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pengö-fillérekbeD

I helybe ,1112 16120 130 8
Belföld ---i,I---l1

, I vidékre 11_20_1 2ts I 36 I 5U 12
Németorszag, f
Cseh-Morva védn. azon elul
Lengyelország 40 20 gr.-kint

iPökorm.) ~4 f. Németországba
Horvátország Súlyhatár 2OJOgr. 50 gr.-kint

l24 6f.
40 ~O;r.~kli~lt E~b külföldre

30 f. gr.-kint '
8 f.

---~----jl--I-a-zo-n-f:'.I.-:.2Ou:c::-gl-r ..-:-k""i-nt-l,If---1I Súlyhatár 2000 gr.,
O.J Eg)' darab könyv

E 50 30 3000 gr. Igyéb külföldre ,SÚlYhatár 2000 gr. Terjedelme 45X45,
tekercs 75XlO cm.

20 gr. -lg 3 filler II 50 gr ,-Ig 6 f 30
50 • 5. 250 20f

100 • 10. 350 • 26 filL ---II~ : M • .5()() : ~f '50'
1000 • 40 : -
2000 • 70 •

Olaszország
és gyarmataiba

Szlovákország
Vatikán város

50 g-kéDt
6

de legaláabb

12

50 a-
lS

de legalább

16

P•• t•• t.lyA."ok. l'IelJlildre: 20 P-Ig 20 f, tOOP,ig I Távirat bellöldre=
00 f, 500 P-ig 1'20 P 1000 P-i 2'00 P. 12\JOP-ig 2'20 P.. .. .
Kű/lö/dre: 40 P-ig 50 i, 100 P-ig 80 f, minden további K1!z~mégeg távirat szódí] I~ fillér I dlJmlnimum 1'- P
100 P-ig 50 f. Belföldre rózsaszínű, külföldre sárgaszlnű TávI~at-l«;vél • uti • • 1'- ••
űrlap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg Helyi távirat • 06 • • - '60 ••
1200P. Külroldre kUlön engedély nélkül 12úú P értékben, Hírlaptávirat • 02 • • -'70 ••
ezen felül külön engedéllyel. Külföldre az utalvány kül- K./l!föld. Szódlj: Romániába és Jugoszláviába t8 fillér
Midi értékbeli töltendő ki, a befízetés azonban pengő- (hirlap 9 fillér), Lengyelor=zagba 20 fillér (hirlap 10 fillér),
értékben történik. '. Németországba 28 fillér (hirlap 14 fillér).

l' E. téknyilvánitás nélkül feladott Ertéknyilvánitas nélkül feladott
Belföldi nem terjedetmes csomagok súlydlja terjedelmes csomagok súlydija

postacsomag
50 km 150--100 1100-150 1150 . 200 '200 km 50 km 150--1W: 100-150 1150-2001200 100

bármily km I km km I tul km I km km túl
tartalommal 1-11. I Ill. I IV. I V,- lVI VII. Ilu: i lll. I IV. I v. lvr-vu,

súlylg kg dfjövben pengöértékben

1 -,30 -'50 I -;-'50 -·50 -'50 -·45 -.751-.75 -'75 -'75
1- 5 -,50 -'SO I _·SO -SO _·SO -'60 .·05 1'05 .05 1'05
5-10 -.50 1'- I 1'20 1·40 2'- -'75 .·50 l'SO 210 3'--

10-15 -.60 1'20 1'60 2'- 3'- -·90 1'110I 2'40 3- 4'SG
15-20 -,70 1'50 I 2'- 2'80 4·- I 105 I 2·25 ! 3'- '20 6'-

1, Bérmentette- ÜI feladott csomag után beszedendö 1400 P értékig 40 f, ezen felOl minden megkezdett 400 P
pótdlj ~O ";,gonl int 12 f. után 40 fillér.

12. ~rléknyilVánltással ellátott csomagok után a bel- 3. Súlyhatár 20 kg. Kiállltásra szánt csomagok súly-
földi forgalomban a biztosltásl dlj: 100 P értékig 20 f, határa kivetetes engedéllyel 50 kg. is lehet,

l11etékek~ (Érvényes '1932, aprüls IO,-étő1,)
SzdmIailleték. 200 P-ig 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér, il~tékdljjegyzék st, tételében meghatározott II. vagy Ill.

500-IUUO P-ig 10 f, 1000-2000 P-ig 20 f, 2000 -5000 P-ig fok. helyett az illeték 3'1)01e,
50 f, 5000 -751.10P-Ig 75 f, 1500-10.000 P-ig l P, 10.000 Tör/<sl eflgedi!lwk illetéke az ilIctékdljjegyzék 92.
P-nél több 2 P. tételében megszabott II. fok. helyett 0'1)0/0.

Nvugták étI dtvételi elfsmervények után a II.fokozat Által6.ao. t.d.ly.lők, Minden olyan külön e
helyett (1'1)0/0 illeték jár. A 2 pengöt meg nem hatadó nem emlitett okirat (szerzödés), amely a korábbi szaba-
IIsszegröl kiállltott nyugták és atvételi elismervények Iyok szerint fokozatos illetek alá esett, az eddigi 1. iok.
illetékmentesek. - Bérleti és haszonbérleti szerzcaese« helyett 0'3%, a II. fok. beJyett 1°1o,a Ill. fok. helyett 2°/,
után az illeték-dljjegyzék 20. tételében megszabott ill. alá esik. 1932. VI. óta 2fl'lo pótlékkal emelkedett.
II. fokozat helrett 0'60/0 illeték jár. A rendelet értelmében flzE'tendö százalékos illeték

Éle/mezes Ilzerz6déllek az illetékd!jjegyzék 29. téte- alapját husszal maradvaug nélkülosztható összegre kell
lében megszabott n. fo\[. helyett 1'2"/0 Illeték alá esnek. krkereklteni, oly módon, h,ollY tn rengönél kisehb ma-
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalj tk el ellen- radványösszeg figyelmen klvfll marad, a 10 pengö vagy
szolgáltatás nélkfll, akit a törvény szerint -eítartanl nem I ennél nagyobb maradványösszeg J:E'dimteljes 20 pengőnek
köteles, 2'40/0 illetéket kell leróni. vétetik. A 20 pengöt mpg nem haladó i!rtéka apol kettö-

Hdzossági szen:ödesek az iUetékdlileI!Yzék 43, tételé- vel maradvany nélklll osztható számra kell kikneklteni,
llen meghatározott JI, fok. helyett r'so,. illeték alá esnek, I olyképpen, hogy 1 pogönél kis('bb összeg nem számlt,

KlIlc,1i1l8:r.erz6desek. kötvények éli adóslevel ••k az ille- I pengőnél nllgyobti l118l'adványösszeg pldlg 2 pengöneJc
tékdfjjegyzék 64. tételében meghatározott If. vagy lll. fok. számIt. Ha az ertékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
helyett 0'1)0/. illeték alá esnex U!{Jancsak 0'6"10illetéket az illetékösszeget kell ketthyel maradék nélkül oszthptó
kel leróni az eddigi II. fok helyett a tarto:r.á8átválllllá,- számra kikerekítení, úgy hOgy 1 f,lIérnél kisebb IIsn:ea
ról kW1Mott okiratok után ill, nem számlt, I 'fillér vag ennél nóllWobb maradvaDJ

Szolgállltt (mllnkllllállaldsi) rzmi4dU1k után az 2 finérre egé8zftend6 ld,
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Míniszterelnökség r- 1., Szent György-tér l.
Belügyminisztérium: 1., Országház-ú. 30.
Pénzügyminisztérium: 1., Szentháromság-tér

5. szám.
Kereskedelemügyi minisztérium r IL, Lánc-

hid-utca 1. szám.
Földrnívelésügyí minisztérium: V., Kossuth

Lajos-tér ll.
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium: V.,

Hold-u. 16.
Igazságügyi minisztérium: V., Markó-u. 16.
Honvédelmi minisztérium: 1., Szeritgyörgy-

tér. 1.
Külügyminisztérium: 1., Vár, Dísz-tér 2.
Legfőbb áll. számvevőszék: IL, Fő-u. 81.
M. Kir. Közigazg. Bíróság: IL, Lánchid-u. 2.
Rendórfókapitányság: V., Ferenc József-tér

7-8. szám.
Utlevélosztály: V., Gr. Vigyázó Ferenc-u. 5.

Rendőrségi Közigazg. oszt. Talált tárgyak
nyilvántartása: IV., Veres Pálné-u. 24.

