. Gellért püspök meg-
köveztetése 1046 (l047-re is teszik). - 25., Augsburgi yaHásbéke 1555. -::- 2~. A porosz

vallási únió létrehozatala 1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Gazdaság-i tudnivalók
'i>1.e.\)tember hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakész-
letek forgatását, rostálásat. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.

A babot száraz helyen tartjuk. A
búzavetőmagot vetés előtt gondosan
csáváztatni kell.

Az istállóban: Az állatokat ta-
karrnányozzuk, mielőtt a már kevés
fűvű legelőre kiengedjük.

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

A gyümölcsősben: A gyümölcs
szedése s osz tályozása. A kertben
szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése megkezdődik.

A szőlőben: E 'hónapban van a

Iharmadik, érés alá kapálás. A fölös-
leges leveleket a tőkéről le kell szag-
gatni, különös en azokat, amelyek a
Iürtöktöl elvonj ák a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást ül-
tessünk.

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

.......................................................... ................................
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OKTÓBER

Öszhó. Reformáció hv.
Régente: Bököly hava.

I-én a nap hossza 11ó. 42 p,.
a hó végéig 1 ó. 37 p. fogy.

A hold fényváltozásai.
Gb Holdtölte 5-én 9 Ó. 32 p.
([ Utolsó negyed 13-án 13 ó.52 p.
~ újhold 20-án 15 Ó. 20 p.•
]) Első negyed 27-én 6 Ó. 4 p.

Időjárás Herschel szerint.
Október elején 117. idő nagyon
változó, IZ-Hl. nagyon esős,
20-a után változó, szeles, viha-

ros és esös,

<,,' -,

1([ 1 Nap I HoldNapok I Evangélikus Római Bibliai
katolikus vezérfonál kel!efyugta kelte 1nyugta

ó. P, o. p. Ó. p. Ó. p,

1 Szer. 1Malvin Remig pk. 2 Kir_22, 14-20'1A 1558174011558 1 4~
2 Csüt. Petra 6rangyalok 2 • 24, 1-16 A 559 1738 lb 24 251
3 Pént. Helga Liziői Teréz 2 • 25,1-17 :: 6 117361657 356
4 Szo. Ferenc Assisi Sz. F. 2 • 25, 18-301 ::: 6 3117 34 17 23 459

40. hét Szentháromság utáni 17. vasárnap: Efezus 4, 1-6; Lukács 14, 1-11.

í }!:fEs E17 Aurél E18 Placid vt 1 Zsoltár 126
~

6 3 1733' 17491 6 1
étlő Brúnó Brúnó hv. . • 145 6 5 1731

1
1817

1

7 3
7 'Kedd Amália Rózsafűzér 1 Ján. 1, 1-4 I~ 6 6 1729 ]~46 8 3
8 Szer. Etelka M. Nagyassz. 1 · 1, 5-10 ~ 6 8 17271918,92
9 Csüt. Dénes Dénes pk. 1 · 2, 1-6 ~ 610 1725 1953 959

10 Pént. Gedeon Borgias F. t 1 · 2, 7-11 H 611 1723 2032 J054
11 Szo. 1Brigitta Placidia 1 " 2, 12-17 H 1612 1720 21 17 1145
41. hét Szentháromság utáni 18. vasárnap: 1. Kor. 1, 4-9; Máté 22, 34-46.

12 Vas. 1 El8 Miksa E19 Miksa 1 ján, 2, 18-23 ~ [613 17 19 22 7 1236
13 Hétfő Kálmán Ede kir. 1 · 2, 24-29 ~ 615 1717 23 3 1318
14 Kedd! Helén Ka1liszt. p. 1 · 3, i-rc ~E b17 1715 1358
15 Sz:r.1 Te.réz Teréz sz. 1 · 3, 11-18 ~ 618 17 /3 O 41435
16 Csüt, IGal Gál ap. 1 · 3, 19-24 ~ 620 17 JOl 1 9 15 10
17 Pént.1 Hedvig Alac. Margit t /1 " 4, 1·6 t' 621 17 91218 1542
18 Sza. Lukács Lukács ev. 1 · 4, 7-16 t'. 622 17 8 320 1614
42. hét Szentháromság utáni 19. vasárnap: Efezus 4, 22-28; Máté 9, 1-8.

~ö~~sf-I Et9 Luciusz ~20 AIk. Pét. 1 Ján. 4, 17-21 n 162417 61 44511046
et o Irene endel 1 » 5, 1-12 n 62517 41 6 3;1721

21 Kedd Orsolya Orsolya vt. 1 » 5, 13-21 ~ 62717 2

1

72017 59
22 Szer. Előd Kordula sz. Hozseás 1 ~ 162817 O 836184~
23 Csüt Gyöngyike Ignác pátr. · 2, 4-25 if 1630165819501932
24 Pént. Salamon Ráfael főa. t · 3:2,1·3 if 6311657tl0552028
25 Sza. Blanka Mór pécsi' p 1 · 4, 1-10 ,((J 6221655,11552128
43. hét Szentháromság utáni 20. vasárnap: Efezus 5, 15-21; Máté 22, 1-14.

261 Vas. E20 Dömötör' E21 Kriszt. k. Hozseás5-ig6,61 ,((J 63411654!124412233
27 Hétfő Szabina Szabina vt, • 7,8,16 ,((J 635165213262339
28 Kedd Simon Simon, Júdás • 8 A 637165014 2--'
29 Szer. Zenó Nárcisz pk. '9,10·17 A 639 164b 1432 044
30 Csüt. Kolos Rodrig. sz. A. " 10,9-15::: b40 164715 O 148
31 Pént.IReform,eml. Farkas Dk. ttl 11,1-14 = 164] 164611528i 252
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Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. 1. Kor. 16, 13.
Egyháztörténeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1368.
- 2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László * 1839. -
4. Cranach Lukács *1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben XIII.
Gergely új naptára értelmében október 4-ike után mindjárt 15-ikét írtak. Zsilinszky
Mihály t 1925. - 6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság meg-
alapítása 1884. - 9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424;
Zwingli Ulrik t 1531; 1. Rákóczi György t 1648. - 13. Petrovics Péter t 1557; Fry Erzsé-
bet t 1845. - 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi
Gusztáv Adolf * 1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyarhoni evangé-
likus egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. - 16. Cranach Lukács t 1553.
18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. - Pákh Mihály * 1795. - 19. Thurzó
Imre t 1621. - A Baldacsy-féle alapítvány létesítése 1876. - 22. Sántha Károly
* 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westfáliai béke megkötése 1648. -
25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére 1781. - 28. Nagy
Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus * 1466. - 31. Luther

95 tételének kiszögezése 1517; a salzburgi, protestánsok elűzése 1731.

Gazdasági tudnivalók
október hóra.

Otthon: A szemes gabonák kész-
letét forgatni kell. Takarékoskodni
kell a szálas takarmánykészlettel,
amíg lehet zöldet is kell adagolni.
Gondosan l{ell a töreket és polyvát
raktározni. A tengeri, a répa s a bur-
gonya betakarítását sürgősen be kell
fejezni. A sárgarépát és petrezsely-
met a pincében homokba rakluk.

A szántóföldön: Az őszi vetést
foly tat juk. A tavaszi vetés alá szánt
földet megforgat juk. Trágyát hor-
dunk a földekre.

A gyümölcsösben: Porhanyítaní
és trágyázni kell a gyümölcsfák tö-
vét. A fiatal fák törzsét tövises ágak
Ielkötésével biztosítani kell a nyul-
rágás ellen. A diót gondosan kihé-
jazva zöld burkából, erős sósvízben
kefévellemossuk és szellős helyen
kiterítjük, többször megforgat juk,
hogy meg ne avasodiék.

A kertben: Termény takarítás,
ásás, trágyázás.

A szőlőben: A szüretet legjobb
száraz időben tartani.

A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kívülről sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz sem-
miféle méhellenség ne juthasson.
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NOVEMBER »:
~.

G<
Napok Evangélikus 1 Római

katolikus ve~!~~~!áj I tr I kelt~~~Ugta 1 ~elt~I~~ugta
6. p. o. p. o.p. 6. p.

1 i Sza. IMarianna 1Mindenszent. 1Hozseás 14 I ~ 1642,1644115531 354
44. hét Szenthárornság utáni 21. vasárnap: Efezus 6, 10-17; János 4, 47-54.
2lvas. E21 Achill I E22 Viktória Róm. 5, 1-5 ~ 1644 164211620 454
3 Hétfő Gyöző Halottak n. 5, 6-11 ~ 646 16 40~16415 555
41 Kedd Károly Borr. Károly 5, 12-21 .~ 648 1639

1

17 18 654
5 Szer. Imre Imre herceg 6, 1-11 ~ 64916371752 753
61 Csüt. Lénárd Lénárd hv. 6, 12-14 H 65016371830. H 48
7 Pént.1 Rezső. Engelb. pk. t 6, 15-23 H 65211635 19 131 942
8 Sza. Gottfried Gottfried 7._!-6 1H 654163420 0,1031

45. hét Szentháromság utáni 22. vasárnap: Filipp] 1, 3-11; Máté 18, 23-35.
91vas'IE22 Tivadar E23Tivad.vt. Róm.i,"i-13 I'~tib51163220~411116

10 Hétfő Luther szület. Avell. András 7, 14-25 ~ 657163112151 1158
II Kedd 1Márton Márton pk. 8, 1-11 ~ 65811 ti 2902253 1237
12 Szer. Jónás Márton p. 8, 12-16 ~ 6591162812359 13 9
13 Csüt Szaniszló K. Szaniszló 8, 17-27 ~ 7- 16271-- 1340
14

1
Pént. II- KIementina Jozafát vt. t 8, 28-39 tJ' (7 2,162611 7 1411

15 Szo. Lipót N. Albert et Joel 1 tJ' 7 4162:; 2181442
46. hét Szerrtháromság utáni 23. vasárnap: Filippi 3, 17-21; Máté 22, 15-22.
1i Vas. 1Aratási hálaad I E24 Ödön pk, 1Joel 2, 1-12 n 17 !) 162:;1 333 15 14
17 Hétfő Hortense Cs. Gergely »3 n 7 7 1622 450 1549
18 Kedd Odön Pét.-Pál baz. Jakab 1, 1-18 'IE 7 9162116 81630
1915zei. Erzsébet Erzsébet assz. 1,19-27 'IE 7101620 7241717
20 II Csüt. Jolán Valois Félix 2, 1-13 ~ 711

1

16.19 837118 10
21 Pént. Olivér Sz.M. bern. t . 2,14-26 I ~ 71216191942:1912
22 Szo. Cecilia Cecilia vi. 3, 1-1R d 714161810382018
47. hét Szenthárornság utáni 24. vasárnap: Kolosse 1, 9-14; Máté 9, 18-26.
23 !Vas. I Halottakúnnepe lE25Kelemeri"" Jakab 4-{lr\1 ,d, 715.11617112412125
24: Hétfő Emma I Keresztes Ján. » 5, 1-6X \ A 71 t 161612 32233
25 i Kedd Katalin Katalin vt. . - • 5, 7-1 A 718 16 J5 12 3b 2339
261 Szer. Milos B. Sz. Ján, "5, 13-2() ~ 720,161413 6 --
271'csüt.

1

Virgil Ermes Mária I Júdás 1-4 <$ ::; 172016141332 043
281 Pént. Stefánia Pignat, hv. t »5-19 'fiSl 721161311359 146
29 Sza. ,Noé Szaturnin • 22~2, I ~ 7231613'1425 247
48. hét Az egyházi év kezde c.

. Advent 1. vasárnapja: Rórna 13, 11-14, Máté 21, 1-9.
30jVas. lEl Andás IE Advent 1v.IZsoltár-24 1~O 17241612114451347

Öszutó. Ádvent hava.
Régente: Nyilas hava.

l-én a nap hossza10 ó. 2 p,
a hó végéig 1 Ó. 14p. fogy.

A hold fényváltozásai.
® Holdtölte 4-én 3 Ó . .:..... p.
[ Utolsó negyed 12-én 5 Ó. 53 p.
~ újhold 19-én 1 Ó. 4. p.
} Első negyed 25·én 18 Ó. 52 p.

Időjárás Herschel szerint.
November első napjaiban esőzé-
sek. 13-19. viharos, erős szél-
luvások, 20-25. erős lehűlés,
szél, a hó végén derűs, dc hideg

napok.



. A/ I ;v.' tk P , " 25vr ~ lMindenben hálák 1...adjaWk, I. Tess. 5, 18.Oc.. ,.
Egyháztőrténetid emlékeztető november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemisza
Péter "Az evangéliumokból és az epistolákból való tanulságok" című munk ája I. ré-

. szén ek nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat gnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 16 (* 1570). - 8. A fehérhegyi csata
1620. - 9. Chemnitz Márton * 1522; az artik is helyekről szóló törvény meghozatala
1681. - 10.' Luther Márton ~, 1483; az ész . nnepe Párisban a Notre-Dame templomban
1793. - 13. Augustinus * 354. - 15:"'Bethlen Gábor t 1629; -Comenius János t 1670.
- 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). - 17. IlIésházy István nádorrá
választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes * 1768. - 22. Lethenyei István a witten-
bergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter t 1634 -. 24. Knox János t 1572c' 150fi). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán p ápa a keresztes háború megindítására
lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi fejedelemmé választása 1630. - 28. Lang

Mátyás t 1682 (* 1643).

Gazdasági tudnivalók
november hóra.

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy
a hízók szükségleteit Iernorzsoliuk,
de mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükség es,
Megkezdjük a takarmányrepcével az
etetést. 'Bevég ezzük a kendertörést
és tiIolást. Megkezdjük a fonást.

Az istállóban: Az őszi rnunk ák be-
fejezése után az igás állatok takar-
mánya szűkebbre szabható. A vem-
hes állatokat gondosan jártat juk és
takarrnányozzuk. A fejőstehenekkel
megkezdjük a répaetetést. Minél ned-
vesebb a takarmány, annál több a
tej, ha kellő erőtakarmányt adago-
lunk, úgy annál több a vaj. Nagyon
fontos az állatok vakarása és kef'é-
lése.

A mezon: Míg' az idő engedi,
száritunk. Ha a szántás kifogyott,
trágyázunk.

A gyümöJcsősben: Trágyázunk s
a száraz ágakat levagdossuk. Lomb-
hullatás után perrnetezünk.

A kertben: Tisztogatunk, tragyá-
zunk és ásunk.

A szőlőben: Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a sző-
lőket, még mielőtt beállanának a fa-
gyok. Trágyázás. A kar6k Telszedése.

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

(



DECEMBER

Napok 1- Evangélikus I
Római

1
Bibliai [ I Nap I Hold

katolíkus vezérfonál kelte 1nyugta kelte 1nyugta
ó. p. 6. p. ó. p. o. p.

1 Hétfői Elza Elegy pk. Jelen. 1, 1-8 ft 1726 161211521 441
2 Kend Aurélia Bibiária vt. · 1, 9-20 ~ 727 1611 1553 546'
3 Szer. Olivia oi. Xavér Ferenc · 2, 1-7 tt 728 1611 1630 643
4 Csüt. Borbála Borbála ~ 2, 8-ll tt 730 1610 1711 738
51 Pént. Vilma . - -Szabbasz ap.f · 2, 12-17 tt 731 1610 1756

1
8.29

6 Szo. Miklós Miklós pk. · 2, 18-29 ~ 733 16 9 1848 916
,49. het Advept 2. vasárnapja: Röma 15, 4-13; Lukács 21, 25-36.

7] vas'j E2 Ambr1s E2 Ambrus pk IJelen. 3, 7,13 ~ 173416 9[1944 958
8 'Hétfő Mária Szepl. f01!ant. • 3, 14·22 ~ 73516 920441037
9 Kedd Nat~lia Fune.r Peter • 21, 1-8 ~ 7361~ 9121461111

10 Szer. Judit Melkiades p. 21, 9-27 ~ 73616 9225311 42 -
II Csüt. Árpád Damáz p. 22, 1-5 <j! 73716 923591212
121Pént. Gab_riella/ll IOtilia t 22,6-15 I tr 738116 9--11243
13 Szo. Luca / Luca sz. 22, 16-21 n 73916 9. 1 1011312
50. hét Adv rlti3. vasárnapja: 1. Korinthus 4, 1-5; Máté 11, 2-10.

14 Vagi I E~ Szi1árdka ~31 Nikáz pk. Lukács 1, 1-4 I ~ 1740116 9 2241134
15 Hét ő Jo anna a er • 1, 5-17 'iE 740 1610 338142
16 Kedd Albina Etelka cs. • 1, 18-25 'iE 741 1610 45515
17 Szer Lázár Lázár Kán. tt · 1, 26-38 ~ 742 '16"10 6 9 155
18

1

Csat Auguszta IGrácián · 1, 39-45 ~ \743 161°

1

719 164
19 Pént. Viola I Pelágia ttt · 1, 46-56 d 743 1611 822 1754
20 Sza. Teofil .Timót vt. tt · 1, 57-66 ,I?J 744 1611 915 19 .. .

5'
O
2
2
9

3

St. hél
Advent 4. vasarnapja: F:IlIPPI 4, 4-7; János 1, 19-28 .

Karácsony 1. napján: Titus 2, 11-25; vagy Ezs. 9, 5-8; Lk. 2, 15-20.
Karácsony 2 napján: Tdtus 3 4-8; Lukács 2· 15-20., ,

211 Vas_ E4 Tamás j E4 Tamás ap. Lukács 1, 67-80 I A 744 ,1612 959 2013
22 Hétfő Zénó Zénó ; • 2, 1-14 Á 745 1612 1036 2122
23 Kedd Viktória Viktória • 2, 15-20 = 745 1613 11 82231
24 Szer. Ádám, Éva Ádám, Éva ttt 2, 21-35 ....." 746 1613 1137 2334· ..•.
25 csüt.

1

Karácsony Nagykalács. • 2, 36-40 = (46
1614 12 3 --

26 Pént. István I. vt. Szt. Istv. I. vt.\ • 2, 41-52 ~ 747 1614 1230 038
7 Sza. János . János aps. Zsoltár 147 ~ 747 1615 1257 1392

52. hel Karacsony utáni vasárnap: Galata 4, 1-7; Lukács 2, 33-40.

281 Vas. E Kamilla E Aprőszént. ZsoUárl27 J~ 74716161324 239
29 Hétfő Dávid Tamas pk. 103 ~ 747 1617 1355 338 .
30 Kedd Zoárd Dávid 104 ~ 74816171429" 435 "
31 Szer. Szilveszter I Szilveszter 100 tt 7491618115 9 :s31

A hold fényváltozásai.
® Holdtölte 3-án 21 Ó. 51 p.
[ Utolsó negyed Ll-éri 19 ó.48 p.
IIújhold lS-án 11 Ó. 18 p.
II Első negyed 25-én 11 Ó. 43 p.

Időjárás Herschel szerint.. ,
December első hete hideg, esi}.
vagy hó, erős szélfúvások, IO~ ,
től derült, de hideg időjárás;' '
18-31. viharos, hideg napok.

Télelő. Karácsony hv.
Régente: . Bak hava.
Télkezdet 22-én ti óra 45 perc.
,Elsején a nap hossza 8 Ó. 46 p,
22·ig 19p. fogy, hó végéig 2 p. nö.
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Dicsöség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az embereknek

I jóakarat. Lukács 2, 14.
, ,

Egyháztörténeti emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a wit-
tenbergi egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409; A triedenti zsinat bere-
kesztése 1563. - 5. Evangélikus egyházunk zsinatának megnyitása 1891. - 8. A vatikáni
zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520. - 13. A tridenti ZSI-
nat megnyitása 1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták kitiltása Erdélyből a
meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehi Sánta Már-
ton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). - 20. Luther Mártonné sz. Bóra
,Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei Matkovich Pál t 1823. - 21. Umber-
ger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818. - 23. ld. Ács Mihály t 1708. - 24.
Thurzó György t 1616; Bahi! Mátyás t 1761. - 27. Pákh Mihály t 1858. - 29. Bocskay
István t 1606. - 31. WicIif János t 1384; Nikolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri

János t 1659.

. /

, "

Gazdasági tudnivalók
december hóra.

otthon: Foly tat juk a gabonafor-
gatást, rostálást, triörözést. A ten-
gerit szükséglet szerint morzsoljuk.
A kerti magvakat és gyógynövénye-
ket osztályozzuk, II fölösleget érté-
kesítiük. A gyümölcs kiválogatását

. gonddal végezzük, mert a romlott
gyümölcs elrontja a többit is. A fo-
nást foly tat juk, a gazdasági szövést
megkezdjük. Fokozatosan valameny-
nyi gazd. naplónkat lezárjuk. hogy
január havában a vagyonmérleget
elkészíthessük. Pontos számadás nél-
kül csak saj át zsebünket csapjuk be.
Az évi adókat és számlákat ki kell
egyenlíteni. A követeléseket az új
nyi!vántartásba át kell vezetni. Ko-
sárfonás, kefekötés, fafaragás a téli
hónapokban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük, hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypusztítás-
nak. A hízók istállóját melegen tart-
suk. Csak állott vizet itassunk. Úgy
szellőztessük az istállót, hogy ki ne
hűljön. Gondoskodjunk, hogy ellés-
kor az állatoknak kellő helye' le-
gyen. Jártassuk az állatokat. Nagy
hidegben az egész állományt az istál-
lóban itassuk. A hízóba fogott ser-
tések moslékát sózzuk, mert igy· ét-
kesebbé válnak. Ha a szemes tenge-
rit nem szívesen eszik, darálva ada-
goljuk.

A baromfiólban: Gondoskod-
junk érdes, íszaprnentes homokfür-
dőről állott vízről. Nagy hidegben a
taréjukat vazelinnél vagy sótalan
zsírral kenjük be .
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Névnapok:
~bel január 2 Eduárd márc.18, Ibolya aug. 7 Ludmilla szept. 17
Abrahárn aug. 16 máj. 26, okt. 13 Ida apr. 13 Ludovika szept, 3
Achil november 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1, juI. 31, Lukács okt. 18
Adalbert szept. 27 Egyed szept. 1 okt. 23 Lukrécia julius 9
Adám szept. 9 Elek julius 17 Ildikó március 10 Makár január 2
Adám, Eva dec. 24 Elemér febr. 28 llJés julius 20 Magda május 27
Adél jan. 29 Eleonóra febr. 21 lima apr. 18 MagdolnajuI.22,aug.3
Adolár ápr. 21 Elia febr. 10, máj. 24 Ilona aug. 18 Malvina okt. I
Adolf február 12 Előd okt. 22 Imre nov. 5 Manó márc. 26
Adorján márc. 5 Elvira febr. 10 Ince julius 28 Marcell január 9
~gota jan. 11, rebr. 5 Elza dec. 1 Ipoly aug. 13 Marcion április 26
Agnes január 2' Emanuel (Manó) márc. 26 Irén okt; 20 Margit jun. 10 juI. 20
~gOSlOn aug. 28 Emil május 28 IlrmaámaJus3 320d 26 Mária aug. 15: szept,
Akos febr. :a Emilia julius 19 SIV '! aug. '-'b eco 8, dec. 8
Aladár március II Emma apr. 19, nov 24 Iván jun .. 24~' . Mária névn. szept, kis-
Alajos jun. 21 Ernöd aug. 9 Izabella julius 12 asszony ut. elsővas.
Albert április, 23 Engelbert nov. 7 Izidor rnárc. 30. ápr. 4- Mária-MagdoInajuI. 22
Albin március 1 Eörs julius 14 Izsó aug. 26 Maríanna nov. 1
Alfonz okt. 30. Ernesztina aug. 29 Jácmt julius 3 Márk ápr. 25, jun. 18,
Alfréd február 23 Erhardt ápnlis 9 Jakab maj. 1, JUI. 25 október 17
Atice junius 23 Erich máj. 18, szept. ID ,1~nka máJUS 24 Márta juhus 29
Almos február 20 Erika aug 31 [ános nov. 24, dec. 27 Márton nov. 10
Amália jul. ID, okt. 7 Ervin április 26 jenő julius J3 Mártonka január 30
Ambrus ápr. 4. dec. 7 Ernő január 12 Jeromos szept. 30 Máté szept. 21
Ámos március 31 Erzsébet nov. 19 Joachim márc, 20 Matild marc, 14
Anasztaz aug. 17 Eszter május 24 Job szept. 27 Mátyás február 24
András (Bandí ) febr. Etelka okt. 8, dec. 16 Johanna de~. 15 Maximus május 29

4, nov. 30 Eva dec. 24 [olán nov. 20 Medard junius 8
Angelika (Angyalka) Ezsaiás julius 6 Jónas nov. 12 Melánia január 10

május 31 Ezechiel április 10 Jonathán május 11 Menyhért aug. 22
Anna febr. 19, jun. 2, Fábián január 20 Józseffebr. 4, marc, 19, Metód julius 17

julius 26 Farkas szept. 1. aug. 23 a';1g: 27. szept, 18 Mihály szept. 29
AntaJ jan. 17, jun. 13, Faustinus febr. 15 JU~lt JUI..30, dec. ID Miklós dec. 6

julius 5 Felix [unius 9 Juha,,1ulIána febr. 16, Miksa okt. 12
Antónia [un. 13 Ferdinánd május 26 lI,IáJu~22 Milos nov. 26
Antónius május ID Ferenc jan. 29, jun. 16 JulIáI? január 9 Móric szept. 22
Apollinus julius 23 okt. 4 és JO, dec. 3 Juszt!n jumus 16 Mózes május 16
Apollónia január 28 Flóra jun. J9, nov' 23 jusztína szept. 16 NIÍ d áí 30
Aranka febr. 8, dec. 2 Flórián (Flóris) máj' 4 Kaj,etán ápr. 22 Na;ol~~nmni~j~S 7
~risztid ápr. 27 Franciska marc. 9 Kalliszt okt. 14 Narcisz okt 29
Armín április 7, máj. ID Frida május 6 Kálmán okt. 13 Natália dec' 9
Arnold junius 18 Friderikl! szept, 20 Kamil, )<amilla dec. 28 Nikáz dec. '14
Áron április 2 Frl~'yes Ju.hus 18 Kanut J~n. 19 Nikefor marc, 13
Árpád márc, 31, dec.11 Fulop máj. 1 és 26, Károly Jan. 28, nov. 4 Nikodém szept. 15
Artur január 22 aug. 23 Karelln febr. 2 Noé nov. 29
Atala apr. 15 Gábor márc. 24 Katalin febr. 13, ápr, Norbert junius 6
Atanáz május 2 Gabriella dec. 12 30, nov. 25
Atanázia aug. 14 (Gál) Gallus okt. 16 Kázmér márc. 4 Odó !Iov. 18
Attila január 1 Gáspár janúár 6 Kelemen nov. 23 Oktáv.láI? márc. 22
Auguszta dec. 18 Gebhárd aug. 27 Keresztély ápr. 3 Ol~a julius 27
Aurél okt. 5 Gedeon márc 28 okt. 10 Klára aug. 12 Ol!v~r nov. 21
Aurélia dec. 2 Gellért szept. 24 Klernentína nov. 14 Ol!vla. febr. 20, dec. 3
Avell, András nov. 10 Genoveva január 3 Kleofás szept. 25 Ohmpia marc. 10
Balázs február 3 Gergely márc. 12, nov. Klotild junius 3 Orbán máJUS 25
Bálint február 14 17(Csod.) máj. 9 Kocsá ápr, 19 OrsoJya. okt, 21
Barnabás májJ8, [un, 11 Gertrud rnárc. 11 4td OZSokt. 30 Oszkár julius 31
Beatrix julius 29 Gerzson február 22 Kenrád febr. 18 Oszvald a!lg. 5
Beata január 1 Géza február 25 Konstantin labr. 1, máj. 21 Ottó márCIUS23
Béla április 23 Gizella május 8 Kernél julius 3 Ottmár nov. 16
Bella junius 2 Gotthárd május 5 Kamélia márc. 3 Ott?~ár JUI. 2, nov. 4
Benedek március 21 Gottlieb márc. 6 Kristóf márc. 15 Ott!.ha dec. 13
Benjam. jan. 3, márc.31 Gottfried nov. 8 Krisztián márc. 13 Ödon nov. 16
Bernát május 20 Grácián dec. 18 Krisztina julius 24 Özséb aug. 14 .
Berta aug. 6 Guidó szept. 12 Kunigunda márc, 3 Pál jan. 25, marc. 7,
Bertalan aug. ~4 Gusztáv jan. 16, márc. Kunó dec. 10 jun.26,"29 és 30
Bertold [ul. 27, nov. 17 29, aug. 2 Kvirin márc, 30 Paskál május 17
Blanka okt. 25 Gyárfás jun. 19 Lajos aug. 19 és 25 Patrik márc. 11
Bódog jan. 14, nov. 20 Gyöngyike okt, 23 Lámpert szept. 1'i' Paula márc 22, jun. 3
Boldizsár január 6 György április 24 László jun. 27,' aug. 8 Paulina [un. 22
Bonifác máj. 14, jun. 5 Gyula ápr. 12 Lázár dec. 1 Péter, Pál június 29
Borbála dec. 4 Gyözö nov. 3 Laura junius 17 Péter jan. 31, febr. 22,
Brigita febr. 1, okt. 11 Háromkirály (Gáspár, Leander febr. 28 ápr. 29, máj 19, aug.
Brúnó okt. 6 Menyhért,Boldizsár) Lehel aug. 2 1, okt. 19, dec. 5
-Cecllía nov. 22 január 6 Leó ápr. 11 Petra okt..3
Ciril julius 7 Hajnalka márc. 21 Leokádia dec. 9 Petronella május 3 I
Coetestiri ápr, 6 Hedvig okt. 17 Leona, Leontine jan. 4 Piroska jan. 18
Ciprián szept. 26, dec.9 Helga okt. 3 Lénárd nov. 6 Pius máJUS 5, juI. II
Cirjék aug. 8 Helért okt. 14 Lenke ápr. 29, ju\. 23 Placidia okt 11
Cyrill febr. 9, márc. 29 Henriette márc. 16 Lidia ápr. 8 Placidus okt. 5
'-Damaskus dec. 11 .•. te julius 15 Lili julius 11 Polykarp január 26
Dániel julius 21 ert márc. 16 Lipót nov. 15 PolIxena szept. 24
Dávid dec. 29 Hermin ápr. 13, aug. 3 Livia április 6 Pongrác május 12
Dezső máj. 23. dec. 15 Higin január -11 Longinus marc. 15 Rafael jún. 20, okt. 24
Dénes okt. 9 Hilarion okt. 21 Lóránt január 15 Ráhel február 4
Domonkos aug. 4 Hilda szept, 3, [un. 17 Lothár január 27 Rainer junius 11
Donát febr. 17, aug. 1 Huba aug. 19 Lőrinc aug. 10 Raimund január 7 /'
Dorottya febr. 6 Hubert március 20 Luca dec. 13 Rebeka szept. 2/
Dömötör okt. 26 Hugó ápr. 1 Lujza márc. 2 Regi71

Rezső (RudoIi) ápr .17,
nov. 7

Rikárd áprili s 3
Róbert [unius 7
Rókus aug. 16
Róland május 29
Román febr. 29, aug. 9
Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Rufina julius 10
Salamon okt. 24
Samu aug 21
Sándor febr. 26, mtra. 18
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén Január 20
Simeon február 18
Símon jan. 5, okt. 28
Stefánia nov. 28
Szabina okt. '1.7
Szaniszló nov. 13
Szerén a jan. 28
Szerénke szept. 14
Szervác május 13
Szeverin január II
Szeveri an február 21
Szidónia juníus 1
Szilárd április 22
Szilvér junius 20
Szilveszter dec. 31
Szinér dec. 12
Szosztén nov. 28
Szótér április 22
Szörény január 8
Sylvia nov. 26
Tamás márc. 1, dec.

21 és 29
Tacián január 12
Tádé január 24
Terézia jul. 8, okt. 15
Tekla szept, 23
Teobald julius 1
Teodóra szept. 11
Teofil dec. 20
Tibold julius 1
Tibor ápr, 14, aug. 11
Timon április 19
Timótheus aug. 22
Titusz jan. 4, szept, 18
Tivadar ápr, 20, nov. 9
Tóbiás junius 13
Tódor február 1
Ubul május 11
Ulrik julius 4
Valér dec. 15
Valéria ápr. 28
Valter julius 16
Vanda január 26
Vazul junius 14
Vendel okt. 20
Vencel szept, 28
Veronika julius 9
Vid Iuníus 15
Vidor január 13
Viktor szept. 5
Viktória dec. 23
Vilhelmina szept. 19
Vilibald julius 7
Vilmos jan. 10, jun. 25
Vilma dec. 5
Vince ápr. 5, julius 19
Viola dec. 19
Virgil nov. 27
Virgtlla január 31
Xavér (Ferenc) dec. 3
Zakariás szept. 6/
Zelma január 23
Zenó dec. '22
Zenő október/29
Zita április-?1
Zoárd.,.a€'cember 30
Zoltán márc, 8, jún. 23
Zsigmod május 2
Zsófia má/'us 15
Zsolt ápri is 10

. Zsuzsánna február 19.





Az -érett férfiúság
vallásossága. *)

Irta: ,D. Kapi Béla püspök.

Efez 4, 14-16.:'Ne legyünk többé gyermekek, kiket idestova hány a
hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a
tévelygés ravaszságához való csahirdság által; hanem az igazságot követ-
vén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a
Krisztusban; akiből az egész test, szép renddel egyberakatván és egybe-
szerkesztvén az O segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak
mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek nevekedését a maga
fölépítésére szeretetben.

A reformáció tulajdonképpeni lényege a bűnös ember üdvösség harcában
van. Tanítása nem dogmák hosszú sorozatában áll, hanem egy határozott
életformában, egy élesen megrajzolt vallási élettípusban. Ez az érett férfiú-
.ság vallásossága ..

Ennek a vallásos típusnak jellemvonásai: 1. az üdvösség kérdésének
halálos komolysága; 2. a nagykorúság és felelösségtudat; 3. a meggyőződés
határozottsága és 4. a szeretet emelkedettsége,

1. Az érett férfiúság vallásossága azzal a halálos komolysággal kezdő-
dik, mellyel Istenhez való helyzetét, saját bűnösségét és annak megsemmi-
sítő következményeit megítéli. Örök kérdésként zúg lelkében: bűnösségem
ellenére hogyan nyerhetem el lsten kegyelmét? Hogyan szabadulhatok meg
bűneim terhétől és hogyan munkálhatom örök üdvösségemet? Az ember
megtört lélekkel érzi, hogy a bűn és igazság kiegyenJítésének kérdése
egyet jelent a boldogság, az életérték. a hivatásbetöJtés, az üdvösség kér-
désével. Ebben az' életproblémában váltak izmostestű emberek eszkéiékk«,
véres testüket korbácsoló flagenlánsok az üdvösségkeresés lovagjaivá,
horpadtmellű barátok, a test győzelmes vitézeivé, az lsten titokzatos arcát
keresá misztikusok Krisztus rabjaivá.

Halálos komolysággal! A kérdést nem lehet elintézni fölényes közöm-
bösséggel, avagy a félvallásosság és látszatvallásosság csillogásával. Nem
intézhetjük el kultúráJtságunkkal, avagy életünk erkölcsi értékeivel sem.

A reformáció halálos komolysággal kijelenti, hogy rajtad csak lsten
segíthet! De azt is mondja, hogy lsten rajtad egyedül Krisztus által segít.

*) Részlet D. Kapi Béla püspök "Kegyelem és élet" dmű új művébóI.
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2. Az érett férfiúság vallásossága, a nagykorúság és felelősségtudat
vallásossága.

Az apostol az igazi vallásosság feltételét "a Krisztus teljességének"
megismerésében és bírásában látja. Az egész Krisztust kell megismernünk
és bírnunk. Ismernünk kell küldetésének, személyének, hivatásának, tanítói-,
főpapi-, királyi-munkájának vonásait. Ismernünk kell azt is, hogy egykor
miért jött a földre és miért jön ma is a földre. Miért áll életem kereszt-
útjaira? Miért kiáltja nevemet kísértések éjszakájában? Miért hinti igéjé-
nek magját lelkembe és miért viszi görnyedt vállán életem keresztjét?

De meg kell ismern em Jézus módszerét és célját is." Ő engem gyerme-
kévé tesz, nem pedig rabszolgájává. A nagykorúság méltóságába emel és
nem taszít a szolgaság megszégyenítő sorsá~a. Felszabadít az emberi
tekintelvek hatalmaskodása alól. Letöri a vallási élet külsőleges bilincseit.
Megszünteti az" egyéniséget megsemmisítő gyámságot. Felszabadít a tör-
vény betűje alól, de ugyanakkor megtölt a törvény lelkével. Szabadságra
véltott meg s nekem jogom, méltóságom és boldogságom, hogy mehetek
az én Istenemhez, szólhatok hozzá gyermeki könyő'rgéssel s szeme elé
teregethetetn bűnös lelkem minden terhét, kínját és sebét!

A nagykorúság vallásosságában megvan a felelősségtudat követe.1ése
is. Felelősek vagyunk önmagunk ért. Felelősek vagyunk cselekedeteinkért
és mulasztásainkért. -Ezt a felelősséget minden embernek magának kell

hordoznia. Nem háríthatod át azt szüleidre, élettársadra, barátodra, de nem
háríthatod át azt egyházadra sem. Ha az anyaszentegyház saját testével
védne is és rád heltnozné minden kincsét, ha martírvérbe éztetott, dicsősége
etenvtoneleibol szőtt palástját rád borítaná s egetverő tűzoszloppá tenné
Istenről szóló bizonyságtételeit, akkor sem vehetné le rólad az önmagadért
való felelősséget. Neked kell keresned lelkedet. Neked kell pönitenciáznod,
'vergődnöd, könyörögnöd. Az egyház csak segít, de az érett férfiúság
vallásosságában te állsz a küzdő porondon és te vagy felelős önmagadért.

. 3. Az érett férfiúság vallásossága a határozottság jellemvonását mu-
.tet j«. Ez a határozottság hithűség és egyházhűség alakjában lép elénk.

Hithűségünk azt jelenti, hogy hiszünk Krisztus kijelentett igéjében
és bizodalmunkat helyezzük az ő ígéretébe. Nem azért hiszünk valamit,

mert annak .igazságát dogma foglalja össze, hanem azért van dogmánk,
mert van dogmába összefoglalható vallási meggyőződésünk. Nem dogmából
fejlödik hitünk, hanem hitünkből fejlődik dogmánk. Vallásos életünk közép-
pontjában nem a zsinatoló és törvényeket hozó egyház áll, bármily dárga
legyen is az lelkünknek, hanem maga az élő Krisztus. Gondolatom, "vágyam
és kívánságom Isten örök igazságaival táplálkozik. Ő hozzá fut zajongó lel-
kem zakatoló kérdéseivel. mint zuhogó hullámok örök válaszadójuk ölébe,
.az óceánba. Benne mélyül hitem és lesz valósággá. Jöhetnek idegen szellem-
.áramlatok, mellettem roboghat felforgató világnézetek harci szekere, hitem
gránitoszloppá merevedik, mint hegyoromról égielé mutató kokereszt.
Támadás, változás, gúny, harc között bátran kiáltom: tudom kiben hiszek!

Ez a hithűség nem érzelmi megnyilatkozás, nem hangulat, avagy nemes
szenvedély csupán. Igét olvasó szemem, prédikációt hallgató fülem, a ki-
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jelentés mélységeiben elmerülö értelmem, isteni akarat és jóság, fenyítő
korbács és simogató apai kéz élménnyé teszik azt lelkem égö kohójában.
Száz és ezer hangból, színből, igazságból, ígéretből tevődik össze, míg
boldogan vallhatam: tudom kiben hiszek!

Fegyverrel szabdalhatják egyházamat. Csak köntösét érhetik. Ki örök
tartaImát jelenti, sértetlen marad. Gúnykorbáccsal sebesre vérezhetik. Csak
embert sebezhet a gonosz bántalom, maga az egyház sértetlen marad. Meg-
aláztatáskor Husz máglyatűzéből zendül a vígasztalás: Jézusom, Íme, el-
ítélve láthatod magadat! A reformáció harci dalában feloldódik az egy-
házért való szenvedés, megaláztatás, üldöztetés, kereszthordozás, lever et-
tetés és elbukás minden gyötrelme.

4. Az érett férfíúság vallásosságának jellemvonása a szeretet emelke-
dettsége. Az apostol az egyházat Krisztus testeként állítja elénk s azt
mondja, hogy "az igazságot 'követvén szeretetben, mindenestől fogva ne-
vekedjünk abban, aki a fej, a Ktisziusben".

A hívő emberek Krisztus testének élő darabját képezik. Egymásmellett
elhely ezkednek s mindegyiknek fejlődnie kell. Nem vesztegelhetnek, tnun-
kálkodniok kell. Ennek pedig elutasíthatatlan feltétele az élő test törvénye,
mely szerint minden életet, erőt, fejlődést a fej biztosit. Az anyaszentegy-
házban élve, Krisztusban élünk. Krisztus testében élve, egymásba kapcsoló-
dik életünk. Ezért az igazságot kell szolgálnunk a szeretetben.

Ez a szeretet önmagunk fölé emel shithűségünket mások hitének
megbecsülésével összhangba hozza. Egyházhűségünket összebékélteti más
egyházak meggyőződésével. Az érett férfíúság vallásosságának nemes
vonása ez. Összekötő aranyláncszem az istenimádók láthatatlan szövetsé-
gében. Az apostol intelme világosan megszabja ennek a lelki egységnek
útját. .Kovessétek az igazságot szereietben:" Az Istentől származó igaz-
ságot szerétetben kell szolgálni. Ha az igazság kizárja a szeretetet, akkor
az igazság nem Istentől való, vagy pedig a szeretet emberi szó csupán
és nem Isten szeretetének 'visszaverődő fénye.

Legyünk hát háládatosak Istennek, hogy evangélikusok vagyunk. Le-
gyünk büszkék egyházunk evangéliami tisztaságára és tanításának Krisztus
tanításával való azonosságára. De ugyanakkor hithűségünket és egyház-
hűségünket emeljük a szeretet magasságába, hogy tudjuk a keresztyén
egyházakkal az igazságot szeretetben szolgálni.

Ime, ezek az érett férfíúság vallásosságának elhatározó vonásai. Az
üdvösség kérdését állítja az élet középpontjába, ítéletében és elhatározá-
sában nagykorú, van felelősségtudata, határozottsága és emelkedettsége.
Látszólag csak egy vallásos tipus képét rajzolja elénk, mégis benne van a·
reformáció minden áldása és Istentől adott minden drága értéke. Megtalá-
lom benne önmagamat s ítéletet hallok vallásosságom értékéről, evangéli-
kusságom jelleméről és egyházamhoz való viszonyomról. Igy lesz az érett
férfíúság vallásossága számunkra hálaadó lsten-magasztalás, bizonyságtevő
ősök előtt való meghódolás, isteni értékek boldog feltárulása, lelkünkön
kopogtató halk kérdés s szívünk mélyéről elinduló bűnbánati ének.
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keményen állottak a követelésekkel
szemben s kitartottak igazuk mellett.
Nem hitték, hogy az orosz' tényleg'
beváltja fenyegetését és fegyverrel
viszi keresztül akaratát.

1939 nov. 21-én még azt olvassuk
az újságokból, hogy Finnország nyu-
galommal néz a jövő felé. A finnek

.A finnek 'szabadságharca.
Testvéreink élnek északon. Mióta

jobban ismerni kezdjük őket, tudjuk
róluk, hogy nagyon szeretik Istent.
Felébredt nép. Hívő nép. Evangéliku-'
sok. A lé1ek szornja tízezerszámra
hajtja őket az ige közé. Becsületes-
ségük példás az egész világ előtt.
Isten is nagyon szereti őket. Szép
országot jelölt ki nékik: sok
ezer tó, a fenyőerdők, az éj-
féli nap, az északi fény or-
szágát. Sok harcban, szenve-
désben megedzette őket és
azután szabaddá tette orszá-
gukat. Lelküket megérintette
Szentlelke erejével s hitet-
lenekből hívők, alvókból fel-
ébredtek, halottakból .élők
lettek.

Majdnem írigykedve néz-
tünk rájuk. A mi életünk
nyugtalan, állandó harci szen-
vedélyek kereszttüzében
élünk; az ő földjük ott észa-
kon a csend országa, a béke
országa. '.

Volt. Huszonegy évig.
Isten szeretete eddig ál-

dást hozott rájuk, most ke-
mény próbára tette őket. A
csendországát harci zaj verte
fel: bombák robbanása, gép-
fegyverkattogás, ágyúk dör-
gése, halálhörgés. segélykiál-
tás, özvegyek, árvák zoko-
gása. A béke országában há-
borút kezdett a gyúlölet, ott-
honokat dúlt fel, menekü-
lésre kényszerített, földalatti
óvóhelyekre bújtatott: állandó ret-
tegés lett az élet.

Már akkor meghökkentünk, mikor
a szovjet a balti állam oknál lépett
elő követelésekkel. Már akkor sej-
tettük a bajt. Nem ért egészen vá-
ratlanul, mikor az orosznak hirtelen
Finnországtói is lett követelnivalója.
Itt nem ment minden olyan símán,
mint a balti állam oknál. A moszkvai

rgyalások hetekig húzódtak el.. k
inn kiküldöttek többször utaztak
özben haza tanácskérésre. A finnek

Finn őrszem.

nem -győzik eléggé- hangsúlyozni,
hogy ők békében akarnak élni Orosz-
országgal s ha ők így akarják, miért
bántaná őket a szornszéd.

Az orosz sem hitte, hogy Finnor-
szág fegyvert merjen fogni ellenál-
lásra. Először csak politikai és gaz-
dasági túlsúlyával akart győzelmet
elérni. De mivel ez nem sikerült, cél-
tudatosan készíti elő a háborút. Nov.
26-án azt híresztelik, hogy a finnek
átlőttek a határon. Emiatt harcias
tüntetéseket rendeznek Moszkvában:,

3



Orosz bombavetók pusztítása.
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"A finn kormány kihívást intézett a
Szovjetunió ellen."

Helsinkiben tudják, hogy ez. nem
más, mint a Finnország ellen indí-
tandó támadás előhírnöke.

28-án Oroszország érvénytelennek
nyilvánítja a támadást kizáró egyez-
ményt Finnország és Oroszország
között. 29-én megszakítja a diplo-
máciai viszonyt Finnországgal.

30-án reggel 7-kor az orosz csa-
patok Suojárvinél átlépték a finn ha-
tárt. A Mannerheim-vonalnál erős
harcole kezdődnek, finn városok el-, '

len sorozatos légi támadásokat intéz-
nek.

Nagyot dobbant az egész világ
szíve. Mi lesz ebből? Mindenki saj-
nálta őket. Nem hitte senki, hogy
eredményes lehet az ellenállásuk. 4
millió 180 millió ellen! Sokan látták
is már a kís ország halálát és mon-
dották: "Miért is fogtak fegyvert?
Miért nem .engedtek Pl Kár értük!"

Miért is fogtak hát fegyvert?
A Szovjet követelte a Mannerheim-

vonal kiürítését, a karjalai földszoros
egy részének átengedését (Leningrád
biztonsága kívánja meg ezt!), köve-
telte Petsamot és a Hanko-Iélszige-
tet vagyis Finnország legfőbb tengeri
útjainak az átengedését. Ezekről a
követelésekről ezt mondja Cajander

finn miniszterelnök: "Az orosz kö-
vetelések teljesítése délen megszűn-
tetné Finnország védelmét s veszé-

'lyeztetné a finn függetlenséget." Nem
akarják, hogy az országuk megint az
orosz kezei közé kerüljön. Elegük
volt ebből 110 évig. De ne gondol-
juk, hogy csupán erről van szó. A
finn nép nemcsak' hazája független-
ségéért fogott fegyvert. Sokkal na-
gyobb dolgok forogtak itt kockán,
mint egy kis népnek a függetlensége.
A Mannerheim-vonalnál, a Ladogá-
nál és Petsamonál a keresztyén hit

ütközött meg az istentelenséggel. A
finn nép fegyvert fogott, mert nem
akart útat nyitni az istentelenségnek,
nem akart meghajolni az istentelen-
ség előtt, mint ahogy Jézus nem akart
leborulni a Sátán előtt. Ismerjük a
szovjet programot: "Míg élünk Isten
ellen akarunk harcolni, legtávolabbi
egébe akarjuk űzni őt s bárhová me-
neküljön, utána megyünk és elpusz-
títjuk." Parancsot ad templomok és
kórházak bombázására. mondják a
fogságba került oroszok. Stern had-
seregparancsnok az orosz katonák
holttesteiből akar hídat emelni a
Mannerheim-vonalon keresztül.

A finn nép mindent Isten kezébe
tesz. Moszkvába induló követeit az
"Erős várunk" éneklésével búcsúz-



tatja a helsinki-í pályaudvarra össze-
gyűlt hatalmas tömeg. Minden finn
katona felszereléséhez hozzátartozik
a kis templomi énekeskönyv. Az
orosz foglyok között 10.000 orosz-
nyelvű újtestámentumot osztanak
szét, Repülőgépről biblákat szórnak
Leningrádba. "Ez a hit harca" -
mondja egy finn ember - "az isten-
hitet védjük. Oroszországban van-
nak mozik, színházak, tánchelyiségek.
mulatozás, Isten-gyalázás, elnyomás
és rabszolgaság. Ezekért nem érde-
mes harcban elesni. De Isten, biblia,
hit, otthon, haza és szabadság vé-
delmében életét adhatja az ember."

Mannermaa püspök ezt írja: "Tud-
játok, miröl. van szó nehéz harcunk-
ban: népünk és keresztyénségünk lé-
téről. Reményünk Isten és egyedül
csak Ő, nem vagyunk tehát remény-
telenek. De talán nem csodálkoztok,
ha azt mondjuk: nehéz."

A finn ek harca nemcsak az ő földi
országukért, hanem Isten országáért
való harc is volt. Nem csak énekel-
ték, hanem valóban belevetették ma-
gukat ebbe a hitbe: .Kíncsünk, éle-
tünk, nőnk és gyermekünk, mind el-
vehetik, mit ér az ö nékik, miénk a
menny örökre." Csak a hit képesít-
hette őket ilyen reménytelennek lát-
szó küzdelemre. Csak így remény-
kedhettek a Dávid és nem a Gó-
liáth győzelmében. Tudták, hogyem-
beri számítás szerint győzniök nem
lehet. De ha veszítenek is, lélekben
ök a győztesek, mert "mit használ
az embernek, ha az egész világot
megnyeri is, de a lelkében kárt vall."

Az 1200 km-es határnak egyszerre
négy pontján indult meg az, orosz
támadás. Az orosz egy hét alatt Hel-
sinkiben szándékozott lenni, oda irá-
nyultak a déli, Ladogató körüli tá-
madások. Északon, Petsamonál és
Finnország ú. n. ,;darázsderekánál".
az irány Oulu, hogy annak elfogla-
lásával elvágják Finnország vasúti
összeköttetését s a menekülési vona-
lát Svédország felé. Az oroszoknak
kezdeti sikerei voltak. Hamarosan el-
foglalták Petsamot, délebbre Sallá-
nál 100 km-nyire benyomultak az or-
szágba,a Ladaga f ölött is finn terü-
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Ieten folyt a harc s a karjalai föld-
szorosban is kénytelenek voltak a
finnek lassan visszahúzódni a Man-
nerheim erődvonalba.

De csak néhány nap tartott a si-
kerük, mert a finn' ellentámadások
mind eredményesebbek lettek. A finn
támadás mindig az utánpótlás és az
összekötő vonalak ellen irányuIt. Az
orosznak ez volt a leggyöngéb pont-

A háború áldozatai,

ja, mert az e célt szolgáló mur-
manszki vasút messze volt a tűzvonal
mögött. Az utánpótlásuktél meg-
fosztott orosz csapatok hamarosan
hátrálni voltak kénytelenek s máris
orosz területen folyt több helyütt a
harc.

A nyugalomból 72 évesen ismét a
hadsereg élére állított Mannerheim
Gusztáv marsall és vezérkara pom-
pásan szervezte meg a védelmet. Bí.
zott is benne az egész finn nép. Csak
Istenben bíztak jobban. "Nekünk van
Istenünk és van Mannerheimünk. Az.
oroszoknak semmijük sincs."

3*
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Isten a finnek legjobb szövetsége
volt. Küldött olyan telet, amilyen em-
beremlékezet óta nem volt Finnor-

ból. A hatalmas hóesés járhatatlanná
tette a határról Finnországba vezető
amúgy is kevés utat. A gépesített se-

J
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Indul a sí-járőr.

szágban sem. Északon 57 Co, délen
50° a legnagyobb hideg. A vissza-
vonuló oroszok valóságos hadserege-

regek elakadtak a hóban. Csak az
ügyesen mozgó sítalpas finnek tud-
tak eredményt elérni.

A haza védelmében az asszonyok is részt vettek.

ket hagytak hátra megfagyott néma I Egy hétből hetek, hónapok lettek
katonákból, befagyott harci kocsik- az egész világ bámulatára safinnek



küzdenek. Hiába dobott az orosz
újabb és újabb százezreket a harcba,
igen szomorú tapasztalatokat kellett

Kianta-tó, Summa örökre gyászos
emlékű nevek lesznek az orosz tör-
ténelemben.

csak nem mutattak hajlandóságot a
hátrálásra. Az orosz foglyok is be-
ismerték, hogya finnek csodálatosan
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felbombázott jegén, a finn gépfegy-
verek tüzében s a Mannerheini-vonal
betonerődjei előtt. Salla, Suomissalmi,

Munkában a finn mesterlovtik,

Gazdag hadianyag-zsákmány. vv
zereznie. Egész szovjet hadosztályok I Míg az orosz katona kényszerből
emrnisültek meg fagyban, a tavak harcolt, a finn nagy lelkesedéssel.
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Egy haldokló hös utolsó szavai ezek
voltak: "Szívesen adtam volna töb-
bet is, mint az életemet. Soha ilyen
boldog nem voltam."

Nagy lelkesedéssel nézi a hősi küz-
delmet az egész finn nép. Így írnak
abban az időben a finn nők:

"Egy .talpalattnyi földet se enge-
dünk át a muszkának."

"Hiszem, hogy nem pusztítanak el

rulnak, részt veszek köztük a Lotta-
munkában."

"Mindenki el akarja hozni a maga
szalmaszálát a közös tűzre; vagy is
szolgálni a hazát lehetőség szerint.
Nem is vagyunk most egyes emberek,
hanem egy test. Olyan megfoghatat-
lanul nagy idők ezek, hálásak lehe-
tünk, hogy most élünk. Mikor gyö-
nyörűségesebb meghalni, mint most,

Megsemmisftett orosz ezred szekértábora.

bennünket. Mi győzünk, ha sok áldo-
zat árán is. Ha legnagyobb részünk
elpusztulna, új nemzedék nő, amely
újjá építi a hazát s akik előtt nem
~ell szégyenkeznünk, hogy ellenállás
rlélkül engedtük a muszkát rendel-
kezni nálunk." -

"A bátyám az első tűzvonal ban har-
col. Büszke vagyok, hogy nekem is
van valakim a többj. bátor fiú közt a
haza védelmében. Magarp.is ott .sze-
retnék lenni, de munkárrrat nem hagy-
hatom, ezt is el kell végezni valaki-
nek. Ellenben karjalai menekültek
Vannak itt, akik nagy segítségre szo-

ha ez Isten akarata, viszont Isten aka-
rata nélkül karcolás sem eshetik raj-
tunk." •

"Bátrak és nagyszerűek' if' {iaink s
bizonyára legnagyobb résL, _ bízik
Istenben, - 'ebben van a gyozelem
titka. "

Azok a finn nők írták ezeket, akik
a háborút nem jajgatással és sír án-
kozással fogadták, _hanem beálltak
'ott ho P" a férfiak helyére, a legnehé-
'z~bb' munkákba is, varrták éjjel-nap-
pal a meleg ruhát a katonáknak, be-
léptek a Lotta-seregbe s lettek belő-
lük tábori szakácsok, telefonisták,



Elfogott orosz tank-osztag.

irodisták, betegápolók. S adtak ma-
guk is hősi halottakat a hazának.

A háború nem csak a fronton volt
borzalmas, hanem odahaza is. Na-
ponta százával jelennek meg a szov-
jet repülők Finnország fölött s he-
tenként 6-7000, sőt később 10.000
bomba hull békés városokra és fal-
vak ra. A nagyobb városokban utca-
sorokat pusztít el a bombázás és ab-
lakok alig maradnak épen. A 17.000
lakosú Sortavala egyszerűen eltűnt a
föld színéröl. A lakosságnak olykor
naponta többször is el kell rejtőznie

a jól megépített óvóhelyeken, szinte
már szokatlan a nap, amikor nincs
légi riadó. Örülnek a ködös, felhős,
rossz időnek, amikor "Molotov nem
lát repülni" s félnek a holdfénytől,
csillagsugártól és napsütéstől. A vo-
natok, ~yakran megállnak nyilt pá-
lyán az utasok. az erdőbe kényte-
lenek menekülni a repülőtámadás
elől, ami nagy hóban nem éppen
könnyű szaladást jelent. Ilyenkor
még a sinekmenti erdőket is végig
géppuskázzák az orosz repülők.. A
sors iróniája, hogy egy·. orosz fog-
lyokkal telezsúfolt lezárt vonatot is
elpusztítanak a repülők, hogya fog-
lyok között alig maradt élve valaki.
A S70Vjt:t repülök ,<!éppuskáznak még
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magányos emberekre, gyermekekre
is, ha észreveszik őket.

De ahogya fiúk tartják a Manner-
heirn-vonalat, úgy tartja a polgári
lakosság a belső frontot. Nyugodtan
ürítik ki a városokat, helyezik biz-
tonságba tanyákon gyermekeiket,
öregeiket. Nem roppannak össze a
szakadatlan támadás alatt. Fegyel-
mezettek az idegeik. A hozzánk ér-
kező levelek nem beszélnek csügge-
désről, félelemről:

"A szovjettárnadásban a leg rette-
tesebb, hogy nem elégszenek meg a

hadsereg elleni küzdelemrríel, hanem
a békés polgárságot is szorongatják.
E . támadások katonai jelentősége
nulla, csak a nép, különösen a nők
és gyermekek szenvednek miatta."

Igen tanulságos egy öreg falusi es-
peres következő levele:

"A karácsonyestét csendben tölthet-
tük, de karácsony napján már hull-.
tak az ellenség bombái. O-év esté-
jén ismét nagyobb bombázás volt,
amely sok otthont elpusztított. Mi
öregek néhányszor elutaztunk köz-
ben, hogy elcsendesítsük idegeinket.
Segédlelkészem, aki több évig volt
Spanyolországban s ott megszokta a
bombázást, nem mozdult sehová.

Falunkban a háború 104 napja alatt
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137-szer volt légi riadó, IS-szor bom-
bázás, 6 ember meghalt, 17 megsebe-
sült. A kórházra kb. 100 gyújtóbern-
bM dobtak, de csakI talált. 60 be-
teg volt benne, egynek sem lett baja,
244 ház rongálódott meg, ebből 10
porig égett.

Tőlünk a fronton kb. 50-en estek
el, így sok volt a katonatemetésünk,
ami igen nehéz papi feladat, ép úgy,
mint a halálhír közlése a hozzátar-
tozókkal. "

Csodálatos ez a nyugodt hősiesség
, a háború 3 hónapja alatt. Az orosz-

ember. A szovjet pedig már 700.000
emberrel támadt Karjalában, irtóza-
tos offenzívát folytatott 3 hétig,
nagy áldozatok árán 'benyonult a
Mannerheim-vonalba és elérte Viipu-
rit. Külföldi segítség csak nem jött.
Magukra hagyva nem bírhatják so-
káig ezt az erőfeszítést. Hogy a hiá-
bavaló emberáldozatot és a nagyobb
tragédiát elkerüljék, 1940 márc. 12-én
a finn kiküldöttek Moszkvában alá-
írták .a békeszerződést, amely-ben
Karjala nagyrészéről kénytelenek le-
mondani.

Orosz tábor csata után.

nak már 200.000 embere esett el, a
finnek közül is 20.000. Az orosz bő-
ven tudta pótolni veszteségeit, a finn
sehonnan. Külföldi segítséget remél-
tek. Ismételten kérték a keresztyén
világ. segítségét, hiszen ők az egész
keresztyénségért és civilizációért is'
harcoltak. Kaptak hadianyagot, repü-
lőgépet, anyagi támogatást (a magyar-
evangélikus egyház is küldött 40.000
pengőt) és 2 zászlóalj önkéntest.
Pedig nekik 100.000 ember kellett
volna, hogy az első naptól szünet nél-
kűl harcoló katonákat leválthassák.

Fogyott a hadi-készlet, fogyott az

Az egész finn népet leverte a hír,
amelyet az újságok gyászkeretben
hoztak. Félárbócra vonták a zászló-
kat.' Gyászol az egész nép. De a csa-
pást is erős, bízakodó, hívő lélek-
kel viselik. Íme, ismét néhány levél-
idézet:

"Kezdetben egész lehetetlennek
tűnt föl az egész. Mintha mindennek
vége szakadt volna. Hiábavalónak
tűnt föl világosság után kutatni eb-
ben a sötétségben. "A mélységböl
kiáltok Hozzád, Uram," - e kiáltás
visszhangzott bennem az egész há-
ború alatt, de még reménytelenebbül
most a megrázó béke után. Az vi-
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gasztaló, hogy megszűnt az öldök-
lés, de ezt a vigaszt nem tudtuk fel-
fogni a lesújtó tudattól, hogy szép
Karjalánk legnagyobb részét az el-
lenségnek kellett odaadnunk.
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De lassan új otthonok fognak tá-
madni, uj szántóföldeket vágnak,
csak az átmenet nehéz. Sok szere-
tetre, imádságra, kemény munkára
és erőfeszítésre van szükség."

Bombatűzek oltása.

Egyre úgy érezzük, az öröm nem
lesz többé öröm, de a szomorúságba
sem szabad temetkeznünk, ez Isten

"A finn nép is, mint a magyar, hisz
hazája feltámadásában. Nem ez az
első, talán nem is az utolsó eset, hogy

,
A romok eltakarítása után majd új éjet kezdődik.

iránt vétek lenne. Hisz Ö csodásan
védett minket, ha sok vért hagyott
is omolni a hazáért. Nehéz- a karja-
laiaknak, otthonukat, földjüket vesz-
tettek nek egyelőre idegen födél alatt.

az orosz feldaraboltá földünket, de
a finn nép mindíg feltámadott."

"Isten most tanít minket a legne-
hezebb imádságra: legyen meg a Te
akaratod." .
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"Az ember kötelessége alávetni ma-
gát Isten akaratának. Mibe kapasz-
kodnak azok, akiknek nincs Istenük?
Mi mégis csak boldogok vagyunk!'"

A finn nép sorsát mi meg tudjuk

érteni, Nekik most sok imádság
van szükségük. Eddig csak Magya
ország feltámadásáért imádkoztu
Imádkozzunk ezután Finnország f
támadásáért is! Garam Lajo

Családfa alatt.
Irta: Bakó József.

Rendelet jelent meg, hogy bizonyltsam
zsidómentes voltomat. Először bosszantott,
később már örültem neki, mint akit bele-
taszítanak a vízbe, amelynek látásától egy
kicsikét borsókázotta bőre. Nem azért
féltem, mintha megsaidult volna bennem
az ősök magyarsága. Nem. Féltem az út-
tól, mely a családi törzshöz vezet, Szo-
morú tapasztalataim vannak e téren.

Elöljáróul egyet elmondok, mert hozzá
tartozik a kutatásomhoz, mint a forrás gö-
gicsélő csobogása a zuhatag dörgéséhez.
Illetőségern irányában tapogatóztam. Jobb-
ra, balra paragrafusok kólintottak fejbe.

Ahol tanítok jelenleg, avval utasítottak
el, hogy nincs meg a törvényes jogom,
mert csak két éve lakom a város falai kö-
zött. Ahol hat évig működtem, ott azzal
a kifogással utasítottak félre, nem fizet-
tem adót. Oh, dehogy nem! Hat évig 90
pengő ért húztam a tanyai tanítóság eléggé
megkopott dicsőségét. A fizetés-nélküli
nyári hónapokban vagy özvegy anyám nya-
kára menekültem az éhség elől, vagy ta-
nulmányozás címen barangoltam a világot.
Tapasztalatokban meghíztam igaz, de ön-
érzetem és testi súlyorn bizony nagyon ke-
szeggé változott. A fiatalság tartalékolt hi-
téből is már csak a zsák fenekén volt va-
lami. És ebből a valamibŐl kellett hízlalní
a, boldog nagy Magyarország gondolatát.

Vagy ez nem adófízetéar! Lehetséges.
A kisemrnizett ember nem szokott ' a tár-
sadalmi, jogi fogalmak körül finornkodni.:
Ha nfegrúgják: ordít, ha éhes: vicsorog,
ha álmos: végig dől a legszebb iIIems~a-
bályon is. Szóval az adófizetési lapom ki-
töltetlenül maradt. Tehát nem - fogadtak el
joghoz kötött polgárnak. Lebegtern . ég és
föld között, mint egy árva léggömb, Ki-
lencven gyermek engem lesett. Közben lel-
kiismeretes hűséggel tanítottam a Polgári
jogok és kötelességeket a tanterv szerint.

Gyerünk a bölcsőhöz! Az rnindíg jó é&
felej tető. Most az egyszer az is kegyetlen
volt. A szü\őfalum jegyzője évtizedes tá-
vollétemet tartotta pajzsúl. Nem adott il-
letőségi bizonyítványt. Nem voltam tehát
jogilag sehovase-való. Cinikusari megtapo-
gattam magamat. Hátha nem is vagyok?!
Csak én akarom ráerőszakolni magamat
egy közösségre. De voltam. Még hozzá
sajgó fájdalom!

Másnap pedig, mikor az elutasító vég-
zést megkaptam, az illetéségről kellett ta-
nítanom. Ugye a sors milyen szívtelen?

Ha ő az, én is! Tükörré változtam: néz-
hette bennem önmagát. A gyermekeknek
azért mégsem említettem meg, hogy iog-
talanul kell a jogról beszélnern. Nemzetiségi
az iskolám. Úgyis vermek fölött jár a ma-
gyar gondolat. VigXázni kell minden lé-
pésnél, nehogyelejtsem azt .e képet, ame-
lyet véremben hordbzok és szeretném' meg-
szeretettetni. ,

* * *
Megyek apám faluja felé. Alig tudok

róla valamit. Eddig nem tapasztalt érzé-
sek dugdossák ••fel bennem a fejüket. Né-
melyikre mosolygok, némelyiktél elfordu-
lok. Minél jobban közeledik a kertek alja,
annál jobban füstöl az agyam. Körül nagy
rétek, legelő, tehenekkel. A pásztor alszik,
a puli őriz. Kárba nem mehetnek. Minek
mennének, 'elég. tágas asztalra terítettek
nékik. Másfelé aszály dühöng, itt a folyó
mellett egészséges füvek 'teremnek.

Egy kerékpáros közeledik. Mikor mel-
lérn ér, leugrik és bemutatkozik: Unoka-
öcsém. Pesti fiú és iparos. Nyaral.

- Hogyan tudtad, hogy ki vagyok?
kérdezem.

- Hasonlít az apámhoz. Bs ' megérez-
tem ...



No, itt már iö helyen járok. - Sokáig
elnéztem a barna hajú, nyilt tekintetű öcs-
kösörnet.

... Megéreztem! ... Mennyi rejtély zsú-
folódik össze ebben a szóban. Titokzatos,
vérben lakó erők jelentkeztek a fiún ke-
resztül. Egymást vizsgálva mentünk a falu
felé. A kastély mellett elhallgattam a kér-
dezősködéssel. Az öcsém rámutatott egy
jól megtermett házra:

Ez az ősi fészek.
Kicsit csalódottan néztem, mert az anyám-

tóI hallottak után kastélynak nevezték. Pe-
dig sohasem lehetett az. Most a földbirto-
kos cselédjel laknak benne. N~gycsalád.
Beszélgetésükból megtud tam, hogy korcs-
máros volt egyik ősöm. Az egyik már csak
üldögélni tudó cselédasszony ismerte is az
apámat. Kérdezgetrem felőle, mert én nem
ismertem. Két éves koromban meghalt. A
sírja ott van az én szülőfalumban, a szülö-
háza pedig itt, amelyben állok. Ö itt szü-
letett, én bennem pedig itt halt meg egy
színes mese, a családom nagyságáról.

Apám egyetlen', élő hugát öleltem aztán
magamhoz 80 évével együtt. Kegyelem-
kenyéren élt. Panaszkodott. Nem a multra,
csak a halálra, mert nagyon késedelmes-
kedik. A fiatal pesti legény dermedten hall-
gatta sírfeltáró kérdéseimet. Nagynéném
szavai szomorúak és dohosak voltak. Néha,
mikor kiegyenesedett benne a büszkeség,
láthattam, hogy milyen lehetett valamikor.

Elfakult fényképeket akasztott le a fal-
ról. O beszélt, én meg hallgattam a mult
dicsőségét, hogy papékhoz járt be évtize-
dekig mosni. Akárcsak édesanyám a szülö-
f~umbeIi paphoz. Úgy látszik a fölfelé tö-
rekedésnek ez az első lépcsője.

Átmentem a paphoz a családfa ügyben.
Régi ismerősöm. Előre megmondta, hogy
mi járatban vagyok. Föl ütötte a matriku-
lust. Egy-két perc és már ott álltam a csa-
ládfa alatt: Jó érzés! A lelkész mosolygott.
A rend az Egyházat dicsérte, a származás
engem. Nemesi: vér is bújócskázik bennem
nagyanyám révén.' Nem adok rá semmit,
de jól esik ez a fölfedezés. Pontosan előre-
veti árnyékát a családi hanyatlásnak. Apám
bazassaglevelén már ott szomorkodik a
szolgalegény megjegyzés. Nem nagy rang,
de nekem elég 'ahhoz, hogy fedezete le-
gyen elvi magatartásomnak ezután is.

A paróchián mindjárt meg is vitat juk
az ősök életét és -a falu helyzetét. A 'Iel-
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kész szorno rúan állapítja meg a híveinek
tétova voltát. Idegen eszmék kukacoskod-
tak bele a falu lelkébe. Nem régen is fe-
lelősségre vonták, mert óvta 'és feddette
népét.

- Vesztünkbe rohanunk, kérem. Félek,
hogy nem lesz erőnk megállani, annyira
meglökték népemet a jelszavak. - így
búcsúzott el fátyolos szemmel a pap, mí-
után megmutatta az ősök templomát és
benne a padot, amelyből évszázadok óta
zengték: Erős vár a mi Istenünk!

Egy kis házikóban ,körémsereglett a
rokonság. Szurokszernű, feketés barna, szik-
kadt húsú asszonyok, keresztezett, -uriruhá-
ba bújt gyermekek néztek csodálkozó ar-
comba.

A sógorok és bátyók legnagyobbrészt
rendő rök és csendőrök. Sokáig töpreng-
tem: miért nem iparosok lettek? A gyer-
mekeik már középiskolába járnak. Talán
majd egyetemre is. A mélypontról fölfelé
kanyarodtak, A földet kihúzták alóluk, te-
hát az egyenruába kapaszkodtak bele, hogy
megtarthassák magukat.

Dacos keserűséggel mutatják meg a bir-
tokot, amely most más utaságnak terem,
a hősök oszlopán pedig az én nevemet.
Furcsa érzés. (Nyugodj csak testvérem az
uzsoki szorosban, te pecsételted meg har-
cunk igazát a haláloddal.) •

Mikor visszafelé jövök, a falu csendes.
Ha valakivel találkozom, gyanusan néz.
Idegen vagyok, Ha bemutatkoznék is, az
se sokat jelentene. Az igazolványok a zse-
bemben vannak, 'de azok visszafelé rnutat-
nak, mint a vészlámpa a 'kocsi farán.

A kertek aljáról mégegyszer visszaté-
kintek: Két templom látszik meg egy kas-
tély, A falu mellett egy hatalmas gőzma-
lom. A gazdájának repülő gépe ,is van.

A szomszéd faluban el töltök pár napot
egyik unokabátyámrnal. Ö is csendőr volt,
most Hangya-vezető. Másképp a zöldinge-
sek fanatikusa és szenvedélyes vadász. A
fiát' úrnak iszeretné tanítani, de nem haj-
landó tanulni. Sok a diák- a faluban. Sze-
gény ember állítólag nincs is. De azért
minden éjjel a barackfák alatt kellett alud-
ni, nehogy ellopják a gyümölcsöt. A falu-
nak fele rokonorn.

Egyik atyafi ról megvetésseI beszélnek,
mert hitet cserélt. Mégpedig igen egyszerű
okból. Templomba a szomszéd faluba kel-
lett járni. Egyszer feltörte á csizma a lá-
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bát és nagyon szívére vette. Káromkodott
egyet és átlépett a helybeli templom hi-
veihez.

Innét már morcosan távozom, mert lá-
tom a rokonságot: élni akar és még hozzá
kényelmesen, Patópálosan.* :;: :;:

Az anyai ágról iratot szerezni már kö-
rülményesebb, mert az öregszülők csak be-
vándoroltak voltak. Anyám haraggal uta-
sít el mínden kérdést a multra vonatkozó-
lag.Ér.dekes, az apai-ág kérkedik, az anyai-
ág szégyenli eredetét. A fiatalok mint cse-
lédek találkozhattak szülöf'alurnban és itt
raktak fészket a szabadságharc táj án.

A társadalmi helyzet elég békés lehe-
tett, mert a szolgalegény esküvőjén nerries
ember volt a tanu. Pedig a menyasszony
részéről is csak jobbágyokat igazol az es-
ketési levél.

Vagy a 48-as szellem jelentkezett.
Az iratok kutatása közben sok érdekes-

séget találtam. Minden harmadik-negyedik
házasságból törvénytelen gyermek szüle-
tett. Ez onnét származik, hogy a prédiká-
tor túlszigorú volt. Ha 9 hónapon belül
született a gyermek, már megrótta a na-
gyon serénykedö fiatalokat. Valószínű -szó-
val is, de az anyakönyvben biztosan meg-
bélyegezte őket. Van egy 1702-ből való
költői bejegyzés:

V ándor Sándor, törvénytelen ágyból
született.

Atyja: bizonytalan.
Anyja: bujkálva szült.
A körül ir ásra is van példa:

agyapám keresztanyja így van beje-
gyezve:

1 agy Mihály D.-ben lakozó zsellér
Gazda és Molnár Erzse D.-ben lakozó Mol-
nár István pór Gazdának Bencze Éva fe-
leségétől született hajadon leánya.

Az egyhasi szó is gyakran előfordul a
fattyu szók között. A házasság-kötés kö-
rül is bajok lehettek, mert elég későn szán-
ták rá magukat a párok. Apám 31 éves,
nagyapám 28 éves volt. A többiek se ha-
markodtak el a dolgot.

A születések száma is egyre apadt. A
falu lélekszámát meg a cselédség szaporo-
dása tartotta fönt. Ma már a cselédház is
rom. 'A lakosság már 100-zal zuhant alá
az 50 év előtti létszámnak. Valami nagy
betegséget mutatnak az írások.

Oe az élő falu még végzetesebben be-
szél. 380 lélek él benne. 1400 hold földje
van erdőkkel, rétekkel együtt. Ebből négy-
ötszáz hold az uraságoké.

40-45 agglegény, 10-15 magtalan csa-
lád és vetetlen földek. Husvétkor már a
tanító maga harangozott, mert nem volt
gyermek, aki húzni tudta volna a kötelet.
Csoportosan szöknek ki Németországba;
Könnyű nekik, mert a határon vannak és
a propaganda is segít, a nyomorúság pedig
űzi őket. Egyik napon beállított a szom-
széd falu cig ánya s kihirdette az örömhírt:
aki akar, jöhet! Tudott róla a hatóság is.
Hónapok után most keresik a szökötteket.

Mikor a családfát böngésztem, akkor
jött az ő kérésük is. Utlevelet kell válta-
niuk, (Szegény' szülőf'öldiek! Oda lesz a
fényesnek ígért kereset.)

Hiába, a nyomorúság olyan, mint az in-
govány: ha fényt mutat is, az is csak
lidérc.

Hogy nem akar meghalni a fajta, ab-
ból látható: négy család teljes bőségben
terem. Mindenik c aládban van 9 gyermek,
de 12 is akad. Sajnos, az egyik család már
csak korcsokat szül: 2 néma, 1 hülye és
1 a javítóban nemesedik.

Búcsúzóul a csősszel beszélgetek. Oszin-
te, mert egy törol-valók vagyunk Évi 200
pengő ért őrzi a határt. Naponta háromszor
meg kell kerülnie a határt. Végigharcolta
a világháborút, mint olasz fogoly Jött ha-
za. Tisztán látja a sorsunkat. Egyet szé-
gyel csak: semmije sincs 3 gyermekén kí-
vül és mégis fegyverrel őrzi másokét.

Ahogy ezt kirnondja, eszembe jutnak az.
apai ág csendőrei, rendőrei. A családfa
csúcsa én vagyok tanítói voltommal. Nem
magas, de azért látom, hogy valahol törés
történt a lelkekben. Valami szörnyűséges
járvány fertőzi meg a vért. Az öntuda-
tunkra különbözö színű szemüvegeket rak-
tak és céltalanul bukdácsolnak a testvé-
reim, Szeretnék előttük menni. Nem tudom,
hallgatnak-e rám?

Repülőgépek búgnak fölöttem, 'ahogy
elhagyom vergődő fal umat.

Talán a végzet madarai, fészket akarnak
rakni a családomfájára?

Hess! .csunya madarak!
Én a jövendő énekeseit várom. Meg-

I jönnek-e vajjon?!
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80 esztendő
az iparosság szolgálatában.

(A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 80 éves jubileuma alkalmából).

80 esztendővel ezelőtt, Láng Mihály
evangélikus lelkész elnőklete alatt, néhány
lelkes ifjú alakuló gyűlést tartott a Deák-
téri evangélikus iskolák egyik tantermé-
ben és kimondották, hogy életük legfőbb
célja: egymás segítése, becsületes munka
által az önállösuláshoz. Megalakították az
Evangélikus Legényegyletet. Céljukat el-
érték, mesterekké lettek. Nem feledkeztek

által tegyék magukat méltóvá az ipari
rnunkások között az elsőségre. A legények-
ből mcsterek lettek. A kitűzött cél szerint
valóban is vezetöi fővárosi iparosnak. Mint
ilyenek a legényegyletben, annak szük <ke-
reteiben nem maradhattak meg. Általában
is növekedett az iparosok száma. Minden
megnyilvánulásban a szabad fejlődés hó
dít - ez időben - nemzetünk fiai között.

1

, Székács József evangélikus, Török Pál re-
formátus püspökök ils szívvel-léletckel har-
colnak ez irányzat mellett. Komony érvek-
kel szorgalmazzák a két egyháznak unióba
való tömörülését. -Céljuk érdekében 1859-
ben megalkotják az orsz. protestáns árva-
házat, mely kiváló munkáját szemünk lát-
tára végzi, megalapítják a protestáns. teo-
lógiát, együtt nevelik az evangélikus és
református lelkészeket. Iparosképző Prot,
Egyletté alakitják az Evangélikus Legény-
egyletet.

A Budapesti Iparosképző Protestáns

A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet székháza.

azonban meg a saját küzdelmeikröl, to-
vábbra is önzetlen t ámog atói kívántak ma-
radni a gyengéknek. az önállósulásra tö-
rekvő legényeknek. Nem fogásokra, de
tiszta munkára, erkölcsös életfelfogásra
nevelték az ifjakat, mert tudták, hogy
csak így lehet felnevelni a magyar nemzet
egyik igen erős pillérjét: az iparosságot!
Arra törekedtek, hogy önmagukat, barátai-
kat, a maguk kis közösségét megóvják a
rájuk támadó csábításoktól, beszélgetéseik
által is arra törekedtek, hogy Iejlesszék
egymás tudását; lelki és értelmi művelés
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Egylet a legnemesebb értelemben vett pro-
testantizmust kívánja szolgálni ma is, úgy
azonban, hogy bántani nem akar senkit.
Tagjaitól hazafias érzületet, becsületes jel-
lemet, a felebarát iránt érző szívet kíván
csupán. Érthető, hogy Egyletűnkben ilyen
szellem mellett nem fordult elő soha súr
lódás: sem vallási, sem politikai tekintet-
ben. A viharok felettünk tomboltak, -Egy-
letünk belsejében azonban a világnézeti
ellentétek szelíd bárányfelhőkké változtak
s a béke kék színét láttatták csupán. Egy-
letünk célirányos vezetés alatt áll ma is.

gát a kétségbeeséstől. Mindenki törek
jék vidám munkakészséggel gyarapíta
saját. szellemi és anyagi' tökéjét. Ezt h
g oztatjuk állandóan vallásos, kultúrális
télyeinken.

'A B. 1. P. E. így neveli tagjait na
gonddal és nézetem szerint helyes tapasz
tal attai az élet számára. Kilépve az élet
tudjon mindegyíke, az élet minden körül
ményeí között a saját lábán járni.

A Budapesti Iparosképző Protestsa
Egylet mindent elkövet a riábízcttak belső;
lelki nevelése érdekében. Becsületes, jó·

érzésű, szakmai tudásban kiváló egyének
nagy számát bocsátotta ki a 80 estzendö
ideje alatt. A budapesti gyáros-iparosok
ismertebbjei itt tanultak világszemléletet.

,
A Budapesti Iparosképző Protestáns Egylet 80. közgyűlésének elnöki asztala.

Tagjaink a művelődés és szórakozás leg-·I
különbözőbb ágait művelhetik. Népiskolán
kívüli esti tanfolyamaink érettségi bizo-
nyítvánnyal bíró rnűvelt emberek igényeit
is kielégítik. Van könyvtárunk, zenekari,
énekkari felszerelésünk, rajzo, és hangjegy-
gyüjteményünk stb. A legnagyobb gondot,
azonban arra fordítjuk az állandó érintke-
zés által, hogy tagjaink kinöjeriek az ál-
landóan elégedetlenkedök táborából. Az
élet sokféle megpróbáltatásaiban rendel-
kezzék lelki erővel, a türelem erényének
gyakorlása által mindig tartsa vissza ma-

* * *
80 esztendő az idő végtelen sodrában

nem sokat szárnít, emberi életben azonban
már átfoghatatlan. Hogy mit végzett a
Budapesti Iparosképző Protestáns Egye-
sület 80, esztendő alatt, ember nem össze-
gezheti. Vezetők és vezetettek számtalan-
szor cserélődtek ki. A közösséghez csatIa-



Söderblom érsek.

kozva is elsősorban csak a magunk mun
'kája érdekel. Kötelességünket jól-rosszul
'betöltve távozunk a minden halandók út-
ján ... Az az egy azonban 'bizonyos, hogy
az Egyesület a maga keretei között min-
dent elkövetett; hogy zúgolódó, elégedet-
íenkedö iparosok helyett, jólélekkel mun-
kálkodó polgárokat neveljen Isten és a
'Haza sz'olgálatára!

A 80. közgyűlés alkalmával Túróczy
Zoltán szózatot intézett a magyar iparos-
sághoz. A nagyszámban megjelentek lel-
kében nagy hatást elért püspöki szózatból
idézzük a befejező szavakat:

"Legyen Istennek gazdag áldása azon
a munkán, amit az. Egyesület eddig vég-
zett, most is végez és ezután végezni fog.
Legyen Isten áldása különösen azokon,
akiknek a szeme megnyílt azoknak a látá-
sára, hogy a mai magyar iparosságnak,
'benne a protestáns iparos ifjúságnak nem
szervezkedésre varr elsősorban szüksége;
még azt is merem mondani, hogy nem
szakszerű kiképzésre van szüksége, hanem

Naptári évünkbe esik Söderblom
Náthán halálának tizedik, születésé-
nek hetvenötödik évfordulója. Méltó
dolog, hogya nagynevű svéd evangé-
likus érsekről naptárunkhasábjain is
megemlékezzünk.

Söderblom Náthán 1866 január
15-én született Trőnőben, Középsvéd-
ország Helsingland nevű vidékének
északi részén, hol atyja, régi paraszt-
nemes család sarja, több éven át mű-
ködött mint lelkész. A lutheri egyhá-
ziasságot benső vallásossággal, élet-
vídámságot szigorú önfegyelmezéssel
párosító, rendkívül eleven szellemű
családfő és a nagyműveltségű, okos
és jóságos lelkű édesanya gazdag
öröksége jutott áldott osztályrészül
a Söderblorn-család szépszámú gyer-
mekeinek, legg ümölcsözőbben a mi
Náthánunknak.

A hudiksvalli gimnázium után az
ősi veretű Uppsala híres egyetemére
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szüksége van arra a biblikus lélekre, amely
nélkül őis proletár lesz, vagy bekerül a
gyárba olajos kanna hordozónak. Isten
kegyelmes Szentlelke végezze ebben az
Egyesületben azt az emberformáló mun-
kát, amelyért a protestantizmus megszüle
tett és amelyért a protestantizmus ezt az
Egyesületet megteremtette!"

*:;: *
Tudás és munka hoz létre mindent. A

gombostűtől a légelhárító készülékig na-
gyon hosszú az út. Mindenütt iparosok
munkálkodnak. Munkaszeretet, erkölcsi ko-
molyság vezesse a munkálkodókat. Nem-
zet és egyház legfontosabb kötelessége az
iparosság megsegítése. Az iparosság között
való munkálkodás az önzetlen lelkipásztori
szolgálat egyik legdicséretreméltóbb apos-
toloskodási területe. Vér és kultúra pusz-
tulása idején fokozottabb szeretettel gon-
doljunk az iparosság jövendőjére!

Szuchovszky Gyula.

került a fiatal Söderblom s itt főkép
bölcseleti, nyelvi és : teológiai tanul-
mányokkal foglalkozott. Élénk részt
vett a keresztyén ifjúsági mozgalom-
ban is. Az 1890 nyarán Northfieldben,
Amerikában tartott.egyetemes keresz-
tyén diákkonferencián első ízben volt
találkozása a keresztyénségnek sok-
féle nemzethez és hitvalláshoz tartozó
képviselőivel, köztük Moodyval, a
világhírű evangélistával és a később
ugyancsak világhírnévre jutott John
Motta!. Ennek a diákkonferenciának
a folyamán írta naplójába az akkor
24 éves Sőderblom a következö imád-
ságot: "Uram, adj szívembe alázatos-
ságot és bölcseséget, hogya Te anya-
szentegyházad szabad egységének
nagy ügyét szolgálhassam." A jöven-
dő nagy hivatásnak rnilyen megraga-
dó felvillanása!

Vizsgái elvégzése után 1893-ban
Billing lundi püspök avatta lelkésszé
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Stockholmban. Első hivatalos alkal-
mazása az egyik uppsalai egyetemi
kórház lelkipásztori állása volt; de
már a következö évben Párisba került
mint a svéd követség lelkésze. Össze-
sen hét évre terjedő párisi működé-
sének kétségkívül nagy jelentőséget
kell tulajdonítanunk további fényes
pályafutása szempontjából. Állása
természeténél fogva bő alkalma nyilt
olyan egyházi és egyéb személyes
összeköttetések szerzésére, melyek-
nek későbbi nagy terveinek megvaló-
sítása körüí jó hasznát vehette Ezzel

Söderblom Náthán

együtt a diplomácia útjainak és for-
máinak megismerése, az élő nagy
kultúrnyelvek használatának folyé-
kony könnyedsége, szellemi látóköré-
nek kitágulása, tudományos tanul-
mányainak kimélyülése és kibővülése
főkép a vallástörténelem széles meze-
jén .:..- mindmegannyi nyereség, mely
párisi működéséhez fűződik. Elsősor-
ban vallástudományi művei vonták
magukra a tudós .világ figyelmet.
Majdnem egy időben kapott meg-
hívást a holland leydeni és az uppsa-
lai hazai egyetémre. Söderblom a
honi meghívást fogadta el s így 1901-
ben véglegesen Uppsalában telepedett
meg. Mint egyetemi tanár, akkori
svéd berendezés szerint egy kisebb
lelkészi kör teendőit is ellátta, 1912-
ben pedig még azzal is bővült munka-
köre, hogy elfogadta a lipcsei egye-
tem teológiai karán akkor újonnan

szervezett vallástörténeti tanszék
szóló meghívást, amit a svéd és
német egyetemi félévek váltakozó
egymásba illeszkedő beosztása te
lehetővé. Csak egészen kivételes sz
bású munkaerő vállalhatott és tölthe
tett be ilyetén kettős, sőt hárm
munkakört.

Sőderblom azonban nemcsak a val
lástörténelem . terül etén végzett jó-
részt úttörő munkát, hanem a Luther-
kutatás terén is kitűnt. Ő meg volt
győződve arról, hogy az apostolo
napjai óta a keresztyénség történe-
tének legnagyobb alakja Luther Már-
ton volt, s a lutheri reformációban
látta a keresztyénség változatos ala-
kulásainak egészséges középvonalát.
Amellett megérteni igyekezett a ka-
tolicizmusban rejlő sajátos értéke-
ket is és benső odaadással csüngött
egy evangéliomi alapon álló keresz-
tyén egyetemesség gondolatán.

Amit már diáktársai jövendöltek a
fiatal Söderblomról, hogy egyszer Ő
lesz Svédország érseke, az 1914 ta-
vaszán vált valóra. Három jelölt kö-
zül őt nevezte ki a király Uppsala
ősi érseki székére. Főpásztori műkö-
desének jelmondatául azt az apostoli
szót választotta, melyet édesatyja
halálos ágyán kötött lelkére: "Nem
hogy uralkodunk a ti hitetek fölött,
hanem munkatársai vagyunk a ti örö-
meteknek." II. Kor. 1, 24. Hogy a
honi egyházáért, az egyházi életnek
az evangéliomi keresztyénség ős for-
rásaiból való megújhodásáért folyta-
tott buzgó főpásztori tevékenysége
mellett az egyetemes keresztyénség
ügyének szolgálatát is állandóan szí-
vén viselte, az szükségképen követ-
kezett egyénisége alapvonásaiból.

A világháború szétszakított sok
.drága szálat, mely korábban szövö-
dött az egyházak között. De Söder-
blom azok között volt, akik ekkor
sem adtak fel minden reményt, ha-
nem a szetszakadt szálakat új ra fűzni
és tovább szövögetni igyekeztek. Már

3. háború alatt nagy előnyére volt az
a körülmény, hogy egy semleges or-
szág egyházának az élén állott. Meg
is tett minden tőle telhetőt a háború
okozta nyomor enyhítésére, a hadi-
foglyok helyzetének javítására, a



missziói munkát ért bajok orvoslá-
sára, minden háborús szeretetmunka
előmozdítására. A németeket külö-
nös hálára kötelezte azzal, hogy a
háború után svéd püspöktársai' élén
nyomatékosan emelte fel szavát az
éhségblokád fenntartása, majd a
Ruhr-vidék megszállása ellen. Ekkor,
a háborút követő években követke-
zett el Söderblom nagy ideje, mely
öt a történelmi nagyság magasságára
emelte. A keresztyén egység gondo-
latának valamely formában való meg-
valósítására irányuló mozgalmak kö-
zött, melyek a háború utáni években
kifejlödtek, leghatásosabb kétség-
kívül az volt, amelyet a gyakorlati
keresztyénség jelszava alatt Söder-
blom szervezett meg az egyházaknak
a szociális, erkölcsi, nevelési és nem-
zetközi politikai problémák meg-
oldásra segítése céljából való össze-
fogására. Ez a mozgalom 1925-ben
Stockholmban tartotta meg első, ha-
talmas arányú világkongresszusát. Ha
meggondoljuk, hogy ez a kongresz:
szus alig hét évvel a világ háboru
után, de hosszú évszázados szetszaka-
dozottság és sokszoros ellenségeske-
dés után (a római katolikus egyházat
és jelentéktelen töredékeket kivéve) a
keresztyénség összes egyházainak és
Ielekezeteinek 661, nagyobb részt o

vezető képviselőjét egyesítette a sze-
retet jegyében közös tanácskozásra,
akkor nem tartjuk túlzásnak, amit
róla mondottak, hogy itt Söderblom
nagy hite csakugyan hegyeket moz-
gatott meg és a lehetetlent tette lehe-
tövé és valósággá. Ha valaki, a béké-
nek ez a nagy harcosa megérdemelte
a béke Nobel-díjat.

E sorok írója személyesen is bi-
zonyságot tehet arról, hogy Söder-
blom magyar evangélikus Sionunknak
és sokat szenvedett nemzetünknek is
őszinte barátja volt és sok tudomá-
nyos és egyéb kitüntetései között nem
utolsónak tekintette az Erzsébet-
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egyetemünk hittudományi karától
kapott tiszteletbeli doktori cimet.
Magyarországi látogatása kedves ter-
vének megvalósítását, sajnos, korai
halála akadályozta meg.

Szakadatlan rengeteg munkában
időnapelőtt kifáradt szíve hirtelen
felmondotta a szolgálatot. Övéi imád-
kozásai közben, maga is imádkozva,
utolsó szavaiban is megdicsőült arc-
cal az örökéletet emlegetve, igazi
patriárkaként búcsúzott I el a földi
élettől. Ez történt 1931 július 12-én.
Porhüvelyét az uppsalai székesegy-
házban helyezték örök nyugalomra
Svédország nagyjai között az egyház:
megye hajdani első érsekének hamva!
mellé. Más sorrend szerint első volt
ő is.

A gyakorlati keresztyénség stock-
holmi gyűlésének célkitűzéseit a nagy
indító halála után is folytatja egy
messze kiágazó munkaszervezet,
melynek középpontjául gyakorlati
okokból Genfet választották. A rnoz-
galom második világgyűlése 1937 -ben
volt Oxfordban. Itt kimondották a
"gyakorlati keresztyénség:' mozga!-
mának a keresztyén egyseget a "hlt
és egyházszervezet" terén megköze-
líteni törekvő másik nagy mozgalom-
mal való társulását. A közös szervez-
kedes azóta folyamatban van. Köny-
nyen érthető, hogy a keresztyén egy-
sézet szolgáló ezen mozgalmak szá-
mára egészen új és igen kényes
helyzetet teremtett az új háború. De
bármiként alakul is a népek, az egy-
házak és ezekben a "Stockholmi rnoz-
zalom" sorsa a jövendőben, annyi
bizonyos, hogy korunk egy~ázt?rté-
netének lapjairól a nagy sved érsek
nevét többé kitörölni nem lehet és
bizonyos az is, hogy a keresztyén
egyházak nem vethetik 'el Söderblom
gondolatát keresztyén mivoltuk sé-
relme nélkül.

D. Dr. Prőhle Károly.

, Az evangélikus egyetemes egyház Evange'likus egyetemes egyházi ',,,o névtár.
megbízásából kiadásunkban megjelent az honi élik

A névtár - melyhez hasonló 1913-ban jelent meg utoljára·o tartalmazta a magyar On! evang .1 u~
e etemes e ház, nég kerület, a 22 esperesség, valarnennyi .epházk.0zség, evangélikus fö- és kozéplsk.O_
lf~ szeretetfXtézménylk, egyházi lapok. továbbá a lelkészek, tan!t<?k.,felügvtIök és a prot. katoönáall~g1~á~.mm
de~ szüksé es adatát és cimét. - A névtárt Szabó József, gyön tgazga!ó-lelkész, szerkeszt. 1 o aossze.
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Erdély!
50

1940 augusztus 30. Igy leírva csupán ka-
lendáriumi nap, de nekünk történelmi lor-
dulo, amelyet emlegetnek majd késő uno-
káink is. Ezen a napon felhasadt a trianoni éj-
szaka keleten is. S a hasadékon bemosoly-
gott Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely,
Máramarossziget, Szatmárnémeti, Nagyká-
roly, Zilah, S.zékelyudvarhely, Sepsiszetit-
györgy, Csikszereda és a többi. A Hargita,
a csiki és gyergyói havasok.

Ezen a napon Erdély északi fele haza-
tért. Vele sokkal többet kaptunk, mint amit
számba lehet venni.

Kaptunk mmdenekelőtt boldog tapasz-
talást lsten megseg1tő kegyelméről. Ami-
kor még nem is vártuk, ahogyan nem is
rem éltük, szinte egyenesen a magas égből
ölünkbe hullatta a fél Erdélyt. S mi újra
átéltük, hogy lsten malmai lassan, de biz-
tosan őrölnek.

Aztán visszakap tunk 45.000 négyzetki/o-
méternyi drága magyar földet 2,370.000 la-
kossel.

A hazatért területen még az 1930-as ro-
mán népszámlálás szerint is 1,150.000 ma-
gyar él. Visszakaptuk vagy 350 kilométer
hosszúságban a Kárpátok gerincét. amely
ha magyar honvéd áll rajta, mttuien mes-
terséges erődvonalnál nagyszerűbb védelem.

Visszakaptunk megszámlálhatatIanul sok
teimészeti kincset. Újra lesz arany-, eziist-,
ein- és márványbányánk stb.

A most harmadízben megnagyobbodott

M/JlftlLC.

Magyarország területe 165.000 négyzetkilo-
méter, majdnem 14 millió lakossal.

Természetes, hogy még nagyobb lett
volna az örömünk, ha az egész történelmi
Erdély hazatérhetett volna. Természetes,
hogy nagyon fáj Arad, Temesvár, Brassó
és a többi. Nagyon fáj, hogy a brassói egy-
házmegye 12 színmagyar evangélikus gyü-
lekezete kívülmarad az új atáron. Fátyolos
szemmel tekintünk az Olt túlsó partjára.

De a szomorúság mégsem lehet akkora,
hogy elnyomja az örvendező hálát!

Mit jelent az, hogy ami hazatért, vér
nélkül tért haza?! Hogy nem kellett érte
magyar honvéd ek százezreinek elesni? Mi-
lyen szörnyű dolog lett volná, ha Nagy-
váradot és Kolozsvárt bombáznunk kellett
volna? Köszönjük 'meg Istennek, mit eddig el-
értünk! S ugyanő majd velünk marad to-
vábbra is!

Erdély! Erdély!
Huszonkét keserves hosszú évig csak út-

levéllel mehettünk. A magyar történelem
vérrel szentelt drága földjén oláh finánc
megmotozta, oláh csendőr gőg gel végig-
mustrálta az oda utazó anyaországi magyart.

De sokszor keseredett meg a szívünk!
De sokszor könnyesedett el a szemünk!
Trianoni határon innen is, onnan is.

És most megtörtént a csoda! Erdély ősi
magyar törzse, a székelyek népe hazatért.

Atmentünk a Királyhágón!
Aldassék az lsten! Szabó József.

PLO~STI.
...- f,.ianon/ ha.ti~
~ ••• "". .zer~·I/ItShQ;ft:i,. 8uKAROT

_ • ."". III bdC'sidöntés h•.rdrvoosts: •

Hazánk erdélyi határa a bécsi döntés után.



~Kétnagy püspökünk.
Dr. Székács József

az ország papja.

Halála 65. évfordulóján.

Származás. ifjúság'.

Egyháztörténetünk egyik legviharosabb
kerszakának a vezéralakja dr. Székács Jó-
zsef. Nemzeti történetünknek is nagyszerű
időszakára esik dr. Székács József élete
(1809-1876) s még inkább pesti lelkészi
működésének ideje: 1837-1876.