Rendőrfőparancsnokság : vm., Mosonyi-u. 5.
Honvéd főparancsnokság: 1., Dísz-tér 17.
Honvéd városparancsnokság : IV., Veres Pál-

né-u. 1.
Budapesti Kereskedelmi és Iparkarnara: V.,

Szemere-ucca 6.
Államvasútak igazg.: V!., Andrássy-út 75.
Menetjegyiroda: V., Vigadó-tér 2.
Orsz. Társ. Bizt. Intézet. OTI: VIIL, Fiumei-

út 19. szám.
Magánalkalmazottak Orsz. Bizt. Int. MABI:

Bethlen Gábor-tér 1.
Központi városháza: IV., Városház-utca 9.
Főpolgármesteri hivatal: IV., Váci-uo 62-64.
Nemzeti Muzeum: VII!., Muzeum körút

14-16.
Képviselőház: V., Kossuth Lajos-tér 2.

Naptári és egyéb tudnivalók
az 1942. évre.

Az állatkör (zodiakus) je~yei.

W kos, ~ bika, tl ikrek, ~ rák,
~ oroszlán, <fl' szűz, ~ mérleg, ~ skor-

pió, ~ nyilas, ,~ bak, A vízöntő, ::: ha-
lak. Az első három jegy tavaszi, a második
három nyári, a harmadik három őszi, a negye-
dik három ~gy téli.

A hold fényváltozásainak jegyei.
~ újhold, 1> első negyed, @ ho.dtölte, (f utolsó n.

tartama 64 nap.
24
58
23
73
32
51
43

Nap- és holdfogyatkozások.
Ez évben 3 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás lesz.

1. Teljes holdfogyatkozás március 2.-án és 3.-án.
Nálunk is látható. Kezdődik március 2.-án 22 ó. 28
p.-kor, végződik március 3.-án 4 Ó. l5 perckor.

2. Részleges napíogyatkovás március 16. és !7.-én.
Nálunk nem látható. Kezdődik 22 ó. 44 P -kur, végződik
2 6. 29 perckor. Látható a Déli Jegestengeren, az
Indiai és Csende, óceán deli részén.

3. Részleges napfogyatkozás augusztus 12.-én. Ná-
lunk nem látható. Kezdődik 3 Ó. 8· p.-kor, végződik
4 ó. 21 perckor. Látható a Déli jegesrenger kis részén.

4. Teljes holdfogyatkozás augusztus 26.-án. Nálunk
is látható. Kezdődik 2 ó. 2 p.-kor, vége 7 ó. 34 perckor.

5. Részleges napfogyatkozás szept. ID.· én. Nálunk
is látható. Kezdődik Í4 Ó. 57 p -kor, végződik 18 Ó.

21 p-kor. Legnagyobb elsütétedes lb ó. 39 p.-kor, a hold
a napátmérőnek több mint a felét eltakarja.

Farsang tartama.
A farsang tart Vízkereszt napiátél húshagyó keddig.

vagyis január 7.-töl február 17.-ig bezárólag, tehát
összesen 42 napig. .

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: március 2J.-én 7 óra II perckor.

Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi napé]-
egyenlőség. - Nyár kezdete: jún. 22.-én 20 óra 17 p.-kor.
A mi íöldrészünkön leghosszabb ezidőtájt .a nappal:
nyári napfordulás. - Ősz kezdete: szepternber 23.-án
17 óra 17 perckor. A nappal ezidőtájt ismét egyenlő az
éjjel: őszi napéjegyenlöség. - Tél kezdete: dec. 22.-én
12 óra 40 p.-kor. Ekkor leghosszabb vidékünkön az éj:
téli napfordulás.

Természeti évszakok a mi égaljunk
ala,lt.

Tél: dec. 22.-töl febr. 24.-ig
Télutó : febr. 24.-töl márc. 19,-ig
Tavasz: rnárc. 21. -től máj. 16.-ig
Nyárelő: máj. 16.-t61 jún. 8.-ig -
Nyár: jún. 22.-töl aug. 20.-ig
Nyárutó: aug. 20.-tól szert. 21.-ig
Ősz : szept. 2.~.-től nov. 11.-ig -
Télelő : nov. Il.-töl dec. 24.-ig -

Gazdasági naptár.
Növendékállafok szoptatási idoturtama:
Ló és szamárcsikó 3-6 hónap
Bárány - 3-4
Malac 2-21/2
Borju 2'12-3112
Kecskegida 2-2'/2

Az állatok betegségére való szavatosság,
Az eladó jótállani köteles: .

Lovaknát- taknyosságért 15, kehességért 15, csö-
könyösségért 30, buta-csiráért 30, börreregért .:lD, havi
vakságért 30. fekete hályogért 30, rozsféregért 30 napig.

Tehenekuél : francia kórságérr 30 napig.

I
Juhoknál : himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyava-

Iyáért 60, métely- és májrothadasért 60 napig.
Sertéseknél : borsóka kórért 8 napig.

Budapesti útlnDtat6.
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Vadászati és halászati tilalmi időszakok, Törvényhozási szünnapok.

A 38.500/1933. sz. és e rendeletet módosító !öld-
művelésügyi rniniszter i rendeletek szerint az általános
vadászati tilalom tart január 1. napjától július 310-ig,
mely idő alatt hajtókutyákkal (kupó, tacskó, agár, ko-
mondor vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad
vadászni.

Törvényszünetek iránt az 1868-iki L1V. t. c. rendeli,
hogy lll. c. 1. fejezet 100. §.' sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés el-
rendelése vagy elhalasztása miatt helye van a perorvos-
lásnak. - V. t. c. 1. fej. 255. §. Az 1840-iki XV. t. c.

II
- 2. r. 210. §-nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván,

~ ul I li~li •... 11; 11; a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az
A különféle vadnemek ~? I'''i: ~_ !!l .!!l_ ~ ~ ~ ~ IE" IE"til l i Id . _1- - - - _ - - ~ ott megállapított szünnapok alat! is folynak. Ha a határ-

I a nu I eje c .o -es M :c; C .....•I bD Q) 1.•..• I> ' u
,::;"J: ::iE.~::iE2, 2.1~ &5 <3 ~ 'o idö végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köz-

Szarvasbika ~~111(~,(111(11(111(11(111( I 1llf,(ll1( napig terjed. vm. c. 1. fej. 375. §. (!8H!:LX. t. c. 22. §.)
Szarvastehén és borjú 111(l1M,( 11(1~,(11(111( A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásánál is
Dámbika r.1cl1S« ti(I~(tcclti( ~«Iti(; I I~(
Dámtehén If,( ~ ~ ~(lél1~(écl~;--'-1---,-""-,,,(lehetőleg figyelemben tartandók.

Őzbak l1(I-&(ll1(lf,(1 I 1l1~;(lq
Őzsuta l1(i1:[(-&M,( ~,(ll1(lf,(ll1(lf,( 11(11(111;IdŐ)' árás a »Százéves Naptár. szerint.
Zerge 1:<C!;:CC f(I1S« ;:r'[1:« ti'(l1:«I5:"« {(( f(íltic
Nyul l1M,(f,(ll1(f,(ll1(l1(ll1(I~(~-- Január. Eleje hideg, a hó második felé-·
Siket- és nyirfajdkakas ~ ~ ~ ~~ ~ ~
Facánkakas 1"'i'll1'I~,'I".:i'll1(11,1f"111;1 ben fölenged. Kellemes idő.
Fácóntyuk *,;lf,(lf~I~~~,,~( Február. Kemény hideggel' kezdődik,
Fogoly ~"If" f,(ll1(ll1(I~" f"I~" 11,1~,M,(I;:,; majd két derült nap után 1O.-én borús, esős
Túzokkakas ~(~.I~~~I~\~·~~I:,)~,( ~(I1:«(I~(~I~~
Császármadár ;:(d1:'(;:(d&li:id;:« 1:,d" 11:(d~(idő következik. A hó közepén havazás, majd
Erdei szalonka I 1l1~1~"f1i1i:1 nagyon hideg.
Nyári lud és tÖké, kacsa 111(11,1;':,(1é,d~"1 Március. Első felében hűvös idő, azután
EgyébVi~k-- --- tlll1( ~,(I~ -
Vándor. és k. sólyom 11l11(f(,;;:~;1 enyhülés. Majd néhány esős nap. 26.-tól de-
Fürj és vadgalambok I~ ~ l1(lf,( rült meleg, de hamarosan ismét hűvösre

M· dk' . . h é . ik t fordul.Jn en or tiltva van mul1onkos, JU s barany, SI et-
és nyírfajdtyúk. túzoktyúk és jérce. éneklő madarak, kis- Április 15.-ig hűvös két napon erős dér
és nagykócsag. kanalasgém, üstökösgérn. batla, reznek-, . . ' ,
tuzok, gólyatöcs, gulipán, ugartyuk, bíbic, kékvércse. utana enyhe, majd meleg.
vörösvércse. baglyok és a sírály vadászata. Szarvast, I ", " . ,
dárnot, őzet és muflont csak golyóval szabad lőni. MaIUS. Szep napokkal kezdodik, 6.-an
Hasznosvad~a fénvszóró alkalmazásáyal, továbbámotor- hűvös re fordul 10 -töl változó an borús. Az
ról és repulőgépről minden Időben tilos vadászni, ' .