Szülőföldjének Orosházának színmagyar
népe, közöttük Székács ősei is Dunántúlról
az evangélikus üldözések elől menekültek a
mai Orosháza területére. Itt vallásszabad-
ságot ígértek nekik Az alig hetven eszten-
dős Orosházán Székács József gyermek-
korában éltek még öregek, akik emlékez-
tek az áttelepülésre, akik részt vettek a
hithűségnek abban a nagy áldozatában,
mely az otthont is el tudja hagyni Krisz-
tus hamisítatlan evangéliumaért. Buzgó lel-
kipásztorok és tanítók hirdették az Isten
lgéiét templomban, iskolában. Az evangéli-
umból élő telepesek utódai a családi ott-
honban naponként 'házi áhítatot tartottak,
énekeltek, olvasták az igét, imádták az
lstent. Ebben a környezetben szívta magába
zékács József életének és lelkületének

alapvető vonásait: az evangéliumhoz való
húségét és izzó magyarságát. Ilyen örök-
ségge! indult elOrosházáról Székács Jó-
zsef. Isten rendelte ezt útravalóul a mult
század rnozg almainak egyik vezér-egyéni-
sége részére. Igy válhatott csak áldássá
élete abban a korban, amelyben újjászüle-
tett a magyar irodalom, átalakult a magyar
Allmi élet, amikor Kossuth és Széchenyi
munkássága jelzi a nemzet útját. Erre az
3d6re esik a szabadságharc, az elnyomatás,
.• kiegyezés és mindezekkel párhuzamosan
,egyházunk külsö, államjogi és belső lelki

etének páratlan mozgalmassága. Székács
zsef pedig mindezekben nemcsak szónok,
mcsak irodalmi nagyság, nemcsak ret-
thetetlen harcos, nemcsak a pesti gyü-
ezet lelkipásztora, hanem az egész or-
gnak köztiszteletben álló és szeretett
ja.
Pedig kis hijja, hogy nem tímár lett.
elemi iskolában is feltüntek kiváló szel-
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lemi képességei. Lelkipásztora szerette
volna öt magasabb tanulmányokra adni.
Édesapja azonban szegény tímár lévén nem
tudta fedezni a taníttatás költségeit. Az
elemi iskola elvégzése után összecsomagol-
ták hát a kis Jóska holmiját és kocsival
Orosházáról Gyula felé hajtattak. Gyulán
a megyeszékhelyen egy rangosabb tímár-
műhelyben kellett volna a fiúnak elsajátí-
tani a mesterség titkait. Útközben szembe-

Székács József

jött velük lelkipásztoruk. Megdöbbent,
Minden tudás ával rávette végre Székács
uramat arra, hogy fiát tímárműheÍy helyett
a mezőberényi gimnáziumba vigye. Itt egy
ideig a rokonok szeretete, később pedig
gyengébb diáktársainak a tanítása bizto-
sította a megélhetését. Tanításból tartotta
fenn magát Sopronban is, teológiai tanul-
mányai idején. Tanítással és nevélősködés-
seI szerezte meg azt az összeget is, amely
külföldi tartózkodásahoz kellett. Németor-
szágban a bö\csészettudományok doktora-
vá avatták. Tanult több híres egyetemen,
majd beutazta csaknem egész Európát.

Leg z ívesebben az irodalommal foglal-
kozott, s már ifjúkorában jelentős sikere-
ket' ért el cikkeivel és költeményei vel. Már
fiatalkorában országos rievű költök és írók
méltatták barátságukra. S amikor külf'öld-
ről hazatért, a pesti evangélikus magyar

4*
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egyház (mely éppen akkoriban alakult
meg), osztatlan .lelkesedéssel választotta
meg első lelkipásztorául 1837-ben.

Szónok.
Hatalmas szónoki erejét megérezte gyü-

lekezete már a választást megelőző próba-
prédikáció alkalmával. Alig egy éve volt
pesti lelkész, amikor a nagy árvíz elöntötte
a várost. Ekkor rnondott híres beszédét a
hívek klnyomtatták és szerte osztogatták.
Ezzel Székács egy csapásra Pest legszíve-
sebben 'hallgatott papjává lett. A meggyő-
ződés belső ereje, megnyerő egyénisége,
magas képzettsége és költői lelkülete ma-
gával ragadta hallgatóságát. A Deák-téri
templomba nagy számmal jártak más val-
lásúak is Székácsot 'hallgatni.

Az evangélikus vallású Berzsenyi Dániel
emlékművének a niklai temetőben. történt
leleplezésekor Székács mondotta az emlék-
beszédet. A megjelent előkelőségek lelkük
mélyéig megrendülve hallgatták a nagy
magyar pap szavait. Az ünnepség után,
egy római katolikus főpap, amikor elragad-
tatásának adott kifejezést, Székácsot nyil-
vánosan az ország papjának nevezte.

Dr. Székács József tartózkodott a poli-
tizálástól. Mégis mindig volt alkalma arra,
hogy magyar szíve szavának hangot adjon,
buzdítson, lelkesítsen vagy bűnbánatra hív-
jon. Hallgatósága végtelenűl szerette, az
elnyomó osztrák hatalom félt szavától.
Egyszer az ujságok hírül adták, hogy Szé-
kács József gyász istentisztelet keretében
emlékbeszédet fog tartani Széchenyi István-
ról. A hivatalos hatalom képviselői annyira
megijedtek, hogy Székácsot büntetéssel
való fenyegetés mellett eltHtották a be-
széd megtartásától, sőt még a templom
kulcsát is lefoglaltak.

Harcos.

Dr. Székács József országos híre és te-
kintélye emelkedett azáltal is, hogy meg-
győződése mellett mindenkor bátran. síkra-
szállt. Pesti lelkészségének korai éveiben a
vegyesházasságokat csak rörnaí katolikus
lelkész előtt lehetett megkötni. A nem
római katolíkus fél attérése nélkül, vagy
teverzális nélkül megtagadták a házasság
megkötését. igy igen SO'k esetben felborí-
tották a készülő házasságokat. Egy porosz
származású evangélikus ernber római kato-
Iikus leánnyal készült házasságra lépni.
Mivel azonban az imént vázolt feltételek-
nek az evangélikus vőlegény semmiképp

sem volt hajlandó eleget tenni, a római
katolikus pap megtagadta a házasság meg-
kötését. Erre az egész násznép egyenesen
az evangélikus templomba ment, s itt Szé-
kács József elvégezte az esketést. Ez for-
radalrni cselekedet volt. A menyasszony a
nádor egyik gazdatisztjének volt a leánya.
Természetes, hogy anagy vitát kiváltő
esemény a nádor fülébe is azonnal eljutott,
Székács József csak úgy kerülhette el a
büntetést, hogy a nádorné, Mária Dorottya
föhercegasszony buzgó evangélikus létére
megvédte 'kedves udvari lelkészét. Ez az
országos jelentőségű eset volt az előzmé-
nye az l844-i törvénynek, amely megen-
gedte, hogy vegyesházasságot evangélikus
lelkész előtt is lehessen kötni,

A szabadságharc leveretése után mene-
külnie kellett. Orosházán tartózkodott két
évig: Amint visszatért katonai törvényszék
elé állították. Itt is bátran védekezett.
Csak az osztrák kormány előtt megbízha-
tóknak ismert barátai tudták megmenteni
az elítéléstől. Nyilt és harcos magyarságát
azonban nem tudták megtörni.

Bauhofer György budai lelkész, Székács
barátja egyelőre még kiadatlan egyháztör.
téneti feljegyzéseiben drámai elevenséggel
írja le az 1850 május havában tartott ke-
rületi gyűlés egyik jelenetét. Az egyház'
kerület igazgatására a püspök helyébe, a
korrnány adminisztrátort nevezett ki Korná-
romy lelkész személyében. Ö elnökölt a
gyűlésen, akit az egyházkerület törvényes
püspökéül soha el nem ismert. "A nyomott
hangulatot legelőször is báró Prónay Gá-
bor szabadította fel, amikor kijelentette,
hogy ez a gyűlés részükről csakis barátsá-
gos tanácskozásnak, de semmi esetre sem
törvényes egyházkerületi gyűlésnek te-
·kintendő. - Ezen kijelentés fo'lytán elő-
állott vitában felállott dr. Székács József
magyar lelkész, aki szokatlan bátorsággal
vázolta egyházunk nevelőintézeteinek azt a
veszélyes heíyzetét, amelybe a Haynau-Iéle
rendelet folytán jutottak. Különösen azt a
nagy felelősséget emelte ki, mely nekünk
jelenleg élőknek lelkét egyházunk szabad-
ságának és jogainak megőrzése miatt kell,
hogy terhelje. Emlékeztette a jelenlevő
bárókat és a többi befolyásos férfiakat
öseíkre és azokra a nagy áldozatokra, me-
lyeket ezek hoztak volt és ezeknek - mint
akik már őseik hitétől messze eltávolodtak,
keserű igazságokat mondott. - Még kese-
rűbben nyilatkozott azokkal szem en, akik



saját egyházuk elárulásának eszközéül 'ad-
ták oda magukat és rnint Judás, ezüst pén-
zért elárulták az Úr ügyét. Ezen szavaknál
a már magát előbb is kellemetlenül érző
kerületi adminisztrátor Komáromy fehér
lett, mint a fal. - Mikor Székács beszédét
tovább akarta folytatni, a jelenlevő csá-
szári biztos hirtelen figyelmeztette, hogy
beszédében a politika terétöl tartsa magát
távol. - Tudom jól, válaszolta Székács lel-
kész, hogy hol kezdődik a po'litika területe
és nem szorultam az Ön kitanítására. -
Székács lelkész ezen kijelentésére a biztos
is elsápadt, de közülünk is sokan, Székács
iránti aggodalmunk miatt, akit hevessége
oly messzire ragadott, hogy kijelentette,
inkább vegyék el hivatalát, inkább fog
krumplit ültetni és gyermekeivel együtt
abból élni, mintsem hogy Judás lelkiisme-
retével álljon egyházával szemben. - Ez
a megrázó hangulat, melyet Székács több,
mint félórás beszéde idézett elő, va'lóságos
halálos csenddé változott, amikor a budai
lelkész János ev. 10. részének öt első ver-
sét olvasta fel. -- Komáromy adminisztrá-
tor egy szót sem válaszolt, hanem .a csá
szári biztossal beszélt néhány szót. A jelen-
levők mind mélyen meg voltak indulva, ami-
kor Tihanyi Ferenc titkos tanácsos Oke-
gyel-messége a felizgatott kedélyeket le-
csillapítani akarván tapintatosan így szólt:
Nem csudálkozom rajta, ha ily fontos dol-
gok megbeszélésénél Székács József, mint
fiatal ember tűzbe jön, amikor nekem ma-
gamnak is, pedig öreg ember vagyok me-
legern lett."

Az 1848-49-i szabadságharc után a bécsi
korrnány evangélikus gyházunkat törvé-
nyen k ivüli állapotba helyezte. Püspökein-
ket PS felügyelőinket hivatalukból elmoz-
dította. A nemzeti fájdalom szavát verbe
1ojtotta. 1859-ben császári nyilt parancs
akart hurkot vetni a magyar evangélikus-
ság nyaka köré. Amint erről Székács meg-
győződött, küzdeni kezdett a nyilt parancs
ellen. A lelkészi kart bátor le.veleivel állan-
dóan tájékoztatta, megbeszéléseket tartott,
javaslatokat dolgozott ki és egyházunk
minden eleven tagját igyekezett bevonni
küzdelrnébe. Ha az elnyomók kegyetlensé-
gére tekintettek, csak a véres tanuk sorsa
juthatott eszükbe. Mégis vállalták a küz-
delmet. Az 1859 december '15-i kerületi gyű-
lést a kormány meg akarta akadályozni,
mert itt a nyilt parancs elleni tiltakozás
lett volna a legfontosabb tárgy. A Deák-
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téri templom kulcsát á félénk német pap
nem adta oda. A templom elé katonaságot
vezényelt a kormány. Igya résztvevők a
Deák-téri iskola nagytermében gyűltek
össze. 'A zsúfolt teremben alig nyitottak
meg a gyűlést, már is ott termettek a
rendő rök. Éppen csak arra volt idő, hogy

'a gyűlés kifejezze tiltakozását az egyhá-
zunk életét veszélyeztető nyj'lt parancs el-
len s kérje az uralkodótól ennek visszavo-
nását, továbbá az egyes hittestvérek ellen
elrendelt vizsgálatok megszürrtetését és
egyházunknak az 1849 elötti állapotba való
visszahelyeztetését. Míg ez elhangzott, az
egyik rendőrtiszt utat tört magának a gyü-
lés résztvevői között s az elnöki' asztal elé
állva követelte a gyűlés f eloszlatását. "Ilyen
erőszak ellen nincs más fegyverünk, mint.
az imádság" - mondá Székács. Majd imád-
-ságba foglalta szenvedő egyházunk jaj-
veszékelését. A jelen volt Zsilinszky Mihály
azt írja ennek az imádságnak a hatásáról,
'hogy "hallatára a, korrnány fegyveres durva
eszközei ott állottak tehetetlenül, könnyes
szemekkel és remegő karokkal, míg a val-
lásos és hazafias lelkesültség legszentebb
tüzétől ihletett egyháztagok égbekiáltó
némasággal oszlottak el"..

Az egyházi közigazgatás vezetője.

. A közigazgatás terén szerette volna lét-
rehozni 1. az egyházi gyámintézetet, mely
a nyugdíjra szoruló lelkészeket és egyházi
tanítókat látta volna el; 2. a lelkészek és
tanítók közös gyűléseit, amelyeken nem-
csak közigazgatási, de lelki és hitéleti kér-
déseket is megbeszéltek volna; 3. az egy-
házi közigazgatás megszilárdítását. Példát
szolgáltatott egyházi vezetőinknek arra vo-
natkozólag, hogyan becsülje meg az egy-
ház tisztviselőinek áldozatos munkáj áto
Ugyanis akkor, amikor neki csak évi 800"
forint fizetése volt, keresztülvitte, hogy az
egyházi iskolák tanerőinek fizetését a gyü-
lekezet 1.200 forintra emelje ,fel. Pedig neki
is elkeit volna, hiszen hat gyermeke volt .

Terveivel és nemes elgondolásaival év-
tizedekig egyedül hagyták, sőt gyanúsít-
gatták és megszólták. Amint azonban a
szeretet és' bizalom a püspöki tisztségbe
emelte, meg is valósította áldásos terveit.
A 'gyámintézet ma is él, könnyet töröl és
áldást áraszt. Az egyházi tisztviselők ken-
ferenciái nélkül pedig ma már egyházi éle-
tünket el sem képzelhetjük.



Székács JÓzsef a legveszedelniesebb idő-
ben is bátran kiállt hittestvéreiért. Amikor
evangélikus egyházi férfiakat perbe fog-
tak azért, mert egyházunk törvényes jogai
mellett sikraszálltak, Székács személyesen
vezette Bécsbe azt a küldöttséget, mely az
ilyen perek megszüntetését kérte.

A legmagasabb körökkel tartott fenn ba-
rátságot és ezt rnindig evangélikus egyhá-
zunk javára gyümölcsöztette. 1860-ban az
evangélikus vallású Benedek Lajos tábor-
szernagy volt Magyarország katonai pa-
rancsnoka. Egyik megbízatása az volt, hogy
a protestánsokat békítse ki a bécsi udvar-
ral. A magyar evangélikus egyház helyze-
téröl jóbarátja, Székács József tájékoztatta.
'Benedek táborszernagynak Székács hatása
alatt készült jelentései bírták rá Bécset arra,
hogya nyilt parancsot visszavonja és ab-
bahagyja az evangélikusok üldözését. Fel
nem mérhető Székács munkájának a jelen-
tősége, mert ezzel tört meg az osztrák el-
nyomatás. Az egyházkerület háláját 'azzal
fejezte ki Székács József iránt, hogy, amint
a püspökválasztás jogát visszakaptuk, azon-
nal püspökévé választotta.

Mint püspök hathatósan támogatta az
iskolákat, a protestáns árvaházat, megszer-
vezte a női gyámintézetet és a Tabitha jó-
tékony nőegyesületet.

Lelkipásztor.

A politikai életből való klszorítasunkról,
'akkor is sok szó esett. A szabadságharc
ideje körül voltak hangok, melyek egyhá-
zunknak az állami testületeknél való törvé-
nyes képvíseltetését akarták követelni. Szé-
kács ezt ellenezte. "A keresztyén egyház'
nagyon drágán fizette meg papjainak kép-
viseltetését a polgári gyűlésen. Az én óhaj-
'tásorn tehát, hogy akik ott vannak, azok
jőjjenek haza, akik pedig nincsenek ott,
maradjanak' otthon s ne szállongjanak vá-
gyaik túl az Úr által kitűzött korlátokon."
Majd egy más helyen ezt írja: "Mindig
marad bennem annyi puritánus valami, mely
azt mondja: Nyájhoz pásztor!" A lelkész-
nek a gyülekezet tagjai közt a helye, nem
a világi kormányzatban. Ö maga, mínt lelki-
pásztor kötelességének tartotta, hogy' egy-
házának minden tagját évenként legalább
'egyszer otthonában meglátogassa.

A pesti Lánchíd 1849-ben lett kész. Az-
előtt csónakoken jártak át a Dunán a pesti
lelkészek Budára, ha istentisztelet vagy más

papi kötelesség hívta őket. Télvíz idején
az átkelés sokszor lehetetlen volt. Ezért
Székács nem törődve azzal, hogy a budai
gyülekezet önállósulásával mennyi marad el
jövedelméből - arra törekedett, hogy Bu-
dán külön anya egyház létesüljön. Szándé-
kát csak Mária Dorottya főhercegasszony
támogatásával vihette keresztül. Elő is ter-
jesztette gondolatait: "Szerveztessék Budán
önálló evangélikus egyházközség és ne a
gyülekezet járjon Fenséged termeibe bio
zonytalan időre, hanem fenséged járjon a
budai evangélikus templomba. És ha Fen-
séged nem lesz többé Budán, az evangélikus
istentisztelet és templom akkor is megma-
radjanak, mint ittlétének emlékei."

- Kiszárnította-e Ön, mennyibe kerülne
ez? kérdezte a főhercegasszony. - Igen,
számítottam. Fenséged 10.000 forint alapít-
ványt tesz, a budai hívek pedig nem vol-
nának méltók, hogy Isten napja rájuk süs-
sön, ha másik tízezer forint kamataival fel-
érő összeget évenként ki nem állítanának.
1.200 forintból pedig a papi 'fizetés, ame-
lyet egyelőre csak 600 forintra termék, ki-
kerülne. A maradék képezné a templom-
alapot, míg Buda várában az evangéliumi
hit nem vándorol többé, hanem állandó la-
kos lesz. - A főhercegasszony kifejtette,
hogy mennyire bizonytalan budai tartoz-
kedásának ideje. Székács erre azt felelte,
hogy éppen azért kell megragadnia a je-
lent, nehogy azt mondhassák, hogy a ná-
dornéval az evangélikus ,hit is elköltözött
Budáról. - Két nap mulva Mária Dorottya
főhercegasszony átadta dr. Székács József-
nek a 10.000 forintról szóló alapítólevelet.
A budai gyülekezet így Székács tervei sze-
rint önálló anyaegyházzá alakult. Hamaro-
san megválasztották első lelkészüket, a fő-
hercegasszony által kijelölt Bauhofer Györ-
gyöt. A gyülekezetnek csakhamar lett ternp-
loma is és papi lakása is. S amikor Mária
Dorottya a nagyszerű eredményt férjével,
József nádorral közölte, ez így szólt: "Szé-
kacsnak több esze van a kis uiiában, mint
nektek mindnyájatoknak a Ieietekben."

Iró.

Tolla és ékes szava a vezető irodalmi
társulatokban biztosított neki előkelő sze-
repet. Tagja, volt többek közt 1836-t61 a
Kisfaludy Társaságnak és 1838-tól a Ma-
gyar Tudományos Akadérniának.

A mult században az államhatalom ked-



vezett minden olyan törekvésnek, amely
egyházunk belső erőit szétforgácsoIni igye~
kezett. Nem alakulhatott ki egységes egy-
házi közvélemény. Pedig erre szükség volt.
Egyházunk nagy fiának, Kossuth Lajosnak
biztatására Török Pál református lelkész-
szeI együtt protestáns egyházi és iskolai
lapot indított Székács J'Ózsef. Ezzel az egész
ország evangélikus és református közvé-
lernényére gyakorolt irányító hatást. Ké-
sőbb szerkesztette a Protestáns Lelkészi Tár
c. folyóiratot és a Lelki Kincstár círnű
lapot.

Az irodalom már diák korában is
igen közel állott szívéhez. Első sikereit .
is ekkor érte el verseivel. A szerb 'Szár-
mazású Nikolics családnál nevelösköd-
vén, megtanult szerbül és egy kötetre
való szerb dalt és hősregét ajándékozott
a magyar közönségnek. Később állan-
dóan jelentek meg beszédei, költerné-
nyeí, értekezései, szatirikus írásai és tan-
költeményei. Fordította a latin és görög
klasszikusok műveit. Ballagi Mórral pe-
dig a Biblia új fordításán fáradozott.
Ballagi az Otestámentumot fordította.
Székács az Újszövetség fordítását ké-
szítette el. Ennek kiadása azonban a
politikai viszonyok miatt lehetetlen volt.
- Tankönyvet is írt, Keresztyén Hit- és
erkölcstan címen. Megjelent továbbá két
imádságos könyve és egyházi beszédei-
nek gyűjteménye.

Istennek legyen hála, hogya nagy
elődök között dr. Székács Józsefet, az
ország papját, mint ragyogó példát lát-
hatjuk magunk előtt:

vitéz Virág Jenő.

Gyurátz Ferenc.
Születése" 100. évfordulóján.

Gyurátz Ferenc száz évvel ezelőtt, 1841.
április 27-én Alsóbükön, Sopron vármegye-
ben született. Ö rá igazán ráillik az a köz-
mondás: "Alacsony kunyhóból is támadhat
nagy ember." Apja, Gyurátz János szegény,
de éles eszű, olvasni szerető, rnunkás, val-
lásos.iérzésű ember, anyja, Mesterházy Te-
rézia szelíd lelkü.. szorgalmas, rnély vallá-
sosságú asszony volt. Apjától nagy tehet-
séget, tudás után való vágyat, anyjától sze-
líd alázatosságot s mindegyiktől kitartó
szorgalmat és Istenfélelmet örökölt.

Csak 11 éves volt, mikor édesanyja 1852-
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ben meghalt s ő két öccsével együtt árván
maradt. Ott veszett volna el ismeretlenül,
nagyobb áldás nélkül ez a testileg csak egy,
de lelkileg öt talentummal megáldott gyer-
mek: ha nemes lelkű tanítója, Szente György
és a hozzá hasonló Gtroth Ignác mérnök
és földbirtokos korán föl nem ismerik és
föl nem emelik a rögök közül kicsillanó
drága kincset. ök voltak első atyai párt-
fogói s az ö támogatásukkal került az ősi
soproni Iiceumba, ahol kiváló tanárok keze

Gyurátz Ferenc

alatt csiszolódott egyre nemesebbé és érté-
kesebbé. Guoth Ignác már beiratásakor azt
jövendölte, hogy püspök lesz belőle. Társai
közül mindvégig kitűnt, s a felsőbb osztá-
lyokban vezetője lett az ifjúságnak. Mint
szegény diák, iskolai segélyeken és iutal-
makon kívül mások tanításával tartotta
fenn magát. Nevelője volt többek között
gróf Csáky Károlynak, a későbbi vácí ró-
mai katolikus püspöknek is. Katona szere-
tett volna lenni s ezt még öreg korában
sem feledte el; de apja kívánságára a lel-
készi pályára lépett. "Jó és engedelmes
gyermek voltam, - írja naplójában -, nem
akartam csak egy órára is szegény apám-
nak bánatot szerezni." Beiratkozott a sop-
roni theológiára és megint kiváló tanárok
vezetése alatt lankadatlan munkakedvvel
készült, hogy' Krisztus jó vitéze legyen.
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Tanult, tanított, szavalt, ünnepi beszédet
tartott, dolgozatot készített és olvasott fel
a Theológiai Egyletben és az ország legelső
önképzőkörében, a "Magyar Társaság't-ban.
A szakadatlan munka és nélkülözés meg-
támadta amúgy is gyönge szervezetét. Gyo-
morbaj, szívdobogás, oldal szúrás, ideges-
ség veri le és különösén külföldi tanulmá-
nyai közben, HaIIeban többször úgy érzi,
hogy a halálos örvény szélén tántorog.
Csak az a hit tartotta fenn, hogy most még
nem halhat meg, - írja rös lélekkel. Küz-
delmes diákkoráról így emlékszik meg nap-
lójában: "Tizenegy éve mult már, hogy
megkezdtem tanulói pályámat mint szegény,
segély telen, szíves részvét által gyámolga-
tott fiú. Ezen idő alatt sok nyomorral küz-
döttem, sok keserű pohárt ittam, tűrtem,
izzadtam buzgó munkásságban... Eheztem
elégszer, sóhajtottam sokszor gyötrő nél-
külözés szorító karjai közt; zúgolódtam is
többször sorsom eIIen, midőn tudomány-
szomjamat az elodázhatlan anyagi gondok
miatt nem olthatám kellőleg, midőn az önmí,
velésre oly drága időt félkegyelmű, alamizs-
naszerű magánórákra kelle forgácsolnom."

Tanulmányai végeztével 1867-ben a kő-
vágóörsi kisgimnáziumhoz került káplán-
tanárnak. Innen a tudós, szigorú és jóhírű
ifjút a sárszentlőrinci gimnáziumhoz hív-
ták tanárnak, majd Öriszigetre lelkésznek,
de csak a beledi gyülekezet meghívását fo-
gadta el 1868 végén s itt 1872-ig nagy lel-
kesedéssel és áldással működött. Hatalmas
igehirdetői és hűséges lelkipásztori mun-
kája mellett nagy gondot' fordított az is-
kolára. Iskolai könyvtárt, gyülekezeti mag-
tárt létesített, nőegyletet alakított s a bel-
missziói és népművelési munkát már akkor
megindította.

1872-ben a pápai gyülekezet választotta
lelkészéve. Nehezen eresztették el, maga is
nehéz szívvel vált meg bel edi híveitől. Egyik
öreg ember azt mondta neki: "Minek hagy
itt bennünket, tisztelendő úr, hiszen még
a kövek is sírnak' utána!"

Megválasztása fordulópontot jelent a
pápai gyülekezet életében. Ide ilIik a találó
angol mondás: "Arra való ember, neki való
helyen." Az anyagilag és erkölcsileg elha-
nyatlott gyülekezetet, amelyben már olyan
hangok hallatszottak, hogy nem volna-e ta-
nácsosabb a református gyülekezethez csat-
lakozni: új életre ébresztette és messze vi-
lágító, hegyen épített várossá tette.

Harangzúgáshoz hasonló igehirdetésével,
lelkeket mentő, sebeket kötöző pásztori M-
ségévei, puritán egyszerűségévei, szelid alá-
zatosságával, de büszke önérzetességével,
szigorú erkölcsi felfogásával, egyenes iel-
lemével, az olcsó népszerűséget megveté
igazságosság ával és bátorságával, sokoldalú
mély tudás ával, katonás Iegyelemtartásával,
páratlan szervező tehetségével, törhetetlen
hitével, csodálatos akaraterejével, f'áradha-
tatlan munkakészségével, lelkiismeretes kö-
telességtudásával, nagy magyar érzésével,
más vaIIásúak iránt való türelmévei, meleg
mély kedélyével fáklyaszerű emberkén!
emelkedett ki és hintett maga körül fényt,
áldást, . útmutatást. Ha a pápai gyülekezet
tagjai megfeledkeznének, a kövek fognak
Gyurátz Ferenc nagyságáról és építő mun-
kásságáról beszélni.

Templomot, lelkészlakot, iskolát, tanács-
termet építtet, iskolai és népkönyvtárt lé-
tesít, Nőegyletet, Leányegyletet alakít,
Énekkart szerveztet, esztendőről-esztendőre
gyülekezeti évkönyvet ád ki, alapokat, ala-
pítványokat gyűjt, hitbuzgóságot. áldozat-
készésg et, lüktető, eleven egyházi életet te-
remt. Amilyen ideális a célkitűzésben, olyan
reális a megvalósításban s amennyire nem
tud gazdálkodni a maga vagyonával, any-
nyira híven sáfárkodik az idővel, alkalmak-
kal és nagy erkölcsi javakkal.

Sok alkotása mellett kerül ideje 22 évi
iskolai tanításra, folytonos önképzésre és
irodalmi munkára is. A bibliát naponkéntl' héberül és görögül olvasta; otthonos a la-
tinban, németben, franciában, olaszban, a
hittudományoken kívül a bölcsészetben, tör-
ténelemben, irodalomtörténetben, természet-
tudományban s a számtan on kívül úgyszól-
ván a tudomány minden ágában. Igazi poli-
hisztor. Aki közelröl nem ismerte és nincs
érzéke az igazi nagyság iránt, el sem hiszi,
hogy egy emberben a nagyságnak ennyi
jellemvonása meglegyen.

Megírta Luthernek és Gusztáv Adolf-
nak életrajzát, könyvet írt a szabadkőrnű-
vességról. a nőről és hivatásáról, írt népies

, elbeszéléseket, imákat, egyházi énekeket.
Kiadta "A hit oltára", "Lelki vezér", "Kézi
Agenda" c. imádságos könyveket, az "Egye-
temes Agenda" két kötetét pedig kéziratban
hagyta hátra.

Ilyen tehetségű és munkabírású emberre
korán ráirányult a szélesebb körű figyelem,
és mivel hű volt a kevésen; egyre többet



bíztak reá. Volt esperes, kerületi főjegyző,
zsinati jegyző, kerületi gyárnintézeti, majd
egyetemes gyámintézeti elnök, a Protestáns
Irodalmi Társulat elnöke, a Pápai Jókai
Kör elnöke, a pápai Vöröskereszt Egylet
elnöke.

1895-ben választotta a dunántúli egyház-
kerület püspökéve s ezt a magas tisztséget
is nagy hűséggel és áldással töltötte be.
Pedig örökösen a betegség akadályozta.
Ezért a püspökséget nem is akarta elfo-
gadni. Maga írja későbbi éveiben: "Nálam
az egészség már első ifjúságomban gyarló,
törékeny volt. Lelkészi működésem elején
Beledben idegbaj támadt reám. Először mint
kétségbeeséssei fenyegető Iejgörcs gyötört
éveken át, azután mint gyomoridegbaj zak-
latott évtizedeken át kegyetlenül, végül né-
hány évelőtt mint neuraszténia láncolta

. meg ballábamat s teszi kínos feladattá a
járáskelést . .. Ha dicsekednem kell, csak
nyomorúságommal dicsekedhetem ... "

Mint püspök is bölcs és erélyes kor-
mányzónak, kiváló szervezőnek és alkotó
munkásnak bizonyult. Legnagyobb alkotása
a kőszegi leányiskola.

Püspöki és lelkészi tisztségéről 1916-ban
mondott le 50 évi lelkészi és21 évi püspöki
munkája után. A nyugalom idején is min-
dig dolgozott és öreg korában is lángoló
tűz lobogott lelkében. Nagy fájdalommal
látta hazájának bukását és feldarabolását.
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Tizenkilenc évig viselte az özvegység gyá-
szát, Gyermeke nem volt, hanem egyik ko-
rán elhalt testvérének négy árva leányát
nevelte és támogatta: 1925.' április 30-án
utolsó tollvonásként ezt írta naplójába:
"Elég immár, Uram!" s még ezen a napon
kertészkedés közben rnegszúrta kezét és
május 3-án tetanuszmérgezésben meghalt
84 éves korában. Végrendelete az volt, hogy
temetése legyen egyszerű, amilyen volt éle-
te. Egyszerű fakoporsóban, koszoruk nél-
kül temessék. Ne halottas kecsi, hanem hat
presbiter vigye ki a temetőbe és külön sír-
emléket ne állítsanak hamvai fölé.

A készegi leányiskolát, azt a pápai utcát,
amelyben lakott s azt a büki utcát, amely-
ben szülőháza állt, az ő nevéről nevezték
el; büki szülőházát s a kővágóörsi kisgim-
názium épületét emléktáblával látták el,
atcképét a püspöki tanácsterem számára
megfestették, a pápai templom előtt pedig
művészi mellszobor hirdeti emléket.

Nagy tudós, nagy lelkész, nagy püspök,
nagy hazafi volt; mert nagy ember volt.
Nagy ember pedig azért lehetett, mert Is-
ten nagy ésszel, nagy szívvel áldotta meg
s ő mindig azt érezte: lsten kegyelméből
vagyok, ami vagyok és mindent elkövetett,
hogy az lsten kegyelmét ne tegye hiába-

l. valóvá. Igy lehetett mag~s,abb rendű em-

I
berré, mert lsten ernbere volt!

Szalay, Mihály.
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Hazahívott szolgák.
Okályi Adolf.

1865-1940.
A Trianon által elszakított Felvidéken,

a mostani Szlovenszkón, a legnagyobb evan-
gélikus gyülekezetek egyike a pozsonyi.
A pozsonyi evangélikus gyülekezet Bocskay
István, erdélyi fejedelem diadalmas valláso
.szabadságharcát befejező bécsi béke évé-
ben, 1606-ban keletkezett. Evangélikus egy-
házunk négyévszázados történetében nagy
szerepet játszik Pozsony, ez a dunamenti

t OkáJyi Adolf

metropolis, ahol évszázadok óta békés egyet-
értésben élt a három nemzetiség, a ma-
gyar, anémet és a szlovák. A pozsonyi
evangélikus egyházközség mindig azon volt,
hogy anagy többségben élő ném et ajkú
evangélikus híveken .kívül a magyarok és
a szlovák ok is kellő lelkigondozásban ré-
szesüljenek s azért Pozsonyban mindig volt
olyan lelkész is, aki mind a három nyelvet
beszélte s az Isten igéjét legalább két nyel-
ven hirdette.

A világháború előtt a pozsonyi gyüle-
kezet körülbelül nyolcezer lelket számlált,
1918 után pedig, mikor Pozsony Szlo-
venszkó fővárosa lett, anémet-magyar hí-

vek száma körülbelül kilencezerre a szl
vákoké majdnem 'háromezerre e~elkedet

Ekkor kezdődtek meg azok az éveki
tartó tárgyalások, melyek végre 1925-b
azt eredményezték, hogy a szlovákok ki
váltak a pozsonyi gyülekezetből külön egy
házközséget alakítottak, a magyarok és
németek továbbra is együtt maradtak. A
magyar hívek lelkipásztora 1937-ig Okályi
Adolf volt, ki ekkor vonult nyugalomba
kinek 1940 május havában hirtelen bekö-
vetkezett halála hírét minden ismerőse a
legnagyobb részvéttel fogadta.

Okályi Adolf 186~. nov. 5-én született
Vazsecen (Liptó megyében). Szülei Okályi
Adolf, ottani lelkész és Koritsánszky Pau-
lina voltak. Elemi iskoláit szülőfalujában
és Tornalián végezte. A középiskola alsó
osztályait Késmárkon, a felsőket Eperjesen
Járta. Itt érettségizett 1883-ban. Gyermek.
kora óta táplált óhajának engedve a papi
pályára lépett. A theológiát Eperjesen vé-
gezte, majd Németországban a halle-wit-
tenbergi egyetemen folytatta tanulmányait.
HalIéban érte Veres József, orosházi lelkész
meghívása, aki segédlelkésznek hívta meg
maga mellé. Lelkésszé avatta Dr. Szebe-
rényi Gusztáv, bányakerületi püspök 1888.
június 2-án Békéscsabán. Orosházáról, ahol
mint polg. iskolai hitoktató is működött és
ahol az akkor 22.000 lelket számláló eO'y-
házban bőséges alkalma volt alapos g~a-
kerlatra szert tenni, 1896-ban Gádorosra
ment lelkésznek. Az abban az időben len-
dületnek indult agrárszocializmus, amely-
nek a gádorosi szegényebb munkásnép is
behódolt, lelkészi működését eleinte rend-
kívül megnehezítette, de az évek folyamán
Isten kegyelme segítségére volt, az egyház
iránti ellenszenv, - amelyet az agitá-
torok hétről-hétre szítottak - megszünt,
úgy hogy csak nagy nehezen vált meg
ettől a gyülekezettől 1905-ben, amikor
az orosházi egyház hívta meg lelkészéül.
Orosházán 191O-ig maradt s innen Pozsony-
ba távozott. 1911. január 15-én iktatta lel-
készi hivatalába Dr. Schmidt Károly Jenő,
esperes, Pozsonyban 1924 végéig a magyar
mveken kívül a szlovák hívek lelkigondo-
zása is reá volt bízva, mígnem a szlovák
egyház különalakulása után, 1925-től csak
rnint a magyar hívek lelkésze működött.
)936. január 15-én töltötte be pozsonyi lel-
készkedésének 25. jubileumát, rnely alka-
lommal hívei elhalmozták szeretetükkel.
1937. őszéri nyugalomba vonult, mígnern
az Úr most magához szólította hűséges
szolgáját. ,

Okányi. Adolf. általános tiszteletnek és
megbecsülésnek örvendett Pozsonyban.
Nemzetiségi különbség nélkül mindenki sze-
rette. A napi politikától mindig távoltar-
totta magát, azt tartva szem előtt, hogy
neki az Istenországát kell építenie. Trianon
után az új államban magyarságát soha meg



nem tagadta. Három gyermeke Magyar-
országra költözött s itt élnek ma is, mint
hasznos polgárai hazánknak. Ö is eljött
minden nyáron a Balaton mellé üdülni. Idén
is készült, de a halál megakadályozta terve
kivitelében.

Emléke nemcsak hozzátartozói, hanem
mindazok szívében soká fog élni, kiket ta-
nított, vígasztalt, lelkesített ...

Stadtrucker Gyula.

Fábry Viktor.
181l4-1940.

Az eperjesi evangélikus magyar-nemet
egyházközséget nagy veszteség érte 1940
június 14-én. Nagynevű lelkésze, Fábry
Viktor, ezen a napon adta vissza nemes
lelkét Teremtőjének. Vele egy apostoli lelkű
férfiú távozott e földön élők sorából, ki a
legválságosabb időkben, huszonhárom éven
át Eperjesen, ebben a vétanuk vérével
megszentelt városban diirdette az evangé-
liumot s ápolta a bús magyar szívekben a.
szebb jövőbe vetett reményt.

Fábry Viktor 1884 december 23-án szü-
letett Leibiczon, Szepes vármegyében. Kö-
zépiskoláit Késmárkon, az evangélikus Lí-
ceumban végezte, a teológiát pedig Eper-
jesen, ahol 1907. július 15-én lelkésszé
avatta Zelenka Pál püspök. Nyomban el-
foglalta az iglói kápláni állást, majd a
budapesti deáktéri lelkészi körzetben, mint
segédlelkész 1908 január 1-től október 31-ig
működött. Innen 1908 november l-én Ko-
lozsvárra ment, ahol mint hítoktató-lelkész
1917 július 31-ig áldásosan, az egyházhívek
közmegelégedésére értékes lelkészi és bel-
missziói tevékenységet fejtett ki. A világ-
háború alatt ugyanott tábori lelkészi szol-
gálatot is végzett. Midőn Eperjesen meg-
választották, a kolozsvári egyház és tár-
sadalom művészi kivitelű, gyönyörű ernlék-
albummal búcsúzott el tőle, több beszédjét
kinyomtatta és alapítványt létesített ne-
vére az evangélikus középiskolások jutal-
mazására. 1917 augusztus l-én foglalta el
Eperjesen lelkészi állását, ahol haláláig
miiködött. 1937 őszéri a pozsonyi magyar-
német egyházközség egyhangúlag hívta
meg Okályi Adolf örökébe, de ö a meg-
hívást nem fogadta -el, mert Eperjes már
annyira a szívéhez nőtt, hovv tőle el-
szakadni nem tudott.

Mint eperjesi lelkész 'hervadhatatlan ér-
demeket szerzett, amennyiben több bel-
missziói intézményt hozott létre és orosz-
lánrésze volt az egyház anyagi helyzetének
biztosításában is. "Híven rnindhalálig" c.
történelmi színdarabja, tanulmányai, ünnepi
vezércikkei népszerűvé tették nevét.

Fábry Viktor nemcsak egyházának volt
nagy papja, kiváló szónoka, hanem az
egész eperjesi magyar társadalom vezető
egyénisége is. Nélküle nem lehetett sem-
miféle társadalmi megmozdulást elképzelni.
Ha a magyar evangélikus ügyért dolgozni
kellett, Fábry Viktor nem ismert f'áradtsá-
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got, nem sajnált költséget. Ha a magyar
evangélikus igaz ügyért síkra kellett száll-
ni, Fábry Viktor nem rettent meg.

E nemes tulajdonságait csakhamar fel-
ismerte a szlovenszkói Magyar Evangélikus
Szövetség s rnindjárt megalakulásakor al-
elnökének, majd pedig 1935-ben elnökének
választotta meg. Székfoglaló beszédében
nagy programmot tűzött ki maga elé. Mi,
kik munkatársai voltunk,' tudtuk, hogy
szép tervei közül sokat meg nem valósít-
hat, mert hiányzott az anyagi erő, a pénz.
s örökösen arra kellett gondolnunk, hogy-
idegen uralom alatt élünk, mely még az.

t Fábry Viktor

evangélizációs összejövetelekben is ir reden ,
tizmust látott. Fábry Viktor mindarnel-
lett hozzálátott a nagy munkához, hogy-
mint a Szövetség elnöke, 'lépésről-lépésre
megvalósítsa programmját.

Legelső feladatának tekintette, hogy-
az összes, Szlovenszkón élő magyar evan-
gélikusokat egy_ táborba: a Magyar Evan-
gélikus Szövetségbe tömörítse. Járta a vá-
rosokat, előadásokat tartott, érdeklődött ll!

'nép ügyes-bajos dolgai iránt, sőt nem egy-
szer elment Brünnbe, Prágába, hogy fel-
keresse az ott tanuló magyar evangélikus
egyetemi ifjúságet s lelkükben felébressze
az érdeklődést a magyar-evangélikus ügy
iránt. Egységesíteni akarta a szlovenszköi
magyar evangélikusok istentiszteleti rend-
jét s ezen éveken át lankadatlanul dolgozott.
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1938 öszén, nemzeti felszabadulásunk

után, elváltunk tőle, pedig úgy szerettük
volna, ha ő is velünk jön, gyülekezetével,
kedves városával: Eperjessel -együtt l ... De
nem jöhetett ... Helyette jöttek az aggasz-
tó hírek, hogy Fábry Viktor gyógyíthatat-
lan beteg ... Aztán ez év júniusában Eper-
jesről egy gyászjelentés érkezett, mely
halála hírét hozta. Könnyes szemmel olvas-
tuk az eperjesi evangélikus magyar-német
egyházközség által kibocsátott gyászjelen-
tést, rnely oly találóan mondja: "Fábry
Viktor egyházának hűséges pásztora, a
szlovákiai magyar evangélikusságnak ve-
zető férfia, a társadalom kimagasló egyé-
nisége volt. Kiváló szónok, művészi előadó,
lelkes szervező, buzgó építő, ki maradandó
emléket állított magának, híveinek kis se-
regében és a magyar társadalom széles

. körében, Az Istenbe vetett törhetetlen bi-
zodalomban, a szilárd hitben, az egyház'
iránti hűségben, az áldozatra 'kész szeretet-
ben vígasztaiónk, erősségünk, bátorítónk,
példaképünk. "

Mi pedig elmondhatjuk róla Dániel pró-
féta könyvének szavait: "Az értelmesek
fénylenek, mint az égnek fényessége és
akik sokakat az igazságra visznek, tniként
a csillagok örökkön örökké ... "

Stadtrucker Gyula.

Szen'antalfai Nagy Lajos.
1867-1940.

Az elmult évben hazahivott szolgák
csendes ármádiájáb,an ott menetel sz ent-
antalfai Nagy Lajos, néhai szentantalfai
költö-pap, Zala-egyházmegyei kiérdemesült
esperes is. Ahogy halálos -ágyán rnondta:
"Én elmegyek. Istenhez megyek nemsokára.
Viszem mágammal az életemet. Úgy viszem,
mint fehér papirlapot, melynek hátlapjára
az emberek írhattak, amit akartak, de fe-
hér oldalára odafenn Isten kezd majd Írni.
Nem tudom mit ir rá, de azt tudom, hogy
O az egyedü:! igazságos bíró, aki azt írja,
amit akar ...

1867 február 14-én született a sopron-
megyei Nemesládony egyik nemesi gazda-
családjából. Gimnáziumi tanulmányait az
ősi soproni liceumban végezte, ahol 1886-
ban érettségizett. Főiskolai tanulmányai-
nak sz inhelye a soproni, pozsonyi és hallei
teológia. 1890-ben lelkészi oklevelet nyer.
Először másodtanító Far ádon. 1891-ben Dab-
ronyba kerül segédlelkésznek. öt évig káp-
lánkodik évi 60 forintos javadaImon. 1896-
ban a szentantalfai egyházközség hívja meg
lelkészül. Itt szolgált 1936 december 31-én
történt nyugalombavonulásáig. 1922-től es-
perese a Zalai egyházmegyének. Nyugalma
néhány esztendejét volt szolgálati helyén
töltötte. 1940 április lő-én hunyt el gyer-
mekei körében Sopronnémetin. Ime, földi
életének rövid váza.

Szentantalfai Nagy Lajos az Isten em-
bere volt.

Ezért tudott mindig megelégedett lenni.
Amikor annakidején Szentantalfán átvette
megcsonkított hiványát s valamelyik híve
restelkedve kért bocsánatot a gyenge ja·
vadalomért, ő rámutatva az odalátszó Ba-
latonra, mosolyogva mondta: "Ez a kilátás
is megér ezer forintot." "A kincset, hírt,
fényes állást másoknak add Istenem, Sze-
génység, hit és sze rénység, Ezek valók
énnekem" - írja egy helyen. Nem is kí-
vánkozött el Szentantalf áról soha, sehova,
Pedig még Erdélybe is hívták. Nem enged-
ték hívei és fogta - a Balaton. Megelé-
gedettségét gyönyörűen fejezi ki "Vagyon·
leltáram" círnű verse:

Van száz cserép szobavirá~om,
ZöldeiTIek, nyilnak télen-nytÍron,
Sátoros lák az udvaromban,
Én iilí eí tetn ifjú koromban,
Galambocskák, melyek rám szállnak,
Jelképei egy papi háznak, -
Van hű kutyám, mely o-iroa-vária,
Hogy szóljon hozzá a gazdája,
Van néhány rimb e szedett álmom,
Pár jó barátom, kis családom,
Hazám, bibliám, Istenem,
Másom fán nincs is énnekem ...
S ha van ... a többi hitvány holmi,
Kár volna őket Felsorolni.

Pedig de küzdelmes volt az élete! Mégis
így tudott énekelni:

Volt részem sok küzdelemben,
Kora árvaságban,
A szenvedés iskoláját
V éges-végig jártam:
Reménységem tört virága
Egész halom lenne,
IIjúkorom boldogsága
Egy napot se tenne.

D e mióta ill vagyok a
Szép Balaton mel/ell,
Széjjelomloll bús egemről

- Minden sötét lelleg,
Régi bánat, keserűség
Tovatűnt mint álom,
Aki engem id ehozott :
lsten emet áldom!

Isten embere volt, azért tudott olyan
hívő lenni. Olvassuk csak el két alábbi ver-
sét. .

Hiába sir a rideg őszi szél,
Bár elmúlásról, halálról beszél,
Bár ősz felé a vándormadarak
Tudom: ismét lesz áldoll kikelet,
Hul/ó levél helyén kis rügy fakad,
Melyböl tavasszal új élet Fakad.

Bár ősz felé a vándormadarak
III hagyják e tájt, délre szál/anak,
Bár nem hal/om bús csalogány dalát,
Tudom: hogy március fuvallatát,
Megérzi ezer mérföldnyire,
Tudom: visszatér fecske, iűl emile,
Bár őszi tájon sűrű höd borong,
Az égbolton í ell egtdbor bolyong,



Bár nem látom a tiszta kék eget,
Tudom: lesz újra derült kikelet,
Tudom: felhőn fúl a nap egyre süt,
Tudom: az Vr él s olt van mindenütt.

Bár reám iú az elmúlás szele,
Fölém borul a halál éjjele,
Testem a föld porával egyesül,
Tudom: lelkem a sírba nem kerül,
Tudom: hogy van egy másik, szeb6 haza,
Ott nem lesz bánat. könny és éjszaka.
Olt örökké tart az üdv tavasza!

Bár elbukott hazánk és nemzetünk,
Rabláncot csbrget lábunk és kezünk,
Bár ezer vész és. örvény fenyeget.
Tuéom: lesz újra magyar kikel el,
Amit mond oh, tudom, hogy sz eni igaz:
Az ős~ben mindig benne a tavasz.
A halálban az élei és vigasz!

Ha az oz/ár elött állok
Elém tárul a táj képe,
Oltárunklól odalát oh,
A Bala/on szép tükrére,
Somogyi parl s zegél yér e,

Ilyenkor úgy elí eleií em
Elkészílell beszédemel
Keresetlen szavaimmal ,
Imádságos ajkaimmal
Dí csőí t em Istenemet!

Ha az oltár elöli állok
Lelkem szárnya/ ölt magára,
Szenl hit szárnyán odaszállok,
A túl portra, szebb hazába,
üdvözültek országába.

Ilyenkor úgy eli elejt em,
Hogya pályám itt mostoha,
Közel a réu, ott a gondot.
A keresz/et, mit iti hordok,
Fölváltja majd a korona!

lsten embere volt, azért tudott annyit
alkotni. Egyházi költészetünk egyik leg-
termékenyebb művelője volt. 1893-ban je-
lent meg "Tavaszi hajtások" című első ver-
seskötete. Attól fogva élete végéig száz-
számra írta szebbnél-szebb költernényeit.
A Harangszó olvasói jól ismerik rnélyre-
markoló, pompásan gördülő verssorait.
Nemzeti s egyházi életünk minden jelesebb
eseménye kíháríázott szívének húrjaiból
egy-egy szép verset. - Lelkészi szolgálata
is tele van alkotással. Szentantalfán szo-
morú állapotokat talált. A maroknyi kis
gyülekezet a teljes anyagi lesorvadás ál-
lapotába gyengült Emiatt három évig nem
is tudták a lelkészi állást betölteni. A pap-
lakot a zsidó szatócs árendálta, az ifjú lel-
készpedig kénytelen volt feleségével együtt
évekig egy zsuppfedeles, rozzant házikóban
meghúzódni. Ö azonban megfutamodás he-
lyett elkezdte az építés hősi munkáját,
amelynek eredményes gyümölcsözését ma
is élvezi a talpraállított gyülekezet. A hely-
beli Hitelszövetkezet, Hangya és Gazdakör
hirdetik közhasznú munkásság át. Esperesi
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szolgálatának egyik legmaradandóbb alko-
tása a keszthelyi gyülekezet anyásítása;
Maga is szerte járt az egyházkerület gyü-
lekezeteiben, előadást tartott, gyűjtött,
csakhogy mielőbb megépülhessen Keszthe-
lyen az Isten háza. Az akali .KIE tábor
megalkotásában is hathatósan vett részt.
Versein kívül is szám os mű őrzi emlékét.
Dunántúli énekeskönyvünk néki köszöní 9-
énekét. Volt olyan esztendő, amelyben 4-
kisebb-nagyobb művet adott ki.