. A tilalmi idők alatt a vadak fiait, a madarak fészkeit utolsó hét kellemes.
szándékosan érinteni vagy tojásaikat elszedni tilos. Június Beáll a tartós meleg. 1O.-e után.

A tiltott időszakban is 'szabad vadászní a seregek ben . . ,
vonuló vadtudakra és kacsákra, seregélyre, keselyüre, esik, 20.-tól borus.
sasra, sólyomra. kányára, véresére. a héja és ölyv minden , . ".. ..
nemére, végül ahollóra, szarkára, vaijakra és verebekre. JUllUS. Meleg esovel köszönt be. Azu-

tán is gyakran esik. 19.-től nagy hőség.

V.·dászat.

H.l á sza t_

A halfaj neve

Augusztus. 4.-én eső váltja föl a
meleget. A középsö napok változé-
konyak. Az utolsó. hét meleget hoz.

Szeptember. Első hete meleg. Azu-
tán zivataros. 12.-én jobbra fordul.
Majd néhány esős nap következik.~i~E~;:~J~j6~:~~;tjtl:ő...········IIJI,~JI~ImIWII~::II·..··JI..fFl:::·ISI···II·· ~

~~cse.ie:;·.k.e~s_eg.p:t.ö.~·.. . O::~( ~iltc~~· ····30
Kösüllő, bandár, tarka süllő '1 1 111'111'1811···I····I····I·····I·····4ij Október. ~leje esős. 1O.-én kiderül.
t.:azaé~iazacpisZiriiiig· tc! ~ t,,),fc(tc<"'00 14.-től beborul. 20-27 szép napok. Az
L.epéii;';iiiii;"péii:i:es· ···· .. S,'·i("~!··············25 utolsó napok ködősek.
MAriia:bAr·iia,·iiarésiiiiöii~;··11 I -1~(I~«I~II"I+++I3ö . , . ,pisztráiig ;'1 ··· .. · .. · ·· .. ~{%-("~(··2öl November. Eleje szep, majd ket
Ponty, pozsár ~·+--I·I),fc(ltc(I),fc(lti·I·II',I',+·:iö szeles nap után esős. 12-17 derült.~~í~~t?!~~~:s?~~:··r:::·::fw~ir::L:····IJ :.:.:.~~:!~z~~ő. Majd havas eső és szél vál-
Tetemestok. halszüke 11(11(!:l 100'
\iiZii;orriiiiCsziii\iiiii . tc( t,i ti ._- .. . 'i50 December, l.-re kiderül. A máso-
RAk · · · .. 1·. ji('lti .. "'1" "'1" "'1" mil dik hét barátságtalanúl szeles. 17.-én

Jelmagyarázat. A szürkével jelzet! rovatok a tilalmi időszakot, lehűl, 20.-án megenyhül, 27.-én hava-
.a félig beszürkítet! rovatok pedig a hónap első, illetőleg máso-
dik felére megállapitott tilalmi időszakot tüntetik fel. zás. Később kemény fagy.



JANUÁRIUS

Napok ~angélikUS

1 Csüt, Úlév
2 Pént, Abe
3 Szo. Ben

Római
katolikus

Bibliai
vezérfonál I I

Nap I Holdcr kelte Inyugta I kelte Inyugta
óp óp óp óp

11.hét
Ujév napján: Lukács 4, 16-21, Róm. 8, 21-32.

Újév utáni vasárnap: Máté 16, 1-4; Jakab 4, 13-17.
Vízkeresztkor: Máté 3, 13-17; II. Kor. 4, 3--6.

~
~
~ty
ty
~n

2. het VIZ·kereszt utáni 1. vasárnap: Janos 1, 35-42; II. Kor. 6, 14-7, 1.

11 Vas. Dl Ágota D 1 szentcsaL! Márk 2, 18-22 if 7461630 1 13 1215-
12 Hétfő Ernő Ernő ap. Márk 2, 23-28 ~ 74516312251252
13 Kedd Vidor Veronika Márk 3, 1-6 ~ 7451633 3441335
14 Szer. Bódog Hilár pk. ea. Márk 3, 7-19 if 7441634 4491425-
15 Csüt. Lóránt Rem Sz. Pál Márk 3, 20-35 if 744 1635 - 5 55 1524
16 Pént. Gusztáv I Marc. pk. vt. t Márk 1. 1-20 d 7441636 6541629
17 Szo. Antal Antal ap. Márk 4, 21-25 d 7431638 7441739·
3. hét Vízkereszt utáni 2 vasárnap: János 1, 43-51; I:-Kor 2 6--16.

..
I ~év. 1121. zsoltár 11 /748 1619 1547 619

1 I akar ti Márk 1, 1-8. ~ 748 1620 1637 7 9
jamiri Genovéva sz. Márk 1, 9·13. ~1748 1620 1731 754

o., '0

-

4 Vas D Leóna D Jézus sz. n. Márk 1, 14-20 '"5 Hétfő Simon Teleszfor pk. Márk 1, 21-28
6 Kedd Vizkereszt Vizkereszt I Márk 1, 29-34
7 Szer. Attila Lucián vt. Márk 1, 35-39
8 Csüt. Szőrény Szörény .Márk 1, 40-45
9 Pént. Marcell Julián vt. t Márk 2, 1-12

10 Szo. Melánia Vilmos pk. Márk 2, 13-17
,

-

748 1622 1830 835
747 1623 1932 911
747 1624 2037 944
7,47 1625 2143 10 15
747 1626 2252 1044
74ö 1627 -- II 12
746 1529 O 2 1143

--.----- ,
18 Vas. D2 Piroska D2 Pir. sz. vt. Márk 4, 26-29 A 742 1639 826 1851
19 Hétfő Sára B. Margit Márk 4, 30-34 Á 741 1741 9 2 20 1
20 Kedd Fábián Fáb. és Seb. Márk 4, 35-41 - 740 1642 934 21 9-21 Szer. Ágnes Ágnes sz vt. Márk 5, 1- 20 - 739 1644 10 3 2216-22 Csüt. Artur Vince vt. Márk 5, 21-34 'fil 738 1645 1039 2319
23 Pént. Zelma Raimund t Márk 5, 35-43 pl 738 1647 1056
24 Szo. Tádé Timót pk. Márk 6, 1-6 if>/ 1737 1648 1123 021. VIzkereszt utáni 3 vasárnap' János 4 5-14' Róm 1 13-204. h.t , , ,
25 Vas. D3 Pál ford. D3 Pál megt. Márk 6, 7·13 ~ 736 1649 1154 121
26 Hétfö Vanda Polikárp Márk 6, 14-29 I~ 735 1651 1226 220
27 Kedd Lothár ArszSz.János Márk 6, 30-44 11 734 1653 13 2 318
28 Szer. Károly Nol. Sz. Péter Márk 6, 45-56 11 732 1654 1344 411
29 Csüt. Adél Szal. Sz. Fer. Márk 7, 1-23 11 731 1656 1430 5 2
3U Pént Mártonka Martina sz. t Márk 7, 24-30 ~ 731 1658 1522 549•...
31 Szo. Virgilia ' Vos Sz János Márk 7. 31-37 ~ 729 1658 1620 632

Vizkereszthava. Télh6. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerínt,
Régente: Vizöntöhava. ~ Holdtölte 2.-án 16 Ó. 42 p. Jan u á r elsö hete kellemesen

. Utolsó negyed 1O.-én 7 Ó. 5 p. enyhe. lO-töl viharos. 16-61'a
1.-én a nap hossza 8 ó. 31 p, Újhold -16.-án 22 Ó. 32 p. nagy hideg, majd enyhül, de
• hó végéig 1 órával nő, ) Első negyed 24.-~rt 7 Ó. 35 p. ismét viharos.



Megjelent az Isten üdvözítI'> kegyelme minden embernek. Titus 2, ll.
Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi János *'
1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. ---'- 3. Haase -Károly - t 1890;'"'- 4. Gradeczir'
Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso a kassai evan-
gélíkusoktól elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk t 1621.
- 7. A nikolsburgi béke ratifikálása 1622; Győry Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvű
újtestamentum első kiadása nyomtatásának befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab
* 1635. - 14. Atoklevél Luther ellen 1521; Gerok Károly t 1890. - 15. Sőderblom svéd
érsek * 1866. - 17. Luther utolsó wittenbergi prédikációja 1546. - 19. A münsteri
anabaptisták leveretése 1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sa ch 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 Martonné sz. Bóra Katalin * 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly

Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly * 1815; D. Payr Sándor t 1938..

•

Gazdasági tudnivalók
január hóra.

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

A mult évi szám adásokat 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 szántókról elvezetjüka hóle-
vét. A vízlevezető barázdákat ki-
igazítjuk.

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

A gyümölcsösben: Hernyózta-
tunk, trágyázunk és gondoskodunk
oltógallyakról, amelyeket, tavaszig a
pincében száraz homok közt tartunk.

A baromfi udvarban: Az ólakat'
fokozott mértékben kell tisztogatni,
mível a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbaI e.tetjük a
tyúkokat, hamarabb tojnak.

5

tál; 7.........__7 d •••••••••••••••

l.................... -.---- _-_ _-----



I

Bójteló hava. Télutó.
Régente: Halak hava.

l.-én a nap hossza 9 ó. 31 p,
a hó végéig 1. 31 p. nő,

A hold Iényváltozásaí,

(§7 Holdtölte l.-én 10 Ó. 12 p,
et Utolsó negyed 8.-án 15 Ó. 52 p,
~ Újhold 15.-én 11 Ó. 2 p.
]) Első negyed 2.1-án 4 Ó. 40 p,

Időjárás Herschel szerint.
Február eleje hideg, a szél to-
vább tart. 8.-t61 ke?dve néhány
nap enyhe, 16.-án lehül. Az

utols6 héten nagy viharok

FEBRUÁRI US
"Amiképpen felemelte Mózes a klgyÓI.

aképpen kell az ember iának felemeltetnie.".

Napok Evangélikus. Római
katolikus

Bibliai
vezérfonál I

fl I Nap' '1 Hold
ló;.. keltej nyugta kelte jnyugta

6. p. 6. p. Ó. p. O. p.

5. hét Hetvened vasárnap: Lukács 10, 38-42; Filippi 1, 27-2, 4.

1 Vas. D Hetv. vas. D Hetv. vas Márk s, 1-9 ~ 729 17 01723 711
2 Hétfő Karolina *G~ersz. B. A Mark 8, 10-21 ~ 727 17 21827 746
3 Kedd Balázs Ba ázs pk. Márk 8. 22-26 ty 725 17 3 1934 818
4 Szer. Ráchel Korz. Andr. pk Márk 8, 27-::l8 ~ 724 17 52043 ~4~
5 CsÜt. Ágota Ágota sz. vt Márk 9, 1-13 :f 722 17 72152 918
6 Pént. Dorottya Doroty.sz. vtt Márk 9, 14·29 n 722 17 923 3 947
7 Sza. Tódor Romuald ap. Márk 9, 30-37 n 720 17 9-- 1019

6 hél Hatvanad vasárnap: János 11, 20-27; Filippi 1, 12-21.

8 Vas. D Hatv, vas. D Hatv. vas. Márk 9, .38-50 <.iE 718 1711 015 1053
9 Hétfő Abigall Alexand. Cirill Márk 10, 1-12 <.iE 717 1713 1 ~5 1133

10 Kedd Elvira Skolasztika Márk 10, 13-26 ~ 715 1714 235 12 1l:i
II Szer. Bertold Lurdi Mária Márk 10, 17-22 ~ 714 17 lb 341 13 II
12 Csüt. Lidia 7 szervita alap Márk 10, 23·31 .~ 712 1? 17 441 14 Í2
13 Pént. Elia Ricci Katalin t Márk :O, 32-45 NJ 710 1719 534 15 115
14 Szo. Bálint Bálint vt. Márk 10. 46-52 Á 7 9 1721 61~ 1627

7. hét ötvened vasárnap: Márk 10, 35-45; 1. Kor. 1, 21--31.

15 Vas. D Ötv, vas. D. Farsang v. DánielI Á 7 7 1722 657 173!:J
16 Hétfő Juliánna . Julianna vt. Dániel ~, 1-35

..•... 7 b 1724 731 '1848••••••
17 Kedd Donát Donát pk. vt. Dániel 2, 46-49 ..- 7 4 1726 8 21955-18 Szer. Kenrád Hamv. sz. ttt Dániel 3, 1-18 ..- 7 2 1727 830 21 2-19 Csüt. Zsuzsánna Kenrád hv. tt Dániel 3, 19-30 pf 7 1 1729 857 22 5
20 Pént. Álmos Aladár pk.j-j-]' Dániel 5, 1-9 r 'wil 659 1730 ~25 23 7
21 Szo. Eleonóra Eleonóra tt Dániel 5, 17-30 ~ 657 1732 953 --
8. hét Böjt 1. vasárnapján: Máté 16, 21-26; Zsid. 4, 15-16.

-----
22 Vas. Dl lnvocabit D1 Invocabit Dániel -6, 1-19 ,~ 655 1733 1024 O 'l
23 Hétfő Alíréd D. Péter tt Dániel 6, 20-29 tt 653 1735 105y 019
24 Kead Mátyás Mátyás ap. tt Dániel 7, 1-12 tt 651 1736 1139 2 O
25 Szer. Géza Géz a vt. K. tt Dániel 7, 13-15 11 650 1738 1223 253
26 Csüt. Sándor K. Sz Marg. tt Dániel 7, 16-28 ~ 648 1739 13 13 341
27 Pént. Ákos Gábor p. ttt Dániel 9, 4-14 ~ 646 1741 14 8 428
28 Szo Elemér Rorrrán ap. tt Dániel 9. 15-19 ~ 644 1742 15 8 5 ~

" -
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Minden gondotokat őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. 1. Péter 5, 7.
Egyháztörténeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor * 1580; Caraffa vér-
törvényszéke működésének megkezdése 1687. - 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása
1644. - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. -
6. Kámory 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. Szeberényi János t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály kiszabadította
rabságukból 1676. - 12. Schleiermacher Frigyes t 1834 .. ...:..:.13. Schwartz Keresztély
t 1798; Huszár 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 Vilmo~
* 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben 1546; Bod Péter * 1712; Bornemisza Péter
* 1535 (t 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. -:- 24. A deb-
receni zsinat Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás * 1706. - 25. D.

Payr Sándor * 1861.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.

Otthon: A vetőmagvak előkészí-
. tése. A magnak való tengeri válog a-
tása, morzsolása. A vetőmagvak esi-
ráztatása. Leltári tárgyak jókárba
hozatala.

A mezőn: A trágyát kihordjuk és
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 állatokat jobban
takarrnányozzuk.

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

. A szőlőben: 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.



MÁRCIUS

15 Vas. DHaetare(Rem.ü'1 04 Nemz. ún, Márk It, 32-42 A 615118 5 529 1630
16 Hétfő Henriette Geréb pk. tt Márk 14,43-52 - 614118 b 6 O 1738-17 Kedd Gertrud patrik pk. tt Márk 14, 53-65 - 612'18 7 629 1844-18 Szer. Sándor, Ede Sándorpk·tt Márk 14. 66-72 1ftIl 6 9 18 ~ 657 1959
19 Csüt, Jözse] Józse! tt Márk 15, 1-5 1!ll 6 7 1810 719 2052
20 Pént. Hubert BCs.Mórttt Márk 15, 6-15 ~ 6 5 1812 753 2145
:Gl Sza. Benedek Benec:lek aptt Márk 15. 16-21 R 6 3 1813 823 2253

,.