Isten embere volt, ezért maradt a lelke-
öregkorában is fiatal. Testének agyagedé-
nye megroskadhatott a félszázados szolgá-

t Szentantalfai Nagy Lajos

latban, de lelke töretlen maradt. Mcsoly-
gós derűjét, belső rugalmasságát, éles em-
lékező és munkakészségét élete végéig meg-
tartotta. Harmad-, negyednap mindig itt
volt a pompás alkalmi költemény, amit a"
Harangszó nála "megrendelt", Aranyos hu-
morára jellemző, hogy utolsó betegségében
is, amikor egyik lábát már le kellett ope-
rálni, a cipészétöl "félt", aki majd hara-o
gudni fog, hogy ezentúl csak egy cipőt
csinál hat az esperes úrnak.

Szentantalf'ai Nagy Lajosnak nem lett
szüksége több cipő re. Isten színe elé a,
csillagok útján cipő nélkül szárnyal a haza-
hívott szolga lelke, míg majd ittmaradt
pora felett is megáll egykor az élet Ura.

Isten embere addig nyugodjék békesség-
ben!
"Lágyan öleld tetemet Anvaíőld s li szeretti, virágok·
Ulietele ágya köré, mondani mél a regét l"

Szabó József.
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Frinl Lajos.
1850 -1940.

Aradon, 1850 szeptember 17-én született.
Atyja, Fi int János, az aradi gyülekezetnek
'Volt lelkésze. Köz épiskolai tanulmányainak
elvégzése után a pozsonyi teológiai akadé-.
mián folytatott teológiai tanulmányokat,
majd pedig külföldre rnegy, hogy a hallei
egyetemen bövítse ki ismereteit. 1875-ben
.avatták í el lelkésznek. Ferenchalmán, Mezö-
berényben és Torzsán teljesített segedlel-
készi:ozolgálatot. Két évig volt a szerérn-
megyei Ujpáznán helyettes lelkész. 1881-ben
.az aradi gyü·lekezet lelkipásztorául válasz-
totta, ahol aztán megmaradt élete végéig,
tehát 58 esztendőn áto

Bár rég tudtunk betegségéről, mégis
váratlanul ért a szomorú gyászhír: meghalt
egyházunk ősz főpásztora, Frint Lajos szu-
periníendens úr. A hír vétele után fekete
gyászlobogót tűztünk ki templornainkra és
megszólaltak a harangok is hirdetvén a
romániai magyar evangélikusság gyászát.
IEI'veszítettük legfőbb egyházi vezetőnket,
püspökünket - nem,_ többet ennél: lelki
édesatyánkat. Mert ez volt. A szív embere
volt. Csupa jóság, csupa megértés, csupa
szeretet. A reábízott egyházat nem rende-
Getekkel kormányozta, 'hanem megértő édes-
apaként állt az élen és állt szeretettel és
igaz szívből jövő tanácsokkal papjai 01-
-dalán . .. Hiúság és nagyravágyás teljesen
hiányoztak életéből. Alazatosságában, le-
ereszkedő jóságában nem volt semmi tet-
tetés. Szívbeli igaz tulajdonságai voltak.
Vele .beszélgetve egészen természetesnek
érezte az' ember, hogy az ö jelszava az
alázatos szolgálat,

Amikor a határváltozás napjaiban meg-
kellett szervezni a Romániához csatolt te-
rületen élő magyar evangélikusok egyházi
közösségét, önálló szervezetét, hogy így
biztositani lehessen megmaradásunkat s
ennek az új. szervezetnek élére vezetőt ke-
restek, akkor szinte teljes egyhangúsággal
ö reá esett mindenki választása. A szív
emberének ismerték. A szív emberére bíz-
ták a nehéz munkát. Számítással és ' előre-

látással történt ez a választás. Avajudások
idején u. i, annyica elmérgesedett, kiélezö.
dött a helyzet, hogy csak a legnagyobbfokú
tapintatnak és bölcsességnek sikerülhetett
a békés egyetértést megteremtenie. Isten
különös kegyelmét ke-ll pedig látnunk ab-
ban, hogy ebben a nehéz helyzetben Frint
Lajost, az aradi gyülekezetnek mindenki
által tisztelt és nagyrabecsült lelkészét, a
szív emberét lehetett odaáUítani az élre,

. akinek tényleg sikerült is békét és meg-
értést teremteni s sikeresen folytatni és
befejezni az egyházszervezés nehéz rnunká-
ját. De nemcsak ennyit. Mint az ország leg-
kisebb magyar egyházának püspöke tiszte-
letet, megbecsű\ést és főként szeretetet
vívott ki úgy saját személyének, mint pedig
egyházának. Érdekes volt megfigyelni
mennyire szerette öt mindenki. A más egy-
'házak vezetői és papjai is. Nem egyszer
volt alkalmam megfigyelni,' hogy miként
hárult lényének szeretetreméltóságán ke-
resztül megértésés megbecsűlés egész egy-
házunkra. A jóság, a béke, a megértés let-
tek egyházunk jellegzetes ismertetőjegyei,
mert ö ezeket képviselte. Öt látva önkény.
telen is a szeretet apostolára', Jánosra kel-
lett gondolni aki a legenda szerint, amikor
megöregedett valahányszor arra kérték,
hogy tanítsa őket folyton csak ezt ismétel.
gette:. "Fiacskáim csak szeressétek egy·
mást!" Szava, tette ezt hirdette.

Július hó 19-én szólította el Isten, aki.
nek alázatosszívű, de munkás és h11 gyer·
meke, tanítványa, lelkipásztora és püspöke
volt. Hosszú, munkás élet után hívta el
Isten. Ez évben töltötte volna be életének
90. esztendejét.

Július hó 21-én temették el óriási rész-
vét mellett. Lélekben ott voltunk - tisz-
teletet adni a püspöknek és hálát Istennek,
aki nekünk adta, nehéz időben egyházunk
vezérévé tette és rajta keresztül sok-sok
örömet és előmenetelt adott.

Gil/ich Fülöp.
* * *

Arcképét a zavaros időkben nem sike-
rült megszereznünk. Mikor meghalt, Erdély
felett még csak derengett. A hajnalt már
a csillagok honából szemlélte.

••••••••••••••••• 4~ •••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••....•.•....•..•.•.••.•.••

ELAKADT PEHELY.

IIgen. Pehelynek széni az élet,
puhítani pár ember-fészket.
De megakadtam egy iiiskés ágon,
a fehérségem tnost úgy lóbálom,
mint békezászlót a követ,
bár körötte ágyúk dorögnek.

Letigek, mint tiszta öntudat.
A gyűlölet bárhogyan ugat.
Pelyhet a golyó úgyse fog.
Pelyhekre csak a sóhajok,
lángok és könnyek vészesek ...
Szabadítsatok meg emberek!

Bakó József.

~------
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A Luther-serleg.
Vannak dolgok, amikről illik tudni

az embernek. Evangélikus emberek-
nek illik arról tudni, hogy Magyar-
országon' van ma egy Luther-serleg,
melyet az Országos Luther Szövetség
Dr. Bencs Zoltán elnöklete és jeles
kezdeményezéséből 'alapított. Az
alapító levél rendeikezéséből fo-
lyólag minden esztendőben no-
vember lO-én, D. Luther Márton
születése napján, evangélikus egy-
házunknak egy arra felkért kitü-
nősége estebéd keretében, vala-
mely - egyházunk egész közössé-
gét érdeklő - időszerű kérdésről
Luther szellemében beszédet mond
és a serleget gondolatainak esz-
mei eredményére köszönti.

Az első és avató beszédet az
Országos Luther Szövetség elnöke,
dr. Bencs Zoltán, a magyarországi
Luther-serleg megalapítója mon-
dotta 1938. november lO-én, a má-
sodikat D. Kapi Béla püspök az
Országos Luther Szövetség egye-
temes főpásztora 1939 november
hó lO-én.

Ezekre a serleg-beszédekre ma
már az egész ország felfigyel,
evangélikus egyháztársadalmunk-
ban pedig e beszédek evangélikus
társadalmunk vezéreinek nyil at-
kozatát és közvéleményünket is
jelentik.

Illik azonban azt is tudni, hogy
a magyarországi Luther-serleg {
pontos és közhiteles mása az ere-
deti Luther-serlegnek, melyet a
drezdai királyi palota kincstára, a
műkincseiröl híres "Grünes Ge-
wölbe" őríz. Az Országos Luther
Szövetség felkérésére a Magyar-
országi evangélikus Egyetemes
Egyház felkérte a "Grünes Gewölbe"
múzeumának igazgatóságát, hogy a
saját műhelyében hiteles másolatban
készíttesse el Luther serlegének má-
sodpéldányát. A serleg az Országos
Luther Szövetség áldozatkészségéből
elkészült s azt a Magyarországi Evan-
gélikus Egyetemes Egyház őrzi.

A Harangszó-Naptár a régi Luther

naptár utóda s az evangélikus keresz-
tyénele képes krónikája. Bemutat juk
azért a naptár olvasó közönségének
Luthernek ezt a serlegét. (Van ugyan-
is Luthernek még egy serlege, az .
úgynevezett Nesen-Iéle díszkehely,

Dr. Bencs Zc!tán országgyűlési képviseló,
miniszt or elnőkségí ny. miniszt eri tanácsos, az Orszá-
gos Luther Szöve/ség elnöke, a magyar Lu/her-serleg

megalapittiia, .

melyet állítólag a wittenbergi egye-
temtől kapott Luther nászajándékba.
Ez azonban egy dísztárgy, mely hasz-
nálatra nem alkalmas. Ezt a dísz-
kelyhet is a "Grünes Gewölbe"
őrzi.

A Luther-serleg aranyozott ezüst-
ből készült díszes és fedeles ivópohár.
Fedele levehető. A fedélen a fogó-
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gomb tetején egy reformációi em-
lékérem van ráforrasztva. Az érem
körfelirata: "Spera vere semper in
Evm." - "Higy igazán mindig az
Evangéliumban." Az érem közepén
Krisztus a keresztfán, baloldalt a ke-
reszt alatt ~érdelő alak, jobbra a ke-
reszttől a ,,39" -es évszám, ugyanis
1539-ben jelent meg Luther egyik
főműve a "Von den Concilliis und
Kirchen" - "A zsinatokról és egy-
házakról" címen, mely mind tartal-
mában, rnind terjedelmében Luther-

A magyar Luther-serleg.

nek egyik legnagyobb alkotása. En-
nek emlékére adták ki ezt a kis em-
lékérmet, mely jelképezi és jelenti a
kereszt alatt térdelő alakban a Krisz-
tus keresztváltságában bizakodó hí-
vőt és körfeliratában az Evangélium-
ban bízó hitet.

Luther tanításának pedig ez a lé-
nyege. Ezt nem felejtették el a fi-
gyelmes tisztelők kiemelni és ezért a
serlegnek a csúcspontjára helyezték

el a Luther tanítását megörökítő em
lékérmet.

Figyelmességük még tovább terjedt
Luther 1538 november 10-én lépet
az 55. életévébe s 55. életévének deo
rekát 1539-ben érte el. Ebből az alka-
lomból is emlékérmet adtak ki, mely-
nek körfelirata ez: "Doc. Martinus
Luther aetatis suae 55 in scientia et
spe erit fortitudo vestra" - "Dr. Lu-
ther Márton 55 éves· korában - tu-
dományban és hitben a ti erősségtek
lészen." - Érdekes, hogy az érem

közepén lévő Luther arcképét ki-
emelő dombormű jelképesen ábrá-
zolja Luthert fején a Luther-ba-
rettel, vállán Luther köpenyben és
a Luther jóbarátja, a híres íestö
és rajzoló művész Cranach f amet-
szetének "György lovagot" ábrá-
zoló körszakállával. A baret és a
köpeny a tudós és igehirdető Lu-
thert ábrázolja, mint reform áto rt,
a körszakállal a wartburgi "György
lovag" Luthert: a bibliafordítót.

Tisztelőinek figyelmessége azon-
ban még ennél is tovább ment.
Tudták, hogy Luther szerény ern-
ber, aki nem keresi a maga dio
csöségét s éppen ezért ezt az ér-
met a serleg fedelének a belső ol-
dalán rejtették el, hogy azt csak
Luther lássa, s ő is csak akkor,
ha a fedelet leemeli. - Való-
ban kedves és meglepő ez a fi-
gyelem.

A két érem dátuma tehát s az em-
lékérmek tárgyi ábrázolásai örö-
kítik meg laz alkalmat és jelentik
a tényt, hogy mikor és miért kapta
Luther ezt a serleget. A serleg
ugyanis egy renessaince stílű,
díszivópohár, mely az 1500-as
évek, vagyisa XVI. század első fe-
lében készült. Kellett tehát valami

személyes vonatkozást adni hozzá S.
ezt a célt szolgálja a két emlékérem
a fedél tetején és 'a fedél belsejében.

Tudjuk, hogy Luther asztali beszé-
dei és asztali beszélgetései nagy asz-
taltársaságot vonzottak Luther köré.
Luther ebben is az Urat, a Mestert:
Jézust követte, amikor - az asztalkö-
zösségében is tanított.

Asztali. beszédeinek és asztali be-
szélgetéseinek hallgatói adták Luther-



k emlékezésül ezt a serleget, mint
v6pohárt. - A pohár a közösség
elképe.Ezt a jelentését az Úr örök-
e kiemelte. - Az Országos Luther
zövetség életre keltette Luther ser-
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legének eredeti jelentését a Luther-
serlev asztalközösségében és asztali
beszédeiben, melyet szolgálni hivat-
va van.

Dr. Gyimesy Károly.

Mindig csak önzetlenül.
Mihály szájához emeli a korsót, be-

unyja szemét s iszik. Nagyot iszik. Két-
elé törli bajuszát s körülnéz a présházban.
Szememeg-rnegvillan, mint a távoli villám-
lás,mely vihart jelez. Forr belül. Nagyokat
sóhajt s közben ökölbe .szorul a keze. Szmte
ballani, mint ropognak ujjai. Majd hátra
dobja fejét s kilép. Lenéz a falu felé, de
hirtelenül elkapja fejét, rnintha rásujtottak
volna,megfordul selszánt léptekben meg-

dul a szöllön keresztül az erdő felé.
inte fut. Mintha menekülne.
Forró nyári délután volt. Mihályról
k úgy szakadt az izzadság. S egyre sza-

porította lépéseit. Kergette valami, de be-
lülről. Minden mozdulatán látszott a fel-

dultság. Közben összerándul s megáll.
Kidülledt szemmel magába mélyed, meg-
dobban melle, mintha kalapáccsal vernék
belülről s újra megindul. Valami rettentö
bánata lehet,

Fent a dombtetőn, az erdő szélén szem-
e jön vele szomszédja, az öreg Hóka".

- Hová mégy Mihály? - kérdi már
ak úgy szokásból.
- Az apámhoz. Haza - volt a rövid

álasz.
Hóka mindjárt megpedzette, itt valami
a van. Kiváncsi természetű is volt és
dte Mihályt faggatni. Furta az oldalát,

't akarhat ez ilyenkor az apjától, ki a
szomszéd faluban lakik?

- Ejnye talán csak nem a jussodért
mégy?

- Nem!!
Csak úgy füstölgött Mihály válaszaból
düh.
- Akkor hát mi lelt, hogy ott hagytad
bázépítést? Ogy tudom, ma verik fel a
6t az ácsok.
- Semmi közöm hozzá. Gürcöljön vele,
ek haszna van belőle. Nekem nincs
am.
Mihály ezzel ott hagyta Hókát s rohant

vibb. Az öreg szomszéd utána nézett s
egcsóváIta a fejét, majd morg ott magá-

valamit. Ilyesfélét:
- Megbánod te még ezt Miska.
Otthon se fogadták valami szívesen,
or megtudták, miről van szó. Az újon-
épülö ház körül támadt feleségével a

íly. Mihály mindenáron azt akarta,
gy a ház egyedül az ő nevére legyen
tva. Az asszony azonban úgy gondolta,

en közös. Az egész vagyon az. övé s
Mihálynak engedi át a fél házat, máris

rriéltányos volt iránta. Mihály atyja rögtön
megértett mindent s ennyit mondott:

- Annának igaza van-Tökéletesen igaza
van .. Nem vethetí ' 'ie teljesen a kabátját,
hogy neked adja. Mit lehet tudni, mit hoz
a jövő. Egy szem gyereketek: van. Az el-
pusztul s egy szép napon kivered felesége-
det a saját házából. Történtek már ilyen
dolgok.

- Talán én volnék a háznál az úr, vagy
mi! - hörken apjára Mihály. Bántotta,
hogy saját édesatyjánál sem talál megér-
tésre, sismételten jajdúl fel benne a sér-
tett önérzet, a düh, a kapzsiság.

- Mégis csak a férfi az úr a háznál!
Most már édesanyja is közbe szólt, ki

eddig hallgatott.
- Fiam, mi mindnyájan szolgák va-

gyunk és szolgáljuk Isten rendeléséből egy-
mást. A férfi az asszonyt s az asszony a
férfit s közösen a gyermekeinket. Menj

, szépen haza, mert 'lehet, hogy szükség lesz
ott rád.

- Szóval szülőházamból is kidobnak.
Nincsen se apám, se anyám - jajdult fel
Mihályban a fájdalom. - Jó. Hát megye.k,
de soha senki nem lát többé engem.

Ezzel megfordul, hogy -kimenjen az ud-
varról, s ebben a pillanatban jön kerékpá-
ron őrült rohanással a szomszédék Ferkó
gyereke. Alig tud a nagy lihegésfől szóhoz
jutni. Mégis kinyög i:

- Mihály bácsi, a Jóska majdnem
meghalt!

- Az én fiam? --'- kérdi Mihály agyon-
ijedten.

- Igen. Hogy Mihály bácsi elment, Jós-
kának kellett téglát hordani s a lovak meg-
ijedtek az autótóI. Igy történt a baj. Úgy
vitték haza. Az orvos csak a fejét csóválja.

Mihály, mint az őrült rohant haza. A
Jóska gyerek szornszédéknál feküdt. Mel-
lette édesanyja s az orvos.

- Mi van? Életben marad? - rohanta
meg Mihály a doktort.

,- Istennél a segítség. Egyedül Istennél.
Többet nem mondott a kérdezett s el-

ment. Anna ránézett férjére és sírt.
- Mihály, ez mi miattunk történt

mondta csendesen, •
- Imádkozzunk - mondta ,Mih ály,

Isten megbocsát és segít.
Letérdeltek s imádkoztak. Jóska gyerek

felnyitotta szemét és ránevetett szüleire.
Olyan volt ez a nevetés, mint a napsütés.

Dr. Schlitt Gyula.
5
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Az első magyar nyelvű újság címoldala. '

I------I.-------------------------------------------------.----~
,Az első magyarnyelvü ujságot Olvasd és terjeszd

RÁTo" MÁTYÁS
evangélikus lelkész alapította 1780-ban.
Ez azonban nekünk nemcsak dicsőséget,
hanem kötelességet is jelent. Az evangé-
likus ember különleges értelemben felelős
a sajtóért. Nem igazi evangélikus család
az, 'amelynek asztaláról hiányzik az evan-
gélikus egyházi lap és egyéb sajtótermék.

,
a "HARANGSZO"-t!

mert épít, mert tanít,
mert szórakoztat, mert olcsó,

mert egyházunk legrégibb, legelter-
jedtebb, hivatalos képes hetilapja.
Mutatványszámot ingyen küld a kiadó-

hivatal: Győr, Petőfi-tér 2.



1891-ben egy
fiatal műegyetemi
hallgató szigorlat-
ra készült Buda-
pesten .. Szigorlati
terve egy - tem-
plom volt.

Sándy Gyula
- mert ő volt -
műegyetemi tanár
országos hírű épí-
tész lett, aki sok
maradandót alko-
tott' de legtöbbet
és legszívesebben
templomóLMagyar
földön senki sem
épített még annyi
templomot, mint ő.
Valóban a templo-
mok atyja. Eddig
harminchété.

Sándy Gyula Eperjesen született, 1868. I
július 25-én. Hasonnevű aty ja festőművész,
rajztanár. egyik őse: Sándy Péter kas-
sai polgármester, evangélikus egyház-
felügyelő, anyai nagyapja: Jánosdeák
András, a rimaszombati egyházközség
gondnoka, anyai nagybátyja: Ferenczy
István szobrászművész és Ferenczy Jó-
zsef sárospataki református esperes volt.

Iskoláit a budai evangélikus elemiben
és a budapesti II. ker. főgimnáziumban vé-
gezte. 1891-ben a' budapesti M. Kir. f

József Nádor Műeg yeterrien építészeti
okleveletszerzett. Tanulmányai alatt
dolgozott az akkor épülő országház épí.'
tési i rodajában.

1891-1899-ig műegyetemi tanársegéd
Pecz: Samu tanár középítéstani tanszéke
mellett. Ekkor vezette a tanára által ter-
vezett Budapest II. Szilágyi Dezső téri
ref. templom építkezését. 1899-1914-ig
felső építölpar iskolai tanár, majd 1914-
1939-ig 49 évi szolgálata után nyug a-
lornba vonulásáig műegyetemi nyilvános,
rendes tanár az épületszerkezeti tanszé-
ken. - Tanulmányi célból beutazta
Európa csaknem minden országát.

Tanári és szakértői működései mel-
lett, mint tervező építész, szárnos terv-
pályázaton vett részt, melyeken, mint-
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Harminchét templom atyja.

Sándy Gyula ny. műegyetemi tanár,műépítész.

egy 50 ízben nyert díjat, kitüntetést. Köz-
tük hét ízben nemzetközi pályázatokon is.

Sándy műve: mono ri templomunk.
5*
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Ezek között a trieszti zsinagóga tervpályáza-
tán terve a legelső helyre került. Ez építke-
zést azonban, érthető okokból, nem ő végezte.

• I

Sándy műve: rákosszentmihályi templomunk.

Sándy műve: diósgyőr-vasgyári templomunk.

Szárnos ídeális és gyakorlati terve köz
több, mint 30 budapesti és vidéki magánh
bérház és nyaraló említhető fel, továbbá

daruvári Tűköry kastély, a magyar kö
1 tisztviselők üzletháza, Heinrich A. és fi

raktárépülete, állami bor-közraktár
Kecskeméten, Izsákori és Szabadszáll
son, a békési áll. kosárfonó iskola,
kassai javító intézet műhelyei, a kass
Uránia mozi, a Fehérvári-úti székestóvá
rosi iskola, a hódmezővásárhelyi ref
gimnázium, szernkórház és kaszinó,
budai" és kassai' korcsolyacsarnok, a
marosvásárhelyi agrár takarékpénztár, a
salonikii Banque de commerce et de deo
pots, a máramarosszigeti kultúrpalota,
a zágrábi, a budai, az újpesti postapalo-
ták, az Erzsébet tudományegyetem
evang. hittudománykari épülete Sopron.
bán, a Nagypénteki ref. társaság buda.
örsi szeretetháza, Bánffy Dezső, Lánczy
Gyula, az Ince család síremlékeinek
Arany János nagykőrösi szobrának épí.
tészi részei, a Bocskay katonai nevelő.
intézet hősi emléke stb.

A felsorolt építkezések mellett leg.
nagyobb előszeretettel evangélikus tem.
plom-épitkezésekkel foglalkozik. 60'on
jóval felüli templom terve közül eddig
37 valösult meg, illetve van építkezés
alatt. Nemcsak azért, mert 'szám os, leg.

többször szűkös anyagi eszközökkel rendel.
kező egyház keresi fel terv irányában öt,
tudva, hogy 'tervezői munkásságát nem üz-
leti szempontból, de hitbuzgóságból fogj~
f el, hanem mert kultúrhivatást kíván betöl-
teni azzal, hogy kontárok munkájától kírnéli
.meg az ilyenekre könnyen hajló egyház.
községeket.

Több templomépítkezéséhez is nyilvános
vagy szűkebbkörű tervpályázat útján jutott,
mindig örömet találván abban, hogy e té-
ren a legjobbat nyújtsa, olyat, ami úgy a
művészeti, esztétikai, minta szerkezeti és
az anyagi igényeket egyaránt kielégíti.
Épületein előszeretettel alkalmaz kő- és
vakolatlanul maradó tégla-, egészen külön-
leges f'aszerkezeteket, magyaros és felső.
magyarországi pártázatos motívumokat. A
történelmileg kiforrott stílusokat inkább
kedveli, mint a modernizmus túlzásait.
Azokba beleviszi saját egyéni jellegét és
alkalmazza indokolt formáival a legmoder-
nebb szerkezeteket: a vasat és vasbetont.
A fentemlített 37 templom között vannak



műemlék-restaurációk, illetve tornyokkal
való kiegészítések, de túlnyomóan új, evan-
gélikus templomok, a következö megkez-
dési időbeli sorrendben:

1. Görög kath. templom agykornjá-
ton, 1890. - 2. Ugyanaz Izan, 1891.
Mindkettő Máramaros rnegyében. -
3. Római kath. templom Kövegy telep es
községben, 1897. - 4. Ref. templom
HÓdmezővásárhely-újvárosban,. 1898. -
;So Római kath. templom Poho rella vas-
gyár-telepen, 1901. - 6. Új torony a
breznóbányai ev. templomhoz, 1904. -
7. Templomtorony kiegészítés és hatal-
mas vörösréz sisak a nagykőrösi - ref.
templomhoz, 1906. - 8. Új toronysisak
a rimaszombati ref. templomhoz, 1912. -
"9. A korláti Iközépkori ref. templom
helyreállítása és új toronnyal való ki-
egészítése a Műemlékek Országos Bi-
zottsága megbízásából, 1924. - 10. A
kispesti új evang. templom, 1925. -
11. Ev. templom Alsó-Gödön, 1929. -
12. Kaposvárí ev. templom paplakkal.
1929. - 13. Még 1892-ben résztvett a Sándy műve: most épülő szegedi templomunk.
budavári evang. templomnak, a honvé-
delmi rniniszter által történt újjáépítésé-
nél az Egyház részéről történő ellen-
őrzésében, majd 1917. évben annak ala-
pos r estaurálásában, vasbeton új karza-
tokkal való kiegészítését 'készítette. -
E szám alatt szerepelhet még a soproni
egyetemi építkezés munk ája, amelyhez
nagyobb ev'. imaterem is tervezve van,
de ez még nem épült fel, de évről-évre
kilátásba helyezik ennek kiépítését is.
Ugyancsak itt említhető fel a kistarcsai
ev. özv. papnék otthonának átépítése,
imateremmel való felszerelése 1933. év-
ben. - 14. Új evang. templom Nagy tar-
esán, 1931. Ehhez lelkészlak készült 1936-
ban.

15. Székesfehérvár, 1932. - 16. Rákos-
liget, 1932. - 17. Pestújhely. 1933. Tor-
nya 1938-ban épült fel. - 18. Rákos-
sz entrnihály, 1934. - 19. Budafok, 1935.
20. Hatvan, paplakkal. 1935/36. - 21.
Diósgyőr-vasgyár, kultúrter ernrnel, 1936/
38. - 22. Tengelic, 1936. - 23. Egy-
ház askozári 150 éves pegrokkant temp-
lom alap os helyreállítása, 1936. - 24.
Rákoshegyi új templom, 1938. - 25. Bu-
dapest-Magdolnaváros (Angyalföld), kul-
tűrteremmel és paplakkal. 1938. - 26. Rá-
koscsaba, 1939_ - 27. Kálmánháza (építés Sándy műve: Budapest-angyalfőldi templo munk ..
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alatt, megkezdve 1938. - 28. Nyi rszöllös,
befejezés előtt áli, 1938. - 29. Battonya
(magtárból alakítva toronnyal) 1938.



Győ r-Nádorváros, új templom kultúrtere
mel, 37. Bácsa közös evangélikus-reformát
templom, ifjúsági teremmel építés alatt li

A felsorolt építés alatt le
illetőleg befejezett templomép
téseken kívül már tárgyal
alatt levő templomtervei ala
ján, remélhetőleg mihamarab
meg fognak valósulni a köve
kezö községekben evangélik
templomok: Érdliget, Fábiá

. sebestyén, Zsidó, Gyöngyö
Remetekertvárosi diakonissza
ház, és Sződliget.

Sándy Gyula tagja szám
szaktestületnek. szakbizottság
nak és társadalmi intézmény
nek, egyesületnek. Végez szak
irodalmi tevékenységet és részt
vesz az evangélikus egyház
életben, mint az egyeteme
papság tevékeny cselekvő tag
ja. Tiszteletbeli felügyelője
budai evang. egyházközségne
rnelyriek több mint 40 éven át
elöbb jegyzője, majd gondno
ka, végül felügyelője volt. Fel-
ügyelője még a nagytarcsai ev
egyháznak, számvevéje a Bá
nyakerületnek, számvevőbizott
sági tagja a budapesti ev. egy·
házmegyének, ügyvezető elnöke
a "Luther-Otthon" főiskolai in.
ternatusának stb.

7Ó
30. Monor, 1939. - 31. Szeged, megkezdve.
építés alatt áll, 1939. - 32. Rákoskeresztúr,
megkezdve, építés alatt áll, 1939. - 33.

Sándy műve: most épüLö györnádorvárosi templomunk. *
. Sándy Gyula a templomok

fia, azért tudott templomok atyja lenni.
Hisszük, hogy 37 megépült templomát még
szarnos követi.

Eger, felavatva, paplakkal. 1940. - 34.
Apostag, új toronysisak, 1940. - 35. Mag- ,
lód új toronyépítés megkezdve - 36•

CSENDESEDjETEK!

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

Milyen nehéz is zokszó nélkül
szenvedni, tűrni csendesen?!
Milyen nehéz hűnek maradni
sokon, hát még a kevesen>!
Milyen nehéz keresztet vinni
s látni, hogy vérünk egyre hull.
Bút, bajt, könnyeket elvísetni
és mindezt némán, szótlanul!
Milyen nehéz elcsetuiesedni,
mikor vulkán a kebeliink,
Mikor a szó-láva törni kész
s kíméletet nem ismerünk!
Milyen nehéz féken tartani
a bűnök apró kráterét;
a szánk-a1, amelyik áldást mond
és átkot is szór szerteszét.

Milyen nehéz: nem zúgolódni,
mikor veszteség súit le ránk!

. Milyen nehéz csendben kivérni,
hogy megkapjuk a koronánk!?

S mi nem is tudunk csendben lenni.
Lármás, hajrás az életünk.
Csetezei, fegyver, vér és könny közt
élni ... Igen, ez kell nekünk ...

Miért is nem keressük a csendet?
Mért nem akarjuk emberek?
Hiszen maga az lsten üzen
a földre: "Csendesedjetek!"

Szirti János.
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Kassa az ellenreformáció kezdetén,
Bocskay szabadságharca előtt.

Halála 335. évfordulóján.
A nagy magyar Alföld és a Felvidék érzete legyőzte a nemzeti különködésböl

határán fekvő Kassának a magyar, német, fakadó hatalmi versengést. A hitelvi oko-
szlovák, ruszin nyelvterület ütköző pontj án kon túl ezért vigyáz Kassán a városi ta-
igazi történelmi küldctése, döntő szerepe nács a hit egységére és nem tűr meg
volt és van hazánk sorsának kialakulása- semmi olyan kísérletet, amely az ágostai
ban. Hogy ezek az ellentétek nem váltak hitvallás egyeduralma ellen irányul Kassán.
a multban az ország veszedelmévé, ab-
ban a kassai evangélikus egyháznak
oroszlánrésze volt. Ennek a. megállapí-
tásomnak igazolásául beszélem el a
következöket.

Kassa a 16. és részben a 17. század-
ban Felsőmagyarország legvirágzóbb
városa. Buda török kézre kerülte után,
távol Bécstől, a Közelkelet kereskedelmi
életében Lőcsével, Eperjessel, Kis-Sze-
bennel és Bártfával tényező. Ezek a vá-
rosok piacot teremtenek áruiknak Len-
gyel-, sőt Oroszországban, Erdélyben és
a török hódoltság terül etén. Lakói hit-
buzgó evangélikusok. Egy egyházszer-
vezetet alkotnak: az öt sz. kir. városi
szuperintendenciát. Közös a hitvallásuk.
a Pentapolitána, amelyet a nagynevű
Stöckel Lénárd, a bártfai iskola orszá-
gos nevű rektora, Luther és Melanchto;1
kedves tanítványa, majd barátja szer-
késztett.

Kassa lakosai jórészben németek. A
magyarok száma a 16. században csak-
nem egyenlő a németekévei, sőt a 17.
század elején ezt felül is rnúlja. Nem
kisebb embertől, mint Alvinczy Pétertől
tudjuk ezt. Az Erzsébet székesegyház,
a dám, Kassa büszkesége, a protestáns
kerszakban 150 éven át csaknem egy-
folytában evangélikus templom volt.
Alvinczy Péter papsága idején a magyar A hitéhez ragaszkodó, egyszersmind széle-
evangélikusok is itt tartották istentisztele- sebb látókö rű kassai polgár tisztában volt
teiket, Ezt a nérriet pap kifogásolta és azt azzal, hogy ha ahitegység megszűnik, úgy
kivánta, hogy a dómban csak német isten- vége Kassa aranykorának, amelyet a IG,
tisztelet legyen.' Alvinczy Péter azonban század folyamán a polgárok közös lelki-,

~nnek el~en~ szegü~t és a m·.'\~ya~evang~- \ ség e teremtett me,~' ':' ':'
likusok jogát a domhoz azzal v, delrnezte , •
meg, hogy a városban több a mac·\"ar,. l Kassa a 16. században a leghivebb . híve
mint a német lakosság. És a városi tanács" a Habsbur g-háznak. Akár csak a többi feI-

" id 'k" Hűségükért az uralkodókAlvinczynek adott iz az at. Sőt a tariács I VI e Ivaros. ., '
, , . . '" . " Ferdl'na'ndtól kezdve krváltságokkal hal-nemet tagjai IS meghajoltak Alvinczy er- 1. '", ,... , . .. "..' ík 1 e városokat. Meg evangehku"vel elott. A vall aSI osszetartozandosag eros moz., a e

(

Á kússai JÓm, «mel y 150 évig enangélíhus templom volt.
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hitükben sem háborgatják őket. Sőt eltű-
rik azt is, hogy a királyi tisztviselők evan-
gélikusok legyenek. Ilyenek u, i. e század-
ban Felsőmagyarország főkapitányai, a Sze-
pesi Kamara elnökei, tisztviselői. Bocatius
János, a kassai főbíró is nagy kegyben van
az udvarnál. Rudolf király magyar nemesi
rangra emeli, ő pedig, .a neves humanista
költő "Hungaria gratulans" c. költernényé-
vei köszöni ezt meg. Ez a német polgár-
ság ápolja a testvéri viszonyt külföldi né-
rnet testvéreivel is. Előszeretettel hív pa-
pokat, tanárokat Némefországból, Ausztria.
ból; szívesen fogadja innen a városba le-
települő iparosokat, kereskedőket. Bocatius
is ilyen behívott idegen.

Amilyen jó viszonyban van a felvidéki
polgárság az uralkodó házzal, ép olyan
rosszban a nemességgel. Hatalmas, jogaira
féltékeny, büszke és még az uralkodó ház-
zal is - ha kell .:.- dacoló urak ezek, szem-
ben a városi követekkel, akik az orsz ág
gyűlésen szolgai eszközei az udvari poli-
tikának. Nemcsak a rendi különbség vá-
lasztotta el a nemest a polg ártól. A nemes-
ség magyar, a polgárság nagy része. német
volt. A városok nem tűrik meg, hogy a
birtokos nemes a városban házat, polgár-
jogot szerezzen. És ez az ellentét a 16. szá-
zad végén. egy esetból kifolyóan még job-
ban kiélezödött. A Felvidéken több város-
nak árumegállítási joga volt, vagvis e sze-
rint a nemes csak a városok polgárainak
adh atta el terményeit és a külföldi keres-
kedők viszont csak ez utóbbiaktói vásárol-
hattak. Ezt a jogot azonban a nemesek
semmibe se vették. A városok ezért pa-

. nasszal fordultak az uralkodóhoz. De a ne-
mesek az országgyűlésen ennek el.enér e
keresztülvitték, hogy ha kötelesek is ter-
ményeiket a városba bevinni, azokat an-
nak adhatták el, akinek akarták; tehát 3

külföldieknek .is. így a polgárok legfőbb
Iövedelmüktöl, a közvetítő kereskedelemtől
elestek. A felvidéki nemes és polgár között
csak egyetlen az összekötő kapocs: a val-
lás, Mindannyian evangélikusok. És ennek
- mint látni fogjuk - megvan az ország- ••
ra nézve sorsdöntő jelentősége.

* :;; *
Ilyen a helyzet a Felvidéken a 17 szá-

zad elején, amikor Kassán villámcsapásként
éri a jámbor polgárságet a dórn erőszakos
elvétele. Barbiano belg iojosoi gróf', a Fel-
vidék fökapitánya, 1604 január hó 7-én
kora reggel maga elé idézi a város veze-

tőségét. Mire Bocatius, a város
több tanácstaggal felmegy a királyi h
ahol a főkapitány Forgách Ferenc n
rai -, Szalatnoki György pécsi -, Mig
nagyváradi püspök és CarilIo Alfonzo
zs'uita jelenlétében közli velük a kír
parancsot: Az Erzsébet székesegyházat
teles a város átadni az egri káptalannak
és pedig még ma. Mint futótűz terjed
a városban a kegyetlen parancs. Hiszen
színtiszta evangélikus város csupa hu
nitásból csak imént fogadta falai közé ig
vendégszeretettel a török által 1596-b
elfoglalt Egerból menekülő, földönfutó
vált káptalant. És most a király ezzel
szonozza nemes cselekedetüketl

Amikor Bocatius az egybehívott vár
közgyűlésen előadta Barbiano követelés
Vedáni Ferenc, a magyarok papja felza
latott lélekkel indítványozta: kérdezz
még a polgárokat, átengedik-e templomai
kat; vagy életük árán is készek azokn
elvételét megakadályozni ? Ám a főbíró h
bozik. Tanácstalanságban telik el a na
A császári katonaság ellepi a várost,
székesegyház környékét. Közben ismételte
sürgeti Barbiano a templomok kulcsain
átadását. Végre is a városi tanács eng
dett. A ko rán beálló téli est homályába
fáklyák világa mellett Barbiano a város-
bírótól átadott kulcsokkal felnyittatta a
dórn ajtaját, amire Forgách Fereric püspök
a kulcsokat átveszi és a templomot újból
fölszenteli.

Bocatius másnap leírhatatlan' jelenetek-
től kísérve menti eljárását a tanács és köz·
gyűlés előtt. Nehéz 'szívvel, sóhajok közöt,
számol be az esetről, kijelenti, hogy nem
szánta volna életét, vérét, nejét, gyerme-
keit, vagyonát feláldozni, ha segíthetett
volna ezzel a bajon. Közli ezután, hogya
templomok megbecsülhetetlen műkincseit ii
M kellett adnia, sőt Barbiano követeli, hogy
a tanács foglalja írásba, hogv a megvaítoz,
hatatlanban megnyugszik és eljárást indít
azok ellen, akik meg akarják változtatni
a történteket. Az evangélikus papok pedig
többet nem hirdethetik az igét Kassán. Az
elkeseredett polgárság azonban mindebbe
nem nyugszik meg.' Szabó György, dús-
gazdag kereskedő házában Vedáni Ferenc
istentiszteletet tart. A főkapitány. azonban
Szabó Györgyöt fogságra veti és csak 500U
frt. lefizetése ellenében bocsátja szabadon.
Az evangélikus papokat pedig a városból
kiűzi. A város vagyonát lefoglalja.



Igy indul meg Magyarországon az ellen-
reformáció! Barbiano példáját követi Pethe
Márton, kalocsai érsek, akinek az uralkodó
felhatalmazást ád arra, hogy a felvidéki
városok protestáns lelkészeit és tanítóit
űzze el, a protestánsok templomait, isko-
láit, vagyonát foglalja le. A vallásuk sza-
bad gyakorlatában veszélyeztetett városok
erre egyenesen az uralkodóhoz fordultak.
Felség-folyamodványukban kifejtették, hogy
eddig az uralkodók vallásukban őket nem
háborgatták; templomaikhoz való jogukat
senki kétségbe nem vonta. A folyamod-
ványt követség vitte a Prágában lakó ural-
kodóhoz, Rudolfhoz. A követség élén a kas-
sai városbíró. az udvar kegyeltje: Bocatius
.állott.

* * *
Ám a városok követei hiába bizakodtak

abban, hogy az uralkodó, mint annyi más
ügyben, az utolsó időben, a vallási ügy-
ben is segítségükre lesz. Rudolf, a kir ály,
beteg ember. Lelki - beteg. Anyjától örö-
.költe ezt a bajt. Fél a nyilvánosság tól, az
emberektől. Gyerekés passzióira milliókat
pazarol, olyan nagy összeget, amivel a ve-
lencei követ szerint a törököt ki lehetett
volna verni Magyaro·rszágból. Helyette
Mátyás főherceg intézi a magyar ügyeket.
Az eIIenreformáció megindítása, a kassai
dórn elvétele tőle indult ki. Öccsének, Fer-
dinándnak példáját követi, U. i. ez a vak-
buzgó ember, aki később mint II. Ferdi-
nánd a harmincéves háború f'ötényezőie
lesz, tartományában, a teljesen evangélikus
Stayerországban elrendeli, hogy a papokat,
tanítókat űzzék el a városokból, a templo-
mokat foglalják le. A polgárok ekkor a
szintén evangélikus nemesek segítségét ké-
rik. De a nemesség - rniként Ma,gyarorszá-
gon - rossz viszonyban van a polgárság-
gal. Ezt sorsára bízza. Ferdinánd célt ér
a városokban. S ezután fordul a nemesség
ellen. A "divide et impera" (oszd meg és
úgy uralkodj» elve diadalmaskodik.

A magyar városok követeit még csak be
sem bocsátották az uralkodó színe elé. Ki-
ábránduItan, megalázottan térnek haza.
Nem használt itt a polgárok kipróbált év-
százados királyhűsége, -nem segített itt a
jogokra való hivatkozás. Az udvar mind-
ezt semmibe vette. A "cuius regio, eius'
religio" (akié a föld azé a vallás) né-
met birodalmi jogelvet alkalmazza a ma-
gyar városokra is. És most vált el a
magyarországi városok evangéliumi hit-
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hűsége. Mert Bocatius és társai meg-
tették veszendőbe menő vallásszabadsá-
guk érdekében azt a reájuk nézve keser-
ves. lépést.. hogy bajukban a nemesekhez
fordultak. Azokhoz a nemesekhez, akikkel
nemcsak rossz viszonyban voltak, de mint

. említettem, ép ebben az időben közöttük
ez a viszony csaknem gyűlölette fajult.
Ekkor ült egybe a történelmi nevezetes-
ségű 1604. évi országgyűlés. Ezen találkoz-
tak a nemesek a városok követeivel. Az
udvar biztosra vette, Ihogy a magyar ne-
messég, akárcsak a stayerországi, cserben-
hagyja a bajbajutott városokat. De nem ez
történt. Az evangélikus főurak rendi érde-
keiken feIülemel'kedve, teljesen magukévá
tették a városok sérelmeit. Olyan nagy fon-
tosságúnak tekintették ezt, hogy minden
más sérelmük elébe helyezték és megálla-
podtak ebben, hogy nem kezdenek addig
a királyi propozíciók tárgyalásába, míg a
királyt helyettesítő Mátyás főherceg és az
országgyűlés a vaIIási sérelmek orvoslását
nem biztosítja.

Ime, a magyar haza fenntartó elemei
egymásra találnak; egyesülnek a közös
veszedelemben, egyek hitükben és a haza
szeretetében. Nagyon nagy fontosságú ese-
mény ez, amely míg egyrészt dícséri az
akkoriban szer eplö rendeknek politikai
érettségét és hazafiságát, másrészt kilndulé
pontját képezi annak a dicsőségteljes kor-
szaknak a Bocs-kay, Bethlen, Rákócziak,
Thököly szabadságharcainak, amikor az
egymást megértő rendek egyesült erővel
kivívják a haza politikai és vallásszabadsá-
gát. A nemesség és polgárság szakít ed-
digi középkori, rendi önzéséveI, zárkózott-
súgával és így válik csak igazában anémet
polgárság is hazája hű fiaivá és ezentúl
nemzedékről nemzedékre örömmel áldoz
vagyont és életet ennek szabadságáért.

* * ':'
Dehát 'az 1604. évi országgyűlésen az

evangélikus rendek állásfoglalásukkal céh
nem értek. Sőt ennek berekesztÚe után
megtörtént az a haIIatlan, vérlázító eset,
hogy az országgyűlésen hozott huszonegy
törvénycikket még eggyel megtoldották,
amely szerint a vallasügyek tárgyalása ti-
los ezentúl az orsz ággyűléseken. Ezzel
azonban betelt a mérték. A XXII. t.-c. olaj

. volt a tűzre. Tudnunk IkeII ugyanis, hogy
az udvar olyan áIIapotokat teremtett, tör-
vénytelen, erőszakos cselekedeteinek egész
sorával, melyekre itt ki nem terjeszkedhe-



Északkeleti végvárunk :'
Kárpátalja.
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tűnk, az egész országban, ami 1110St már a

kétségbeesett nemzetet az önvédelem fegy-
vereihez kényszerítette nyúlni. A felkelés mi-
hamar úrrá lőn az országban. A felkelő-k
élén Bocskay István áll. Kassa városa az
első, aki .Bocskay angyalai" előtt feltárja
kapuit. Hűségfogadalmuk így szól: Mi kas-
sai főbíró és tanács az egész községgel
egyetemben adjuk tudtára mindeneknek.
az kiknek illik mi levelünknek rendiben.
Mivelhogy az nagyságos Bocskay István
urunk őnagysága az keresztyén hitért és
az Jézus Krisztus nevéért, azonképen
Magyarország szabadságának oltalmazá-
sáért fegyvert fogott és bizonyos szárnú
vitézlő népet küldött Lippay Balázs, Német
Balázs és több hadnagyokkal egyetembe
ide az mi városunkba, hogy mi ő velek
egyetembe az keresztyén hitnek és az or-
oszág szabadságának megmaradásáért egyet-
érténénk vele. Mi azért ilyen keresztyén
indulatját Önagyságának látván és mind
az igaz hitben, mind peniglen országunk
'szabadságában meg akarván maradni, ö ve-
lek egyek lettünk és magunkat odakötélez-
.tük, sőt esküszünk az teljes Sz. háromság

Menekülő lengyel gépkocsik robogtak
végeláthatatlan sorokban Kárpátalja ország-
útam. Katonai tankok, autók lovasok után
elegans személygépkocsik kisírt szernű, zi-
lált hajú nőkkel, szülöiket vesztett síró
gyermekekkel, döbbent tekintetű férfiak-
Jud. Amint megálltak Munkács utcáin, mint
a mágnes köré avaspor, odatapadtak a
pusmogó, gajdoló, hernyósapkás, kaf tános
kazárzsidók s potom pénzért szedtek le a
nőkről az ékszereket, míg a rendő rök szét .
nem ütöttek köztük. A menekülők ezrei
zudultak át a Kárpátok szorosain s az orosz
medve végignyújtózott és lefeküdt a ma-
gyar határra. .

így lett Kárpátalja a keresztyénség egyik
keleti végvára. .

A völgyekbe messze benyúló hegyi fal-
vakban fehér daróc ruhában bocskoros, bo-
zontoshajú rutén emberek és eleven színek-
kel hímzett ingben alacsony rutén fehér-
népek bujnak elő a kémény nélküli, magas
tetejű kunyhókból.

A falvak központj ában lépten-nyomon
karvalyszernü, hajlott hátú kazár honpol-

egy Istenre, hogy az igaz hitben állhata-
tosan és igazán vagy megmaradunk és a
mellett készek vagyunk halált is szenvedni,
sőt aki abban, avagy szabadságunkban há-
borgatni akarna, avagy igyekeznék, fejünk
fölállatáig az megnevezett vitézekkel és ő
nagyságával egyetemben fegyvert akarunk
fogni ellene. Kire, mint az előtt újabban is
hittel köteleztük magunkat: Hogy ezeket
igazán megálljuk, minket Úristen úgy se-
géljen. Ennek nagyobb bizonyságára adtuk
városunk pecséte alatt való hitlevelünket.
Kelt Kassán, 30. Octobris 1604.

::~ !:~ :;;

Kassa evangélikus polgárai századokkal
ezelőtt e hitlevél kiadásával hozzájárultak
a lelkek egységének megteremtéséhez. ahoz,
hogy a vegyes nyelvű Felsőmagyarország
lakosai Bocskay diadalmasan végződő fel-
kelésétől Tr iarroriig egyek voltak a haza-
szeretetben .. Trianon szétszaggatta Felső-
rnagyarországot, elidegenítette hazáj uktól
német és sz lovák testvéreinket. A lelkek
egymásra találásat csak akkor várhatjuk,
hogyha a Krisztus szeretete újra úrrá lesz
miraitunk. Gömöry János.

g árokba botlasz, akik csizmában, hosszú
fényes fekete kaftán ban csoszognak. Kifelé:
fordított tenyérrel g ajdolnak s minden
nyelvi szépséget erősen megcsúfoló hang-o
lejtéssei tárgyalják meg az "üszlei:et". Ha:
feléjük mégy, összedugják pajeszos fejü-
ket s jiddisül gajdolnak. A zsidóság uzso-
rából élő parasztjai,

Pagodás fatemplomok kettős, vagy hár-
mas kereszttel. A házakban kezdetleg esIsé-
pek és színes szobrok egyes szentekről. A•.
keleti keresztyénséghez tartozó rutének.-
Minden faluban találsz zsinagógát is. ízlés-
telenül egyszerű épületek némi keleties jel-
leggel. .