-
Napok

\
Evangélikus I Római

I
Bibliai ([

Nap Hold
katolikus vezérfonál kelte Inyugta kelte Inyugta, ó. p. ó. p, ó. p. ó. p.. .. '9. het BOJt2. vasárnapja: Lukács 10, 17-20; I. János 2 12-17

1 vas., 02 Remintse. 02' Re'minisc. Dániel IZ--
2 Hétfő Lujza Simplic p. tt Márk ll, 1-11
3 Kedd'Komélia Kunigundatt Mll,12-14;20-2
4 Szer. Kázmér Kázmér tt MIl, 15-19;27-3
5 Csüt. Adorján Ozséb tt Márk 12, 1-12
6 Pént. Gottlieb Perpetua ttt Márk 12, 13-27
7 Szo. Tamás Aq. Tamás tt Márk 12, 28-40

10. hét Böjt 3. vasárnapja: LuÚcs9;-5I=56;I. Péter 1, 13-16.
8 Vas. 03 Oculi 03 Óculi-:--IMárk 12,41-44 "IE 62917'':'''5--;5~-''--9-3-3
9 Hétfő Franciska Franciska tt I Márk 13, 1-13 ~ 6271756 02710 k1

10 Kedd Olimpia 40 vértanú tt Márk 13,' 14-23 ~ 62517 57 134 II 1
11 Szer. Aladár Szilard tt Márk 13, 24-31 d 6231758 23312 3
12 Csüt. Gergely 1.Gergely p+] Márk 14, 1-11 d 621 18 O 32813 6
13 Pént. Krisztián Szabin vt.ttt Márk 14, 12-25 .Ab 161918 1 4151414
14Szo. Matild Matild tt Márk 14,26-111 A 61718 314541521
U.'hét Böjt 4vasárnapja::János6,- 47=57;-ICKOr:-7,-4-10

. --'--
~ 642174411613 544
~ 64017451720 617

6 '.f 63817471829 649
3 t' 637 1748 1940 719re 635 1749 2052 750re 633 1751 22 4 822

"IE 631 1753 2316 856

12. het BÖJt 5. vasárnapJa: János 13 31-35- 1 Péter 1 17-25
22 Vas. 05 Judica 05 Fekete
23 Hétfő Frumenc Viktorián vtt
24 Kedd Gábor Gáb íőangy+
25 Szer. Irén *Gyüm. B.
26 Csüt. Manó Manó t
27 Pént. Hajnalka Fájd. Sz. tt
28 Sza. Gedeon K. János t

Virágvasárnap:-János 12, 1-8; ZSid_12, 1~_
Nagypéntek- Lukács 23 39-46; II Kor. 5, 14-21.

, , . ,
v. Márk 15, 22-32 ~6 1 1815 857 2350
t Márk 15, 33-41 tr 55B 1815 934 --
t Márk 15, 42-47 tr 556 1817 10 16 044
A. Márk 16, 1-8 ~ 555. 1819 11 3 134
t Márk 16, 9-20 .~ 553 18201155 219
t 1 Sám.1. 10-28 t-(€ 552 182211252 3 1
t 1 Sám.2, 1-11 ~ 549 18231354 310

13. hét ,
29 Vas 06 Virágvas. 06 Virágvas. 1 Sám.3 ~ 547 1824 14521414
30 Hétfő Izidor Kerény vt. tt 1 Sám.4, 1-18 t' 545 18 ~5 16 7 446
31 Kedd, Árpád Giíidö ap. tt 1 Sám.7, 3-17 t' 543 1827 17 191 419

.1

Jjöjtmás hv. Tavaszelö. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint.
Régente: Kos h."•. ~ Holdtölte 3.-án 1 Ó. 20 p. Már c i II S elején kemény fagy,
Tavaszkezdet 21.-én 7 óra 11p. ([ Utolsó negyed 9.-én 23 ó. O p. majd kevés enyhülés esőt hoz.

l.-éll a nap hossza 1í Ó. 2 p, fl Újhold 17.-én O Ó. 50 p. A hó második felében barátság-
116 végéig 1 ora 45 perccel nö. 1Első negyed 25.-én 1 Ó. 1 p. talan hüvös idő következik.
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Imé az Istennek ama báránya, akí elveszi a virág bűneit. János 1, 29.

- Egyházlör.té1Jeti -emlékeztető március hóra: '-3."Luther elhagyja Wartburgot 1522; Bod-
Péter t 1769. - 5. A magyar evangélikus lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli
törvényszék elé 1674. - 6. Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodel-
schwingli Frigyes * 1831. -.:. 7. A brit- és külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása
1804. - 8. Hrabovszky György * 1762; A spanyol inkvizició eltörlése' 1820. - 9. Per-
Iaky Dávid t 1802. - 10. Batizi András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542;
Fabó András * 1810. - 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814; Torkos
László t 1939. - 17. Geduly Lajos * 1815. - 18. Fabó András t 1874. - 19. Living-
stone Dávid * 1813. - 21. Bach Sebestyén * 1683. - 22. Abádi- Benedek beiratkozott
a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Herman *- 1663; Pius pápa Bécsbe érke-
zett, hogy Il. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására birja 1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás * 1684. -
26. Luthert megidézik Wormsba 1521. - 28. Cornenius Amos János * 1592; A zsolnai
zsinat megnyitása 1610. - 29. A schmalkaldeni szövetség megalakítása 1531. - 30. Má-

ria Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

Otthon: Az adóknak és abefeje·
zett vetés után a jégkár elleni bizto-
sításnak a befizetése.

A mezőn: A vetés folytatása. A
felfagyott ösziek száraz időben le-
hengerelendők.

A réten: A herések, ,Iu~erná$ok,'
legelők élesfogassal megboronálari-
dók.

Az istállóban: Ha a csikók lű-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A
kancát 3 héttel ellés után már rnér-
sékelten igába foghatjuk, A borjuk
tisztogatásat és nyírásáf nem 'k~tl 'el-
hanyagolni. Az igás állományt a fo-
kezott munka alatt jobban kell ab-
rakolni.

A gyÜmőlcsösben: A' gyümölcs-
magvakat el kell vetni. A bujtásó-
kat, dugványozásokat most fogana-
tosítjuk. A fák elültetése r iost biz-
tosabb, mivel a talaj már ; tm elege-
dett. A bogyós gyümölcse ket sza-
porítani kell.

A kertben: A spenót, kel, sárga-
és vörösrépa, késői borsó, kalará-
bé, fejessaláta, végül a korai bab el-
vetendő. Amelegágyak szellőzteté-
sétőI, beárnyékolásától, permetezésé-
töl, meg öntözésétől függ a palánták
fejlődése. A spárgaágy gondosan
porhanyítandó, g ondozandó. A sza-
mócaágyakat megkapáljuk.

A s.zőlŐben: A magas f ekvésű
szőlőkben, ha az időjárás megenge-
di, s a metszés az előbbi hónapban
már megtörtént. nyitni lehet.

A tnéhesben: A méhek szép idő-
ben már megkezdik a kijárast. Ügyel-
jünk, hogy a méheknek rnindig ele-
gendő ·táplálék'uk legyen.



Napok ., Evangélikus Római
katolikus

Bibliai
vezérfonál

, I
Nap I Hold

([ . kelte 1 nyugta kelte 1 nyugta
óp óp óo óp

ÁPRILIS

i

tt 11 Sám. 1, h-9 n 1541 1~ 28118 3~1 Szer. I Hugó Hugó pk. 54~
2 Csüt. Áron Nagycsüt. tt 1 Sam, 9, 1-14 n ~3~ 1830 1947 619
3 Pént. Naaypéntek Nagypént. ttt 1 Sám. 9, 15-24 ~ 53ö 1~ 32 21 2 653
4 Sza. Izi or 1Nszornbat tt l S.9,25-iglO,121 ~ 535 1832 2216 730

l4. hét Husvét 1. napján: Máté 28, 1-10; 1. Kor. 15, 12-20.
Husvét 2 napján- János 20 11-18; 1 Kor 15 54-58, ,

5 Vas. D Husvét vas. D Husvét vas 1 Sám. 10, 17-27 K 533 1833 2326 813
6 Hétfő Husvét hétfő "Husvét hétfő 1 Sám. 12, 1-25 K 531 1~35 9 2
7 Kedd Herman Herm. Jószef 1 Sám. 13, 8-14 ,Q,J 529 1837 028 958
8 Szer. Lidia Dénes pk. 1 S. 14,47-ig 15,8 d 527 1838 126 II O
9 Csüt. Erhardt Kenrád 1 S. 15, 9-26, 35 d 525 1840 214 12 5

10 Pént. Zsolt Ezekiel .!.
1 Sám. 16, 1-13 Á 523 1841 256 1312!

II Szo .• Leó 1. Leó p. 1 Sám. 16, 14-23 Á 521 1842 33i 1419
15. hét Husvét utáni 1. vasárnap: János 21, 15-19; 1. Péter 1, 3-9.

12 Vas. lDl Quasim. Dl Fehér vas. I Sám. 17, 1.221 =:: 519 1844 4 2 1527
13 Hétfő Ida Hermenegild 1S17,23-26;3'3-51 ::: 517 1845 431 Iti 31
14 Kedd Tibor Jusztin vt. 1 Sam. 18,11-16 ~ 515 1847 459 1738
15 Szer. Atala Anasztázia 1 Sárn. 20,1-13 W 518 lts 48 526 1840
16 Csüt. Lambert L B. József 1 Sám. 20,24·42 d 511 1850 546 1942
17 Pént. Anicét Anicét p. t 1 Sám. 24 ~ 510 1851 623 2043
18 Szo. [Ilrna Apollonius vt. 1 Sám. 28. 4-20 ~ 5 8 1852 655 2141

19 Vas. 182 Miser. Sajtóvas. D2 Misericor. 1 Sam. 31, 1·13 n 5 6 1854 731 2236
LO Hétfő Tivadar Tivadar hv Ján. 13, 1-5 n 5 4 1855 8 11 2328
21 Keddi Anzelm Parz Kenrád Ján. 13, 6-11 n 5 2 1857 855 --
22 Szer. Szótér Sz. József olt. Ján. 13, 12-20 ~ 5 O 1859 945 015
23 Csüt Béla Béla pk. vt Ján. 13, 21-30 ~ 459 19 01039 058
24 Pént I György György vt. t Ján. 13, 31-38 ~ 457 19 21137 126
~5 Szo. Márk Márk ev. Ján. 14. 1-6 ~ 455 19 21241 212

Husvét utáni 2. vasárnap: János 14, 1-B; Efezus 2, 4-10.16. hét

17. -hét Husvét utáni 3. vasárnap: János 12, 20~26; 1. János 4, 9-ll.