A délebbi részeken már több a római
katolikusság és találunk szép számmal több
ezres református gyülekezeteket is. Ezek
már tiszta magyarok.

Le kellett mindezt írni az általános hely-
zet ismeretéhez.

Joggal kérdezed: hol vannak az evan-
gélikusok?

Két gyülekezetünk volt Kárpatalján a
világháború előtt. Ungvár és Újklenóc. Ung-



.ár kicsiny magyar gyülekezet. 161 lélek.
Paróchiája és igen szép gótikus temploma
van, Filiái át és igen nagyszámú szórványát
!Tondozni: egész embert kívánó feladat.
Négy járás terül etén 50 szórványhelye van.
Csak a szórvá-
nyakban közel 350 r:

lélek lakik, egye-
sével, kettesével.

A másik Ujkle-
nóc. Tiszta tót f a-
lu, Munkácstói 12
krn-re. Színpompás
hegyoldalak, cso-
bogó patakok, zú-
gó kis vízesések,
vizimalmok közt
kanyarogva visz
az út a dombon
magasló templom
felé. Orszemként
áll il torony a falu
egyetlen, egyenes
útjának tengelyé-
ben salkét hosz-
szú házsor minden
nap elküldi ,lakóit
a reggeli áhítatra.
Két filiája volt a
legutóbbi időkig:
Munkács és Szolyva.
, Tehát egész Kárp átalján, öt vármegye
területén ez a két gyülekezet volt a leg-
utóbbi évekig.

Hol vannak Kárpataljának többi evan-
gélikusai? Sze-
retnénk kétsze-
resen dült be-
tűkkel szedni a fe-
leletet: ~zórvány-
ban! Falvankint,
varcsonkint 1-2,
5-6-ával elsz órva.
Egyedülvalóságuk-
nak, szétszórtsá-
guknak minden el-
hagyatottságában.

Évtizedeken át vé-
reztünk és vér-
zünk egyházunk-
nak északkeleti
gyepüjén. Tizesé-
vei sorakoznak fel
a falvak, ahol még
nem láttak evan-
gélikus lelkészt.
Morzsolódnak a
hívek.

N.-ban két gyer-
mekért rendszeres
hitoktatást kezd-
tem. A falu re-
formátus. Amikor
látták, hogy komolyan megy a dolog,
az egyik gyermek szülői elém álltak. Za-
vartak voltak, de végre előjöttek a kérés-
sel: engedjem a gyermeket továbbra is
reformátusnak; nevelni. Mindkét szülö
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evangélikus! Ok már csak megmaradnak
evangélikusnak, de a gyereket "ha már
eddig így nevelődött, ne bolygassuk most".
"Tetszik tudni, Luther' csak az lesz neki
ezután is, ami eddig volt, dehát ... " Engem

A munkácsi evangélikus templom.

akartak megnyugtatni, hogy ő azért be-
csülni fogja az evangélikusokat. Nagyon
elszomorodtam. Legyünk őszinték: nem
jelentett neki Luther eddig se semmit.
Ijesztően komoly szórványsors. Előbb a kö,

Kárpátaljai vidék és hegyiút.

zösségtudat pusztul, azután az evangélikus
öntudat ... , gyermekeik már más közös-
ségben nevelődnek s az ö kitérésük már
csak formalitás lesz.

Ezt azért irtam Ie, mert ez az egy eset



Benzinparipán a kárpátaljai szórvány gondozásában.
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elég volna Kárpátalja szórványevangélikus-
ságának jellemzésére. Istennek legyen hála,
hogy vannak még kivételek is.

*
Ma már három területre oszlik Kárpát-

alja evangélikus szempontból. A hatalmas
szórványterületből alakult meg a kárpat-

. aljai missziói körzet. Területileg az ország
legnagyobb missziói körzete. A vereckei
műúttól keletre minden, le egészen a régi
trianoni Ihatárig.

Akkor indult meg a munka, amikor a
vereskel szoros riadt tömegekben ontotta
a lengyel menekülőket. Adatok Kárpátalja
szórványevangélikusságáról nem voltak.
Munkács és Beregszász adott csak némi
támpontot.

Munkács gondozott filia volt. Hittel kö-

,
rülbástyázott kicsi erősségünk. Közel 150
éves mult ra tekint vissza. Példaképe annak,
hogyan lehet a nagy elhagyatottságban is
szilárdan kitartani. Lassú ' szétmorzsolódás-
nak voltak a munkácsi hívek is kitéve.
Ehelyett ök összefogtak. Az ő számukra
valóban sokat jelentett Luther, mert nem
engedtek hitükből. Hosszas volna itt a
rnunkácsi fiókegyház történetének hiterő-
sítő fejezeteit elmondani. Elég az eredmé-
nyekre, mint gyümölcsökre utalni. A tiszta
magyar, akkor még 90 lélekből' álló evan-
gélikusság a cseh elnyomás éveiben temp-
lomot tudott építeni. A visszacsatolás után
124-re szaporodott a Iélekszárn. így lett
Munkács a missziói körzet központja. A
gyülekezet legnagyobbrészt az intelligencia
köréből tevődik össze. Tisztviselők, kis-
részben iparosok A szórványsorsnak egy
jelét különöképpen magán hordja: 90 %-
ban vegyesházasok a hívek. És még egy:
assz onygyülekez et. Kerek 80 % -ban nö Cseh

időben még a presbitérium nagyobb része
is asszonyokból állt, Buzgó templomlátoga-
tók (60 %). Elődeinek hithűségét ma sem
tagadja meg a munkácsi evangélikusság.

Beregszászról csak egy hiányos, régi,
lakásjegyzék nélküli névsor állt rendelke-
zésre. Ennek alapján kellett elindulni. A
hívek száma később 64-ben alakult ki .
Megindultak a vasárnapi istentiszteletek a
református tanácsteremben - Petőfi kép
alatt, papírral betakart asztal mellöl s nem
egyszer teadélutánokra színes krepp-papír-
ral felszallagozott falak között. Örültünk,
hogy volt hely, ahol összejöhettűrik. A hí-
vek hosszú évek alatt elszöktak a rend-
szeres lelkigondozastól s ezzel a lelki tes-
pedtséggel kell jórészt még ma is küzdeni.
Ez is szórványsors.

Beregszászban elvétve volt hitoktatás.
Az osztályozás azonban gyakran elfelejtő-
dött s a csehek örömmel írták be az evan-
gélikus tanulókat hitoktatás alól felmentet-
teknek. Ma 24 növendék van. Munkácson
a cseh idő utolsó éveiben egyáltalán nem
volt evangélikus hitoktatás s az 1938-39.
tanévi hivatalos jelentés szerint Munkácson

. nem volt evangélikus növendék. Végigjártuk
az iskolákat: 22 növendékünk volt. Csak
éppen reformátusnak írták be eddig. Mi lett
volna, ha még néhány évig így marad?

Munkács és Beregszász csak két pontja
a kárpátaljai missziónak. Az igazi szórvány
csak ezután jön. 150 lélek elszórtan 12 já-
rás falvaiban. Három nagy vármegye terü- ,
lete. Sehol egy csomópont, ahova be lehet-
ne gyüjteni a hiveket istentiszteletre. Kép-
telenség istentiszteleti életet teremteni kö-
zöttük. Templomtól, paptól mcsszeszakadt
porszemek a kárpáti erdők falvaiban és
községeiben. Két eszköze van csak a lelki-



gondozásnak: a személyes látogatás és a
sajtó. Mindkettővel élünk. Felkeressük a
betübe rejtett Igével és személyesen is a
híveket. A kerület püspökének jóvoltából
motorkerékpár áll a misszió szolg álatában
s ami húsz évvel ezelőtt még elképzelhetet-
len volt, az ma természetes. Motorkerékpá-
ron jár híveihez a lelkész. Van község,
ahová két lélekért 240 krn-t kell motorozni,
Havonta 1000-1500 km-t kell bejárni.

A szórványsors ránehezedik a hívekre s
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a lelkészre egyaránt. Isten azonban nem
csüggedésre állított bennünke; a szórvány-
ba, hanem a hithűség próbája végett. A
régi, időkben nagy próba volt, de egyben
kitüntetés is a végek védelmére menni.
Evangélikus hitünknek nagy próbája, ha
végvár védelmére kerültünk, de Isten ez-
zel sokra bízott. A számadás alkalmával
hívektöl és lelkészektől egyaránt megkéri.

Koren Emil.

lakásba. Az ajtó hangos csattanással csa-
pódott be utána.

Másodikat harangoztak.
Juliska lépett ki a tornác ra. Két éne-

keskönyv volt a kezében.
- Készen vagyok,' édesanyám. Kihoztam

apa könyvét is. Indulhátunk a templomba.
Rendben van a ruhám?

Megperdütt a sarkán, hogy édesanyja
körülnézhesse.

Gögösné végigfuttatta rajta a szemét.
- Rendben vagy leányom. De édes-

apád alig jön velünk. A városba készül.
Már várja is a kocsi.

Gőgös kilépett az ajtón.
Juliska egy ugrással a nyakába kapasz-

kodott.
- Édesapám, jöjjön velünk a templomba.
- Most nem mehetek. Be kell mennern

a városba.
Juliska kőnyö rögve nézett rá.
- Ne menjen el édesapám.
- Kell, kis lányom. Megigértem a mult-

kor, hogy bemegyek. Hát most be kell
mennem.

- Jaj, édesapám, valami olyan furcsát
érzek. Mintha valami baj feny.egetne. Oh,
ne hagyjon magunkra. Jöjjön velünk, ak-
kor tudom, nem ér semmi baj bennünket.

Gőgös hangosan felnevetett.
- Ugyan mi baj érhetne? Szép májusi

idő van. Még csak felhő sem látszik. Ti
menjetek az utasokra, én is megyek a ma-
gaméra. Estére megérkezem s együtt le-
szünk.

Lefejtette· nyakáról a leánya kezét s
- gyengéden eltoIta magától.

- Eredj leányom. De rossz hírt Ne hall-
jak róladt

A leány ijedten nézett apjára.
- Rossz hírt? Rólam? Ugyan édesapám!
Gőgös félig kornolyan, félig tréfásan

fenyegette meg ujjával a leányát.
- No, no, nem úgy értettem. Csak a

Bognár Andrisra céloztam.
A leány fülig pirult. Zavarában hirtelen

szólni sem tudott.
Gőgös felugrott a bricskára. Megragadta

a gyeplőt, esettintett a nyelvével s a· esi-

A bicegök.
Gőgös János végigment a tornácon s

a ház végén. megállott. A te nye rét a szá-
jához ernelte selkiáltotta magát.

- Mihályl Hé, Mihály!
"Az udvar hátteréből egy ernber lépett

elo.
- Itt vagyok gazduram.
- Fogd be a csikókat a bricskába l
- Igenis.
Gőgös megfordults lassú léptekkel jött

vissza a tornacon. Az ajtóban már' várta
a felesége. Énekeskönyv volt nála.

- Miért fogatsz be?
- Elmegyek
- Hova?
- Be a városba.
ftZ asszony csodálkozva nézett rá.
- Ma? Vasárnap?
- Igen. Ma. Hát aztán?
Az asszony megcsóválta a fejét.
- János, János, hova vezet ez? Se a

mult vasárnap, se azelőtt nem voltál a
templomban? Ugyan rnikor voltál utoljára
a szentegyházban?

Az ember rántott egyet a vállán.
- Mit .tudom ént
- S mikor akarsz eljönni?
- Azt se tudom.
Gőgösné felemelte a mutatóujját,
- Vigyázz magadra János, vigyázz! A

sok kocsikázás nem vezet majd jóra. Már
elmult egy éve is, hogy minden áldott
vasárnap bemégy a városba s csak este
kerülsz haza. Ugyan mi keresni valód van
ott? Dolgod, az nincs. Találl a mulatozás,
a kártya vonz oda?

Gőgös arcát elfutotta a pír.
- Ej, mi közöd hozzá!? Nem a te

vagyonodat költöm, hanem a magamét s
abból még futja. Hát akkor ne avatkozz
a dolgombal

, - Nem avatkozorn. De jogom van szót
emelni, ha a leányunk jussaról van szó!

- Julisjussára ne legyen gondod! Az
az én gondom! A te gondod inkább az
legyen, hogy az a Bognár gyerek ne kí-
sé rje a templomba se ma, se máskor? S ha
te nem teszel ellene, hát majd teszek én.

A fogat előállott.
Gőgös befordult az ajtón s bement a
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kók pehelyként ragadták magukkal a köny-
nyű kocsit.

Mire Gőgösné leányával az utcára ért,
) már csak a felkavart por jelezte az eltünt

kocsi nyomát.

*
Szótlanul rnentek egymás mellett. Mind-

egyik a maga gondolataival foglalkozott.
Amint az utca kanyarulatához értek,

. Juliska hirtelen megállott.
Anyja is megállt.
- Mi az, Juliska? Miért állsz meg?
Juliska arca lángba borult.
- Az Andris.
- Hol?

. - Ott, a házuk előtt.
Gőgösné végignézett az utcán.
Itt is, ott is ki-kiléptek az utcára az ern-

berek s lassan 'megindultak a templom felé.
Gőgösné hirtelen azt sem tudta, 'hol keresse
Andrist? De azután észrevett egy álló ala-
kot az egyik ház előtt. Lehetett vagy száz
lépésnyire.

- Az az, aki ott áll a kisajtó előtt?
- Az.
- Hát csak álljon. Joga van hozzá.
- Igen árn, csakhogy alighanem rnin-

ket vár.
- Miért várna éppen minket?
- Hogy a templomba kísérjen.
- Nélküle is oda találunk
Gőgösné elindult. Juliska szó nélkül kö-

vette.
Mikor Andríshoz értek, az megemelte a

kalapját.
Gőgösné fogadta a köszöntést, de rá se

nézett, hanem ment tovább.
Andrist lehűtötte a hűvös fogadtatás.

Szólni nem mert, hát csak állva maradt.
Megvárta, míg kellő távolságra értek s
akkor lassú léptekkel utánuk indult.

A templom előtti tér feketellett a nép-
töl. Csoportokba verődve beszélgettek s úgy
várták a beharangozást. Külön csoportban
álltak a legények és külön a leányok.

Mikor a lányokhoz értek, Juliska meg-
szélalt.

- Édesanyám, odamehetek a lányok-
hoz?

- Hogyne. Csak eredj. De, ha kijöttünk
a templomból, várj meg.

- Várni fogom.
Juliska odalépett a lányokhoz, Gőgösné

meg a templomnak tartott.
:;:

Ebéd után Gőgösné beleült a kedves ka-
rosszékébe. Ölébe fektette abibliát s fel-
kereste a délelőtt hallott szeritigéket és
azok olvasásába fogott.

Mikor Juliska rendbe hozta a konyhát,
bement a szobába. Fogta a zsámolyt, oda-
tette anyja széke mellé s ráült. Balkezé-
vel átölelte annak derekát, jobbját ráfek-
tette az imára kulcsolt anyai kézre s néma
szótlansággal ő is elmélyedt az olvasásba.

Csend borult a szobára. Aldott ünnepi
csend ...

Gőgösné 'összecsukta a bibliát. Lehajolt
alányához és homlokon csókolta.

Juliska felnézett az anyjára s ijedten
látta, hogy annak szemei nedvesek. Két kar-
ját az anyja térdei körül fonta s remegő
hangon szólalt meg:

- Mi a baja édesanyám? Fáj valamije?
- Nincs semmi bajom kis lányom. S

nem is fáj semmim.
- De hiszen könnyes a szeme!
- Körmyes? Nem is vettem észre. De

úgy meghatott ez a mai prédikáció. S most,
hogyelolvastam a naini ifjú történetet, hát
szinte egészen átéltem annak a szegény
anyának nagy-nagy fájdalmát s aztán a
még nagyobb boldogságát.

Juliska ajkán önkéntelenül is kiszaladt .
a szó.

- Boldog ifjú.
Gőgösné halkan, szinte fájdalmasan sut-

togta: I
- Még boldogabb anya.
A fájdalmas hangra Juliska szívét valami

bizonytalan, ismeretlen félelem szoritotta
össze. Hirtelen megérezte,' hogy anyja szí-
vét valami titkos fájdalom tépi, marcan-
golj a. Könyörögve nézett r á,

- Édes jó anyám. Szóljon, mi bántja?
Gőgösné egyszeribe magához tért.
- Semmi kis Juliskám. Semmi.
De Juliskát nem győzték meg a szavak.

Odabujt egészen az anyjához és esengve
folytatta.

- Oh, nem, nem hiszem el édesanyám.
Valami van, ami fáj, amit titkol előttem. Oh
mondja el 'jó anyám, hadd vigasztalj am meg.

Gőgösné megcirógatta Juliska arcát.
- Semmi, kis leányom.
- De igen, igen! Valami baja van édes-

anyámnak. Van valami, ami bántja. Jól lát-
tam ma is, mikor a templomba mentünk,
hogy valami bántja. Talán az, hogy édes-
apám nem a templomba, hanem a városba
ment?

Gőgösné feje lekókadt. A szempillái le-
hunyódtak, de az áruló könnyek már ki-
buggyantak alóla. Ajkán meggyötörten tör-
tek elő a szavak.

- Igen,... elment... s már régóta ...
elmegy. Nem jött... s már régóta nem
is ... jön velünk ... az Isten ... házába.

Juliskából felsírt a panasz.
- Hát rniért van ez így? Miért?
Gőgösné halkan beszélni kezdett.
- Van már másfél éve, hogy a Várju

féle tíz hold föld eladó lett. Ott van egy
tagban az erőaljai dülőben. Ép határos a
mi harminc holdas tagunkkal. Édesapád
mindenhogyan meg akarta szerezni, hát in-
kább ráig ért, csakhogy az övé lehessen . De
a háta mögött Bognár István még többet
igért s övé lett a föld. Mód felett bántotta
apádat ez a dolog s mivel Bognár az egy-
ház gondnoka, hát azt vette a fejébe, hogy
úgy áll bosszút rajta, ha nem jön el a temp-
lomba. S azóta bizony minden vasárnap,
minden ünnepnap bekocsiz a városba s ott
tölti az egész napot. Azóta bizony nem is
volt templomban.



- Azért haragszik hát Andrisra is?
- Azért.
- Pedig Andris nem hibás ebben.
- Úgy hiszem én is.
Juliska félénken nézett az anyjára.
- És maga édesanyám? Haragszik rá?
- Én? Már miért haragudnám?
- Mégsem akarta, hogy a délelőtt ve-

lünk jöjjön.
- Csak az édesapád miatt.
- Hát ... hát ... maga szereti Andrist?

• Gőgösné elnevette magát.
- Már mint én? Hát miért is szerét-

ném? Ellenben én kérdezem ezt tőled. Sze-
reted Andrist?

Juliska anyja ölébe bújtatta az arcát.
Gőgösné végig simította kezével a sely-

mes hajat.
- Nos hát, ki vele kislányom. Az előbb

engem vallattál s én megfeleltem. Hát felelj
most te. Szereted?

S hogy Juliska csak tovább is hallgatott,
a két keze közé fogta a fejét, lassan fel-
emelte s az arcát maga felé fordította.

- Nos kis lány, hol marad a válasz?
Juliska araca csak úgy lángolt. A szeme

csillogott a titkolt boldogságtól, de az ajka
sírásra görbült, alig bírta kigügyögni azt
az egy könnyű és mégis oly _nehéz szót.

- Szeretem.
S ezzel újra odabújtatta arcát az anyja

ölébe s halkan sirdog álni kezdett.
Az anyja simogatni kezdte a leány haját

s lágy hangon babusgatta.
- Jól van kis lányom. Ha szereted, hát

csak szeresd. Jóravaló legény az Andris.
Csak jót és szépet mond róla rnindenki.
Ezután én is szeremi fogom.

Juliska ajkán .sírva, nevetve törtek elő
a szavak.

- Délután eljön az Andris.
- Eljöh.et.
- A kezem akarja megkérni.
- Még most ne tegye. Előbb apaddal

kell elintéznem a dolgot. Oe' azért csak jőj-
jön el. S míg itt lesz, addig én a másik
szobában .Ieszek. Beszélj étek ki magatokat
ti ketten.

Juliska odahúzta anyja kezét az ajka
alá és csókolgatni kezdte.

- Köszönörn édes jó anyám.
A sírása lassankint elhalkult, aztán vég-

leg elcsendesedett. Csend lett a szobában.
Néma, boldogságos csend ...

Az est ráborult a falura. Szép holdvilá-
gos este volt.

A falut csendes zsibongás ülte meg. Az
öregek kint ültek a házak előtt s beszél-
gettek. A legények, lányok kisebb csopor-
tokba verődve sétálgattak. halkan dalol-
gattak.

Andris az egyik kisebb legény csoport-
tal dudolgatva ép a falu végére értek, ami-
kor hirtelen kocsirobaj zaja közeledett fe-
léjük.

A legények abbahagyták a dudolást s
füleini kezdtek.
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A kocsirobaj gyorsan közeledett.
Egyszer csak a fülükbe csapódott a hang.
- Hó . .. te... hó... te... hó ..
Az egyik legény elkiáltotta magát.
- A lovak megbokrosodtak. Erre felé

rohannak a szekérrel.
Egy másik közbeszólt.
- Nem szekér az. Tompán szól. Hintó,

vagy cséza féle lesz.
Andris levetette a kabát] át.
- Meg kell őket fékezni, mert ha a ka-

nális. keskeny hídjára érnek a lovak, a dü-
börgéstöl még jobban megijednek, a kocsit
félre rántjak slezuhannak a mélységbe s
akkor végük van.

A legények izgatott kiabálásba kezdtek.
A kanyarnal előtűntek a lovak. Alig vol-

tak száz méterre.
A hang újból felhangzott.
- Hó ... te ... hó.
Andris lelkébe görcsös fájdalom nyilaIt.

A szívét a torkában érezte dobogni.
- Szent Isten! Hiszen ezek a Gőgös J á'-

nosnak a lovai! Az ő hangja süvít bele az
éjszakába!

Egy pillanatig tétován nézett a vad ro-
bajjal vágtató lovak elé, de a másikban
már' az út közepén termett. A legények
meg az út két oldalára vágódtak.

A lovak odaértek.
Ami most történt, oly hirtelen gyorsa-

sággal játszódott le, hogy jóformán senki
sem tudta, mi is történt.

Egy nagy kiáltást hallottak a legények.
Azután látták, hogy az egyik ló a földre
vágódott, a másik meg a két első lábával
magasba lendült, majd keresztben rarogyott
a másikra, a kocsi megfordult s valaki az
árok "rnellé zuhant.

Hirtelen csend lett.
Majd halk nyögés halLatszott.
- Segítsetek. A ló alatt van az egyik

lábam.
A legények egyszeribe magukhoz tértek.

Odaugrottaka lovakhoz. Először az egyi-
ket, aztán a másikat állították talpra s
Andris megszabadult a nyomástól. Fel akart
kelni, de visszaesett.

- Jaj a lábam. Nem bírok felállni. Alig-
hanem eltörött.

Az egyik legény letérdelt melléje s- vé-
gigtapogatta a lábát.

. - Bizony Andris, a jobb lábad eltörött.
Másod nem fáj?

- Nem.
- Ezer szerencse. A lábad majd össze-

forr s rendbe jössz. Adj hálát az Istennek,
hogy így úsztad meg a dolgot. De most
nézzük, mi van Gőgös úrral?

Az ott feküdt eszméletlenül az árok mel-
lett. Ketten is . letérdeltek rnelléje, hogy meg-
vizsgálják. Az egyik csakhamar megszó-
lalt.

A bal lába törött, a feje meg vérzik.
Nincs magánál.

Aztán felállt és rendelkezett.
- Te Pista, - fordult az egyikhez

siess adoktorért és két kocsit rendelj ki,.
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hogy azon hazaszállítsuk őket. Ketten ve-
zessétek haza a lovakat a kocsival, mi töb-
biek meg itt maradunk, hogy segí th essünk.

Elmult egy hónap.
Egy hétfői nap délutánján Bognár Ist-

ván beállított Gőgösék portájára. Az asz-
szonynép szíves készséggel fogadta, Gőgös
kissé hűvösen. Oe azért kezet nyújtott.

- Foglalj helyet István. .
Bognár leült.
- Köszönörn János. Hogy vagy a lá-

baddal?
Gőgös legyintett.
- Hát csak vagyok. Jól sohse leszek.

,- Miért ne lennél jól? Hiszen a törés
összeforrott, nem?

- Az igaz, összeforrt. Csakhogy a bal
rövidebb lett. Bicegve tudok csak járni.

Bognár vigasztalni kezdte.
- Sohse búsulj azon! A fiam is úgy van

a lábával, mint te. CSák ép hogy a jobb
lábán biceg.

- Szegény Andris miattam járt pórul.
Az igaz, engem meg a haláltól mentett meg.
Miért nem jött át? Szeretnék neki köszö-
netet mondani. Én még nehezen állok a lá-
barn ra, különben már átmentem volna .
. - Én jöttem át helyette, hogy az ö ne-

vében kérjek tőled valamit.
Gőgös felnézett.
- Miről van szó? Ha tőlem függ, meg-

adom.
-Csak tőled függ. Azaz, a feleségedtől,

no meg a lányodtói is.
Juliska odahúzta székét az anyja mellé

s ijedten nézett hol az apj ára, hol az any-
jára.

Az anyja megszorította a kezét s biz-
tatva mosolygott rá és halkan odasúgta.

- Ne félj kislányom. Légy erős.
Gőgös fészkelődni kezdett a széken.
- Hát csak ki vele! hadd halljam!
Bognár krákogott egyet, aztán kibökte

a szót.
- A Juliskát kérem az Andrisnak.
Juliska halkan felsikoltott s átkarolta

az anyját.
Gőgös felegyenesedett a széken. Arca

piros lett. Úgy látszott, valami kitör belőle.
Oe aztán nyelt egyet. A száját összeszorí-
totta s fogai között sziszegett elő a szó.

- Hát a földet elfeledted?
Bognár arcán mosoly suhant át. Könnye-

dén felelte.
- Dehogy feledtem el.'
- Azt én akartam. Előlem vetted el.
- Az igaz.
Gőgös hangja felcsattant.
- Hát akkor... '
Bognár a szavába vágott.

, - Várj, hadd fejezzem előbb be. Aztán
beszélhetsz.

Gőgös alig bírt uralkodni magán.
- Hát jó. Beszélj.
- A földet megvettem előled. Ez igaz.

Oe az is igaz, én már akkor tudtam, hogy
Andrisból meg Juliskából egy pár lesz, hát

azért vettem meg, hogy azt én adhassam
a fiataloknak. Nekem harminc holdam volt.
Neked nyolcvan. Nekem most negyveri van.
Fele a tiedének. Hát ha nem kevesled a
negyvenet a nyolcvanhoz, hát akkor száz-
húsz jut a gyerekeknek. Ezért tettem.

Gőgös szinte összeesett a széken.
- Csak ezért tetted István?
- Csak ezért. S ha fájt ez, hát bocsásd

meg. Ha meg nem tudsz megbocsátani, hát
akkor megyek. Isten veled.

S azzal felkelt, hogy menjen.
'Gőgösné is felállt s szeliden rászólt al.

urára.
- Ugy-e, maradjon János?
Gőgös nem szólt. Mereven nézett maga

elé.
Bognár lassan megindult.
Gőgösné utána szólt.
- Maradjon István!
Bognár megfordult.
- Maradjak János?
Gőg ösné odament az urához. Lehajolt

hozzá és kedveskedve mondta.
- Miért nem felelsz János?
Gőgös megsodorintotta a bajuszát. A

szeme huncutul rávillant a lányára s úgy
bökte előre a mutatóujj át.

- Juliskán a sor. Az feleljen.
Juliska arca egyszeribe tüzet fogott. Fel-

ugrott a székről, arcát a két kezébe te-
mette és sírva-nevetve buggyant ki ajkán
a szó.

- Jaj, hát mit feleljek?
Az apja jóízűen felnevetett.
- Hát amit a szíved diktál!
Bognár látta, hogy nyert ügye van. Oe

azért meg nem állta, hogy dévajkodva oda
ne szóljon.

, - Ha már a Juliska se marasztal, akkor
lsten. hírével megyek is.

S úgy tett, mintha már is menne. A lá-
baival egy helyben topogni kezdett.

Juliska ujjai között egyszerre rés tá-'
madt. Kikandikált rajta.

Bognár észrevette a hamiskodást. Szét-
tárta a karjait.

- Jőjj a keblemre Juliskárn. Te leszel
az én lányom!

Juliska boldog örömmel szaladt a kitárt
karok közé.

Gőgös mosolyogva nézte őket. Aztán ra-
szólta feleségére.

- No nézd csak anyjuk, nekünk már
nincs is lányunk!

Bognár valamit súgott a leány, fülébe.
Juliska kiperdült az ajtón s karonfogva

vezette be Andrist. Egyenesen odament vele
a szüleihez.

- Édesapám, édesanyám, itt hozom a
maguk fiát ...

*
Szombaton megvolt a kézfogó ...
S másnap a két család együtt ment .a

templomba.
Elől ment a két asszony s közöttük az

öreg Bognár. Mögöttük meg a két bicegő
férfi s közöttük a leány ...

. Szende Ernő.
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Kunos Jenőék Kínában.
1939. február 14-én zsúfolásig megtelt

a győri evangélikus templom. Az oltár előtti
kis asztalkához hivatalos emberek léptek,
hogy elbúcsúzzanak Kunos Jenőtől, az első
hivatalos evangélikus misszionáriustóI. Ez
volt az utolsó alkalom, amikor a gyüleke-
zet kezet szoríthatott a Kínába induló fiá-
val. A gyülekezet szemében tisztelet, aggo-
dalom, féltő szeretet vájtakezott s minden

menyasszonyával Liesche Natáliával, hogy
életszövetségüket Isten is megáldja. Érthető,
hogy ilyen helyen nehéz a búcsú. " ... Me-
gyek, mert Isten hívott és' Istennek enge-
delmeskedni kell. Megyek, mert nektek is
ez jobb, jobb az én evangéliumi egyházam-
nak is és jobb egész magyar hazámnak ... "
Még az este vonatra ült és 1939. II. l8-án
Marseillesben a "Corfu" nevű angol hajón.

Kunos Jenő és felesége.

ki szívében ott bujkált a titkos kérdés:
miért éppen ő és vajjon viszontlátjuk-e
még?

Akik nyilvánosan ezen az estén szólot-
tak, mind arról beszéltek, mit is jelent
Kunos Jenő elindulása a missziónak, a gyü-
lekezetnek, a gyermekeknek, az egész ma-
gyar evangélikus egyházunk ébredésének.
A gyülekezet titkos kérdésére maga Kunos
Jenő adta meg a választ.- Utolsónak ő lé-
pett .a gyülekezet elé. Nehéz volt néki bú-
csúzni. Röviden beszélt. Attól a gyüleke-
zettől vett búcsút, mely legközelebb állott
szívéhez, amelyben élete erősödött és amely-
ben eddigi élete eltelt. Itt keresztelték meg
25 esztendővel azelőtt (1914. II. 16.), itt
konf irmálták, ezelőtt az oltár előtt avat-
ták lelkészi szolgálatra (1936. VI. 21.), és
ezen a helyen állott néhány perccel előbb'

két finn misszionáriusnővel Kína felé uta-
zott.

Feleségét nem vitte azonna! magával.
Egyrészt azért, mert őmaga is teljesen bi-
zonytalan helyre ment, de főleg azért, mert
jól tudta Kunos Jenő, hogy eredeti rendel-
tetési helyére: Hunan tartományba, a fin-
nek munkamezejére csak akkor mehet, ha
előbb Pekingben valamennyire is elsajátítja
a nehéz kínai nyelvet. Ezért hat heti uta-
zása után azonnal ebbe a nyelviskolába köl-
tözött. (College of Chinese Studies. Peking.)
A kiváncsiak azonnal azt kérdezik, miért
volt akkor szükség a házasságkötésre, ha.
a misszionárius nem vihette magával élet-
társát? A válasz igen világos és egyszerű.
A nyelviskolai szakszerű oktatásra csak a
misszionáriusnak van szüksége, különben is
igen drága egy-egy nyelvkurzus. Az élet-

6
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Arrived = Megérkeztem.
Kunos Jenőné Kinába-érh ezését híríil adó távirat.

társa a mindennapi nyelvet hamar elsaj á-

títja majd a munkában. A házasságot fő-
leg azért kellett idehaza megkötni, mert
Kínában megkötött házasságok magyar ér-
vényesítése igen körülményes dolog.'

Kunos Jenőné egy esztendő után tudott
csak elindulni férjéhez Pekingbe. Ezt az
időt szülei nél nem töltötte tétlenségben, ha-
.nern nagy gyakorlatra tett szert a beteg-
ápolás erén. Az angol nyelvet is tanulta.
Györi szanatórium ban, kórházakban gon-
dos orvosi utasítás közt megtanulta a be-
tegségek kezelését, a segélynyújtást és egy-
szerűbb operációk végzését. A gyülekezeti
munkában is kivette a részét, gyermekek
számára tartott biblia-órákban. Mindezek-
nek egykor nagy hasznát fogja venni a

missziói állomáson, .ahol kórház és iskola
várja majd. '

1940. március 6-án eljött az indulás
ideje. A közben kitört finn-orosz háború
miatt hasztalan vártuk a finn kísérö misz-
szionárius orvosnőt. Viszont Hunanból ál-
landó sürgetés érkezett Pekingbe, hogy mí-
nél előbb induljanak eí Hunan felé, mert
a munka sok, fárasztó, a háború vége pe-
dig (Kína-Japán) kilátástalan. Most látjuk
csak, hogy Kunos Jenőné elindulása való-
sággal Isten tanácsa és vezetése vólt. Ha-
mar elkészültek a nagy csomagok, a sok
tennivalók előtt csodálatosan megnyíltak
az ajtók és egy szerény de meghitt Buda-
pesti búcsú-szeretetvendégség után Geno-
vából a Conte Verde hajóval elindult Isten
kezén Kínába.

Isten' gondoskodott kísérőről is, egy
norvég misszionárius család személyében,

kik nem először és csodálatosan Pekingbe
ugyanabba a házba igyekeztek, ahol Kunos
Jenő lakott. Már régen' úton volt Kunos
Jenőné, férje még mindig nem tudta a
biztos indulását. (Egy levél menetideje kö-
zel egy hónap.) De sok-sok imádságtói ki-
sérve szerenesés volt az útja.

1940. április 14-én szikra táviraton egy-
szavas angol távirat érkezett Misszióegye-
sületünk pénztárához: "Arrived", Megér-
keztern. És újra megtelt sok-sok szeretö
szív hálával, hogy hatalmas Istenünk van,
aki gondviselónk és oltalmazónk. Akkor,
amidőn a tengereken nagyban folyt már
az angol-német csata, amikor minden perc-
ben várták az olaszok beavatkozását, ami-
kor annyi úszóakna bizonytalanná tette az

útat, éppen akkor mutatja meg Isten az ő

hatalmát akárcsak Pál apostol életében
(Csel. 27). Ma, amikor e sorokat írjuk, már
járhatatlanná lett ez az út.

Kunos Jenő az első biztos értesítés után
felesége elé utazott és együtt tették meg
az útat Peking ig.

Kunos Jenő ez alatt az esztendő alatt
a fővárosban Pekingben több nyelvtanfo-
lyamot végzett. Ügyes kínai tanítók taní-
tották a különf'éle ákom-bákom kínai jele-
ket, az írást, az olvasást és az egyes sza-
vak pontos kiejtését, Ez pedig az igazi mű-
vészet és nehézség. Egy szót 6-8 hangma-
gasságban lehet kiejteni és mindegyik hang-
magasságban más és mást jelent. Kunos
Jenő eddig közel 2000 ilyen jelt ismer. Ez
már elegendő, hogy megértesse magát és
beszélgessen, 3000 jellel már mondhatni
"tökéletes". Nyelvkészsége úgylátszik jó,



mert tanítója tanácsára most már a nehéz
kínai tudományos könyveket olvassa. Eleinte
sokat panaszkodott a sok nyelv-beszéd zür-
zavara miatt. Magyar, finn, angol, kínai,
nérriet nyelvtudás bizony a szervezetet is
igénybe. veszi. Ehhez járult a különös ét-
kezés, a különös életmód, szokások, melye-
ket mind-mind el kell sajátítania, ha az
ember - a misszíonárius - egészen kínai
akar lenni a kínaiaknak. Ezek azok a kellé-
kek, külsö eszközök, melyek okvetlenül
szükségesek, hogy az evangélium útja ered-
ményes legyen. Ezekről, a számunkra furcsa
kinai szokásokról Kunos Jenő állandóan ír,
s amit mindenki a Missziói Lapokban bő-
ven megtalál.

Kérdés mit csinálnak jelenleg Kunos Je-
nőék? Kunos Jenőné megérkezése után
azonnal nem indulhattak Hu-
nan tartományba. És pedig
azért, mert Hunan tartomány
(Köz ép Kína) területén jelen-
leg háború dúl és a különféle
katonai engedélyeket előbb 1

meg kell szerezniök. A külön-
ben 4-5 napos vasúti útat a
front miatt gyalog vagy sze-
kéren kell megtenniök. A fo-
lyók áradása miatt, a legkülön-
bözőbb katonai ellenörz ések,
vizsgálatok, bombatámadások
miatt az út 6 hétig tart. S mert
Hunanban semmi sem kapható,
azért több hónapra - sőt esz-
tendőre- - előre kell gondos-
kodni ruha, háztartási cikkek-
ről, konzervekről. Érthető,
hogy ilyen nagy csomagokkal szekéren igen
sokszor emberi erővel húzható kis kocsik-
kal nehezen tudnak előre jutni és céljukat el-
érni. Ezt a nehéz útat alaposan elő kell
készíteniük. Ezért sem indulhattak el azon-
nal. Ezenkívül Kunos Jenő magyar útlevelét
is meg kellett hosszabbítani, ami ismétel-
ten elhúzódott s 'csak 1940 júliusában, kap-
hatta meg, ami viszont Kína forró nyara
már. A nyár .40-50 fokos tikkasztó hő-
sége elől rendes körülmények közt élő, ál-
landó lakosok is a tengerpartra menekül-
nek: Peitaihóba. Még inkább szükséges ez
Kunos Jenöéknek, akik csak most szokják
meg ezt az éghajlatot. Az emberi termé-
szetnek át kell állítódnia, meg kell szok-
nia. Hunanba, ebbe a forró katlanba Ku-
nos Jenőnével lemenni egyenesen 'veszedel-
mes lett volna. Ezért most másfél hónapot
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a tengerparton töltenek, megszokják a kí-
nai étkezést, a meleget, a nyelvet és erő-
sen készülnek az őszi nagy útra: Hunanba.
Peitaihóban töltik a nyarat Babos Sandorék
is, Mandzsuria magyar ref. misszionáriusa,
kinek felesége bizonyára bevezeti Kunos
Jenőnét a kínai házi élet titkaiba.

Hunanban már nagyon várják a magyar
testvéreket. A háború miatt a kórház állan-
dóan zsufolt s csak egy testvér áll itt szol-
gálatban. A keresztyének szórvány hely-
zete miatt is nagy szükség van a magyar
misszionáriusra, ki hazájából jobban ismeri
a szórvány sorsot, mint a finn misszonáriu-
sok. De ezenkívül is a fronton nélkülöz-
hetetlen a leváltás, különösen akkor, ha az
aratni való sok és a rnunkás kevés és ál-
landó a támadás. A misszió frontján nin-

Kinei keresztyén missziói templom.

csenek béketárgyalások és fegyverszünetek,
hanem állandó offenziva. Éppen ezért igen
fontos az "utánpótlás" és a harcra való fel-
készülés. - Amikor e sorokat írjuk, akkor
történik a harcba való felkészülés, mondhat.
nók ez az esztendő erre ment el, és ami-
kor olvassuk e sorokat, már bizonyára a
helyszinen megtörtént a munkába állás, az
"utánpótlás". A háború sikeréhez azonban
ezen kívül másra is szükség van. Nemcsak
pénzre, "nyersanyag" -ra; áldozatkészség re,
imádságra, hanem a háttérben jó .Jcözszel-
lem"-re, kitartásra van szükség. Az egész
népnek át kell itatódni a "harci vágytól",
s mint egy embernek kell akarni, imád-
kozni és várni a győzelmet a misszió front-
jáno Engedjük magunkat ettől a szent tűz-
től sodortatni, hogy "katonáink" "győzel-
met arassanak. Danhauser Lészlo,

6"
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Mi az "OMRI"?l:

Az OMBI - teljes nevén Országos Mezőgazdasági
Biztosító Intézet - törvénnyel létesített és a m. kir. föld-
mivelésügyi miniszter fennhatósága alá tartozó közintézet. .

Az OMBI feladata a gandasági cselédek és gazdasági
gépmunkások kotelezö balesetbiztosítása, a gazdasági
munkavállalók kötelezö öregségi biztosítása, továbbá a
gazdasági munkaváílalók özvegyeinek járadékban része-
sítése. Az OMBI ezenkívül ellátja a gazdatisztek kötelező
öregségi, rokkantsági és haláleseti biztosítását is.

Az OMBI az 1939. év folyamán
a kötelezően biztosítottak és azok
igényjogosult családtagjai részére a
következő szolgáltatásokat nyujtotta:

4,122.560 pengő öregségi járadékot
468.547 pengő balesett járadékot
562.550 pengő különféle baleseti segélyt

összesen:

li

5,153.657 pengőt.
I ~ A baleseti járadékosok száma

az 1939. évben 3253, az öregségi
, járadékosok száma 74.900 volt.

li
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Bocsáss meg anyám!
Ina: Biró Gyuláné.

A napsugár aranyosan árasztotta mele-
gét a tavaszi gyenge palántákra, leesókoltá
.a harmatcseppet a kis Iüszálról, A kis fű-
szál ujjongott, imádkozott. - Köszönöm,
nogy vagyok. - Kacagott az erdő, a rnezö,
a kert. Tavasz volt, megújhodás, napfény,
ragyogás, a természet tobzödott s mámo-
rosan szórta, pazarolta ajándékait.

A- kert közepén kényelmes villa állott.
A viHa terraszáröl végig lehetett látni az
egész gazdaságot. Túl a kerten szölö, gyü-
mölcsös, mcsszebb gabonatáblák és azon is
túl zöldelő erdő. Amerre a szem ellátott,
mind a Baranyai pusztáihoz tartozott. Özv.
Zádoriné birtoka, ki apjától, Baranyai Pál-
tól örökölte.

Zádoriné a terraszon ült jogtanácsosá-
val, Kádár Istvánnal. Az ügyvéd kedvtelve
nézett körül a lát-határon.

- Valóban mintaszerű gazdálkodás fo-
lyik itt a pusztán. Aszonyom, hogy is le-
het mindezt véghez vinni egy nőnek

"Zádoriné mosolygott.
- Ebben nevelkedtem ügyvéd úr, ez

<1 birtok ősi Baranyai föld, apáim szerették,
ápoltak, gond nélkül megéltek belöle. Soha

meg nem terhelték, inkább szer-eztek hozzá.
- Hát persze - 'bólintott az ügyvéd -

a Baranyaiak mind jó gazdák voltak.
- Sajnos sóhajtott nagyot Zá-

doriné - sajnos egyetlen lányom férje az
első. férfi családunkban, aki minden jöve-
delmet elkártyázna, ha tehetné. De el-
határoztam, hogy többé nem fizetem ki

_az efféle adósságokat. Becsületszavát adta,
hogy nem kártyázik többé. Fél év előtt
nagy összeget fizettem ki érte.

- Becsület szavát adta? - legyintett az
ügyvéd -, asszonyom, fenntartással kell
fogadni az ígéreteit. De ejtsük el ezt a
kellemetlen témát. Miért izgatná fel ma-
gát ebben a napsugaras szép tavaszi idő-
ben. A fiamtói kaptam levelet, írja, hogy
júniusban diplomás gazdatiszt lesz. Nem
értem ennek a fiúnak ezt a nagy föld-
szeretetét, minden retye-rutyám az író-
asztalnál töltötte el az életét. Az ükapárn

. jól menö ügyvédi irodáját vettük, át sor-
jába, pont az én fiam 'hagyta cserben, Na,
mindegy, majd veszek neki egy kis tanyát,
éljen kedvére a gyerek.

Zádoriné mosolyogva hallgatta, majd
csendesen szólalt meg .

- Kedves ügyvédem, egy kis meglepe-
tést tarto ga tunk számára. Mikor fia és
unokám Marika leérettségiztek, azzal a
kéréssel fordultak hozzám, hogy beiratkoz-
nak a gazdasági akadémiára s ha megsze-
rezték 'a diplomát, összeházasodnak. Céljuk:
minden tudásukat a Baranyai pusztára
fordítani. Marika : vérbeli Baranyai Iány,
éppen úgy csüng a birtokon, mint mi. Re-
mélem nincs 'kifogása e frigy ellen ügy-
véd úr?

- Asszonyom - ugrott fel sugárzó
arccal az ügyvéd- szerenesémnek tartom
ezt a házasságot. - Kezet csókolt Zádori-
nénak.

- Azért kérettem ide ügyvéd úr, mi-
után a birtokkal szabadon rendelkezem, az
unokám ra akarom iratni, intézze el az
ügyet, csupán a haszonélvezet legyen az
enyém, míg élek,

így tervezgetve, a gyermekek [övöjén
beszélgette-k, miközben egy kocsí gördült
be az udvarra. Zádoriné felállt, a kedves
vendégek ifjúkori iskolatársai voltak, akik
most már mind idős nénikék. Azok városi
asszonyok voltak, ő pedig mióta özvegy,
itt a birtokon él.

A három nénike lekászolódotta kocsi-
ról. Először Róza ugrott Ile, ügyesen fris-
sen. Ö még-rnost is az a fürge szeles ter-
mészet, mint fiatal korában. Márta már
nehézkesen tornászta le magát a kocsiról
és megkönnyebbülve sóhajtott f-el, amikor

lába földet ért. Gréte képviselte a pehely-
súlyt. Könnyű kis lénye, finom légies. Pilla-
nat alatt lent volt a kocsiról.

Gréte osztrák 'lány volt, Mártának só-
gornője. Minden igyekezetével magyar
asszony akart lenni, csak magyarul be-
szélt már harminc év óta és megvan róla
győződve, hogy jól.

Zádoriné betessékelte őket a hűvös szo-
bába. Mialatt letették kalapjaikat és kabát-
[ukat, mindhárrnan egyszerre beszéltek,
lehetőleg túlkiabálva egymást. Egy szót
sem lehetett érteni a hangzavarból.

A vendégek a 'kertbe kívánkoztak. Zá-
doriné a vadszőlővel befuttatott lugasba
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vezette őket, miközben az ügyvéd átszö-
kött az intézőhöz.

Egy ideig elteref'eréltek, aztán Zádoriné
uzsonnát szolgáltatott fel.

- Parancsolja tok kedveseim - kínaíta
őket szeretettel. - Na még eg·y csészével '
Rózám - s már is teleöntötte akiürült
csészét. - Te vagy a kávé nénike. Egy kis
kalácsot még Márta. Aranyos nérrietkém
- nyujtotta a tálat Grétének, öt ugyanis
németkének nevezték el, vad magyarsága
miatt.

Elbeszélgettek a multról. Felelevenítet-
ték iskolai élményeiket, végül egy-egy só-
haj szállt el.

- Rég volt, igaz sem volt ...
Zádoriné Németkéhez fordult.
- Hallottarn milyen szép, kényelmes

villát építettetek. Végre beteljesedett régi
vágyad.

- Ja, ja, szép lakás. Sikerülte is volna
- mondta Gréte - csak az van a baj,

/ hogy nagyon légyhúz van benne. Azóta fáj
nekkem fokkam és nyakkarn, ~ kezével
símogatta a nyakát.

- Mi az a légyhúz ? - kérdezte Róza.
Németke összehúzta szemét.
- Mi az, már meginten nem jól mond-

tam? Hát mi van rníkor ajtó, ablak nyitva
van, egymásnak szemibe ?

~ Légvonatot akartál mondani - mu-
latott Róza. - Aber nein, vonnat az eisen-
bán van. Mondjuk magyarul, hogy "cúg"
van.

- Ne ugrass rnindig, Róza!
- Jól van Németke ne hagyd magad.

Én minden szavadat megértem. Hogy van
az urad a reornájával. Bizonyára használt
Hévíz fürdő.

- Igen, a fürdő jót tett neki, csak ét-
vágy van neki semmi.' Alig esz valami,
tejet sem isz. Mondtam neki, ha nem
eszelsz mein lieber, akkor elgyengelsz. Nem
akkor szót f'okni nekkérn.

- Máriám - szólalt meg Róza - a
multkor itt felejtttem akarórámat.

- Tudom, tudom, te javíthatatlan el-
hagyogató. - Zádoriné felállt. - Megyek
kihozom, nehogy elfelejtődjön.

Mikor elment a három nő összenézett.
- Ki fogja neki megmondani? - kér-

dezte Márta. - Nekem nincs szívem hozzá.
Nérnetke, mond el te.

- Aber nein! -' hárította el magától
ijedten.

- Aber ja - mondta Róza ellentmon-

dást nem tűrve - inkább tőlünk tudja
meg, mint idegenektől. Csak kíméletesen
Nemetkém.

Zádoriné hozta az órát. A szobaleány
leszedte az asztalt.

A társalgás vontatott volt.
- Meséljetek valamit a városról, közös

ismerőseinkről - kérte őket Zádoriné.
Bizony a városban mindig akad valamí

pletyka, az ilyen vidéki városban mindent
tudnak. Túlságosan ismerik egymást al:
emberek

Zádoriné felkapta a fejét.
- Történt valami?
Németke bólogatott.
- Ja, ja, aztat még a verrebek is csir-

ripolnak, azt at a nagy kártya csatta.
- Kártya csata? - Zádoriné elsápadt.

-- A Piroska ura? A vőm? Becsületszavát
adta, hogy nem nyul többé kártyához.
Nagy összeget fizettem ki utoljára. De kö-
nyörtelen leszek, kö-nyör-te-len!

- A vőd [avítnatatlan, Mária. Nem is
értem a Pirit, 'hogy nem tud erélyesebben
bánni vele.

--'- Á, a Piri? - legyintett Zádoriné.
Nem szólt semmit, tudta, hogy a lánya al:
uráé rt feláldozná anyját és gyermekét is.
Ez a simamodorú ember a kártyaszenve-
délvén túl a legjobb férj.

A jó barátnők, mint akik jól végezték
dolgukat, szedelődzködtek, Ielkászolódtak
a kocsira és elrobogtak.

Zádoriné mikor magára maradt, le ros-
kadt egy székre, csüggedten temette ke-
zeibe arcát.

Az ügyvéd megállt a lépcsőn.
- Hm. Hát ezért járt itt fl triumvirá-

tus, ez a pletyka hadjárat? És hogy siettek!
Az ügyvéd hangja rekedt volt a méreg-

től. Zádoriné felsóhajtott.
- Ön tudta? Mi lesz velünk ügyvéd úr?

, Ezért a 'léha emberért dolgozom én? Min-
den jövedelem erre al: áldatlan ügyre megy
el. Majd jön megint a lányom, sír, könyö-
rög, jelenetet rendez.

- Asszonyom, egy garast se, legyen
erős. Ugyis hiába való! Ha kisegíti, újra
kezdi.

*
Zádori Piri városi villájának hálószobá-

jában égő szemekkel feküdt, feszülten fi-
gyelte az ablak alatt elhangzó lépéseket.
Ez ö, az ura! Gyors pillantást vetett az
órára. Hajnali három. Letörölte könnyeit,
úgy tett, mintlja aludna.



Dénesi halkan jött be, egyenesen fele-
sége ágyához ment. Föléje hajolt.

- Edes, nézzen rám, a szimulálás nem
á\1 jól magának.

Piri fölnézett az urára. Úgy állt ott,
mintha most akarna elmenni. Szín józan
volt, a ruháján semmi gyűrődés, arca friss
volt, hódító világfi a megjelenése.

- Hol voltál ilyen sokáig - kérdezte
az asszony.

- A klubban, egy kis eszmecsere, po-
Iitizálás, adornák, úgy elrepült az idő, alig
aka'rtam hinni, hogy hajnalodik

- ÉS, és kártyázás nem volt? - Szív-
dobogva várta a választ.

Dénesi elkacagta magát.
- Ugyan Pirikém, hogy képzeled el

kártya nélkül a klubbéletet. No de az sem-
mi, most már majd megint jó fiú leszek,
feléje sem nézek többé a klubbnak, Nem
törődöm senkivel, csak veled. Olyan szép
vagy Pirikém, senki sem mondaná, hogy
húszéves lányod van.

- Mondd csak kérlek, vesztettél ?
Dénesi felállt.
- Hát amint vesszük, igen is, nem is,

azaz, hogy, ejh, hagyjuk, szóra sem érde-
mes, lefekszem, holnap rendelkezésedre ál-
lok, te kis táblabiró.

Másnak Piri odaült az ura ágyaszélére.
- Jó reggelt kerhely úrI Essünk túl

a vallomáson. Mennyit vesztettél ?
Dénesi ránézett az asszonyára.
- Előbb arról, hogy mennyit nyer-

tem, jó?
- Nem érdekel, mennyit veszítettél?
Dénesi az ö megszokott kőnnyelmű rno-

solyával felelt.
- Nem tudom így kívülröl. Feljegyez-

tem a noteszomba. Valamivel fölül harminc-
ezren. - Olyan könnyedén, gondnélkül
mondta, rnintha nem is róla lenne szó.

- És mi lenne, ha nem tudnád meg-
fizetni - kérdezte az asszony dermedten.

Hát mi lenne? Kig olyoznának a klubból
és én főbelőném magamat. Megszabadulnál
tőlem asszonykám. No de ne nézz rám
ilyen ijedten. - Megcsókolta a kezét, újra
lehunyta szemét és mosolyogva aludt el.

- Olyan mint egy vásott gyerek-
gondolta Piri, amint kiment a szotiából.
Felöltözött, kocsit hozatott. Azt mondta a
szobalánynak, hogy haza megy az édes-
anyjához, estére megjön.

Zádoriné kemény elhatározással fogadta
a lányát. Piri megölelte az anyját.
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- Hogy vagyanyukám ? Hallom, Ma-

rika is megjött. - Ledobta kalapját, ka-
bátját és a karosszékbe rogyott. Sötéten
nézett maga elé. Nem mert szólni, Zádorí-
né egyenesen állott előtte.

- Tudok fiam mirident, sajnállak. Jobb
sorsra vagy érdemes, de hát ki tehet róla.
Hozományodban kiadtam atyai részedet és
azóta az anyait is., Amit itt látsz még, az
már mind a Marikáé, az unokárné, a te
egyetlen gyermekedé. Rá irattam. Ha az
egész hozományodat elkár tyázt a majd az
urad, akkor haza jöhetsz. Ez az otthon
kenyeret ad, amíg élsz.

- Anyám, ezzel azt akarod mondani,
hogy nem segítesz rajtam?

- Rajtad nem lehet segíteni édes lá-
nyom. Eddig is minden készpénzemet oda-
adtam. Nem vagyok hajlandó egy szélhá-
most hozzásegíteni a gazsághoz.

- Csak még ez egyszer édes anyám,
nem is olyan nagy az összeg. Harmincezer
körülbelül. Meg kell fizetni, leülönben ki-
golyozz ák a 'klubból és főbe lövi magát.

- n-o- úgy, kigolyozzák a klubból és
főbe lövi magát? Csak rajta, nem kár érte.
Ebből úgy sem lesz becsületes ember soha.
Ez elkártyázza még a rajtatok levő ruhát
is. De engem és az unokám at nem fog
koldusbotra juttatni!

Anyám, hagyjuk a párbeszédeket, nem
bírják az idegeim. Segítesz rajtunk, vagy
nem?

Zádoriné megkeményítette magát.
- Nem! - felelte határozottan,
- Nem vagy anyám, nem szeretlek, Rút,

önző, fukar vagy. S most már nem kímél-
lek, Tudd meg, hogy a hozornányul ka-
pott ingatlanokat jövő héten árverezik Az
uram főbe lövi magát, én is vele megyek
a halálba. A te kőszívűséged miatt. Gyű-
löllekl

Zádoriné sápadtan támolygott ki a szo-
bából. Ebben a pillanatban lépett be Ma-
rika üdén, bájos an, örömteljes meglepetés-
sel futott anyjához és karjaiba zárta.

- Anyám! Te itt? - Bársonyos arcát
anyja arcához szorította. Mikor meglátta
anyja feldúlt arcát, megijedt.

- Csak nincs valami baj?
Piri zokogott.
- Bizony baj van kislányorn, nagy baj

van. És a nagymama nem akar rajtunk se-
gíteni, a nagymama kegyetlen tud lenni,
szívtelen. Én tönkre tudtam menni atyád
mellett zokszó nélkül, mert szeretern, de
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az anyám nem bánja, ha meghalunk is,
mert nem szeret.

Marika szomorúan hajtotta le szöke-
fürtös fejét.

- A nagymama már mindent odaadott,
anyukám ne légy igaz-ságtalan. Mégis csak
borzasztó, hogy a papa ...

- Csitt! nincs beleszólásod a dolgokba.
A papa azt tesz, amit akar. - Hangja fel-
csattanó volt és haragos. Felugrott. -
Most elmegyek, hogy soha többé ne lássa,
lak benneteket. Ezt 9 küszöböt nem lépem
át többé. Harmincezer pengőért kell meg-
halnunk

Marika felsikoltott.
- Anyu, mit beszélsz? Hát ilyen rosszul

áll az ügy? - Szegény kislány reszketett.
- Anyám, a születésnapomon kért felesé-
gül Laci. Éppen ma akartunk értetek ko-
csit küldeni. Nagymamától kaptarn egy ta-
karékkönyvet, a kelengyéimre sporotta sze-
gényke, születésem óta tejpénzből. Lemon-
dok mindenröl, megkérem nagymamát en-
gedje, ,hogy neked adjam. Nagy összeget
gyüjtött húsz év alatt számomra. Futok
hozzá!

- Ne, ne! Ö nem engedi meg, add ide
gyermekem az ö tudta és beleegyezése
nélkül.

- Nem tehetem, engedj hozzá, kikö-
nyörgöm tőle.

Piri dühösen toppantott.
- Nem akarom, hogy szólj! Vagy ide-

adod, vagy, vagy - kis pisztolyt rántott
elő és magára irányította. Marika elkapta
az anyja karját, a ,kis fegyver eldördült és
az ajtó függönye mögött a földre zuhant
Zádoriné. Marika sikoltozva futott hozzá .

.Piri kirohant és a kocsiba vágta magát.
- Haza! - mondta a kocsisnak és ma-

gára csukta az ajtót.

*
Dénesi délutánig aludt, azután felkelt,

megfürdött, bőséges uzsonnát szolgáltatott
fel magának, aztán világos ruhát öltött ma-
.gára. Uzsonna után fütyörészve sétálgatott
az árnyas parkban. Onnan figyelte a kocsi-
utat.

- Duzzog az asszony
gában - azért ment el
zulról.

A 'kocsi közeledett, hamarosan meg is
állt a kapu előtt. A kocsis leugrott és ud-
variasan kinyitotta a kocsi ajtaját, aztán
ijedten nézett a kocsiba, majd tétován kö-

,r
- gondolta ma-
egész napra ha-

rül. Dénesfi futva közeledett a kocsihoz,
a felesége ájultan feküdt a kocsi ülésén.
Az asszonyt bevitték, a kocsi pedig orvo-
sért ment. Piri három napig feküdt önkí-
vületben.

- Idegösszeroppanás - mondta az or-
vos. - Pihenés és semmi izgalom, helyre
jön hamarosan.

Dénesfi éjjel-nappal ott ült az ágy mel-
-lett. Nagyon szerette feleségét, ezt a hű
és hozzá oly türelmes teremtést. Vad lelki-
ismeretfurdalás kinoz ta, ráborult az asz-
szony szívére, sírt keservesen, most először
életében, sírt és könyörgött hozzá.

- Látod és ilyen vagyok. Mért engedsz
rossznak lenni, mért vagy olyan elnéző?
Szid] össze, haragudj, csak el ne hagyj en-
gem. Piri! Piri!, szólj, - rázta az asszonyt
örjöngve.

Pár nap mulva az asszony állapota ja-
vult. Szemei riadtan néztek a messzibe,
mintha keresne valakit, de nem kérdezett
semmit. Két hét mulva ott ültek kint a
parkban, az urával beszélgettek.

- Szeretnék a jövőnkről beszélni, elég
erős vagy hozzá? - kérdezte Dénesi.

- Igen, - mondta az asszony.
- Mindent tudok Pirikérn, hála Isten-

nek nincs. komoly baj a pusztán, ne gyö-
törd magadat, véletlen volt, _senki sem
akarta. Én akkor nem veszteséggel jöttem
haza, én akkor nyertem, vissza nyertem az
egész eddig eljátszott vagyonunkat. Min-
den ügyet rendezt em, nem játszom többé.

Az asszony nagyot sóhajtott. Oh, hány-
szor hallotta ö már ezt az ígéretet.

- Az a kívánság orn egyelőre, utazzunk
el messzire. Látogassuk meg bátyadat Dél-
amerikába, hiszen annyiszor hívott.

Dénesi meglepetve bámult az asszonyra.
- EI akarsz menni innen, az édesanyád-

tói, a gyermekedtől?
- Igen, el akarok menni, a világ vé-

gére, nem akarern őket látni, nem bírom
őket látni! Búcsú nélkül megyünk el.

Dénesi megdöbbent, de nem vitatko-
zott vele. Hamarosan bérbe adott mindent
és eiu taztak,

*
Zádoriné mankóval hagyta el a kórhá-

zat. Marika és Laci esküvöjét csendben tar_ctották meg. A fiatalok átvették a gazda-
ságot. Minden tudásukat a birtok fellen-
dülésére használtak fel. Ment is rninden,
mint a karikacsapás, még az időjárás is



segítségükre volt. Zádoriné, ha tőle kértek
tanácsot, rájuk bízta.

- Ahogy ti jónak látjátok.
Egy napon ismét berobogott a három

jó barátnő kocsija, Marika fogadta őket.
A kerti Iugasba vezette őket. Zádoriné ké-
nyelmes, 'karosszékben ült, olyan mozdul;-
tot tett, rnintha vhirtelen akart volna fel-
állni.

- Ne, ne, anyókám - kiáltott rá Ma-
rika ijedten. - Még nagyon fáj a lába
reomás - magyarázkodott Marika - A'
vendégek gyöngédek voltak Zádorinéhoz,
becézték, ajándékokat hoztak neki. Tudtak
minderrt. Zádoriné kedves arcán egy új vo-
nás ült - a bánat - átütött a mosolyán
keresztül is. Ott ült a szemében, a lélek
tükre. Marika ott 'sürgött-forgott körülöt-
tük. Kérte a néniket. mulattassák nagy-
mamát, míg ö szétnéz a gazdasági udvar-
ba, ott most etetés van.

- Laci az erdőn van, fát termelnek ki.
Uzsonnára itthon lesz, hajnalban ment ki.

Marika a konyhába szorgoskodott öreg
Kati nénível. mikor Laci betoppant. Karjai-
ba kapta a kis menyeoskét.

- Engedj Laci, nagymamának vendégei
vannak, sietek az uzsonnával. Menj a kert-
be mulattasd addig a néniket.

Laci savanyú 'képpel vakarta a füle-
tövét és kedvtelenül indult. Marika meg-
sajnálta,

- Akarsz inkább nekem segíteni? --
Laci derülten .kapta ki a habüstöt Ma.rika
kezéből és úgy kezdte verni a tejszinhabot,
hogy mire megkeményedett, úgy nézett ki
ő maga, mintha beretválkozáshoz 'készült
volna, Keze, arca, füle, haja csupa hab lett.
Jól kinevették, ez a köszönet. Az uzsonna
jó volt. A nénikék júl érezték magukat és
ami a legfontosabb volt, Zádoriné is fel-
vidult Németke magyarosan kifejezett tár-
salgásától, Mikor aztán kirobogott a ko-
esi a vendégekkel, Laci megkönnyebbülve
sóhajtott fel. Zádoriné elnevette magát.

Az idő mult. A fiatalok csodákat mű-
veltek szorgalmukkal és tudásukkal. Egy-
két rosszul termő esztendőt meg sem érez-
tek.

Egy borongós őszi délután Zádoriné az
ablak mellett ült és kötött a dédunokája
'pedig a babáját öltöztette, miközben foly-'
ton csacsogott.

- Aztán vigyázz a kötényedre, mert ha
bepiszkítod, megdádázlak, nem fogok örök-
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ké mosni utánad - ujjacskájával megfe-
nyegette a bábut.

- Nagyon szigorú vagy a babádhoz
csöppikérn - mondta Zádoriné mosolyogva.

- Muszáj nagyanyókám, hozzám is szi-
gorú az, anyuka, - Az ajtóra nézett, ahol
éppen belépett az any ja.

- Mit beszélsz te kis kotnyeles - si-
mogatta a kis fejecskét, valakinek kell szi-
gorunak lenni, ugyis mindenki kényeztet.

- Anyókám, mit parancsolsz vacsorára?
- Amit ti esztek, ío lesz nekem is, tu-

dod, hogy nem vagyok válogatós.
- Nem úgy van az bizony, mi fiata-

lok vagyunk, jó gyomrunk van, úgy eszünk
munka után, mint a farkasok, de neked jó-
ságom majd kitalálom magam is.

- Mondd Marikám, miért főzöl magad
mindig, hiszen az öreg Kati elég régi bu-
tor a háznál és jól főz, mért nem kíméled
magadat?

- Nem árt nekem a konyha, ebben is
a nagy anyám nyomdokát követem. Laci is
örül, ha az én főztemet eheti.

Zádoriné meghatódott, észre sem vették
beszéd közben, hogy valaki ottáH az aj-
tóban. Egy gyász ruhás nö, lehajtott fejjel.
Csöpike vette észre.

- Nini, egy néni!
Zádoriné odanézett, arca elfehéredett s

a mankó zörrenve hullott a földre. Piri
odarogyott térdre a karosszék elé, fejét
zokogva hajtotta anyja ölébe.

- Bocsáss meg édesanyám! - mondta
elcsukló hangon.'

Az anya keze rásimult 'leánya fejére és
ebben a simogatásban benne volt minden
megbocsátás..••••....................... ~

.Il Rét tenyér.
Hordja gazdag, dús, cifra nép,
Puha, fehér, mint lágy viasz"
Habár tele". de néki csak
Mindig kevés és semmi az ...
Milyen szennyes tud lenni, - bár
Fehér benne a nagy kenyér, -
A telhetetlen két tenyér.

Hordja szegény és koldus nép,
Kérges, piszkos és reszkető
Az ujja mérföldekre nyul
A vége csak a temető ...
S milyen tiszta tud lenni, míg
Az imádsága kérve kér,
Az összekulcsolt két tenyér ...

Dobai Béla.
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Mosolygó oldal.
Ismerkedés a: úl pappal.

Az új lelkészhez reggel fél hatkor
becsenget egy atyafi. A lelkész ki-
ugrik az ágyból, kapkodva felöltöz-
ködik. Azt gondolja, hogy valami
halálos beteghez hívják.

Az atyafi azonban elkezd beszél-
getni: az időjárásról, a politikáról, a
tavalyi termésről, a Kis Kátéról és a
férjhez menő leányáról.

Az idő meg csak repü It. Végre 11
órakor éhesen feláll a lelkész és meg-
kérdi szépen:

- Hát miért is jött olyan korán,
kedves urambátyám ?

- Csak azért, kedves Nagytiszte-
letű uram, hogy megtudjam: szeret-e
maga beszélgetni a szegény emberrel!

II sikerült keres:tnév.

Ki ne ismern é Kemenesalján a söm-
jéni bábát! A derék öregasszony sok-
száz kis életpalántát öntözött meg a
fürdővízzel.

Egyszer a keresztelés előtt bizony
alig tudta kimondani a csecsemő di-
vatos nevét. A komaasszony segített
neki s ketten kisóhajtották, hogy az
újszülöttnek Erika lesz a neve.

- Dehát honnan vették lelkem,
ezt a lehetetlen nevet, a szegény
cselédember lányának: talán maguk
is divatoznak az "úri" névvel?

- A hintőporos iskátuláról olvas-
tuk, kedves nagytiszteletű úr - szól
a bába.

- Aztán nem lehetne valami szép
magyar nevet adni a kislánynak? -
kérdezem reménykedve.

- A világért sem - felel a ko-
ma -, már egészen megszokta a kis
aranyom.

... A kislány egyhetes volt.

s:ierencsés fjd:assdg-
-kö:vetttés.

A lelkész mindig megismeri a be-
iratkozó fiatalokat a boldog piton-
kodásról. Legalább is ezzel dicseked-
tem a káplánomnak, amint meglát-

tam, hogy vasárnap istentisztelet
előtt egy csinos legény és egy hozzá-
illő kislány jönnek az ablak alatt.
M~kor az irodába érnek, örömmel
rájuk köszöntök:

- Isten hozta magukat ... Adja
ide káplán úr a hirdető könyvet,
úgyis látom, hogya fiatalok házas-
sághirdetésre jöttek!

A két teremtés ij edten egymásra
néz. A lány arcára vérrózsák szalad-
nak s a legény végre kinyögi:

- Kérem, én Luther-rózsát akarok
venni.

- Én meg Naptárért jöttem, pi-
hegi a lány ... Nem is ismerjük egy-
mást.

- Ne haragudjanak - mondom
mosolyogva -, de annyira összeille-
nek, hogy jegyeseknek néztem mu-
gukat.

Mikor elmentek a káplán imigyen
szúrt felém:

- No Nagytiszteletű úr, alaposan
melléfogott!

Egy hét mulva megint beállít az
én két hívem. Még jobban pironkod-
nak.

-- Luther-rózsát akar? - kérdem
a legénytől.

- Nem kérem - szól a leány -,
most iratkozni jöttünk!

- Nagyszerű! Hát aztán, hogy
történt ez barátom, hiszen a mult
vasárnap azt mondták, hogy nem
ismerik egymást.

- Hát az úgy volt - mondja a
legény -, hogy ott kinn megkérdez-
tem egyik barátomtól, hogy ki ez a
lány, mert nem a mi falunkba való.
Otthon aztán elmondtam édesapám-
nak, hogyan jártunk a Nagytiszteletű
úrnál. Édesapám rávágott az asztalra
s azt mondja: Igaza is van annak a
papnak, fiam! Én ismerem a család-
jukat, derék ember annak minden
familiája. Este átmentem hozzájuk,
aztán már nevetve fogadtak, mert a
Juliska is elmesélte az esetünket.
Aztán szépen meg is egyeztünk a
héten.



Beírtam őket s mikor elmentek az
ámuldozó káplánnak visszavágtam:

- Jegyezze meg tisztelendőséged,
hogy az öreg pap sohasem szokott
melléfogni!

.11.: egys:erl kóntor éneke
, o JjÓ:ossdgr61.

A lelkésznek délután el kellett utaz-
nias mivel esketése volt és a délutáni
istentiszteletet sem akarta elhagyni,
úgy határozott, hogya szokott isten-
tisztelet keretében esketi meg híveit
és úgy beszél a családi életről, hógy
megfeleljen a délutáni igehirdetésnek.

Ezért megkérte a kántort, 'hogy
olyan éneket válasszon, amelyik a
családi élet örömeiről szól és alkal-
mas házasságkötéskor való ének-
lésre.

A kántor örömmel elvállalta az
énekválasztást s annál nagyobb volt
a lelkész megrökönyödése, amikor a
násznép bevonulása' után felcsattan a
kántor éneke:

- Uram, rosszul cselekedtemf-
(Rossz nyelvek azt mondják, hogy

kántorné asszonyom aznap este nem
adott vacsorát az urának!)

Nevezett kántorra azt is ráf'ogják,
hogy úgy javította meg a gyenge-
hangú' orgonát, hogya padlásdesz-
kán nagy lyukat fűrészelt. Mikor a
.lelkész ijedten .kérdezte, hogy

- Mire jó ez?
A kántor meggyőződéssel felelte:
- így magasabbra adja ki a han-

got!

Udvö:lése"k. 6Jj!

Áldott emlékezetű Dukai Takáeh
Ferenc egyházmegyei,' felügyelő volt,
amikor a bobai iskolaavatásori Szeles-
tey László, igen érdemes hívünk üd-
vözölte, advent első vasárnapján.

A, felügyelő urat hasonlította az
Úr Jézushoz, aki pálmaágakkal vo-
nult be Jeruzsálembe, hogy békessé-
get szerezzen a világnak.

- Ekként vonult be - úgymond -
felügyelő urunk is Bobára, hogy bé-
kességet szerezzen,a nagy teher mi-
att nyugtalankodó híveknek.
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Mire Dukai Takáeh Ferenc szeré-
nyen mosolyogva annyit felelt:

- Ha tudtam volna, hogy a nemes
bobai gyülekezet engem érdemtele-
nül az Úr Jézus Krisztushoz hasonlít,
akkor nem autóval, hanem szamár-
háton vonultam volna be ebbe a köz-
ségbe, legalább ennyiben hasonlítot-
tunk volna egymáshoz!

, 'J1:egyifjö:tl öiitudato.

A nemesdömölki gyülekezet vén
harangozója minden új káplán előtt
azzal szokta hivatalának súlyát mev-
alapozni: <:>

- Úgy nézzen árn én rám tiszte-
lendő úr, hogy én alattam már a 37.
káplán szolgál, aztán én alattam
szolgált a Kapi püspök urunk is, meg
a soproni Pöre tanár úr is, ezek pe-
dig igen nagy emberek!

A lelkészválaszráskor Fekete bácsi
"s~mleges" akart maradni. Részint
azért, mert ez a szó igen tetszett
néki, másrészt meg úgy gondolko-
dott, .hogy a választás kiszámíthatat-
lan és néki, mint .Jiivatalbéli" ember-
nek nem szabad egyiknek sem "ellen-
lábasa" lenni. Meg is kérdezte az
esperes úrtól, mit kell majd mon-
dánia, ha olvassák a nevét.
. - Mondja csak ait, Fekete bácsi,

hogy maga semleges marad.
Addig melengette ezt a szót az

öreg a szájában, míg elpárolgott s
mikor fel szólították , hogy kire sza-
vaz, nagy öntudattal kivágta:

- Nem szavazok én kérem se ide,
se emide, hanem önálló maradok.

(Szegény Fekete bácsi, milyen iga-
zat is mondott! Mennyivel békéseb-
bek lennének egyházi választásaink,
ha mindenki "önálló" maradna.)

:Édes onyonyelvUnk!
\

Nagy bűne a városba kukkantott
fiatalságnak, hogy uraskodásból meg-
gyilkolja az anyatejjel szívott népi
nyelvet.

A malomsoki legény Pápára ment
parádés kocsisnak. A búcsúra haza-

.ment és az összekapkodott idegen
szavakat keverve, csak úgy félvállról
beszélt régi béreslegény barátaival.



Az-evangéHkus ifj~ság
mozgósítása.

~2

Az egyik végre alaposan nyakon-
teremtette, mire a mi emberünk fő-
uri hidegvérrel így szólt: ,

- Uram! Célzás ez, vagy intrika?
A kajári lány hazajött Pestről, a

szolgálatból s mikor édesariyja meg-
mutatta néki a kismalacokat, nya-
fogó hanglejtéssel szólt:

,
Nem az egész evangélikus ifjúságról lesz

itt szó, hanem csak a nagyobbik részéről,
amelyet "iskolán kívüli" ifjúságnak nevez-
nek, de nem is katona sorozásról, hanem
ennek az ifjúságnak Krisztus seregébe való
mozgósításáról. Az egyház számára első-
rendű fontossággal bír, hogy ,ott legyen
mint első azok között a sokak között,
akik az ifjúságet a maguk számára meg
akarják nyerni. Megvan hozzá az ereje, nem
hiányoznak az eszközei sem, hogy ered-
ményes tudjon itt is lenni. Az eszköze eb-
ben a munkában a KIE.

KIE.

Sokszor hallottunk már erről a három
betűről. Keresztyén Ifjűság i Egyesületet je-
lent. Egy ifjúsági világmozgalom nevezi
így magát, amelynek létezését feladata iga-
zolja: ifjakat Krisztushoz vezetni. Erre a
munkára közel száz esztendős mult ja által
kialakult és kipróbált módszereivel és elért
eredményeivel tette és teszi ma is méltóvá
magát. Nem tudós emberek agyalták ki és
teremtették meg, hanem egy parasztfiúból
lett kereskedő inas el nem altatott kér-
dései, fiatal életének sok-sok hiánya és meg-
oldások felé vivő vágya szülte meg. Ezért
is ez a mozgalom a fiatalemberek moz-
galma, amely ha nem volna, ma kellene
megteremteni. Nincs olyan ország a vilá-
gon, ahol ne találkoznánk vele. Ameriká-
ban hatalmas f elhökarcolóival és nagyszerű
sportembereivel hívja' fel állandóan magára
a figyelmet. Másutt, még' Japánban és Kíná-
ban is, missziói tevékenységéveI. Mindenütt
áldás tudott lenni. Hazánkban 60 éve dol-
gozik. Nincsenek hatalmas palotái, nem tu-

'1

- Hogyan afektálnak ezek a kis-
malacok!

Mikor édesanyja figyelmeztette,
hogy menjen át Patonára és nézze
meg a keresztanyját, azt mondta:

- Patonára még elmennék, mert
az még nem direffencia, hanem haza-
jönni már abszurdum. Bácsi Sándor.

dott, vagy nem akart az érdeklődés közép-
pontja lenni, de mégis sok százan és ezren
áldják, mert ezen keresztül találták meg
életük egyensúlyát és békességét, a Jézus
Krisztust. A mí evangélikus egyházunkban
15 éve, 1926 óta van külön evangélikus ága
ennek a mozgalomnak.

A magyar KIE áldásai.

A mozgalom termő erejét látjuk meg
azokban a most is élő kűlönf'éle mozg al-
makban, amelyek sugározzák az áldást az
egyházban. Ki gondol ma arra, hogy ami
missziói egyesületünk, amelynek már ön-
álló munkása is van - eredetét a KIE-nek
köszöni? Vagy szektak-e emlékezni arra
a tényre, hogy a cserkészet megalapítója
itt nálunk a KIE? Az első cserkészcsapat
a KIE-é, amely ma is az első számot vi-
seli. Vagy vegyünk egy másik példát. Any-
nyit hallunk ma evangelizációról, konferen-
ciákról. Az úttörő e téren is a KIE volt.
A bibliaköröknek, az Ú. n. személyes mun-
kárrak a meghonosítója szintén ő volt.

Ezt a néhány tényt azért kell felemlí-
teni, hogy világosan lássuk ennek a moz-
galomnak a lelkierejét. hűséges és alázatos
szolgálatát a Krisztus ügyéért. Megérdemli
tehát ez a mozgalom már a multjáért is,
hogy megbcsüljék és ne az aggódás és li.
bizalmatlanság tekintetével nézzen rá az
evangélikus ember, és szeresse a sokat igérő
jövőjéért.

Mit tesz egyházunkban?
Nem akar mást tenni, mint minden gyü-

lekezetben összegyűjteni egy csoportba' az
ifjúságot és közös erővel szolgálni az egy-
házat, úgy hogy közben önmagát műveli,
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Amit tudni jó.
I táplálkozás ról és a "járulékos"

anyagokról. (Vitaminokról.)
Minden élő lénynek szüksége van táp-

lálékra. A táplálkozás célja a szervezet fej-
lődésének biztosítása, az élet működésében
elhasznált anyagok pótlása, a testi és szel-
lemi munkához szükséges erő megszerzése.
A gyermekeknek, a fejlődő szervezetnek,
minőségileg és mennyiségileg más táplá-
lékra van szüksége, mint a már teljesen
kifejlődött embernek, vagy az öregember-
nek, ki már munkát nem bír, kinél az élet-
erők szünőfélben vannak.

A tápláló anyagok - fehérje, zsír,
szénhydrát, az emésztési folyamat által át-
alakulnak a szervezet alkatrésze ivé, rneleg-
gé, rnunkává. A tápléló anyagok értékét
kalóriákban fejezzük ki. Kalória alatt ért-
jük azt a meleget, amely 1 kg. vizet 1 C.
fokkal fel tud melegíteni. A táplálkozás,
az anyagcsere voltaképpen nem más, mint
lassú égés, a táplálóanyagoknak oxigénnel
való egyesülése. Ha a parázstói elvonjuk
a levegőt, a tűz kialszik, mert nem jut
hozzá levegő, illetve oxigén. A szervezet-
nek épp úgy szüksége van levegőre, il-
letöleg oxigénre, mint az égő testeknek.
Az égés végső terméke a szénsav és víz,
a tüdőkön át távozik. Egyéb, a szervezetre
hasznavehetetlen anyag pedig a vesék en,
bélrendszeren ürül ki.

A tápláló anyagokat feloszt juk szerves-
anyagokra és szervetlenekre. A szerves-
anyagok azok, amelyek a meleget, az erőt
adják. Szervetlenek a víz, a különböző sók.
Szüksége van még a szervezetnek Ú. n.
járulékes anyagokra, vitaminokra is. Ezek
nem tápláló anyagok, de ezek nélkül az
emberi szervezet nem fejlődik, hiányuk az
egészségre, a munkaképességre károsodás-
sai já r.

1. Szerves anyagok.

Fehérje.

Ez a csoport nevét a benne lévő szérí
alkatrésztől kapta. Idetartozik a fehérje, a
szénhidrát, a zsír. A szerves anyagok kö-
zött a legfontosabb a fe hér je, melyet
más tápláló anyaggal pótolni nem lehet.
E nélkül a szervezet nem fejlődik ki, mun.
kaképessége állandó károsodás szenved. A
fehérje tartalmazza az életműködéshez
szükséges anyagokat. A fehérje alkatrészei:
nitrogén, szén, hydrogén, oxigén, kén, egyes
fehérjéknél foszfor is. Az emberi szervezet
táplálék szükséglete nem pótolható telje-
sen fehérjékkel, mert oly nagy mennyiséget
kellene belőle elfogyasztani, melyet nagy tö,
megénél fogva a szervezet nem tud meg-
emészteni. Fehérjét tartalmaznak a követ-
kező tápláló anyagok: tojás, hús, a tej sajt-

anyaga, a növényi- magvak, a hüvelyesek.
A napi fehérje szükséglete a felnőtt .ernber-
nek 70 gramm. Éghajlatunk alatt az a he-
lyes és célszerű táplálkozás, amikor fehér-
jének egyharmad része állati, kétharmad
része pedig növényi eredeti fehérjéből áll.
A fehérje kalória értéke 4.1.

Ha táplálékunkból .hiányzík a kellő
mennyiségű fehérje, akkor a szervezet hiá-
nyosan fejlődik éselienállö képessége, kü,
lönösen fertőző betegségekkel szemben,
csökkent. Csecsemő és gyermekkorban kell
nagy súlyt helyeznünk arra, hogy a szer-
vezet a szükség es fehérjét, tej, tojás alak-
jában, megkapja. A fehérje a legértékesebb,
de egyúttal a legdrágább tápláló anyag is.
Szegényember tápláléka legtöbbször fehér-
je szegény.

A zsír.

Allati, vagy növényi eredetű fehérje kí-
mélő tápláló anyag. Ha táplálékunkból
hiányzik a megfelelő zsír, akkor ezt a szer-
vezet fehérjével pótolja. Tehát a szervezet
fehérje állományát fogyasztja. A zsír tar-
talmaz szenet, hydrogént és oxigént. Égési
melege 9.3 kalória. Nagy kalória értéke
mellett a zsír jelentősége táplálkozásunk-
ban abban van, hogy értékes vitaminokat
is tartalmaz. Földmívelő népünk tápláléka
elég zsír-dús. Atlagosan táplálkozásunk 20
százaléka zsír. Földmívelő népünknél ez
sokkal magasabb százalék. Nagy jelentő-
sége van a vaj fog y asz tás nak, mert
a vaj is értékes vitaminokat tartalmaz. Mi-
nél kisebb valamely országban a vajfogyasz ,
tás, annál nagyobb szokott lenni a csecsemő-
haladóság. Tehát nem luxus a vajaskenyér
evése, hanem a fejlődés, az egészség fenn-
trtására szolgál, különösen gyermekkorban.

Szénhidrát anyagok.

Idetartozik a liszt, cukor, a keményítő
stb. Alkatrészei szén, hidrogén és oxigén.
Ezek az anyagok elsősorban az erőkifejtés-
hez, melegképződéshez használtatnak fel.
A felesleges szénhidrát, cukor, stb., mint
zsír halmozódik fel a szervezetben. A sz én-
hidrátok a szegényember táplálékát képe-
zik. Nálunk a cukorfogyasztás fejenként és
évenként kb. 10 kg. Ezzel szemben pél-
dául Angliában 50 kg: volt ugyanakkor. A
cukorfogyasztás inkább az intelligens osz-
tály, a városi népnél nagyobb, kisebb :ll

földmívelő népnél, a szegényebb népnél.,
Néptáplálkozási, vagy élettani szempont-
ból a cukorfogyasztásnak nincs meg az a:
nagy jelentősége, amelyet újabban hirdet-
nek. A néptáplálkozás javításánál, gyerme-
kek fejlődésének, betegséggel szembeni el-
lenállásának fokozására inkább a tej és to-
jás fogyasztást kell növelni, mert ezekbern
a tápláló anyagokbc.i nagyobb a kalória
érték s emellett vitamint is tartalmaznak.



II. Szervetlen anyagok.
Idetartoznak a víz és a különbözö sók.

A víz.
Mennyisége több tényezőtől függ. Az

időjárástól; melegebb időben több vizet fo-
gyasztunk, mint [hideg időben. Munkás-
embernek több vízre van szüksége, mint
a pihenő embernek. A szervezet napi víz
szükséglete kb. 2 liter.

Sók.
Elsősorban a szervesanyagok, a csontok,

a vérsejtek képződéséhez szükségesek, to-
vábbá a szövetnedvekből kiválasztott sót
kell pótolni. A 'k o n y has ó t ,különösen
mint élvezeti szert használjuk. SÓ nélkül
izetIen az étel. Szervezetünk napi konyhasó
szükséglete 2 gramm, de ennél többet fo-
gyasztunk el. A káliumfoszfát a sejtek új-
jáképződésénél bír fontos szereppel. A sej-
tek anyaga kopik, újakkal ikell pótolni. A
mészsók a csontképződést szolg álják. A
vas-sók a vörös vérsejtek festékanyagának,
a heamoglobinnak képezik alkat részét. A
táplálékokkal bevitt 'vas teljesen elegendő
a szükségletek pótlására. Vannak beteg-
ségek, amelyeknél szükséges gyógycélból
külön sókat is rendelni.

Ill. Járulékos anyagok, a vitaminok.

Az élett ani tudomány pontosan megálla-
pította az emberi szervezet táplálék szük-
ségletét különböző korok, éghajlatok.
munkateljesítrriények között, A tapaszta-
lat azt rnutatja, hogy a kísérleti állatok,
ha vegytiszta állapotban kapják a táplálé-
kukat, a fehérje, a zsír, a szénhidrát, víz
és só keverékét, az áIlat nem fejlődik, rom-
lik, elpusztul. Ellenben ha ehhez a táplálék
keverékhez nyerstejet adunk, a növekedés
újból megindul, súlyban gyarapodik, az ál-
lat egészsége helyreáll. Népünk a kenyér
és szalonnához, melyekben kevés vitamin
van, szívesen fogyaszt paprikát, uborkát és
hagymát, melyekben viszont sok a vitamin.
Szívesen fogyasztjuk a téli re eltett gyü-
mölcsöket, akár nyersen, akár befőtten.
Alig várjuk, hogy kitavaszodjék s zöldfőze-
lék, friss gyümölcs kerüljön asztalunkra.
Katonák, hajósok, börtönlakók megbete-
gesznék a túlnyomó konzerv tápláléktól,
vagy ha nem kapnak gyümölcs és főzelék-
féléket. A hiányos táplálkozásból eredő pa-
naszokat, elváltozásokat; idegf ájdalmak,
skorbut (süly), angolkór, beri-berí, pellagra
(kukorica-betegség), meggyógyíthatjuk, ha
olyan táplálo anyagokat nyújtunk, amelyek
vitaminokat is tartalmaznak. A szervezet ma-
ga nem képes vitarninokat termelni, ezeket a
táplálékkal kell a szervezetbe juttatni. Sü-
tés, főzés a nyersanyagokban lévő vitami-
nokat jórészben tönkre teszi. Az orvosi tu-
domány megállapította, hogy hiányuk fel-

továbbá sókat, melyek a csont és vérkép-
ződésnél szükségesek. Szénhidrátokat liszt,
kenyér, burgonya alakjában bőven fogyaszt

o népünk.
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tétlen betegségeket okoz s ezeket a be-
tegségeket egész kicsiny adagú vitaminok
képesek megszüntetni. Különböző hatásu
vitaminok vannak, melyeket az ABC kezdő-
betűiról neveztek el.' .

A. Vit ami n erősíti a szervezet ellen-
állását, különös en fertőző betegséggel
szemben. Nagyobb mennyiségben található
a paprikában, zöldfőzelékekben. Népünk
igen sok paprikát fogyaszt. A paprika ma-
gyar füszer. Külünösen hires a szegedi pap-
rika. Hatóanyagát külön is sikerült elő-
állítani és forgalomba hozni.

B. Vit ami n. Hiánya idegzavarokat,
fájdalmakat okoz. Az élesztőben. a hánto-
latlan rizsben, hüvelyesekben. retekben stb.
található nagyobb mennyiségben. A barna
lisztből, komlóval, korpával készült élesz-
tövel sütött kenyérben több ilyen vitamin
van, mint a fehérlisztből, élesztőporral ké-
szült kenyérben. A régi jó háziorvos, a hiá-
nyosan fejlődő, vérszegény, halovány gyer-
mekek részére, a cselédek barna kenyerét
ajánlotta.

C. Vit ami n. Hiánya skorbut beteg-
séget okoz. Továbbá hurutos elváltozás,
vérzési hajlamok, hiányos fogképződés ta-
található olyanoknál, akiknek táplálékaból
a C. vitamin hiányzik. Ez a vitamin talál-
ható a nyerskáposztában, répaban. citrom-
ban, narancsban, retekben, hús és tejnemű
táplálékokban.

D. Vit a ro i n. Hiánya angolkórra ve-
zet. Tehát hiányos a csontképződés. Az
olyan csecsemők, gyermekek, kinek táp-
lálékában 'kevés D. vitamin van, akiket
anyatej helyett többnyire mesterségesen
tápláltak. görcsökre hajlamosak, fejlődésük
visszamarad. Ez a vitamin különösen tejben,
tojásban. vajban található fel. Legnagyobb
mennyiségben azonban a csukamáj olaj-
ban van.

o A t á p l á lék sz ü k ség e s men n y i-
s é g é t a szervezet által termelt melegből
és erőkif ejtésból határozzuk meg. Egész-
séges, 70 kg. súlyú ember, 24 óra alatt a
következő tkalória mermyiséget termeli:
nyugalmi állapotban 2.300 kalória, csekély
testi munka mellett 2.400, közepes testi-
munka rnellett 2.800, megerőltető munka
mellett 3.600 kalóriát. A pécsi egyetem tu-
dós hygénikusa, Fenyvessy Béla professzor,
legutóbb Baranya vármegyében részletes
tanulmány tárgyává tette az uradalmi rnun-
kások, cselédek, a nincstelenek és az egé-
szen törpe birtokosok, továbbá kisbirtoko-
sok és az iparosok táplálkozási viszonyait.
Ezek a vizsgálatok is azt mutatták, hogy
népünk élelmezése kalória dolgában átla-
gosart 'kielégitő. Talán azt lehetne megje-
gyezni, hogy a nincstelenek és az egészen
törpe birtokosok kevés húst, tojást fogyasz-
tanak. Táplálékuk tehát inkább szénhidrá-
tot tartalmaz, liszt és főzelék alakjában.
Amint növekszik a holdak száma, javul az
élelmezés minősége is, nagyobb lesz a táp-
lálék áIlati eredetű fehérje alkatrésze. Vita-
min dolgában sincs hiány. A paradicsom,
a káposzta, a hagyma "fogyasztás egész

7
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éven át átlagosnak mondható. Magyar né-
pünk helyes és célszerű táplálkozása nem-
csak egyéni érdek, hanem nemzeti érdek is.
Nemzeti népélelmezési bizottság kutatja
népünk helyes táplálkozási viszonyait. AI-
lami, nemzeti érdek, hogy népünk fejlődé-
sét, munkabírását, leghosszabb élettarta-
mát, helyes, célszerű, olcsó élelmiszerekkel
biztosítsuk.

Dr. Kovácsics Sándor
egyetemi m. tanár.

Megelőzés a jogban.
A gyakorlati élet igen sok ágában céllá

vált a megelőzés. A bajoknak, a vitáknak
és az ellentéteknek a megelőzése: vagyis a
dolgoknak akként való rendezése, hogy azok-
ból összeütközések ne születhessenek. Kü-
Jönösen az orvostudományban - mondhat-
ni - jelszóvá vált a betegségek megelő-
zése. Ez különösen abban <nyilatkozik, hogy
az egészség felett éberen őrködnek. A rno-
dern orvosnak nemcsak az a ténykedése
fontos ma már, hogy egy beteget meg-
gyógyítson, hanem az is, hogy megakadá-
lyozza annak keletkezését, Ebben a vonat-
kozásban az orvosi foglalkozást örtállás-
nak is lehet tekinteni.

A jog világában is -mindjobban előtérbe
lép az a törekvés, hogy már eleve úgy
rendezzék a felek között a jogviszonyokat,
hogy azok bajokat ne hozzanak maguk-
kal. A felek egymásközti dolgaikat az ér-
vényben levő jogrend szabályai szerint
szekták intézni. A jogrendnek az a terü-
lete, ahol az ember a joggal kapcsolatos
életének legnagyobb része lezajlik, a ma-
gánjog, amely bőséges teret enged arra,
hogy a felek belátásuknak és szándékeik-
nak megfelelöen szabadon intézhessék az
ügyeiket. Ha a feleknek a szándéka egy-
másközt megegyezik és nem eIlentétes,
akkor· a felek közt a szerződő szándék
törvényt alkot. Mégis miből szoktak szár-
mazni a viták, ellentétek és ezeknek f'olyo-
mányai, a perek? Abból legtöbbnyire, hogy
vagy nem kellő hozzáértéssel, vagy nem
kellő körültekintéssel szokták formába-
önteni a szándékokat. Előfordul ritkábban,
hogy a szándék valamely fennálló jog-
szabályba ütközik, azért ennek a jogérvé-
nyessége nem is következhetik be.

Az egymással egyező szerződő szándé-
kok formája többnyire az írás, a szerzödés,
A szerződésnek csak kisebb része van ah-
hoz a feltételhez kötve, hogy .az Irásba is
foglaltassék. A szerződések legnagyobb
százaléka szóban köttetik meg. Ennek az
a nagy hátránya, hogy vita es etén nehéz
bizonyítani, hogy eredetileg miben is egyez-
tek meg .a felek. Azért igen célirányos és
igen sok vitát és pert már eleve el lehet
kerülni azéltal, hogyha a felek írásba fog-
lalják akaratukat és megegyezésük et.

A falusi és a mezőgazdasági életben
nagy jelentőséggel bír az állatok vétele-
eladása, vagyis az állatforgalom. Az ehhez

füződő jogszabályokat általában állatsz ava-
tosság néven ismerik. A gyakorlat azt mu.
tatja, hogy ma már az állatszavatossági
törvény szabályai á köztudatba nagyon jól
átmentek. Mégis igen gyakori eset, hogy
a törvényes szavatosságon kívül is vállal-
nak szavatosságot, pid. szavatolják a tehén
napi tejhozamát, vagy egyéb tulajdonsá-
gát, ez azonban nem írásban történik, ha-
nem csak szóban s perre kerülvén a dolog,
a vevő szavatosság dacára vesztes lesz. En-
nek az oka az, hogy a szavatosságot nem
foglalták írásba. Ilyen külön szavatosság-
nak érvényességi 'kelléke ugyanis az Irásba-
foglalás. Ennél még gyakoribb az, hogy az
eladó nem akar szavatolni, vagyis Icizárja
a szavatosságot. PId. öreg, mustra lovat,
vagy tehenet adnak el, mégis az eladó a
vétel után felszólítást kap, hogy a ló, vagy
a tehén ilyen vagy olyan 'hibában szenved,
tessék azt visszavenni és az árát vissza-
fizetni. Ha az eladó nem írásban zárta ki
a szavatosságot, szavatossági hiba fennfor-
gása esetén bizony rosszul járhat az eset-
leges perben, rnert szavatosság kizárásá-
nak is érvényességi feltétele az Irásba-
foglalás.

Ma az ügynököknek egész serege szekta
felkeresni az embert, falut is igen nagy
előszeretettel látogatják. Gyűjtik a meg-
rendeléseket és a megrendelő levél tartal-
mától eltérően különféle feltételeket szok-
tak szóbelileg kikötni. A megrendelés szö-·
vegétől eltérő, csupán szóbeli megállapo-
dások semmit sem érnek. Igen sok pernek
ez is a melegágya. Tehát ha valamit meg-
rendel az ember, gondosan olvassa el a
megrendelőlevél szövegét, s ha külön ki-
kötései vannak, el ne mulassza azokat bele-
írni a megrendelő levélbe. Gyakran talál-
kozni a bírósági gyakorlatban azzal, hogy
biztosítás kötésekor, mikor a gazda aján-
latot tesz, az ügynök külön szóbeli igére-
teket és feltételeket, kedvezményeket he-
lyez kilátásba. Ha ezek nincsnek benne
írásban az ajánlatban, semmit. sem érnek.

Az örökösödési jog terén is célszerű
egy-két fontosabb dologra felhívni a köz-
figyelmet. Ha valaki nem végrendelkezik a
vagyonáról, akkor a törvény szabja meg
az örökösödési rendet. Altalában el lehet
mondani, hogy a törvény rendezés száz szá-
zalékban fedi népünk örökhagyói szándé-
kait. Éppen emiatt nem is sok végrendelet
készül, rnert ráhagyják az öröklés rendjét
magára a törvényre. Az köztudornású, hogy
a végrendelet érvényessége nemcsak tar-
talmától függhet, hanem az alakjától is.
Az előírt törvényes alakszerűség ek elmu-
lasztása a végrendelet érvénytelenségét
vonja maga után. Azért 'legcélszerűbb
végrendelkezés es etén a végrendeletet szak-
emberrel készíttetni. A rossz végrendelet
nemcsak azt vonja maga után, hogya vég-
rendelkező akaratától eltérően történik
meg vagyonán az osztozkodás, hanem a
kínos és nehéz örökösödési pereket.

Ezeknek megelőzésére gyakran előfor-
dul, hogy a szülök életüleben átadják a va-



&,yont. Ennek igen sok [ó előnye van. Ez
az átadás kétoldalú ügylettel, szerződéssei
történik s így azon változtatni egy-két
es ettől eltekintve egyoldalulag nem lehet.
Vagyis az osztozás, az osztály akként tör-
ténik tényleg, ahogy az átadó akarja, de
ez a szándék megfelel a gyermekeknek is,
akik kapnak, merthisz a juttatast egyező
szándékkal el kell fogadni s így az ered-
mény kölcsönös megnyugvással jön létre.
Fontos eredménye ennek még, hogy elma-
rad az örökösödési eljárás és a hagyatéki
költség. Az életen tapasztalva azonban fel-
tetlenül tanácsos, hogy a szülö minden-
képpen fogja fel magának a teljes haszon-
élvezeti jogot és azt telekkönyvileg is biz-
tosítsa és esetleg tiltsa meg az elidegenít-
hetést és a meg erheltetést.

Dr. Karsay Zoltán.
ügyvéd.