26 Vas. D3 Jubilate D3 Jubilate Ján. i4, 7-14 tr 453 19 41346 244
27 Hétfő Arisztid Kanizius Pét. Ján. 14, 15-24 tr 451 19 51455 315
28 Kedd Valéria Ker Pál hv. Ján. 14, 26-31 tr 450 19 716 7 345
29 Szer. Albertina Péter vt. Ján. 15, 1-8 n 448 19 81722 415
30 C"üt. Katalin S. Katalin Ján: 15. 9-17 re 447 19' 91838 447

Husvéthava. Tavaszhó. A hold fényváltozásai. Időjárás Herschel szerint.
Régente: Bíka h~va.

® Holdtölte 13 Ó. 32 p.
Április esős idővel köszönt be.~ Utolsó negyed 8.-án 5 Ó. 43 p.

Újhold 15.-én 15 Ó. 33 p. A hó közepe változékony. Az
l.-én anap hossza 12 ó.47p, ji) Első negyed 23.-án 19 Ó. 10 p. utolsó héten szép tavaszi napok.

a hó végéig 1 óra 33 p. nő. @ Holdtölte 30.·án 22 Ó. 59 p. I



II

Betegséginket 6 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-o
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 ediktum ával a hugenották (francia protestánsok) vallásszabadságát biztosította
1598; Ráth Mátyás * 1749. - 14. Győry Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augs-
burgba 1632. - 16.. Apaffy Mihály erdélyi fejedelern 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 rend ek 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 választj ák
a szerenesi országgyűlésen 1605. - 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.

otthon: A burgonyát vetésre elő-
készítjük. A Iucerrát, vörösherét és
kendermagot vetéi.re készletben tart-
juk. A magtári készleteket forgat-
tatjuk.

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

Az istállóban: A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot fordít-

. sunk. Az igás állatokat jól takarrná-
nyozzuk. A növendékállatok, ha elég
erősek, legelőre bocsáthatók. A zöld
takarmányra fokozatosan kell át-
menni. Legelőrehajtás előtt száraz
takarmányt kell adagolni. A februári
malacoknak elválasztására gondot
fordítsunk.

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

A zöldséges kertben: A termelés-
re kitelelr zöldségeket gondos válo-
gatás után kitiltetjük. A nyári zöld-
séget ritkítsuk. Elvetjük a babot és
a második borsót. Hagyrna-, speriót-,
retek-, répaféléle elültetése, illetve
vetése befejezendő. A hiányos korn-
ló- ~S spárga-táblákat most .pótol-
juk ki. Meleg időben amelegágyak
ablakait kinyitjuk, Az uborkát, díny-
nyét, s a melegágyakat éjjelenként
befedjük. A salátát, káposztát, pa-
radicsornot kiü!tetjük.

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

...... t

...............I
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22. hét Szentháromság vasárnapja: Máté 28, 16-20, Efezus 1, 3-14 .

Napok,

- ---- -_~_- - -
3 Vas 04 Cantate 04 Cantate Ján. 16, 16-24 X 441 1913 2219 652
4 Hétfő Florián Monika Ján. 16, 25-33 X 440 1915 2320 748
5 Kedd Gotthárd V. Pius p. Ján. 17, 1-8 d 438 1916 -- 849
6 Szer. Frida János ap. ev. Ján. 17, 9-19~ d 437 1917 013 955
7 Csüt, Napoleon B. Gizella Ján. 17, 20-26 A 436 1918 057 11 4
8 Pént. Gizella Mih. Wa. m. t 1 Kor. 1, 1·9 Á 434 1~20 135 1211
9 Szo. Gerzely Naz Gergely 1 Kor. 1, 10-17 - 432 1921 2 713119--. .Husvet utam 5. vasárnap: Lukacs 11, 5-13; I. TImotheus 2, 1--6.

Mennybernenetel ünnepe: Lukács 24, 50-53; Kolosse 3, 1-4.19. hét

10 Vas. 05 Rog ate 05 Rogate 1 Kor. 1, 18-25 ::: 431 1'923 2371425
11 Hétfő Mamertus H. Fer. !'O~ 1 Kor. 1, 26-31 ~ 4291924 3 31529
12 Kedd Pongrác Pongrác :~§. 1 Kor. 2, 1-5 pl 4281926 3301631
13 Szer. Szervác Bellann. +-t:: 1 Kor. 2,6-16 tR"l 4271927 3571734
14 Csüt. Mennybemenefelün. Aldozócsüt, 1 Kor. 3, 1.9 ~ 4261928 4251834
15 Pént. Zsófia· S. Sz. János-j 1 -Kor.3, 10-15 I~" 424\1929~4,55 19'33
16/Szo. Mózes Nep. János 1 Kor. 3.16-23 11' 4231930 5292030
20. hét Husvét utáni 6 vasárnap: János 7 33-39' Efezus 1 15-23, , ,
17 Vas. 06 Exaudi 06 Exaudi 1 Kor. 4, 1·5 11' 421 1932 6 7 2124
18 Hétfő Erik Venanc 1 Kor. 4, 6-13 11' 420 1933 650 2213
19 Kedd Ivó Cölesztin 1 Kor. 4, 14-21 ~ 419 1935 738 2251
20 Szer. Bernát Bernardin 1 Kor. 5, 1-13 ~ 417 1935 830 2337
21 Csüt Konstantin Bobóla Andr. 1 Kor. 6. 1-11 ~ 417 1936 927 --
22 Pént. Julia Julia sz. vt. t 1 Kor. 6, 12-20 ~ 416 1937 1027 012
23 Szo. Dezső Dezső pk. ttt 1 Kor. 7, 1-16 ~ 415 1939 1130 045

.. ..
. ,

24 Vas· O Pünkösd v. O Pünkösd v. 1 Kor. 7, 17-24 tr' 414 1940 1236 1 15
25 Hétfő Pünkösd hétfő Pünkösd hétfő 1 Kor. 7, 25·20 9! 413 1941 1344 144
26 Kedd Fülöp Nérei Fülöp 1 Kor. 8, 1-6 re 412 1942 1455 213
27 Szer. Béda Béd.et.Kán.t+ 1 Kor. 8, 7-13 re 411 1944 1610 243
28 Csüt. Emil .ÁgpsJpn Poko 1 Kor. 9, 1-6 "iE 411 1945 1726 316
29 Pént Maxim ~. Magd. ttt 1 Kor. 9, 7-16 ~ 410 1945 1842 355
30 Sza. Sándor Arki Janka tt 1 Kor. 9, 16-23 X_491946 1957 439
- ----- -. '

Punkosd 1. napján: János 14, 15-21; Efezus 2, 19-22 .
Pünkösd 2 napján: János 15, 9-16; Efezus 4 11-1621. hét

_~Vas. ID Szenthár. I Ol Sze~ár·11 Kor. 9. 24·27 II X 14 8194721

Pünkö.d hava. Tavaszilió.
Régente: Ikrek hava.
l.-én a nap hossza14é. 25 p,
a hó végéig 1 ö. 16p, nó.

A hold: fény.változáSai.
([ Utolsó negyed 7.-én 13 Ó. 13 p.
~ Újhold 15.-én 6 ó. 45 p.
]) Első negyed 23.-án 10 ó. 11 p.

1 ® Holdtölte 30· án 6 Ó. 29 p.

Idöjárás'Herschel szerint.
Máj u i első hetében tartés
szép idJ. 7 -töl kezdve sok eső.
23. után jobbra fordul. de gya-
kori zápor akadályozza az ero-

sebb Iölmelegedést.



Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róm. 8, 14.
Egyháztörténeti emlékeztet6 május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505); Nagy
István evangélikus superintendens * 1728. - 3. Bevthe István t 1612; Pósaházi János t
1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; LivingstoneDávid t
1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609; Zsilinszky Mihály * 1838. -
7. Sickingen Ferenc t 1523; Budai Ézsaiás * 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 pátens vissza-
vonása 1860; Luther kiskátéjának megjelenése 1529. - 19. Alkuin t 804; Az első nérnet
istentisztelet Wittenbergben 1525. - 20. TiIly feldúlta 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, hombáro-
kat szellőztetjük. A csűr és szerüs-
kert a behordás ra előkészítendő, rni-
vel később erre idő nem marad.

A mezőn:' Vetések gyomírtasát
foly tat juk, a répaf'élék, len, kender,
cirok vetését és utánvetéséf befejez-
zük. Előkészítjük a köles- és muhar-
táblákat. A takarmány és rozs eteté-
sét megkezdjük. Vörös here, balta-
cin, lucerna, zöld takarmány, esetleg
a széria 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 csikók at 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 szernzést. 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 (her élés). Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cse-
repet teszünk.

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

A méhesben: A méhek ebben a
hónapban rajzani kezdenek. A rajok-
ra vigyázni kell és befogni. A kaso-
kat a pókhálóktói tisztogatni kell.
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JÚNIUS
••Iz 6n testem bizon, étel, az 6n ,érem biz•• , Itll. M

l' Római Bibliai 1 Nap 1 Hold
Napok Evangélikus katolikus 1 vezérfonál kelte In~ugta ~elte In~ugta

ó. p. o. n. o. p. o p.

1 I Hétfői Pamfil Pamm vt. Il Kor. 10, 1-13 1d 4 7119481 d 51 631
2 Kedd. Anna Erazmus vt. 1 Kor. 10 14-221d 4 7119492254 7 sr
3 Szer. Klotild Klotild 1 Kor. 10,23-11,1 A 4 b 195023~6 ö48
4 Csüt. Kerény Urnapja 1 Kor. ll, 2-16 I Á 4 5 1951 - - 9!'>9
51 Pént. Bonifác Bonifác pk. t 1 Kor. ll, 17-261::: 4 511~ 52 O 11 II X
6 Szo. Norbert Norbert pk l~or. ll, 27·34 :-.:; 14 419531 041 1215

23. hét Szenthárornság utáni 1. vasárnap: Máté 13, 31-35; Csel. 4, 32-35.·

28 Vas.J o·f Arszlán ('05 Ireneus---I-.zsOltár 115 iif 14 420 1119471 410
29 Hétf~ Péter és Pál ISz. Pét. és Pál Zsoltár 84 I d 14 520 ]:20 4315 14
30 Kedd i Pál Pál em j ékez. I Zsoltár 86 d 14 6 20 1121 30 ti 26

SZ,entIván ha,va. Nyárel? I A hold fényváltozásai.
Időjárás Herschel szerint.

Regente: Rak hava. , Utolsó negyed 5.-én 22 Ó. 26 p.
Nyárkezdet 23.-án 2 6ra 17perc. I . Újh?ld 13.-án 22 ? 2 p. Jún i u s eleje még esös és
l.-én a nap hossza 15 6. 41 p, Első ~egyed 21.-en 21 Ó. 44 p. szeles. 5.-től tartós szép idő.
22.-igI8p.nő,h6végéig4p.fogy. ® Holdtolte 28.-án 13 Ó. 9 p, 20. után néhány esős nap.

7 Vas. 01 Robert i 02 Róbert hv. 1 Kor. 12, 4-11 - 4 3 1954' 1 U 13 21- 4 3 19 5411 35 14 268 Hétfő Medárd Medárd pk. 1 Kor. 12, 12-27 ~
9 Kedd Félix Prim. és Fel. 1 Kor. 12, 28-31 ~ 4 3 1954 2 2 1527

10 Szer Margit Margit kir.-né 1 Kor. 13, 1-13 i~ 4 3 19551 230 1628
11 Csüt. Barnabás Barnabás ap. 1 Kor. 14. 1-5 i~ 4 319561 25911728
121 Pént. Klaudiusz Jéz. Sz. Sziv. t 1 Kor, 14, 6-9 ~ 4 319571 331 1824
13 Szo. Tóbiás Páduai Antal 1 Kor. 14, 10-19 iM 4 2 1957 4 7 19 19

24. hét Szentháromság utáni 2. vasárnap: Máté 9, 9-13; Rórna 10, 1-15.
14[ Vas.-rD2 Vazul 103 Nagy Vaz. 1 Kor, 14, 20-25 ff \42 1958 448 2010
15 I Hétfő' Vid IJolán 1 Kor. 14, 26-33 ~~ 4 2 1958 5M 2056
16 i Kedd IJusztin Régisz Ferenc 1 Kor. 14, 34-40 ~ 42 1959 625 2138
!7 szer.I Töhötörn Rainer hv. 1 Kor. 15, 1-11 ~ 4 2 1959 720 2215
181 Csüt, Arnold

'.:,,"0::

Efrém ea. 1 Kor. 15, 12-19 ~ 4 2 20 O 818 2248
i91 Pént./ Gyárfás G~.é~Protáz§ II Kor. 15, 20-28 ~ 4 2 20 O 919 2319
20 ISzo. Ráíael Szilvér p. 1 Kor. 15, 29-34 tr 4 2 20 O 1024 23.47

25. hét Szentháromság utáni 3. vasárnap: Lukács 15, 11-32; Csel. 3, 1-16.
~2~11~v~a-s-.~D~3~~A

22 Hétfő Paulin
23 Kedd Zoltán
24 Szer. Iván
25.Csüt. Vilmo
26 Pént. János
27 Szo Lászlo

lajos D4 Gonz Alaj 1 Kor. I!), 35·49 tr 4 220 1 1129 --
a Paulin pk. 1 Kor. 15, 50-53 ~ 4 220 1 1237 015. Ediltrud 1 Kor. 15, 54-58 ~ 4 2'20 1 !348 044

Ker. Ján. szül. 1 Kor. 16, 1-9 In 4 320 1 15 t 1 14
s I Vilmos hv. 1 Kor. 16, 10-14 "18 4 320 1 1616 148
, Pál János és Pál t 1 Kor. 16, 15-18 GiS 4 420 1 1730 227,,'"

László kir. 1 Kor. 16, 19-24 ~ 4 420 1 1841 314

26. hét 'Szentháromság utáni 4. vasárnap: Máté 5, 13-16; Csel. 4, 1-12.



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 (szérda) minden vallásfelekezettöl megtartandó 'országos bőjtöt rendelt. -
7. Wasa Gusztáv királlyá választása 1523; Gerhardt Pált 1676. - 8. 1. Rákóczi György
* 1593; Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. 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 nyelvtanának 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.--·
18. 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 Concordia-könyv kiadása 1580. - 27. Eck és
Karlstadt vitája 1519. - 29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nera 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 kapálásat szorg al-
mazzuk. A burgonyabokrokat, rni-
helyt annyira növekedtek, feltöltjük.
A virágzó lucernát, vörösherét ka-
száljuk. A betakarított zabos bük-
könynek tarlój ába 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 rétekről
betakarít juk a szénát. Az ugart rel-
szánt juk, miután megtrágyáztuk.

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

A gyümöJcsösben: A cseresznyé-
töl és rneggytől a madarakat távol
tartjuk. A férges, lehullott almát,
körtét és szilvát a fák alól sertések
számára fölszedj ük. Állandó száraz-
ság idején a fáknak tövét jól meg-
öntözzük, porhanyóan 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 száritva, gondosan
osztályozzuk.

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

A méhesbeti: A méhes tisztán tar-
tására nagy gondunk legyen. Tart-
suk szem előtt az utóbbi utasításokat.
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JULIUS

26' Vas. D8 Anna
27 Hétfő Olga
28 Kedd Ince
29 Szer. Márta
30 Csut. Judit
31 Pént. Oszkár

D9 Anna assz. 2 Kor. 6, 1-10
Paritaleon 2 Kor. 6, 11-7, 1
Ince p. 2 Kor. 7, 2-7
Márta Sz. 2 Kor. 7, 8-16
Judit vt. 2 Kor. 8, 1-15
Lovolai Izn. t 2 Kor. R.16-24

,~ 142919431828
,d 43019421919
Á 431 194120 3
Á 43319392040
~ 434

1
19382112=: 435 19 36 21 42

253
4 O
511
625
740
850

_Na..:±angélikUS I
Római Bibliai Icr Nap I Hold

katolikus vezérfonál kelte In:yugta . kelte Inyugta
ó. p. O. p. o. p, ó. p.