Gyümölcstermesztés.
Örömmel látjuk azt a nagy igyekezetet,

mely az utóbbi időben gyümölcsösök léte-
sítése terén tapasztalható. Kisebb-nagyobb
területen, itt-ott létesülnek gyümölcsösök.
Serkentőleg hat erre az iskolai munka is,
-de lépten nyomon' olvassuk, halljuk, hogy
Magyarországnak kell Europa gyümölcs-
kertévé lennie, mert úgy a talaj, mint az
éghajlati viszonyok erre alkalmassá teszik
ezt' az országot. Es tényleg szép eredmé-
nyek találhatók ott, ahol meghallgatják,
sőt kérik a jótanácsot, vagy tanulmányez-
zák egy gyümölcsös létesítésének legfonto-
sabb feltételeit, követelményeit Ellenkező
esetben igen sokszor a hozzánemér tés, az
elhibázott megkezdés, minden jószándék-
nak, törekvésnek, eredményességnek ke-
rékkötője lesz.

Sokszor látunk s-úlyos hibákat, erős té-
vedéseket, melyeket el lehetett volna ke-
rülni, ha a jótanácsot megszívleljük, vagy
11a alap os felkészültséggel, tanulmányozás-
sal fogtunk volna a nagy költséggel és fá-
radozással megindított gyümölcsös létesí-
téséhez.

Példakép említek meg néhány esetet.
Egyik gyümölcsös tulajdonosa elkeseredve '
panaszkodik az éppen ott járt gyümölcsé-
szeti szaktanárnak, mi lehet az oka annak,
hogy fái 10-15 évesek és termést nem
hoznak? Néhány ásónyom megadja ennek
magyarázatát, mert túl mélyen lettek ül-
tetve a fák. Mit tehetnék e fálkkal? - kér- .
di aggódva a tulajdonos. Vág assa ki az
egészet és telepítsen új gyümölcsöst, meg-
felelő irányítás mellett! - volt a felelet.

Egy másik esetben, a helyalapos ki-
• használása végett túl sűrűn ültetett fák

akkor mentek tönkre, amikor a legtöbb
termést biztosították volna, amikor a Ieg-
több örömöt szeréztek volna bö termésük-
kel a gazdának

Az a sok elsatnyult fa, mely sokszor
látható egyes gyümölcsösökben, bizonyítja,
'hogy vagy a fajtakiválasztás, avagy a gyü-

mölcsösnek kiválasztott hely alkalmatla
volta, pl. talajviszonyok stb. gátolták a fék
teljes kifejlődését, növekedését.

Óvakodjunk az olyan helyről hozott
gyümölcsoltványoktól is, mely nem áll ál-
lami ellenőrzés alatt és beteg, fertőzött
fákkal teszi jószándékunkat, nemes törek-
vésünket próbára.

Csak éppen megemlítem, hogy azt is
láthattuk már megfigyeléseink közben,
hogy fiatal gyümölcsfával beültetett terü-
letet felszántottak és rozzsal vetettek be,
azt vélve, így még kettős hasznot lehet
húzni az ily vállalkozásból, természetesen
a fák e1satnyultak és tönkrementek.

Minden vállakozás tehát csak akkor és
úgy sikerület, ha elsősorban hozzáértő ke-
zek irányítják azt.

"Hozzáértés", szeretném e szót kihang-
súlyozni, vagy ha leírom piros vonalakkal
alá húzni, hogy magyar népünk jobban meg-
lássa, meghallja, megszívlelje.

Szorongó érzés fogja el az embert, ami-
kor a magyar gazda trágyadombját figyeli,
elhanyagolt legelőjét, kaszálóját nézi, ami-
kor gondozatlan gyümölcsfáit szemléli stb.
mennyí közöny, nemtörődömség, avagy
hozzánemértés következményei ezek, me-
lyek mind csak az elégedetlenségnek. ke-
serű -nyugtalanságriak szülői. A téli nyu-
galmi idő mennyire alkalmas volna pedig
arra, hogy ismeretét mindenki olvasással,
tanulmányozással fokozza. A sok jó szak-
tanácsot megfigyelné és megszívlelné,
hasznosítaná, melyet kiváló hozzáértő
egyének adnak, fáradságos kutatás és
megfigyelés után minékünk. Oly sok szak-
könyv és gyakorlati utasítás' áll rendelke-
zésre minden téren, így a gyürnölcsészet
terén is, hogy egy rövid cikkben csak ép-
pen érinteni tudjuk főbb vonalakban a
megszívlelendő követelményeket.

Eredményes gyümölcstermesztést csak
akkor végezhetünk, ha a természet nyuj-
totta körülrnényeket alaposan figyelembe
vesszük és ki is használjuk. j~y a gyümölcs
fajtának, nemének kiválasztásánál figye-
lembe kell venni a helyet, talajt, éghajlati
viszonyokat. Ezért osztották be a szak-
körök az országot gyümölcstermelő kör-
zetekre, megnevezve azokat a fajtákat és
gyümölcsnemeket, melyek a vidéknek leg-
inkább megfelelnek. Termeljük tehát azo-
kat a f ajtákat, melyek könnyékünkün leg-
jobban díszlenek.

Ne vegyünk bárhonnan gyümölcsolt-
ványt, csak elsőrendű, egészséges, fertő-
zéstől mentes oltványokat ültessünk.

A talajt, melybe ültetiüle az oltványain-
kat, vegyük vizsgálat alá. Az altalajt is
meg kell ismerni, nehogy az alja vizet át
nem eresztő réteg legyen, melyben a fa
bizonyos idő után elpusztul. Legjobb ha
az egész területet f'elássuk, megforgatjuic
A gödrök ásésánál, mely legalább 1 méter
szélesés 80 cm mély legyen, az altalajt és
a felső talajt külön helyre dobjuk és az
ültetésnél a gyökerekhez a feltalajt szór-
juk, hogy fejlődéshez szükséges tápérté-
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ket juttassunk a gyökérzethez. Trágyázást
a fa ültetésénél mellőzzük, csak ártunk
vele. Használjunk inkább komposzföldet,
vagy televénydús kertiföldet.

Az oltvány gyökereit, melyet eddig a
kiszáradástóI elföldelésseI védtünk, vissza-
metszük és pedig mindig kis felületű met-
széssel, földfelöli metszési lappal. Száraz
vidéken ősszel ült essünk, vizes talajon ta-
vasszal. A korona visszametszés tavasszal
történik mindkét esetben, fagymentes idő-
ben.

A korona nevelése az ágaik elhelyező-
dése és a rügyek állása szerint történik,
kifelé álló rügyekre rnetszünk. A gyü-
mölcsnemek szerint más és más a korona
nevelése. Legáltalánosabb a korona meg-
alapozásánál a 4-5 ágra metszés, 5-7 jól
fejlődött rűgyre, melyből kiformálhatjuk a
megfelelő alakot, leggyakrabban a kehely
alakot, mert így napsugarat, levegőt bő-
ven juttatunk a fa ágaihoz, levélzetéhez.
Körténél gyakori a piramis nevelés is. Diót
nem metszürrk vissza, a fa maga kiforrnálja
megfelelő alakját. A metszéssel legyünk
óvatosak, mert hozzánemértés esetén töb-
bet árthatunk a fáknak, mint használunk.

A kellőképpen elkészített, visszametszett
oltványt oly mélyen ültetjük, mint amilyen
mélyen volt az iskolában, .arra ügyeljünk,
hogyagyökerekhez juttassunk porhanyó
földet, melyet rázással érünk el. A talajt
jól megtapossuk. azután tiszta vízzel (nem
trágyalével) jól megöntözzük, beíszapoliuk.
Az őszi ültetéskor, ha nincs víz kéznél, el
is hagyhatjuk az öntözést, tavaszi ültetés-
kor azonban ajánlatos abeiszapolás. Kar-
rózást mellőzzük, csak rendkívüli esetben
karrózzuk a fát. Ajánlatos, különösen az
őszi ültetésker feltölteni a törzs körül a
földet, hogy a kiszáradástól és a fagy tóI
védjük a gyökérzetet. Az elültetett olt-
vány 3-4 évi gondos korona alakítást
igényel, ha ehhez nem értünk, jobb ha
hozzá sem nyulunk. Az el ültetés után a
korona alakítast a fa is elvégzi, arra ügyel-
jünk ebben az esetben, hogy a befelé és
rendszertelenül növö galyakat tőben távo-
lítsuk el. A metszést mindig éles késsel
végezzük, hogy a metszési felület. sima le-
gyen. A vágott sebeket oltóviasszal, esetleg
gyümölcs kátránnyal (almola) kenjük be.

2-3 évig ne tűrjünk meg a fán termést,
mert ez a törzs, korona és gyökér fejlődés
rovására történik. Irtsuk a tőhajtásokat,
fattyuhajtásokat. Ha a törzs gyenge, fej-
lődésben visszamaradt, úgy alkalmazzunk
köpülyözést, mely ab'.ól áll, hogy a törzset
20-30 cm hosszú, vá' takozó helyen, de min-
díg függőleges irányban behasitjuk. ezzel
forradásokat, így törzserősítést, vastago-
dást idézünk elő.

A kifejlett fa is gondozást igényel. Ál-
talános ápolási teendők: Összel lombhul-
láskor égessük el a sok lehullott falevelet.
Az elhalt fakérget kaparjuk le vaskaparó-
val, drótkefével keféljük le. Ritkítsuk f'áin-
kat. A sűrü lombozat melegágya a sok
gombabetegségnek.

Permetezzünk kaliforniai lével, vagy
5%-os schell gyümölcsolajjal stb., mely a
rovarkártevők ellen hat, majd 2%-os bor-
dói lével (gálic) a különbözö gombabeteg-
ségek ellen. (rügyfakadás elött.) Monilia,
gyümö!cspenész ellen és lisztharmat ellen
a kénvegyületek hatnak (rnészkénlé), E sze-
rek használatánál legyünk óvatosak és ne
resteliünk tanácsot kérni, esetleg a kiadott
utasításban megnézni, meiy közkézen forog
minden községben, mire és mily keverés-
ben kell e szereket használni. A hozzánern-
értés súlyos károk okozója lett már a gya-
korlati életben. A hernyófészkek leszedése,
az aszott gyümölcs (mumia) összeszedése
és elégetése sem meHőzhető.

Különbséget kell tenni rügyfakadás
elötti és utáni permetezés között. Az uta-
sítások erre minden rnódot megadnak. A
rügyfakadások utáni permetezesek kíván-
nak legtöbb figyelmet, mert a lombozatot
könnyen leperzselhetjük. Bordói lé csak
1%-os lehet.

Ha gyümö!csfáink jól kötöttek, legyen
gondunk arra, hogy a felesleges termést
szedjük Ile, mert ezzel megkíméljük fáinkat
a túlterheléstöl és kimerüléstől, de bizto-
sítjuk az értékes, szép gyümölcstermés ho-
zamát is. Csak hibátlan, egészséges gyü-
mölcsöt tegyünk el téli re, a fertőzött gyü-
mölcs nem elálló.

Különösen gondunk legyen arra, hogy
gyümölcsfáink jóltevői, az éneklő madarak
otthont leljenek gyümölcsösünkben. Véd-
jük, óvjuk, szeressük őket, télen pedig hoz-
zuk meg azt a kis áldozatot értük, hogy
karnatosan visszaf izethessék a reájuk for-
dított kis áldozatot.

Magyar István.
igazgató.

Tenyésszünk házinyulat.
Háborús időket élünk, nyersanyagaink

drágulásával és fogyásával számolnunk le-
het és ezt érezzük háztartásunkban is. Az
államok a gazdasági önellátásra rendez-
kedtek be, aminek hátrányai, de előnyei is
megmutatkoznak. Saját kis csaladunken
belül is sok mindent elő lehet teremteni,
külsö segítség nélkül; így a jó gazdaasz-
szonynak vannak kis csibéi, récéí, libái és
ezekkel családja hússzükségletét bizonyos
mértékben fedezni tudja. Sajátságos azon-

. ban, hogya magyar nép zöme a házinyul
húsátóI idegenkedik, nem szívesen fogyaszt-
ja. Pedig tenyésztése könnyű, a fiak száma
nagy, a fejlődés gyors, érdemes tehát házi-
nyul tenyésztéssei foglalkozni. így saját
háztartásunkat nemcsak szárnyas, hanem
emlős állat 'húsával, pecsenyéjével is el
tudjuk látni. Ha pedig nemes fajtákat te-
nyésztünk, még a prémje is hasznot jelent.
A házinyul igen szapora, a fiak száma 3-9.
de inkább kilenc, mint három. Párzás után
már 28-31 nap mulva fiadzik is és két-
három hét multán ismét fiat fog. A nagy
szaporaság következtében évente 4-8 al-



kalommal vemhes, tehát ugyanennyiszer
fiadzik 3-9 fiat. Az újszülöttek már 5 hét
mulva elválaszthatók és önállóan táplálkoz-
nak. A házinyul élettartama 5-8 év. Test-
súlya 2-8 kg. között ingadozik.

A belgák, németek és franciák már rég-
óta felismerték a' tenyésztés gazdasági je-
.Jentőségét és emiatt nevezett népek rniltió-
számra tenyésztik a házinyulat. E példák
ellenére a világháburút követö szegényes-
időkben sem vett nagyobb lendületet ná-
lunk a tenyésztés, legfeljebb csak elszige-
telten foglalkoztak vele. A tenyésztés na-
gyobb városokban is lehetséges, mert nem
nagyarányú berendezési tárgyak szükség e-
sek hozzá. Egy nagyobb láda megfelel a
célnak, melynek fenekét vizhatlan anyaggal,
Pl. kátránypapírral, bádoggal vonjuk be,
hogy könnyen tisztítható legyen. A fenék
ferdesége a vizelet lefolyását biztosítja, de
a lefolyás biztosítására a láda falába lyu-
kakat is kell fúrni. Alom gyanánt szalma,
széna, fürészpor, száraz falevél, moha stb.
használható. A szénarács, etető- és itató-
vályu képezjk a további felszerelési tár-
gyakat. Hogy a nyulak a trágyát egy hely-
re ürítsék, jó ha .a ketrec egyik sarkába
előzetesen friss trágyát helyezünk. Az ürü-
léket naponta, az almot hetente távolítsuk
el, mely alkalommal a láda fenekét is fel-
mossuk és meszeléssei Iertötlenítíük. A
nyulketrec, vagy láda szellős, levegős he-
lyen legyen, de ne legyen nagy világos-
ságriak kitéve, mert .a nyul az erős fényt
nem szereti. Télen ajánlatos a hideg .helyen
levő ketrecet kendőkkel körülvenni, hogy
a nyulak meg ne hüljenek. E célból télen
bővebben is almozzunk. Tavasszal, nyáron,
ha van kert, a nyulketr ecet ki helyezzük
oda, árnyékos helyre.

A bőrt, szört ápolni ,kell; három na-
ponként, vagy legalább hetente egyszer ke"
féljük, kefélés után még tiszta kendővel
is végig simít juk, A nyulat azonban f'ür-
detni nem szabad. Akikefélt nyúlszőrt
gyüjtjük, 'mert nemez, filc készítésre meg-
veszik Nyírni csak az angora f'ajtákat
szekták, mert 'ezeknek sz ép, hosszú bun-
dájuk van. Erre a célra külön nyíróollók
szolgálnak. A megnyírt nyulat a meghü-
lástől óvni kell, mert a hőveszteség a nyí-
rás után nagy.

Az újszülöttek 5-8 hétig szopnak, anya-
tejen élnek. Az elválasztás fokozatosan tör-
ténik. Maga a felnőtt nyul nyáron zöld
takarmányon él, de szénát ekkor 'is kell'
adni, sőt a nagyte-stű fajták 'még szemcs-
takarmányt is igényelnek. Zöld takarrná-
nyul szolgálhat a lóhere, lucerna, baltacim,
de a nagyon gyenge, fiatal növény fel-

.Tuvódást okozhat, azért csak az idősebb'
növényeket adjuk táplálékul. Ezenkívül ad-
ható saláta, spenót, bab- és borsóhüvely,
stb. Kevésbbé ajánlatos a káposzta és a kel
levél. Megfelelő ellenben a répa levele.
Répa és krumpli inkább csak téli eledel. A
krumpli héját azonban csakis főve adjuk,
mert nyersen megárthat. A széna és szal-
ma igen fontos a nyul táplálásánál, még
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zöld takarmány etetése esetén is. Szemes
takarmányként zab, árpa. és kukorica
nyújtható. Kenyérhéjlat száraz állapotban
adjunk. A konyhahulladélkok, mint krumpli.
héj, főzelékmaradványok főzve, korpával és
darával vegyítve szolgálnak táplálékul. A
keverék összeállítása morzsalékony legyen .
Minthogy ennek hizlaló hatása van, huza-
mosan nem szoígalhat táplálékul.

A fiatal állatokat napjában többször
etetjük, míg az idősebbeket reggel és -este.
Kivételt képeznek a szoptató anyák, ezek
háromszor kapnak enni. Zöld takarmány
etetésekor vizet nem adunk, de szükséges
az itatás száraz takarmányetetésekor.

A házinyul egész éven. át tenyészthetö.
Egy bakra 8-12 nőstény számitható .' A
párzás a bak ketrecében 'történjék. A pár-
zás után a nőstényt kivesszük és helyére
visszatesszük. 10-14 nap .mulva újra a bak-
hoz tesszük. Ha a nőstény a hímet nem
engedi magához, úgy már vemhes. Az ilyen
állat fészket készít magának és a párzás-
tóI számított 30-33 nap mulva le is ellik.
A kis nyulak zárt szemmel, vakon szület-
nek, de már 9-12 nap múlva felnyi!ilk a
szemük. Kb. 3' hetes kerban már kezdik
a fianyulak a fészket elhagyni. Ekkor
ügyeljünk, hogy zöld takarmány a ketrec-
ben ne legyen, mert legelőbb csak 4-5
hetes kerban adhat juk ezt. De még akkor
sem szabad egészen elválasztani őket, mert
jó, ha 8 hetes korig naponta még szophat-
nak is. Az elválasztás úgy történik, hogy
az anyát kivesszük a ketrecből, míg a fiak
ott maradnak. De hogy az anyának se
ártson ,a hirtelen elválasztás, naponta rié-
hányszor még visszatesszi.ilkaz anyát a fiai-
hoz, mikor is azok még szopn ak. A fia-
nyulak gyorsan nőnek, egy hetes korban
kétszer oly súlyosak, mint születéskor vol-
tak; 35 napos korban pedig a születésí súly
nyolcszorosát érik el.

A házinyul husa az élősúlynak mintegy
kétharmad részét teszi ki, ami kb. 653/0
vágósúlynak felel meg. A súlyveszteség te-
hát 35%. A hús nagyon sokféle módon,
változatosan készíthető el. Ez a háziasz-
szony ügyességétöl és Ielernényességétöl
függ.

A bőr a szücsiparban használható fel.
Bundáját gereznának is nevezik. Premután-
zatok készülnek belöle. Különösen kedvelt
az ezüst-, az orosz-, az angoranyúl gerez-
nája, A bőrt az állat levágása után lenyúz-
zuk, és mintegy 80 cm hosszú és 15 cm
széles desikára feszítjük, oly módon, hogy
a szőrös fele a deszka felé nézzen. A ki-
feszítés apró szegekkel történik a bőr szé-
lénél. A fej, farok és lábak bőrét levágjuk.
mert hamar romlanak. A kifeszített bőrt
szellős, de nem napos helyen szárítjuk. Ki-
száradás után a bőrt, levesszük, kip or oljuk,
moly ellenes szerekkel kezeljük és elrak-
tározzuk, vagyeladjuk. A gereznatermelés
téli munka, ideje október-február hónap.

Dr. László Ferenc
állatorvos, vágóhidi igazgató,

egyetemi m. tanár.
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Baja, febr. 14-ét megél. vas., ápr. 24, júl.
22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe meg-
előző vas. és hétf.

Beine, Esztergomm, febr- 16, máj. 16, aug.
16, nov. 16. mfogl. hetek szerd. és csüt.

Bakonya, Baranyam. jún. 21, ha vas. v. ün-
nep, köv, közn., szept. 29.

Bekonycsernve, Veszp rérnm. orsz. állat- es
kirakodóvásár febr- 11-ét és szept. lő-ét
magában foglaló hét csütörtökén ker. ün-
nep esetén a köv. hétköznapon.

BalassagyardJat, Nógrádm. orsz áv. és kv.
minden hó első hétf. (áv.) és keddjén (kv.)
tartja. Ha ezek a napok ünnepn. esnek,
úgy a ráköv. legközelebbi két hétközn.

Balatonendréd, Somogym. márc. 15, júl. 15,
szept. 15. mfogl. csüt., ha ünn., köv. közn.

Balatonfüred, Zalam. jan. 14, ápr. 15, júl.
ll, szept. ll. mfogl. szerdán kv. és áv.

BalatonIelle, Somogym. Husvét u. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn., Kisasz-
szonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.

Balatonfőkajár, Veszprérnm. április utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv. közn,

Balatonszabadi, Veszprémm. márc. 1, okt.
1, mfogl. hétf.

Belkénv , Szabolcsm. ápr. 1, nov. 1, dec. 25.
n. meg el. és aug. 20-át mfogl. kedd. kv,
és áv.

Balmazújváros, Hajdum. febr. 2, m ájus 25,
aug. 14, nov. 19. n. mfogl. szerd. áv. éskv.

Bánokszentgyörgy, Zalam. ápr. 24, jún. 24,
aug. 3, nov. 29.

Bénréve, Görnör, K.-Hontm. márc. 18. és
szept. 6.

Baranyajenő, Baranyarn. jún. 2, okt. 21, ha
vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.

Barcs, Somogym., ápr, 1, jún. 24, szept. 2,
dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.

Báta, Tolnam., máj. 4-ét és okt. 15-ét magá-
bafogl. hétf'. kv. és áv.

Bátaszék, Tolnarn., márc. 19, jún. 16, szept.
24 és okt. 28-át megel. hétf. n. áv. és kv,

Bété, Somogym., márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, következö
köznapon.

Battonya, Csanádrn., Judica v. feketevas.
elötti, jún. 29. utáni, nov. 5.-e előtti pén-

teki napokat- megel. szomb. napon áv., va-
vasárnap kv.

Becsehelv , Zalarn., márc. 19, máj. ll, szep-
ternber ll. és okt. 13.

. Békés, Békésrn., márc. 24, jún. 20, szept. 29,
ha nem vas. esnek, mindig a megel. vas.
Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét megel.
pént. és szomb., ha szomb. esik, ezen a
napon kv., az el. levő pénteken áv.

Békéscsaba, Békésm., febr. utolsó, jún. 3,
okt. 4, dec. 1. hétf. (marhav.), keddjén (ló-
vásár), szerdáján kv., !uxuslóv. ápr. 24.

Bélapátfalva, Borsodrn., márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.

Országos vásárok Magyarország mai területén.
(Naptarunk megjelenéséig a hazatért Fel.vidék községeinek VaSárjegyzéke. még nem készült el.l

Használt rövidítések: Av.= állatvásár, kv. = kirakóvásár, e. = előtt, u. = után, mege = megelőző, köv. = követö,
közv. = közvetlen, közn, = köznapon, mfogl. = magában foglaló, v. = vagy, vm. = vármegye, ó-n. sz. = é-naptár

szerint, legköz. = legközelebb.

Abádszalók J .-N.-K.-Szolnok m. febr. 16,
máj. 18, aug. és nov. 11-ét mfogl. vas,
és hétfőn.

Abaujszántó Abauj-Torna m. Nagycsütörtök
e. szerdán, jul. 13, okt. 5, dec. 7, ha a há-
rom utóbbi nem szerdára esik, a köv.
legk. szerd., ha a határn. ünnepre esnek,
a közv. köv. közn.

Abony Pestrn. márc. 19, máj. 31, aug. 20 és
nov. 30, vas. v. ünn. es etén a köv. közn,

Acs, Komárornrn. husvétot köv. hétf., okt.
utolsó hétfőjén.

Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok utolsó
hétf., ha ünnep, úgy a köv. !egköz. közn.

Adánd Somogym., .Laetare" vas., Nep. Ján.,
Urszíne változása és Mindszent napokat
mfogl. hetekben hétfőn.

Adony Fejérm. ápr. 2, jún. 16, szept. 15,
nov. 24. .

Ajka Veszprémm. márc. első hetében szer-
dán, Péter-Pál nap., István király napján,
Márton napot mfogl. hét szerdáján,

Akasztó Pestm, márc. l l-ét, szept. 9-ét
megel. hétf. áv. és kedden kv.

Alap Fejérm. júl. 25, okt. l-ét mfogl. hétf.,
ha ünn., köv. közn.

Alaityán J.-N.-K.-Szolnokm. június 9, nov.
4, ha ünn. v. vas .. köv. közn.

Alberti Pestm. máj. 16, júl. 13, nov. 5-ét
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., más-
nap kv.

Alcsut Fejérm. József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.

Alpár Pestrn. virágvas. és okt. lO-ét meg-
előző vasárnapon.

Alsonémedl Pestm. ápr, 2, júl. 4, szept. 2,
dec. 3. mfogl. vasárnap és hétfőn,

Alsópaty Vasm., febr. 3, május 4, szept. 4;
nov. 4. . .

Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21,
nov. 5, ha ünn., köv. napon kv. és áv.

Apátlalva Csanádrn. ápr. 24, júl. 26, szept.
8 és nov, 25. u. szemb. ha ünn., köv. közn.

Apc Hevesm. jan. 15, m árc. 19. meg el. hétf.
aug. 1-én, ha ez szornb. v. vas., a köv.
hétf., 01{t. 15. megel. hétf.

Apostag Pestm. jún, 24-ét és okt. 12-ét
megel. hét keddjén.

Arló Borsodm. ápr. 20, szept. 20, ha hétf.
esnek, ellenk. esetben a megel. hétf.

Arpás Sopronm. jún. 6, szept. ll.
Aszód, Pestrn., márc. 19, áld. csüt., István

király és Márton n. u, péntek.
Attala, Sornogym. márc. 16, nov. 5, ha ünn.,

köv. köznapon.
Babócsa, Somogym. márc. 19, Szerithárom-

ság vas. u. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsalmás, Bácsrn. febr, 9, máj. 1, szept. 14

és nov. 22, ha vas. esnek, a köv. hétf" ha
más napra, az ezt megel. hétf.

Badacsonytomaj, Zalarn. márc. 12, szept. 1,
ha ünn., köv. közn.



Berencs, Szabolcsm., lásd Réikbzberencs.
Beretty ouitelu, Biharm., ápr. 24, aug. 15,

okt. 9. napját megel. hét és febr. havának
első csütörtökjén.

Berkesd, Baranyam., márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap, a köv. közn.

Berzence, Somogym., fekete vas. u. n. hétfő,
jún. 13, aug. IO, dec. 19, ha vas. v. ünnep,
a köv. hétközn. kv. és áv.

Bicske, Fejérm., jan. 25-ét, máj. 3-át, Jakab
napot (júl.), Máté ev. napot (szept.) m.-
fogl. keddjén áv. és szerdáján kv.

Biherkeresztes, Biharm., máj. 29-ét. szept.
12-ét mfogl. hét szerdai napján.

Biharnagybajom, Biharm., márc. 4, június 4,
szeptember 27.

Bogdása, Baranyam., m árc, 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk.

Bodajk, Fejérm., újév u. jún. 29. u. szent
Mihály napja u. hétfői napokon kv. és áv.
egy napon.

Bodrogkeresztut, Zernplénrn., február 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csü-
törtök és pünkösd utáni csütörtök.

Bodvaszilas, Abauj-T.-m., márc. 19, jún. 24,
nov. 25. csütörtökön, ha e napok nem
csütörtökre esnek, amegel. csüt.; kará-
csony első napja el. csütörtök.

Bonyhád, Tolnam., márc. 6, máj. 1, júl. lD.
és szept. 4-ét mfogl. hét és dec. 8-át meg-
előző hétfőn áv. és kedden kv.

Bő, Sopronm., febr. 6, máj. 9, aug. 10, okt. 4.
Böhönye, Somogym., márc. 19, Urnapot

köv. napon, júl. 20, aug. 21.
Budapest, márc. más. vas. (Józsefn. vás.),

május utolsó vas. (Medárdnapi vás.), aug.
harm. vas., nov. első vas. (Lipótnapi vás.)

.A kirakó vásárok a fenti határn. kez-
dődnek, két héten át, a második hét
szombatjáig tartanak. A marha- és ló-
vásárok a vásári időtartam második vas.
és hétfőn tartatnak. A kirakó vásárok
első napját megel. szerdai naptól a köv.
második keddi napjáig bőrirha vásáro A
köv. egész tartama alatt borvásár. Ló-
vásárok: ápr. 24-ét mfogl. hét vas. el.
vas. hétf. és kedden, okt. első vas. hét- .
főjén és keddjén. Luxuslóvásár inárcius
21, 22, 23.

Bűdszentmihély, Szabolcs- és Ungm., január
25-ét, jul. 24-ét, okt. 18-át mfogl. hétfő-
jén, ápr. 23-át mfogl. keddjén.

BÜk, Sopronm., marc. és szept. első szer-
dáj án, ha ünn., köv, közn.

Biikkősd, Baranyam., márc. 25, Szenthá-
romság U. hétf., okt. 4, nov. ll. Ha e

. napok vas. V. ünn. esnek, a köv, közn.
Biissii, Somogym., febr. 16, ápr. 28, jún. 8,

aug. 21. Ha ünnep, a köv.: napon.

Cece, Fejérm., fek. vas. U. hétf., Lőrinc és
Miklós nap U. hétfőn.

Cegléd, Pestm., jan. 15, ápr. 16, júl. 22, nov.
1. napját megel. vas. és hétfő.

CeIldömölk, Vasm., bőjt első hétfőjén, máj.
16, szpet. 1, okt. 24, ha vas. V. ünn. a köv.
köznap.

Cibakháza, Pestm., márc. 31, máj. 30, szept.
15, nov '; 18, ha vas. esnek, az előtte levő
szombaton.
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Csebrendek, Zalam., pünk. elötti csüt., Lő-
rinc előtti csüt., hushagyókedd utáni csüt.

Csákány, Somogym., aug. 15 bucsuvásár.
Csékv ér, Fejérrn., oc. vas. U., rogate vas.

köv. hétf. és kedden, Anna napot és Mik-
lós napot mfogl. hét hétf. és keddjén,
1 nap áv., 2 nap kv.

Csanádpalota, Csanádm., január 31-ét; jún.
ll-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megel. szomb.

Csapod, Sopronm., febr. lD, máj. 22, aug.
12, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnepnap,
a köv. hétköznapon.

Császár, Komáromm., Vince napot és Te-
réz napot mfogl. csüt., ha ünn.; köv. közn,

Csenger, Szatmárm., A decer'nb. kivételével
minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn., ak-
kor az előző pént., kar. el. pénteken.

Csépa, J.-N.-K.-Szolnokm., ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn. esik, ak-
kor megelőző vasárnap.

Csepreg, Sopronm., hamvazósz. utáni csüt.,
nagycsüt., áldozócsüt, U. pént., júl. 29,
szept. 29, karácsonyelőtti szerda. Ha a
j01. és szep t. vásár vas. V. ünn, esik, a
következö köznap.

Csesztreg , Zalam., jan. 19, m árc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.

Csetény . Veszprérnm., ápr. első hétf., okt.
15, ha ünnep, a köv. köznap.

Csipkerek, Vasm., febr. lD és szept. 17.
Csongrád, Csongrádm., márc. 1, május 1,·

aug. 25 és dec. lD-ét megel. vas. kv., ezt
megel. nap áv. Ha vasárnap ra esnek, a
vásár előző nap tartatik.

Csorna, Sopronm., jan. 6, Gergely nap, Fü-
löp, Jakab nap, Szt. Iván, Szt. Mihály és
Szent Márton napján. Ha ünnep, v. vas.,
továbbá péntek V. szombatra V. zsidóün-
nepre esnek, az utánuk köv. hétfőn.

Csögle, Veszprérnm., március 12, jún. 23,
okt. 9. mfogl. hetek hétfői napján.

Csököly, Somogym., január 25, nagycsütör-
tök, aug. 28, nov. 25.

Csurgó, Somogym., husv. U., pünk. U. ked-
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap vas.
V. ünn., a köv, közn.

Derénv , Somogym., márc. 9, aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esnek, úgy a köv. hétköznap.

Debrecen, a remete Antal, Szent György,
Nagyboldogassz.. és Dénes napokról el-
nevezett vásárok 9 napon át tartanak,
a vásár az ünnepeket megel. héten hétf.
kezdődik. Nyersterményekre s iparcik-
kekre nézve az egész 9 nap alatt; első
héten csüt, és pént. juhv., szomb. és vas.
sertésv., vas. és hétf. lóvásár ; a második
hétnek hétf. és kedd napj. pedig marhav.
A hortobágyi pusztán jún. 20-át mfogl.
hét csütörtökön áv.

Dég , Veszprérnm., husvét hetében csüt.,
András napot megelőző csüt.

Decs, Tolnam., ápr. 15-ét és szept. l-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn.

Demecser, Szabolcs- és Ungrn., ápr. 24-ét
szept. 29-ét mfogl. kedden, ha' ünnep, a
következő köznap.

Derecske, Biharrn., jan. 15, ápr. 24, aug. 15
és okt. 15-ét megel. nap el. péntek.

Dévaványa, J.-N.-K.-Szolnokm., j·an. 17, á!}r.
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15, júl. 5, okt. 12. mege!. hétf. és ked-
den; első nap áv., másnak kv.

Devecser, Veszprémm., jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hétf. és keddi n.

Diósjenő, Nógrád- és Hontm., kv. és áv.:
Szt. György nap és András nap hetében
hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony na-
pot mfog!. hét hétfőjén.

Diósvisztó, Baranyam., febr. 10, ápr. 1, júl.
13, szept, 10, okt. 26, ha vas. v. ünn., a
köv, köznap.

Dombovér. Tolnam., márc. 28-át köv. és
szept. 28-át megel. szerdán, ha ünn., a
köv. hétközn.; Vízkereszt, Szentgyörgy,
Szentpéter napj át és nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn.

Dombrád, Szabolcsm., jan. 15, ápr. 28, júl.
8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.

Dőbrőköz, Tolnam., virágvas. elötti, István
kir ály utáni hétfőn.

Dőmsöd, Pestm., márc. 7, jún. 22, aug. 10
áv. és nyersterrnényv., a köv, n. kv.

Drávafok, Somogym. febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn.

Dunaföldvár, Tolnam., márc. 25-ét mfogl.
hétf. és kedden, pünkösdöt mfogl. ked-
den és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét
mfog!. hétf. és kedden, első nap áv.,
második kv. Ha a határn. hétf. vagy
kedd re esnek, azon a héten kedden és
-szerdán, il!. szerdán és csütörtökön.

Dunepete], Pestm., febr. 19, ápr. 14, jún.
29, okt. 4 és dec. 13-át mege!. hétfő és
kedd; ha ker. ünn. a köv. közn.

Dunapentele, Fejérrn., sz. György napot,
sz. Háromságvas., Kisasszonynapot ma-
gábafog!. hétf. és az első adventi vas.
u. köv, hétf.

Dunaszekcső, Baranyam., márc. 12, Szerit-
háromság u. hétfőn, szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv. hétf.

Dunavecse, Pestm., febr. második, május
első, jú!. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn.

Edelény, Borsod-Görnör-Kishontm., január
15-ét, ápr. 15-ét, jú!. 15-ét, okt. 15-ét meg-
előző 'csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a meg-
előző kedden.

Eger, Hevesm., Vizker. u. hétf., Pongrác n.
hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf.
szept. 28. és 29. marhav. 29. és 30. kv.

Egerég, Baranyarn., ápr. 5, jún. 15, okt. ll,
ha vas. v. ünn., a köv, közn.

Egervár, Vasm., márc. 19, nov. 25.
Egyed, Sopronm., márc. 1, okt. 29, ünn. és

vasárn. esetén a köv. közn.
Endrőd, Békésm., máj. 18, aug. 22, nov. 23.

ha szomb. esnek, ellenkező esetben a meg-
előző szomb. Ha ker. ünn., a legköz. közn.

Etiying, Veszprérnrn., sexagesimavas. utáni
köznapon, Kisasszony hetében hétfőn,
dec. Aprősz. het. az első közn.

Ercsi, Fejérm. jún. 28-át és szept. 29-ét
mf ogl. hét hétfv. áv. kedd kv.

Érd, Fejérm., május első hétf. és keddjén,
aug. lO-ét mfog!. hét hétfőjén.

Erdőcsokonya, Somogym., febr. 25, husvét
u. csüt., jún. 27, szept. 21, kv, és áv, Ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Erdőbénye, Zemplénm., jan. 28, ápr. 24, okt.
28. Ha ünn., a mege!. hétf. kv.

Erdőtelek, Hevesm., ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert, Nógrád- és Hontm., jan. 1-H

köv. vas., ápr. 23-át, július 22-ét, szept,
24-ét mege!. vas.

Esztergom, Esztergomm., Gergely, Orbán,
Lőrinc, Simon-Juda u. köv, hétfő, kedd
és szerda áv, és kv,

Etyek, Fejérm., május 8, szept. 8. hetében
csüt., ha ünnep, a köv, közn,

Fadd, Tolnam., márc. 12, okt. 15. megelőző
hétf. és jú!. 25. első vagy ezt követő hétf.

Fegyvernek puszta, J.-N.-K.-Szolnokmegye,
márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
vas. és hétf.; első n. áv., másnap kv.

Felsődabas, Pestm., február 18-át, aug. 3-át,
nov. I-ét megelőző vas., május első vas.

Felsőireg, Tolnam., Balázs nap, Szent
György, Kisasszony és Katalin napokat
mfog!. hétfőn és kedden.

Felsőrőnök, Vasm., búcsú köv. Imre napját
(nov. 5.) követö vasárnap.

Felsősegesd, Somogym., márc. 30, jú!. 2, u.
hétf., szept. 8. mege!. hétf., nov. 25 .. kv.

Fertőrákos, Sopronm., szent Györgyelőtti
és szent Mihály utáni csütörtök.

Fertőszentmiklós, Sopronm., bőjt harma-
dik hétf'., pünkösd utáni kedden, Máté nap
és Miklós nap utáni hétfőn.

Földeák, Csanádm., Mátyás napot, Cantate
és Örangyal napokat és Boldogasszony
fogantatása ünnepét mege!. péntek áv. a
ráköv. szombaton pedig kv.

Fülöpszállás, Pestm., ápr. 8-9-t, juruus
17-18-t, szept. 5-6-t és dec. 6-7-t meg-
előző vasárnap áv., hétfőn kv.

Fiizesebony , Hevesm., márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12. mege!. vas. áv., hétf. kv.

Füzesgyarmat, Békésm., márc. 29--30., jún.
10-11, aug. 25-26, okt. 24-25. Ha nem
szombat, vas. esnek, amege!. szomb.
szarvasrnarha-, juho, sertés-, vasárnap a
kv. és lóvásár.

Gafambok, Zalam., febr. 16, aug. 2. elötti
hétf'őn.

Gálosfa, Somogym., márc. 12, máj: 16, júl.
3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas., ak-
kor a következő hétköznap.

Gamás, Somogym., jún. 6, szept. 18, ha va-
sárnap v. ünn., a köv. köznapon.

Gesztony , Vasm., Urnapot és Sarlósboldog-
asszony napot követö vas. kv,

Gelej, Borsodm., ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.
kedden.

Gelse, Zalam., máj. 11, okt. 26, ha vas., a
következö köznapokon.

Gesztely , Zernplénrn., jan. 25 (Pál f'ord.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Dernet.) het. eső keddi nap.

GindlicsaJád, Tolnam., jún. 20-t, okt 23-t
mfog!. csüt., ha ünn., a köv. köznap.

Godisa, Baranyam., máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv, köznap.

Gödöllő, Pestm., József, Péter-Pál, Szent,
Mihály, Luca-napot követö hétfőn.

Gönc, Abauj-Tornam., márc., június, aug.,
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha ünn.,
akkor a hónap 3-ik keddjén.



Görcsöny, Baranyarn., febr. 24, május 25,
augusztus 24, november 5.

Gvékényes, Somogym., május 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv. köznap.

Gyoma, Békésrn., márc. lO és 11, június
1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg-
előző pént. év., szomb. lóv., vas. kv.

Gyömöre, Györrn., márc. és okt. hónapok
első keddjén, ha ezek ünnepek, a köv.
hétköznapon. .

Gyömrő, Pestm., márc. 30, okt. 15, ha vas.
v. ünn., a köv. köznapon. .

Gyöngyös, Hevesm., febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19. ha ezek a -napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf., ha
pedig a hétf. napok ünn. esnek, a köv,
hétközn., márc. 2. pént, tenyészállatv,

GyöngyösmelJék, Somogym., ápr. ő-ét, okt.
5-ét mfogl. hét hétf. és keddjén, aug.
21, ha vas. vagy ünn., a legköz. közn.

Gyönk, Tolnam., hushagyókedd előtti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd előtti csüt.
aug. és nov. első csüt, áv. és kv.

Győr, jan. 18-át, Urnapját, júl. 22-ét, szept.
8-át, nov. 25-ét, a Teréz napját mfogl.
hét hétfőjén, végre nagyhéten hétfőn, a
határnapokat megel. szom. és vas. kizár.
lóvásár.

Győrasszony/a, Győrm., máj. 9-ét, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szeprem-
beri vásár vas. vagy bármelyik vásár ünn.

, esik, a köv. köznap on.
Győrszentmárton, Győrrn., József napot

mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november 11., ha ünnepre vagy vasár-
napra esik, a köv. napon.

Gyula, Békésm., Pál fordulást, .Exaudí"
vasárnapot, július 22-ét és szept. 8-át
inegel. het. szerd. hétfő délig.

Gy ule], Tolnam., ápr, 8, szept. 20, ha vas.
v. ünnepre esik, a köv. köznap on.

Gyulakeszi, Zalarn., áprilia 24, szept. 9. és
29, nov. 11. állatfelhajtással. Szent-há-
romság vasárnap utáni hétfőn.

Hahót, Zalam., Szt. Margit napját követö,
Szt. Mihály napját megel. csüt.

Hajduböszörmény, Hajdum., febr. 3, ápr, 1,
jún. 24, aug. 25. és nov 19. napot mfogl.

'hétf. Ha ünnep, a köv. hétf.
Hajdunánás, Hajdum., márc, 19, július 16,

szept. 14. dec. 4. napokat mfogl. szerdán
kv. és áv.

Hajós, Pestrn., márc. 25, jún. 29 és szept.
29. után köv. hétfőn.

HaJászi, Győr-Moson Pozsonym., febr. 24-t,
június 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t követő
hétf'ön, ha ünnep, a köv, köznapon.

Harka, Sopronm., jún. 29, aug. 24. kv.'
Herkény , Baranyam., Zsuzsánna, Szent

György, vasas szent Péter és Miklós he-
tében hétfőn.

Háromfa, Somogym., márc. 1, november 19,
május 6, aug. 30. Ha ünnep vagy vas., a
következő hétköznap.

Hatvan, Hevesm., febr. 9, márc. 9, ápr. 28,
jún. 2, aug. 31, okt. 2. és nov. 5. hetében
hétfőn és kedden.

Hédervér Győrrn., husvét utáni kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétfőn.
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Hegy/alu, Vasm., jún. 8. és nov. l l-ike u.
szerdán kv, és áv.

Hegykő, Sopronm., husvét elötti és szent
Mihály nap utáni hétf. marhav. és kv.

Hetes, Somogym., márc. első hétfőjén, máj.
első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétfőjén.

Himesháza, Baranyam., máj. 25, aug. 5, ha
vas. vagy ünn., a köv. köznapon.

Hódmezővásárhely, Jézus nevenapját (jan.
hó) mfogl. hét vas. és hétf., március 19-~t
(József), Urnapj át, Apost. oszl. (július) és
okt. 16-át megelőző vasárnap és hétfőn,
az áv. megél. szombaton kezdődik.

Hosszuhetény; Baranyam., március 14, máj.
4-ét megel. hétf. júl. 20,' Szent Ker. nap-
ja elötti hétfőn.

Hosszupereszteg, Vasm., márc. 4, május 5,
június 30, aug. 21.

Hőgyész, Tolnam., Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja u. szerdan,
marhavásár, csüt. kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a köv. köznapon.

Igal, Sornogym., ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. vagy
ünnep, a köv. köznap on.

lhetosberény , Somogym., Mátyás napja,
(febr. 24.), máj. 16, jul. 16, szept. 21, kv.
és áv.

Ikerv ér, Vasrn., márc. első szerd., szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.

Irse, Pestm., febr. 14-ét, jún. Iő-ét, szept.
I-ét, dec. 13-át megel. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétfőn.

Istvándi, Somogym, ápr. 28, június 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn. v. vas., a köv. napon,
'a jún. vas. aik. amegel. közn,

Isztlmér, Fejérrn., József és Mindszent n.
mfogl. héttöri kv. és áv.

Iván, Sopronm., Pál U., Jubilate vas. U.,
Bertalan nap u. és Mindszent u. keddi n.

lv énegerszeg ; Vasm., jan. 6. u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok első szerdáj án.

lzmény , Tolnam., minden év október 28-án
bucsu kv.

Izsák, Pestm., márc. 23, júl. 19, okt. l l-ét
megel. vas. áv., hétfőn kv.

Jánosháza, Vasm., március 19, pünkösd el.
hétfőn, aug. 23, nov. 15.

Jászalsószentgyörgy, jan. l O-ét, aug. 2-át,
okt. Iő-ét megel. vasarn. u. hétf., Szerit-
háromság vas. köv. hétfőn.

Jészepéii, J.-N.-K.,Szolnokm., febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 1. n. megel. hétfőn.

JászárokszálJás, J.-N.-K.-Szolnokm., február
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept. 21-'
22-ét megel vas. (áv.) és hétfőn (kv.)

Jészberény , márc. 25, máj. 18, aug. 15, okt.
4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv, köznap on.

Jászkarajenő, Pestm., ápr, 3, július 8, okt.
2-át megel. hétf., Kar. ünn. rnegel. hétf.

Jászkisér, J.-N.-K.-Szolnokm., febr. 8, ápr.
25, júl. 25, nov. I l-ét megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), május 3. (kv.)

Jászladány, J.-N.-K.-Szolnokm., január 18,
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétfőn,
ha ünnep, a legköz. köznapon.

Kadéirkut, Somogym., sz. János elötti kedd,
Szent István, Bertalan és Imre el. hétf.



106
Kálló, Nógrád- és Hontm., mareius 12-ét,

szept. 17-ét mfogl. hétfőn (áv.) és kedden
(kirakóvásár).

KáJmáncsa, Somogym., márc. 22. (áv.), ha
vas. ·vagy ünn., a köv. köznapon, Áldozó
csüt. el., Kisasszony n. el. hétfőn.

Kalocsa, Pestm., márc. 19, aug. 15, nov. 30.
el. hétf. és kedden és jún. hó első vasár-
nap és hétfőn. .

Kálóz, Fejérm., február 1-ét mfogl. hétfőn,
husvét el. hétfőn, Boldogasszony napj át,
Szent Mihály napj át mfogl. héten hétfőn.
A karácsony ünn. megel. hétfőn.

Kepolcs, Zalam., május 10, okt. 28. Ha vas.
vagy ünn. esnek, a köv. köznap on.

Keposmérö, Somogym., febr. 10, április 1,
május 18, jún. 14, aug. lI, szept. 30. Ha
vas., a köv. hétfőn.

Kaposvár, Somogym., ápr. és dec. hónapok
kivételével minden hónap első szerdáján
ha ünn., a köv. köznapon.

Kaposszekcső, Baranyam., apr. 15, okt. 30.
el. csüt., ha ünn., a köv, köznapon.

Káptalantóti, Zalam., márc. 19.
Kepuv ér, Sopronrn., jan. 25, márc. 19, tov.

Urnapja, júl. 26, okt. 15 és dec. 13, ha
nem hétfőre esnek, a köv. hétfőn.

Karád, Somogym., m árc, 12, máj. 4, jun.
27, szept. 29 kv, és áv, Ha ünn. v. vas.,
köv. köznapon.

Kereng, J.-N.-K.-Swlnokm., Mátyás nap,
Margit nap, Szt. Mihály nap, Szt. András
nap elötti hétfőn.

Kermecs, Zalam., május 3, nov. 1. u. kedd.
Katymár, Bácsm., május 16-át köv. hétfőn,

okt. havában Teréz napot mfogl. hétf.
kv. és áv.

Kecskemét, márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept.
26, nov. 25. el. csüt. és pénteken. ha csüt,
ker. ünn., ugyamegel. hét csüt. és pént.

Kecel, Pestm., husvét után első vas. és hétf.,
júl. 20. megel., okt. 26. napját megél. va-
sárnap s hétfőn, első nap áv., második
nap kirakóvásár

Kehide, Zalam., márc. 26-át, Mária napját
köv. nap, ha ünn., v. vas., a köv. közn.

Ketuietes, J.-N.-K.Szolnokm., ápr. 9, aug.
9, nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf., ha ünn.,
a köv. legköz. közn., aug. 9-ét mfogl.
hétf., ha ünnep, a köv, köznapon.

Kercseligei, Somogym., márc. 24, május 15,
aug. 16, okt 15.

Kerekegyháza, Pestm., jún. 5-ét, okt. lü-ét
megel. hétfőn.

Kerkaszentmiklós, Zalam., febr. 16, ápr. 23,
jún. 10. és aug. 6. u. kedden.

Kerte, Vasrn., Vizkereszt u. köv. hétfőn,
aug. második hétfőn, nov. havában Ka-
talin napot mfogl. hét hétf., ha ezek ün-
nepre esnek, a köv. első hétköznap áv.
és kv.

Keszthely, Zalarn., jan. 6, február 2-át, hus-
vétot, Urnapját, júl. 2-át, aug. lO-ét köv.
csüt., szept. 21, okt. 15-ét, Szt. Márton
napot, dec. 8-át követö csüt.

Kétegyháza, Békésm., ápr., aug. és dec. hó-
napok elsejét követő hétfőn. •

Kéthely; Somogym., Szentháromság vasár-
nap, Adorján n. és Dömötör n. u. hétfön.

Kétv ; Tolnam., ápr. és okt. hónapok máso-
dik keddi napj án.

Kiliti, Somogym., ápr. 26, köv és júl. 21-
mfogl. hét hétfőjén.

Kisbárapáti, Somogym., máj. 20, okt. 6.
Kisbér, Komáromm., ápr, 24-ét, Szt. Iván na-

pot, Nagyboldogasszony napját és Szt.
Márton napját mfogl. csüt.

Kiskomárom, Zalarn., Szt. György, Szt. Pál,
és Katalin előtti hétfőn.

Kiskőrös, Pestm., febr. 24-ét, május 1-ét.
aug. 1-ét és okt. 18-át megel. hétf.

Kiskutulorozstne, Csongrádm., ápr. 7, június-
29, szept, 16, dec. 8.. Ha nem vas. esnek,
a megeL vasárnap.

Kiskimtéíegyhéze, Pestm., január 20, márc,
19, május 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv, és áv.

KiskunhaJas, Pestrn., március 25-ét, június-
21-ét, szept. l-ét, nov. 19-ét megel. szer-

. da és csüt. napokon, ha a határnapok
szerdára esnek, úgy ezen a napon és kö-
vétkező csüt.

KiskunJacháza, Pestm., febr. 28-29, május-
25-26, aug. ~4, okt. 15,-16, mfogl. hé-
ten vas. és hétf., első n. áv., másodnap
pedig kv.

Kistelek, Csongrádm., jan. 13-át, ápr. lfi-át,
júl. 2-ét és okt. 20-át megel. vas. és hétf.

Kisterenye, Nógrád- és Hontm., május l-ér
köv. kedden (áv.) és szerdán (kv.), nov.
11-12. .

Kisújszállás, J.-N.-K.-Szolnokm., márc. 19-
től 20-ig, jún. 30, szept. 4-5 és dec. 13-át
megel. vas. és hétf. Ha vas. és hétf. esnek.
akkor ezen napok.

Kisvárda, Szabolcsm., március 17, május 23.
jún. 16, szept. 1. és nov. 1-ét mfogl. hét-
főn és karácsonyelőtti hétfőn.

Kóka, Pestrn., febr. 22, ha nem vas. esik.
a megel. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.

Kottuuli, Biharm., ápr., aug., jún., okt. 20-át
mfogl. hét péntekén. -

Komárom, Komárom- és Esztergomm., Má-
tyás napot, Fülöp-Jakab napot, Péter-Pál
napot, Rókus napot, Ferenc-napot, And-
rásnapot mfogl. hétfőn.

Kánv , Györrn., május 8-át köv. hétf., okt.
28-át mfogl. hétfőn.

Kölcse, Szatmárm., február utolsó napját.
máj., aug., dec. l-ét mfogl. hétf.

Kölesd, Tolnam., Judica, Szt. Gotthárd, Szt.
László és Szt. Márton hetének keddi nap-
ján marhav., szerdán kv. .

Kömlő, Hevesm., május második és szept.
negyedik hétfőjén.

Kormend, Vasm., febr. 6, marc. 12, ápr. 5.
május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24, szept.
21, okt. 12, nov. ll. és dec. 13. Ha szorn-
batra, vasárnap ra, vagy ünn, esik, a köv.
hétköznap.

Kőröshegy, Somogym., márc. és aug. hóna-
pok utolsó keddjén.

KőrösJadány, Békésm., máj. '10, június 28.
és szept. 15. Ha vas. v. ünn., a megelőző
két napon. Első nap áv.; második nap kv.

Kőszeg, Vasm., Virágvas. eL, pünkösd el.,
Jakab el., Egyed ut., Orsolya el., és a



harmadik advent vas. utáni hétfői napon,
továbbá január ut. szerd. áv.

Kötcse, Somogym., júl. és okt. első pént.,
ha ünnep, a köv. köznap on.

Kötelek, J.-N.-K.-Szolnokm., jan. 25, május
5. és szept. 20., ill. ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétfőn.

Kövágóőrs, Zalam., aug. 17, nov: 5.
KővágószöJJös, Baranyam., júl. 22. és szept.

15. Ha vasárnapra esnek, a következö
hétköznap; márc, 1, dec. 1. áv,

Köveskál, Zalam., husvét u. kedden, Áld.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn áv.
és kv.

Kunhegyes, J.-N.-K.-Szolnokm., Gyertya-
szentelő Boldogassz., Páduai Szt. Antal,
Sámuel és Lukács napján; ha hétközn. es-
nek, az előző vas. és hétfőn.

Kunszentmérton, J.-N.-K.-Szolnokm., febr.
14-15, máj. 22-23, nov. 11-13. napját
mfogl. héten vas. és hétf. •

Kunszentmiklós, Pestm., március 16-át, jún.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
ill. ha a hatarn. hétf. esnek, e napon áv.,

. az ezeket köv. kedden kv.
Kutas, Somogym., ápr. 5, jún. 30, júl. 31,

szept. 6. kv. és áv.
Leioskomérom, Veszprémrn., febr., jún. u.

csüt., István kir. hetében csüt. Ha István
kir. csüt. esik, megel. szerd., végül nov.
második csüt.

Lsiosmizse, Pestm., jan. 10, május 26. és
szept. 15. megel. hétfőn kv. és áv.

Lébény; Mosonm., júl. 25, nov. 4. köv. szer-
dán, ha a nov. vásár szerdára esik, ugyan-
azon a napon.

Lengyeltóti, Somogym., marc. 10, júl. 25,
október 10.

Lenti, Zalam., febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Ha
vas. v. ünn. esnek, 'a köv. hétköznap.

Lepsén», Veszprérnrn., május 25, október 15.
megelőző hétfőn.

Lesencetomej, Zalam., július 26. állatfelhaj-
tással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
I-ét köv. hétf.r a. Medárd n. köv. szerd.

Letenye, Zalam., febr. 24, jún. 21, júl. 29,
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep, követ-
kezö hétközn., dec. 25. megel. kedden.

Lovesberény, Fejérrn., anagyhétben és pün-
kösd el. hétf., szept. l l-ét mfogl. hét hét-
főjén és Dömötör nap utáni hétfőn, ünn.
esetén a köv. kedden.

Lov észpetone, Veszprémm., Rezső, Antal;
Ágoston .és Erzsébet napokat mfogl. hét-
f'ön, ha ünnep, a köv. napon.

Lövő, Sopronm., február 14-ét, ápr. 24-ét,
Nagyboldogasszony napját, Szt. Márton
napját megel. csüt.

Mád, Zernplénm., febr. 15, május 30, okt. 6,
december 12. kv.

Mágocs, Baranyam., febr. 14, ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. héten hétf'ön, ha ünn.,
a következö köznap.

Magyarboly, Baranyarn., március 10. és
szeptember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz. hétköznap.

Magyarkeszi, Tolnam., Szt. György nap el.
hétf., Nagyboldogasszony és Márton nap-
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ját mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap, ak-
kor kedden.

Magyaróvár, Mosonm., jan. 6, máj. 5, aug,
1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.

Magyarszentiván, Baranyarn., febr. 20, máj,
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.

Ma;os, Baranyam., jan. 20, máj. 1, aug. 29,
október 10.

Makó, Csanádm., Judica vas.; jún. 24, aug.
19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf'.;
első nap áv., a másik két napon kv., jan.
utolsó vasárnapi át megel. pénteken áv.,
jan. ut. vasáruapját megelőző szomb. kv.,
Simon-Juda n. mfogl. hétf., advent első
napját köv. hétf., ker. ünn. esetén kedden.

Mány, Fejérm., jan. 15-ét, ápr. 1-ét, júl. 8-át,
nov. 24-ét mfogl. héten szerdán, ha ünn.,
úgy a köv. köznapon. •

Marcali, Somogym., márc. 26, máj. 1, júl.
25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a köv. közn.

Marcaltő, Veszprérnrn., január 25-ét, Szent
György napot, Margit-napot, nov. ő-ét
köv, csüt., ha csüt. esnek, úgy aznap.

Mándok, SzaboIcsm., Gyertyasz. Boldogasz-
szony napját mfogl. hétf., Judica vas.

Máriapócs, Szabolcsm., febr. 6, május 3,
aug. 21, Mária ·n. dec. 8. köv. hétfőn.

Martonvásár, Fejérrn., márc. 25, jún. 15,
szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv. és
kedden kv.

Mátészalka, Szatmárm., jan. 25, m árc, 19,
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19, mfogl.
hétfőn.

Mekényes, Baranyam., június 4. mfogl. hét
hétf. kv, és marhavásár, aug. 10. mfogl.
hét hétfőjén.

Mernve, Somogym., febr. 24, márc. 5, aug.
2, nov. 5. mfogl. héten hétf.

Mezőberény, Békésm., ápr, 8, júl. 12 és okt.
6. megel. pént. szarvasmarha-, sertés- és
juhvásár, szomb. Ió-, vas. kv., jan. 16-át
megel. pént. áv., szomb. kv.

Mezőlwmárom, Veszprérnrn., Judica Rog.
napja, Szt. Mihály napja het. kedd és szer-
da, ha Szt. Mihály vas., a köv. kedd és
szerdán, Szt. Kelemen pápa napján két
nap.on át.

Mezőkövesd, Borsodm., márc. 19, június 27,
aug. 20, nov. 30. megél. hétfőn. A meg-
előző vasárnap áv.

Mezőtur, J.-N.-K.-Szolnokm., jan. 4, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a meg el. nap áv., a határ-
napokon kv., ha VP'S. v. ünnep, 'akkor a

. köv. köznapon.
Mihályi, Sopronm., jan. 6, ápr. 12, jún. 13,

aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó
keddjén.

Mike, Somogym., febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
november 5.

Mikosszéplak, Vasm., január 22, rnárc. 22,
aug. 22, okt. -22.

Mindszent, Csongrádrn., jan. 7-8, ápr. 14-
től 15-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28. Ha
nem péntek és szombat. Elsőnap áv., má-
sodik nap kv.

Miskolc, Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat mfogl. hetekben hétf.,
megel. és köv 3-3 nap áv.
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Miszla, Tolnam., jan., ápr., szept., első hétf.,

okt. 26. hét hétf'., ha ünn., a köv. nap.
Mohács, Baranyarn., febr. 24, márc. i9, ápr.

17, jún. 24, szept. 15, okt. l5-ét héten
hétfőn, nov. ll, dec. 21. megel. hétfőn.
Ha vas., úgy a köv. hétfőn; ha hétfő ün-
nep, akkor a köv. kedden; ha hétfőre eS-
nek, úgy aznap' tartandók; márciusban
József és októberben Teréz napját mfogl.
hét hétfőjén, ha ünnep, a köv. közn.

Monor, Pestm., márc. 12, június ,1, aug. 18,
dec, 8. megel vas. Ha nem vas.' esnek, ak-
kor. meg el. vas. és hétf. Első nap áv.

Monoszló, Zalam., márc. l O, júl. lD. megel.
szerdán.

Mór, Fejérm., Szt. György és Szenthárom-
ság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
nap hetében hétfőn kv.

Moson, Mosonm., ápr. 2, július 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétfőn, ha ünnep, a
köv. köznap.

Mosonszentjános, Mosonm., márc. 19, június
24, aug. 20, nov. ll. mfogl. hétf., ha ün-
nep, a köv. köznap on.

Mosonszenlmiklós,' Mosonm., július 25-ét és
nov. 4-ét megelőző szerdán. Ha szerda,
magán a Jtatárnapon.

Mozsgó, Somogym., husv. ut. kedd, jún. 24.
Mucsi, Tolnam., máj. 20, okt. 20. mfogl. hé-

ten szerdán. Ha ünn., a köv. napon.
Nádasd, Vasm., márc. 2. és szept. 1. Ha vas.

v. ünnep, úgyamegel. hétköznap.
Nádudvar, Hajdum., jan., ápr. és aug. első

hétfőjén, okt. 24-ét mfogl. héten hétf. Ha
újévr e v. ünn. esnék, a köv. nap.

Nagyatád, Somogym., Gergely nap, tavaszi
.Jceresztnap'', Illés nap eL, Rókus napj án,
őszi "keresztnap" 'el. hétfőn és nov. l l-ét
köv. hétfőn., okt. 7-én hidegvérű lóv.

Nagybajom, Somogym., József nap el. ked-
den, május 8, aug. 18, okt. 15. megel. hétf.

Negyberki, Somogym., husvét ut. kedden,
jún. 27, aug. lD, szept. 25.

Nagybörzsöny, Hontm., január 1, június 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.

Nagycsákány, Vasm., f'ebr. 24, máj. 2, jún.
8, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., a
legköz. hétközn., vagy ha a körmendi v.
szentgotthárdi vásárok is azon napra es-
nek, akkor az utána való napon.

Neg y cenk, Sopronm., husvét utáni és Simon-
Juda előtti csütörtök.

Nagyfüged, Hevesm., febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. hétközn. áv. és kv.

Negy dorog, Tolnam., március 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.

Nagyecsed, Szatmárm. febr., ápr .. június,
aug., okt. és dec. hónapok első keddjén.

Nagyharsány, Baranyam., jan. 25. el. hétf.
és kedden, ápr. 12, jún, 27 (Szt, László)
és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. köznap.

Nagyigmánd, Komáromm., József nap, Vi-
tus nap és Szt. Mihály nap het. hétf.

NagykálIó, Szabolcsm., hush. kedd utáni
csüt., Szt. György, László király, Szt.
Mihály, Szt. András napját mfogl. hetek
csütörtök] én.

Nagykanizsa, Zalam., jan. és július hónapok

kivételével minden hónap első keddjén.
Ha ünnep, a köv. hétköznap.

Nagykapornak, Zalarn., Jézus nevenapja,
Fehérvas., Szentháromság vas., Boldog-
asszony nap és Mindszent ut. hétf.

Nagykáta, Pestm., január 25, ápr. 24, szept,
l4-ét mfogl. hét vas.

Nagykónyi, Tolnam., ápr. 12-ét, jún. 24·ét,
aug. l5-ét, okt. 9-ét mfogl. hét szerdá-
ján; ha a jún. és aug. vásár napja ker.
ünn., a köv. köznapon.

Nagykőrős, Pestm., márc. 5, ápr. 27, június
27, okt. 26. megel. vas. és hétf., aug utol-
só hétfőjén és keddjén, ha a határnapok
vas. esnek (az aug. kivételével) ugyan-
azon napon és hétfőn.

Nagylózs, Sopronm., husvét el. két héttel
hétfőn Urnap el" Szt. István, Lukács nap
ut. és karácsony el. hétfőkön.

Nagymaros, Hontm., József, Jakab hetében
szerdán, Brigitta és Judit hetében hétf'ön
kir akóvásár.

Nagyoroszi, Nógrádm., márc. 19. hetében
keresztjáró héten, aug. 6. és dec. 6. he.
tében hétfőn és kedden.

Nagypirit, Veszprémm., május IO, július 25,
szeptember 29.

Nagyrákos, Vasm., febr. lD, május 25, aug.
16. és nov. 15.

N.-Szakácsi, Somogym., február lD, ápr. 1,
nov. ll. Ha ünn., v. szomb., köv. közn.

N.- Vázsony, Veszprémm., Invocate vasár-
nap, Szt. kereszt feltalálása napját, Szt.
Iván napját (jún. 24.), Szt. kereszt fel-
magasztalását és karácsony napját meg-
előző hétf., áv., kedden kv.

Nemesdéd, Somogym., március 24, Szenthá-
romság ut. kedden, szept. 29. és dec. 21.
előtti hétfőn.

Nemeshetes. Zalam., husv. ut. kedden, ÁI·
dozócsüt. el. szerdán, jún. 28. kv. és áv.

Nemes-Sándorháza, Za Iam., január 25, már-
cius 9.

Nemesvid. Somogym., január 22, márc. 21,
jún. 17, okt. 24. Ha vasárnap ra esnének,
következő nap. .

Németboly , Baranyam., január 6, május 16,
júl. 25, szept. 8. Ha nem hétfőre esik, a
megel. hétf'őn, okt. 20, márc. 25-ét ma-
gábanf. hét hétf., ha ünn., a köv. napon.

Nikls, Somogym., deo, 6. búcsúvásár.
Nógrád, Julianna, Zsófia, Anna és Erzsébet

napját mfogl. hét hétfőjén.
Noszlop ; Veszprémm., ápr. Szt. György és

okt. Teréz napokat -mf'ogl. hét hétfőn.
Nova, Za Iam., Gergely, György, Sarlós-

boldogasszony el. hétfőn, Nagyboldog-
asszony, Mihály el.. és karácsony el. hétf.

Nyárad, Veszp rérnrn., május 1-ét, okt. lő-ét,
mfogl. hét szerdáján.

Nyirbakta, Szabolcsm., jan. 27, ápr. 15, júl.
5, aug. 21. és nov. 6. napj. mfogl. hét hétf.

Nyirbátor, Szabolcsm., márc. 25, május 28,
szept. 8, nov. 9. és dec. 6. ut. köv. csüt,

Nyirbogdány, Szabolcsm., március 12, jún,
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.·

Nyiregyháza, Szabolcsm., márc. első, ápr.
. második, júl. és szept. első, okt. harma-

dik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a köv.



hétfőn. Lóvásár Medárd napját mfogl. hét
hétfőjén.

Nvitmeáe, Szabolcsrn., Virágvas. ut. szer-
dán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját, Kis-
asszony és András napját mfogl. szerda
kirakö- és állatvásár.

Ocsa, Pestm., jan. 18, márc. 27, június 24,
okt. 19. megel. hétfőn.

, öcsöd, Békésm., márc, 10, szept. 22, ha vas.
v. ünnep, a köv. köznapon.

Onod, Borsod-, Gömör-, Kihontm., jan. 2,
márc. 19, május 10, júl. 3, okt. 4.

Oroszvár, Mosonm., Szt.Vida napján.
Orosháza, Békésm., márc. első, jún., szept.,

dec. második hetének csüt.
örkény, Pestm., jan. 23, aug. ll-et megel.

hétfőn.
'Ostffyasszonyfa, Vasrn., július 13.
Ozora, Tolnam., Jézus nevenapja, nagy-
héten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv., ked-

den kv. ~
Oriszentpéter, Vasm., febr. 28, március 21,

máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4, kv. és áv.
öskü, Veszprérnm , Hugó napját, Dénes

n. mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. hétf.
Pacsa, Zalarn., aug. 18. és Mátyásn. el. csüt.

_kv. és áV.,ápr. első csüt. Szt. Iván el.
csüt.c.okt, utolsó csüt.

Paks, május 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
napját mfogl. hét hétf. áv. és kedden kv.

Páli, Sopronm., máj. 28, szept. 13, ha vas.
v. .ünnep, a köv. köznap on. .

Pápa, Veszprémm., Gyertyaszentelő Bol-
dogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony,
Szentháromság vas., július Sarlós-Boldog-
asszony, augusztus Nagyboldogasszony,
szept. Kisasszony és dec. Boldogasszony,
szepl, fogant. ünnep után eső kedden és
szerdán.

Pápateszér, Veszprém., április 8-át, szept.'
I-ét köv. csütörtökön.

Pápóc, Vasm., febr. 14. és Pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep vagy
vas. esik, a köv. nap.

Pásztó, Hevesm., 'Vtragvas ut. köv., február
15, jún. 29, aug. 10, dec. 24. megel. hétf.
és kedden, Mindszent - napját megelőző
hétfőn áv,

Pécs, Baranyam., minden hó első hétf., ker.
ünnep esetén a köv. hétköznap.

Pécsvárad, Baranyam., Bálint, Adalbert,
Nagyboldogasszonyt és Lukács napot
mfogl. hétf. és kedden, jún. 15.

Pécel, Pestm., május hó első, szept. második
hétfőjén és ·keddjén.

Perkáta, Fejérm., m árc 12, aug. 29, ha hét-
főre esnek, ellenkező esetben a köv. hétf.

Pilis, Pestm., jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt. 5-ét
megel. vas.

Pilisvörösvár, Pestm., február 20-át, szept.
Soát köv. hétfőn.

Pincehel y , Tolnam., Húshagyó kedden és
Hamvazó szerd., Szt. György nap, Urnap
és Simon-Juda hetében kedden áv., szer-
dán kv.

Polgár, Szabolcsm., jan. 4, márc. 15, jún. 14,
szept. 20. mfogl. szerdán kv, és áv.

Polgárdi, Fejérrn., marc. 19. és szept. 16.
megel. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.

1Q!)

PöJöske, Zalam., nagycsüt., nov. 15, ha ez:
a nap vasárnap, a köv. napon.

Putnok, Gömör K.-Hontm., febr. 2-át, hus-
vétot, pünkösdöt, aug. 15-ét, nov. l-ét és
karácsony napját megel. hétf. áv., ked-
den kv. Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban, amelyekben országos
vásárt nem tartanak.

PüspökJadány, Hajdum., márc. 19-ét mfogl.
hét csüt., jún. második csüt., sz ept, 29-ét,
nov. l-ét mfogl. hét csüt,

Rábacsanak, Sopronm., febr. és szept. má-
sodik keddjén.

Rábahidvég, Vasm., jan. harm., husvét el'.
hétfőn, jún. harmadik hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4. nem hétfő, a köv. hétfőn.

RácaJmás, Fejérm., április 12-ét, okt. Iő-ét
megelőző hétfőn.

Ráckeve, Pestm., jan. 25, ápr, 17, július 15.
és nov. 5-ét megel. vas. és hétfőn áv. és
kedden kv.

Ráckozár, Baranyam., márc. 12, máj. 5, jún.
26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.

Rajka, Mosonm., farsang ut. hétf., nagy-
csüt., pünkösd ut. kedden, Ur színe 'vál-
tozást, Kálmán napot köv. hétf., Tamás,
napján.

Rakamaz, Szabolcsm., ápr. 25, aug. és. nov.
második hetében hétf., ha ünnep, a köv.
napon.

RegöJy, Tolnam., május 16. és aug. 15-é!:
mfogl. hét kedden.

Répceszetnere, Sopronm., máj. 7, szept. 14~
vasárnap es etén az ut. való hétf. Marha-
vásár ugyanazon napon.

Répceszentgyörgy, .Vasm., m árc. 12, ápr. 24.
pünk. ut. kedden, okt. 26. kv. és áv,

Rum, Vasm., jan. 10, márc e , 21, jún. 27,aug;
25, október 15.

Sajószentpéter, Borsodrn .. március 12, ápr;
24, jún. 29, szept. 29. és dec. 6-át mfogl,
hét hétf. és megel. vas., ha ünnep, a köv,
hétfőn és vasárnap.

SajtoskáJ, Sopronm., .Laetare" el. csüt., Szt,
István, Szt. Gellért és Szt. Tamás hetei-
ben csütörtökön.

SaJgótarján, Nógrádm., jan., május, júl. és
okt. hónapok harmadik -hétf'öjén. Ha ünn.,
a köv. köznap áv., másnap kv.

Sárbogárd, Fejérrn., febr. 15-ét, ápr. 4, jún.
'14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl. hét
hétfőn áv, 2S kv. .

Sári, Pestm., augusztus 15.
Sarkad, Bíharrn., ápr. 24, jún. 8, okt. 10. és

dec. 21. napj át megel. hét. csüt. és pént.
Sárkeresztur, Fejérm., május 13-át, okt. 15.

megel. hétf. áv, és kv., márc. 20, aug. 10-
ét mfogl. hét hétfőn.

Sárosd, Fejérm., május l-ét, júl. l-ét, aug;
14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha ün-
nep, a köv. kédden áv. és kv.

Sárospatak, Zemplénm., márc., május, aug.
és okt. hónapok első, dec. hónap máso-
dik szerdáján. Ha ünn., a köv. szerdán.

Sárvár, Vasm., aug. 2. ut. köv. hétf., Si-
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, ad-
vent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. nap.

SármeJIék, Zalam., husvét és Szent Márton-
elötti kedden.
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Sésd, Baranyarn., máj. 7, júl. 8. és szept.
l-ét mfogl. hét hétf. Ha ünn., a köv. ked-
den, rnárc. 1. és okt. 1., ha ezek vasár-
nap vagy ünnepre esnek, úgy a köv. leg-
közelebbi hétköznap. ,

Sétorelieuihely, Zemplénm., Apollonia, Vi-
rágvas., júl. 2, szept. 2, nov. 5. hetében,
karácsonyt megél. héten hétfőn és ked-
den, ünnep es etén csüt. és pénteken.

Sellye, Baranyarn., márc. 4,. máj. 1,aug. 10,
okt. 15 és dec. 3 el. hétf. áv., kedden kv.

Seregélyes, Fejérm., jan. 29. mfogl. hét hét-
főjén, Feketevas., Apostolok oszlását
mfogl. és okt. 4·ét mfogl. héten hétfőn.

Siklós, Baranyam., márc. 19. hetében Szent-
háromság vas. után, Nagyboldogasszony,
nov. 30. hetében hétf., kedden áv., szer-
dán kv.

Simontornya, Tolnam., Laetare, Exaudi és
őrangyalok vasárnapját, Imre herceg nap-'
ját mfogl. hetében kedden állatvásár,
szerdán kirakóvásár.

Siófok, Veszprémm, ápr. 20, okt. 19. mfogl.
héten szerdán.

Soli, Pestm., Rókus napot meg el., Sára
napját, Márton napját köv. hétfőn áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn.

Soltv edkert', Pestm., Szt. György' napját,
nov. l-:.ét mfogl. hét keddjén.

Somlóvásárhely, Veszprérnmegye, Benedek,
Margit, Lambert napot, Karácsony ünn.
mfogl. hét hétf. kv. és áv.

Somogyvár, ápr. 18, május 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétköznap
kirakó- és állatvásár.

Sopron, márc. első hétfőjén, ha ez farsang
utáni hétfőre esik, egy héttel később; rná-
jus és aug. első hétf., Szent Erzsébet na-
pot mfogl. hét., ha Erzsébet napja vasárn.,
.a megel. hétf., febr., ápr., jún., okt. hó-
mapok első hétfőjén lóvásár, gazd.· és
rrnarhavásár. Orsz. lóvásár: az orsz. vásá-
rokat megel. d. u., továbbá júl. és szept.
első hétfőn.

Soroksér, Pestm., márc. 8, máj. 15, aug. to,
okt. 31. mfogl. hét vas. és hétfőn.

Sóskút, Fejérrn., Gergely, Medárd, Urszin-
vált. és Erzsébet hetében kedden és szer-
dán. Ha ünn., a köv. napon, első nap áv.,
második nap kv.

.'Söjtör, Zalam., márc. első csüt., május má-
sodik hétf., ha ünn., a köv. napon júl, 30,
október Iő-ét köv. hétfőn, ha ünnep, a
köv hétfőn. ,

Siimeg, Zalam., Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben hétf., Áldozócsüt. elötti ked-
den" Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dö-
mötör és Erzsébet napján.

Szebedszéllés, Pestm., márc. 31, július 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
amegel. vasárnapkv., el. nap áv.

.szabadszentkirály, ,Baranyam., Aldozócsüt.
el. napon, jan, 15-ét, jún. 27·ét, aug. l ő-ét
mfogl. hét csüt., szept. 21, nov. 2, ha vas.
vagy ünnep, a köv. köznapon. ,

Szekcs, Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept. 14,
dec. 5.

.Szalkszentmárton, Pestm., jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.

Szany, Sopronrn., márc. 21-ét, május 9-ét,
szept. 19·ét, nov. 25·ét köv. hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-ét, júl. 25·ét mfogl. hét Hétf.

Szarvas, Békésm., febr. 24, jún. 24, okt. 19,
dec. 21. mege!. pént, rnarhav., szombaton
lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra es·
nek, a kv. vasárnap és hétf., az áv. a
megel. szombaton.

Szászvár, Baranyam., márc. 25. köv, hét-
főn, szept, 15, jún. utolsó hétfőjén.

Szécsény, Nógrádm., jún. 25, márc. 12, ápr,
24, jún. 13, júl. apostolok oszl., aug. 29,
nov. 25. mfog!. hétfőn és kedden.

Szeged, febr. 17, május 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv. Nov. 30.
mfog!. hetekben vasárnaptól vasárnapig,
megel pént. és szomb. sertésvásár.

Szeghalom, Békésrn., febr. 10, május 20, júl.
20, szept. 20. utáni hétfön és kedden.

Szegvár, Csongrádm., márc. 10, május 19,
aug. 19. és nov: 19. napokat megel. szorn-

,bat, vasárnap és hétfőn, első napon áv.,
a köv. két nap. kv.

Szekszárd, Tolnam., Virágvasárnap, Aldo-
zócsüt., Sarlósboldogassz., Keresztföltalá-
lás napját s Erzsébet napokat mfogl. hét-
fői és keddi napok.

Székesfehérvár, minden hónap lfi-ét mfog!.
hét szerdáján, áv. minden hónapban, kv.
pedig csak minden második, azaz a páros
sz. (Il., IV., VI., vm, X., XII.) hónapok-
ban. Ha ünn. v. vas., a következő közn.

$zendrő, Borsodrn., jan. 22, márc. 25, aug.
1, okt. 4-ét megel. hétfőn.

Szentantalla, Zalam., febr. első, Antal n.,
hetének. nov. ut. hetének szerdán állat-
felhajtással.

Szentdienes, Baranyarn., jan, 2, június 1. áv.,
márc. 15, aug. 10. áv. és KV., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas. vagy
ünnep, a köv. köznapon.

Szentetuire, Pestm., május 5, aug. l-ét m.·
fogl. hét hétfőjén, Mindszentek utáni el-
ső hétfőn kv, és áv.

Szenres, Csongrádm., febr. 2-át, ápr, 24-ét,
júl. 22-ét, szept. 21-ét és nov. 30-át meg-
el. pént. és szomb., ha a napok szomb.
esnek, úgy aznap és pént., ünnep esetén
amegel. pénteken és szombaton.

Szentgál, Veszprém., ápr. 8-át, júl. 16-át,
nov. 25-ét mfog\. hét hétf. áv., keddjén kv.

Szentgotthárd, Vasm., kántorszerda, ut.
(márc., jún., szept., dec.) hétfőn, nagy-
csütörtök, május 1, júl. 22, okt. 18.

Szentgyörgyvölgy, Zalam., febr. 19, ápr. 12,
jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep vagy
vasárnap, a köv, napon.

Szentlőrinc, Baranyam., febr. 14, ápr. 12,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21, ha vas.
v. ünn., az ápr. és jún. vásár amegel.
hétf., a febr. és szept. vásár a köv, hétf.,
az okt. és dec. vásár a köv. köznap on.

Szepetk, Zalam., márc. első, dec. Luca nap
elötti hétfőn.

Szetencs, Zernplénm., jan. 16, ápr. 24, aug .
16, november 2.

Szigetvár, Somogym., jan. 25, ápr. 24, jún .
12, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl. hét
hétf. áv., kedden kv. A községhez tartozó



Turbék helyen Nagyboldogasszony és
Kisasszony napján kv.

Szikszo, Abauj-Tornam., febr. 6, máj. r, júl.
I 22, szept. 8, nov. l l-ét mfogl. vasárnap
/ és hétfőn.

Szil, Sopronrn., febr. 24, ápr. 24, június 4,
Bertalan napján. Ha ünnepre, vasárn., v.
szombatra esne, a köv. hétfőn, Mind-
szent napja után hétf., Karácsony el. C&Ü-
törtökön áv., és kv.

Szirák, Nógrádm., febr. 24-ét köv:, máj. 15,
szept. 8. megel. és nov. 25-étköv. kedden.

Szob, Nógrád- és Hontrn., január .Ifi-ét, ápr.
6-át, jún. 27 -ét, okt. 20-át megel. hétfőn.

Szolnok, J.-N.-K.-Szolnokm., febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen és
a köv. napon, ha nem vas., akkor a meg-
előző vas. áv. és hétfön kv.

Szombetbelv, Vasm., Hushagyó, Szt. György
el.' kedden és szerdán, ha keddre esik,
aznap és szerdán. Urnap előtti kedden és
szerdán, júl. 25, ha kedd, a megel. ked-
den, Kisasszony nap és András nap, elötti
kedden és szerdán, ha András keddre
esik, aznap és szerdán kv. és áv., május
3-ik és okt. első keddi napon.

Szőlősgyörök, Somogym., márc. 21, május
, 16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep, a

következő napon.
Szöny, Komáromm., márc. 4, május 16, júl.

17, szept. 13. köv. hétf.
Szulok, Somogym., Husv., Pünkösd, Lukács

nap elötti hétfőn kv. és áv.
Teb, Sornogyrn., ápr. 11, jún. 2, aug. 1,

szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. köznap.
Tabajd, Fejérrn., febr. 3, május 24, aug. 30,

nov. 8-át mf og l.. hét csüt. kv. és áv,
TáJlya, Zemplénm., jan. 22, ápr. 4, jún. 27,

október 19.
Tamási, Tolnam., febr,. márc., első Kántor-

nap el., máj. és jún. más. Kántor-nap eL,
júl. Magd. eL, szeptember Kántor el, dec.
Kántor el. hétfőn áv., köv. napon kv.

Tápióbicske, Pestrn., febr. 7, május 7. meg-
előző hétfőn, okt. 15-ét megel. kedden.

Tápiógyörgye, Pestm., márc. 1, május 5.
Tápiószele, Pestm., jan. 1,' ápr. 1, június 29,

okt. 15. napokat mfogl. hét hétfőn.
Tápiószentmárton, Pestm., márc. 5, okt. 1,

ha vas. vagy ünnep, a köv. napon.
Tapolca, Zalarn., márc., m áj., aug. és dec.

hónapok első szerdáján, ha ünn., csüt.
Tercel. Zemplénm., febr. 3-át, márc. 1O-~t,

május ő-ét, aug. l1-ét, szept. 29-ét, nov.
17 -ét köv. hétfőn, ha ünn., a megel. hétf.

Terién, Komáromm., március 31, május 10,
aug. 4, .okt. 18. mfogl. hét hétf. kv. és áv.

Tata, Komáromm., Husvét, Pünkösd ut., Já-
nos felv. és Imre het. kedden és szerdán.

Teiebénve, Komáromm., minden hónap 15-
étkövetö hétfőn.

Tét, Györrn., febr. Iő-át, máj. 16-át követö,
júl. 31-ét, okt. 31-ét megel. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v. ünnepre esik,
amegel. közn.

Tevei, Tolnam., ápr. és jún. első keddjén,
okt. 3. keddjén, ünn. es etén a köv. közn.

Tihany, Zalam., ápr. 24, júl. 24. köv, hétfőn
áv., kedden kv.

III

Tinnye, Pestm., jan. és márc. első, jún. má-
sodik és okt. első hétfőjén.

Tiszadob, Szabolcsm., jan. ~5, ápr. 17, aug.
7, okt. 4-ét megel. hétfőn.

TisJ;aföldvár, J.-N.-K.-Szolnokm., márc.' 24,
jún. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétközn. esik,
az előző vasárnap és hétfőn.

Tiszakürt, J.-N.-K.-Szolnokm., minden ev
május első vas., szept. 30-át mfogl. hét
vasárnap és hétfőn. Első nap áv., máso-
dik nap kv. '

Tiszalök, Szabolcsm., febr. 14, máj. 15, aug.
21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét csüt. Ha
ünnep, akkor megel. szerdán kv. és áv.

Tiszaluc, Zernplénm., jan. 5, ápr. 15, júl. 10,
november 5.

Tiszanána, Hevesm., febr. 24, május 1, aug.
4. és okt. 15. megel. hétfőn.

Tiszaszentimre, J.-N.-K.-Szolnokm., júl. első
hétf. és nov. 19-ét megel. hétf. kv. és áv.

Tokei, Zemplénm., márc. 24, jún. 23, júl.
22, szept. 22, okt. ,27, dec. 2-át mfogl.

hét hétfőn. Ha ünnep, a köv. hétfőn.
Tolcsva, Zemplénm., ápr, 8, jún. 22, szept.

9, nov. 10. kv. Ha ünnep, megelőző hétön.
Tolna, Tolnam., máj. első hétf., jún. 13-át,

aug. 10, nov. 1-ét köv. hétf.
Tolnenémedt, Tolnam., jún. 21-ét, okt. 22-et

mfogl. hét hétfőjén, ha ünn.,' a köv. közn.
Toponár, Somogym., ápr. 25, Szenthárorn-

ság ,vas; utáni napon, aug. 25, nov. 11.
kv. es av. e. n.

Totvézsony, Veszprémm., júl. 2-át, okt. 10-
ét mfogl. hét szerdáján, ha \ ünnep, a köv.
köznapon.

Törökkoppány, Somogym., jún. 15, szept. -'
17.. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköz-
napon kv. és áv. , '

Törökszentmiklós, J.-N.-K.-Szolnokm., jan.
10, ápr. 17, júl. 26,. okt. 4. Ha hétköz- '
nap, az el. vas. és hétf., áv. vas., kv, hétf.

Tura, Pestm., Virágvas. és okt. 2. vas. áv.,
hétfőn kv.

Turkeve, J.-N.-K.-Szolnokm., ápr. 1, június
. 20, szept. 20, dec. 6. mfogl. hét vas. es

hétf. Ha vas., úgy ezen és a köv. hétfőn.
Türje, Zalam., febr. 24, ápr. 24, július 25,

szept. 29. Ha vas. v. ünnep, a köv. hét-
köznapon.

Tüskevár, Veszprémrn., febr. 24, /június 13,
júl; 22, szept. 8. napokat megel. hétfőn.

Uitehériá, Szabolcsm., Nagy K., Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csü-
törtökön kv. és áv.

Uikecske, Pestm., febr. 20, május 15, július
31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel.
vas. és hétfőn áv., héttőn kv.

Ujmalomsok, Győrrn., áv. és kv. márc., jún.,
szept., dec. hónapok második szerdáján;
ünnep esetén a legközelebbi hétköznap.

Ujpest, Pestm., febr., máj., júl. és okt. Iő-ét r

követő vasárnap.
Und, Sopronm., márc. 20, május 11, jún. 30,

szeptember 9.
Uszod, Pestrn., szept. 1. megelőző hétfőjén

marhavasár.
Ollő, Pestm., márc. 4, aug. 10. megel. hétf.
Vác, Pestm., Husvét el., Sarlósboldogasz-

szony napot, Gál napot, Tamás napot

~_~ __ ~~ J
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A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
5701n02. a zsidók korszárnítása szerint,
5388. a vizözön vége óta.
3808. a zsidók egyiptomi kivonulása óta.
2929. a jeruzsálemi első templom megépítése óta.
2691. Róma alapitása óta.
1941. Krisztus Urunk születése óta.
1871. a jeruzsálemi ll. templom pusztulásától.
1804. a zsidók elszéledése óta. .
1630. a keresztyének üldözésének betiltása óta.
1359.-Mohamed menekülése óta.
1141. a ném et-római császárság alapítása óta.
1046. a honfoglalás után.
947. Géza vezér megkeresztelése óta.
940. István megkoronázása után.
760. a delejtű európai felfedezése óta.
700. a tatárjárás óta.
668. a Habsburg-ház róm. császári trónra Iépése óta.
559. Nagy Lajos halála óta.
545. a nikápolyi vereség óta. _~~
501. a könyvnyomtatás feltalálása óta.

497. a várnai csatavesztés óta.
488. Konstantinápoly elfoglalása óta.
485. a nándorfehérvári győzelem óta.
483. Mátyás király trónrajutása óta.
457. Luther születése óta.
447. Amerika felfedezése óta.
415. a mohácsi vész óta.
'395. Luther halála óta.
375. Zrinyi Miklós hősi halála óta.
242. a gőzgép feltalálása óta.

• 138. a gőzhajó használata óta.
134. a vasuti mozdony első kisérletei óta.
94. az első magyar vasutvonal megépítése óta.
92. a Lánchíd megnyitása óta.
74. a kiegyezés óta.
45. a budapesti földalatti vasut építése óta.
27. a világháború kitörése óta.
22. a magyarországi kommunizmus bukása óta.
21. Trianon óta.
3. a Felvidék visszacsatolása ota.
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megelőző vasárnap és hétfőn; május 17, hétf., okt. 31-et megel. hétf. Ha a dec.
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár-vas. vagy vásár ünn., akkor a következő köznap on.
ünnepre esik, akkor a köv. köznapon, Visegrád, Pestm., jún. 24, szept. 8-át köv.

Vaja, Szabolcsm., aug. első hétf. kv. és áv. vasárnap.
Vál, Fejérm., febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt. Vörs, Somogym., ápr. 3, júl. 5. u. köv. hétf.

20. mfogl. hét hétf. áv., kedden kv. Zala, Somogym., ápr. 5, május 25, aug. 27,
Városlőd, Veszprémm., febr. 13, szept. 17. okt. 4. Ha ünnep, a köv. köznapon.

mfogl. hét szerdán áv. . Zákány, Somogym., jún. 24. kv. és áv.
Várpalota, Veszprérnrn., április 12, aug. 6, Zalaapáti, Zalam., márc. 21, Pünkösd elötti

nov. ll. és dec. 13.' napját mfogl. hét hétf. szerda, örangya1 ut. napon, okt. 31.
Vásárosbéc, Somogym., május 23, okt. 4. Zalabér, Za Iarn., Szt. Gergely n. eL, Medárd
Vásárosmiske,' Vasm., Gy.-Szentelő boldog- nap el. szerdán, Nagyboldogassz. utáni,

asszony napját, Gyüm.-Boldogasszony Advent 2-ik vas. utáni kedden marhavásár
napját, Sarlós-Boldogasszony napját, aug. és kirakóvásár.
N.-Boldogasszony., Kisasszony napját kö- Zalaegerszeg, Zalam., febr. 14, Virágvas.
vetö napon, Ferenc, Katalin és Luca nap- el. hétfőn. Szt. Gergely utáni hétfön, Pün-
jáno Ha ünnep, a köv. napon. kösd utáni kedden, júl. 22, szept. 9, okt.

Vásárosnamény, Beregm., hushagyó kedd 28, nov. 30, dec. 28.
utáni hétf'ön, Medárd napot mfogl. héten Zalalövő, Zalam., jan lD, ápr. 1, jún. 13,
hétf'őn, szept. 8-át követő hétf'őn, ha ünn., aug. 29, nov. 5, ha vas. v. ünnep, az aug.
a következő köznap. vásár kivételével a köv. köznapon.

Vassurány, Vasm., márc. 19, máj. 1, aug. 12, Zalaszántó, Zalam., Pünk, ut. kedd, Illés ut.
október 26. kv. kedd kv. és áv.

Vasszécsény. Vasm., febr. 16-át megel. csüt., Zalaszentbalázs, Zalam., febr. 3-át, Urnapot,
jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv. napon, aug. 20-át követő hétfőn.
szept. 14-ét és nov. 22-ét megel. csüt. Zalaszentiván, Zalam., május 19, aug. első

Vasvár, Vasm., jan. 27, márc. 15, május 3, hétfőjén.
jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. lD. ZalaszentJászló. Zalarn., jan. 17, május 16,

Velence, Fejérrn., márc. 27, aug. 7, nov. 6, aug. 15. utáni szerdán.
marha- és kirakóvásár. Zalaszentgrót, Zalam., febr. 3, március 12,

Véménd, Baranyam., márc. 27, júl. 17, szept. • Husv. elötti szerda, jún. 24, júl. 13, szep-
30. kv. és áv. tember 1, nov. ll, karácsonyelőtti szerda.

Vép, Vasm., jan. 25, Fehérvas. ut. htéfőn, Zslsv ér, Zalam., febr. 24, jún. 8-át követö
Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el., kedden.
István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep l.ávod, Tolnam., nagyhét el. pént. kv.
vagy vasárnap, köv. hétfön. Zirc, Veszp rérnm., márc. 19, máj. 1, júl. 26,

Vése, Somogym., márc. 5, aug. 5, okt. 30, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap ra vagy ün-
Ha ünnep vagy vasárnap, a köv. napon. nepnapra esik, a köv. nap.

Veszprém, Veszprérnm., január 6, febr. 14, Zomba, Tolnam., ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
márc. 12, máj. 4, aug. lD, szept. 21. nap- hét szerdán, okt. havi Dömötör hetébe
'ját mfogl. hét hétfőjén, nov. első hétfőjén. eső szerdán. ,

Vésztö, Békésrn., febr., máj., aug., nov. hó- Zsámbék, Pestm., .f'ebr. 4, ápr. 24, jún. 2.1,
napok első napját mfogl. hét szerdáján. okt. 28. mfogl. hét szer. áv., csüt. kv. _

ViJJány, Baranyam., ápr 4-ét -meg el. hétf'., Zsémbok, Pestrn., ápr. l-ét, szept. 14-ét
júl. 5-ét, szept. I-ét, dec. 13-át mfogl. hét megelőző hétfőn.
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HARANGSZÓ - KÖNYVTAR.
a.ta ••• Cy.lél •••• lrta: Fábián Imre.

Népie. rupirat a •• eUu ellen - ao IiU.
L.t •••• 1Biah ••••U :•• 01l".1r. !6.,

32, é. a Sij. zsoltár, F'orditotta: Schu-
lek Tibor. En6nként - - - - a.• ff

LA.yok, •• 1'••• , •• Cy•• y4k. EI6·
adas auy9.k napj ara, Irta: D. Kapi
Béla - - - - - - - - 20 ff

.••• O•• lIaI.áh_. Történeti elbeué.
lés. IIta: O. Kapi Béla - - - a.- P

I.t •• laádá••• II. kiadás. Irta : D, Kap!
B,éla - - - - - - - - 2.- P

J.t ••••• p•••• c•• I.t •. Irta: Harmati
Béla - - - - - - - - 30 ff

It•••• k é•• _1•• :d6. Itta: TúrócIT
Zoltán - - - - - - -

••••• loC.dal •••• Bibliai tragédia. Itta:
ld. Elldrefly János -- - - - •• 20 P

Ah •• I... Bibliai tragédia. lrta: ld.
Endl'effy János - - - - - a;20 P

1I:••••• t.16 Já.o.. Bibliai tralledia.
Irta: ld. I!.ndreffr Jáno.. - - - 'a.20 ~

IlU.... bibliai tragédia Irta : Id. End·
rerry Ján';8 - - - - - -' •• 20,P

ECyk•• kérd". Irta : Ki.s Samu. - 50 •• 11
Gy6Cyit••••• C eag••• , U••••• I Evang.

iml'kön,v lJete~et részére - - 20"
Zd.yl pr6kl.tor.Irta; D. Payt Sándor 60 un,
T••• I, •• k fl•• 111 Finn nyelvtan.

Itta: Dr. Oyörfly Béla - - - 3,- P
I.játok t •• ábh I Népies evangelizáló

írat, Irta: jakus Imre - - - 4. 1111.
A •• eY relo•.••áto.. Irta: Szabó Jó·

zset 4. kiadás, - - - - _
':a1l16 •• ry •••• k. Irta: Kuszák J.
lIátll Nátyá., Irta: Kuszák István.
Egyet..... '''"t... Összeáttította :

Szabó József. - - - .. - 3.- P
Meg ren del het ő':

••HARANGSZÓ" kiadóhivatalAban. '
O y ö r, Pet ő f I - tér 2.

tot Uli

tanU,
tud6sit

a Harangszó!

Szenzációs
magyar ujdonság 1

(""fl. howtarloz6ir61 sírem-
lékre vagy emléktapként
kesaítessen fémlaponVul-
kán tüzzománc teljesen

élethű léDyk~pet.
melynek a fémlapra való
beegetese l(){)()oC. hölok-
nál történik. ezáltal mln-
den időnek ellentalló,
örökös emléket kap.

A zománc fémlapok a felszereléshez. illetve
fellüggesztésbez képest 1. vagy 2 lyukkal ová-
li., vagy szegletes alakban készülnek.
Araik:
8'h X 1O'h cm. normál nagysáaloan 7.50 pengő,
9 X 12 cm. normál na~yságban 8.50 pengő,
a kívánsághoz képest esetleg nagyobb zománc.
kép készítést is eliogadunk.

Megrendeléskor szfveskedjék a megörökí.
tendönek bármilyen élethü fényképét elküldeni,
melyet a rendelés leszállitásakor sértetlenül
visszaküldünk. Kész zománcfényképek szállí.
tása a megrendeléstói számítva körülbelül 8
nap mulva póstán ntánvétellel tllrténik az előre
beküldeni kért 20% elólegnek levoná ••. mellett.

Aki a ••Haranaszó".ra hivathozik. 10% ~n·
gedményt kap!

Szíves megrendelést kér

Lfl•• ló ElemEr é. Tb ••
OVÖR, V., AKÁC-UTCA 12. SZÁM.

Telel •• I 331.

Télen-pyáron virág, koszorú,
Jerikói rózsa, aranyhal
• III Y válalzl6kbal, OlYlzlal'.
haleleség álland6an klPllat6

·virágüzlelében
GYÖR. DEAK-U.6.

TELEFON: 9·48.
aki a Harangsz6ra hlYatllozlk
10 százllék engedményt kap.

I HIRANGSZÓ NYOMDÁJa a györi BIROSS-NYOMDI
IIIIHllllllllUltllllllllllUlIlIlIllIIUlUlUlIUUIUllllUlIIJllUHHlllUlltlUlIllllllllllllIUlIIlIlIUIIU1II1111H1UIlHYIIIIIHIUIIIlI1Il1UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIII

mindenki nyomdája!
Mert műhelyében kész!!1 az evancéiiku9 egyház leglilbb IlpJa: a Harangszó, a Kis Harangszó, Keresztyén Igazság,

Lelkipásztor, Missziói Lapok, a Oyermekgyülekezct, Wehr und Waffe stb.
Mert elsörendü felszerelésénél fogva .llIdeanemO ayomdal munUI: könyvet, nyomtatványt gyorsan, szépen és

olcsón tud elkésziteni
Mert bérlői: UZSALV és KONCZ készséggel szolgálnak b6rklnek árlJáalltla1 az orsZág legtávolabbi részébe is.

Evangélikusok! Pártoljátok saját nyomdAtokat !

Címe: BAROSS-NYOMDA, GVŐR, ANDRASSY.ÚT24.



«joek szlyében van a Krisztus keresztje,
Tl1vi~k között is rózsás lesz az -éne,
Felhókból ;$ rei k~klön InÓsolyg az ee,
Nem érz; halála köze/gó félelmét.
FeJlD a mennyországban végtelen ksz élte,
MC'Jynek mint gyúriJnek, nincs határa, vége.
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