1 Szer. Tibold Jézus sz. vére 2 Sám. 1, 17-27 Á 4 620 1122 9 738
2 Cs Ut. Ottokár Sarlós B. A. 2 Sám. 5, 1-7 Á 4 7 20 02243 851
3 Pént, Kornél Mind. sz. p. t 2 Sám. 7, 1-16 -.. 4 7 20 02313 10 1-4 Szo. Ulrik Ulrik pk. 2 Sám. 7, 17-29 -. 4 820 02340 11 9-27. hét Szenthárornság utáni 5. vasárnap: Lukács 9, 18-26; Csel. 5, 34-42.

5 Vas. g5 Enese D6 Zakk. Ant. 2 Sám. 11, 1-27 ~ 4 8 20 O -- 1215
6 Hétfő zajás lzaiás pr. 2 Sám. 12, 1-14 ~ 4 920 O O 61318-
7 Kedd Cirill Cirill és Metód 2 Sam. 15, 1-16 ~ 4 9 1959 034 1420
8 Szer. Teréz Erzséb. kir.vné 2 Sám. 16, 5-13 ~ 410 1959 1 21520·
9 CsUt. Lukrécia Veronika sz. 2 Sam. 18, 5.17I':f'II 411 1958 134 1619

10 Pént. Amália Amalia t 2 Sám. 22, 1-7 ff 412 1958 2 81714
11 Szo. Lili 1. Pius p. 2 Sám. 24, 1-25 ff 413 1957 247 18 7
28. hét Szentháromság utáni 6. vasárnap: Máté 21, 28-32; Csel. 8, 26-38.

-
12 Vas. D6 Izabella D7 Gua!. Ján, 2 Kor. 1, 1-11 '''fr 414 1956 331 1854~
13 Hétfő Jenő Anaklét p. 2 Kor. 1, 12-22 ~ 415 i955 420 1939,
14 Kedd Eörs Bonaventura 2 Kor. 1, 23-2, 4 ~ 416 1954 514 2017
15 Szer. Henrik Henrik cs. 2 Kor. 2, 5-11 ~ 417 1954 612 2051
16

1

Csüt Valter Kárrnelh. B. A. 2 Kor. 2, 12-17 ~ 418 1954

1

713 2123
17 Pént. Elek Elek hv. 2 Kor. 3, 1-6 ej! 418 1953 815 2153
18 Szo. Frigyes Kamill hv. 2 Kor. 3, 7-ll ej! 420 1952 921 2220,
29. hét Szentháromság utáni 7. vasárnap: Márk 4, 26-29; 1. Timotheus 6, 6-12.

19 Vas. D7 Emilia D8 Páli Sz. V. 2 Kor, 3, 12-Hl 1! 42111951102712247'
20 Hétfő Illés Jeromos hv. 2 Kor. 4, 1-6 n 422119 50 II35 23 j Ö
21 Kedd Dániel Praxedes 2 Kor. 4, 7-12 ~ 4231948124512348.
22 Szer. Mária Magd. M. Magdolna 2 Kor. 4, 13-18 ~ 42719471356--\\\

23 Csüt. Lenke Apollínár pk. 2 Kor. 5, 1-5 GIS 42b 19 46 15 81 O 23,,~
24 Pént. Krisztina B. Kinga t 2 Kor. 5, 6-10 .if 427194511620' 1 5
25 Szo. Jakab Jakab aps. 2 Kor. 5. ll-21 .if 427194517271 155
30. hét Szentháromság utáni 8. vasárnap: Máté 12, 46-50; Csel. 16, 16-32.

Jakab hava. Nyárhó.
Régente: Oroszlán hava.
l.-én a nap hossza 15 óra 55
perc, a hó végéig 55 perccel

fogy.

A hold fényváltozásai. .
([ Utolsó negyed 5.-én 9 Ó. 38 p.
• Újhold 13.-án 13 Ó. 3 p.
]) Első negyed 21.-én 6 ó.1I3 p.
® Holdtölte 27.-én 20 Ó. 14 p.

Időjárás Herschel szerint.
Július esővel kezdődik. Majd
változó idő mellett erősen lel-
melegszik, 1~.-án záporeső. Az-
után erős szél mérsékli a nyári.

meleget.
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Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róm. 8, 31.

Egyháztörténeti emlékeztető július horei, 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben tűz-
halált szenvedtek 1523, amit Luther eléglábari énekelt meg; Bárány György t 1757.
(* 1681). - 4. Gellert Keresztély * 1715, Vallásvita Lipcsében Luther és Eck között
1519. - 6. J. Leo római püspök Attila előtt 452;' Husz János ••• 1369 és t 1415. -
10. Kálvin János * 1509; anémet katolikus Liga megalakulása 1609. - H. 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
elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099. - 16. A pápa követei leteszik a kiátkozasi
bullát a konstantinápolyi Sophia 'templom oltárára 1054. (Keleti egyház szakadás.)
- 17. Kolbenheyer Mór * 1810; Luther kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon GoH-
fried t 1100; a pozsonyi evangélikus templomok és iskolák elvétele Kolonich által
1672; Perlaky Dávid * 1754; a vatikáni zsinaton 'a pápa csalatkozhatatlanságáról meg-o
állapított dogma kihirdetése 1870. - 20. A Károli Gáspár általlefordított Biblia ki-
nyomatásának befejezése Vizsolyban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a
jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné Róth Johanna-féle ösztöndíj-alapitvány léte-
sítése 1812. - 23. Bouillon Gottfried királlyá választása 1099; a baseli zsinat kezdete
1431; a nürnbergi vallásbéke 1532. - 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Prigyes " 1834.
- 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor * 1832. - 29. Kálvin tanainak 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.

Gazdasági tudnivalók
július hóra.

Otthon: A magtárak, hombárok
készen állanak a termés befogadásá-
ra. A szerüskertben az asztagok he-
lyét elökészttiük.

A mezőn: Kezdetét veszi az ara-
tás. A behordás után azonnal forga-
tunk. A repceföld tökéletesen elöké-
szítendő. Ha szükséges a tarlószán-
tásba még póttakarmányt vetünk. A
káposztát és dohányt kapálni kell.

A gyümölcsösben: A fák tövét
tisztán és porhanyósan tartj uk. Az
alma aszalást megkezdjük. Az oltvá-
nyok hajtószeméből nőtt hajtásokat
kötözzük. E hóban eszközöljük a ri-
bizke és pöszméte (egres) bujtását.
A magastörzsüek idomítására gon-
dot kell fordítani. A vadhajtásokat
el kell távolítani.

A kertben: Kiszedjük a hagymát
Helyébe téli retket, vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükséges, ritkítani kell. Az
érett virág és 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 megtágult ka-
rókat újra le kell verni.



AUGUSZTUS'

Napok Ev;ngélikUs ,1
Római

katolikus ve~!~~~~áj 1 ([ Ike't;~~ugta I kelt~I!~ugta
Ó. p. o. p. Ó. p. o. p.

II Sza I Vasas Péter I Vasas Sz. Pét.12 Kor. 9. 1-5 I 'rlf!l1436 1936 22 u~11O O
31. hét Szentháromság utáni 9. vasárnap: Máté 13, 44-46; Csel 17 16-34,,

010 Lig. AH. 'rlf!l2 Vas. 09 Lehel 2 Kor. 9, 6-15 437 1934 2236 11 5
3 Hétfő Hermina István er. 2 Kor. 10, 1-11 'rlf!l 439 1933 23 512 9
4 Kedd Domonkos Domonkos 2 Kor. 10, 12-18 ~ 440 1931 2335 1311
5 Szer. Oszvald Havas B. A. 2 Kor. 11, 1-6 ~ 441 193U -- 1410
ti Csüt. Berta Úr szinváltoz. 2 Kor. ll, 7-15 ti 443 1928 O 815 6
7 Pént. Ibolya Kajetan hv. t 2 Kor. 11, 16-33 ti 444 1926 046 16 O
8 Sza László Cirjék vt. 2 Kor. 12, 1-10 ti 445 19291 126 1650. . . ..'32. het

1% Vas. DIO Emőd Dll Vian.Ján. 2 Kor. 12, 11-18 ~ 445
Hétfő Lőrinc Lőrinc 2 Kor.12,19-13,4 ~ 448

II Kedd Tibor Zsuzsanna 2 Kor. 13, 5-13 ~ 449
12 Szer. Klára Klára sz. 1 Kir. 3, 5-15 ~ 450
13 Csüt. ~oly Ipoly ésKassz. 1 Kir. 3, 16-28 <;;« 452

1]4 Pént. zséb Özséb vt. ttt 1 Kir. 8, 1-11 <.f 453
15 Szo. Mária Nagy Bold. a. 1 Kir. 8. 12-27 <.f_ 454
33. hét

Szentháromság utam 10. vasarnap: Mate 23, 34--39; Csel. 20, 17-38..--,-----
19 24 2 15 17 35
1922 3 71816
1920 4 41853
1918 5 51926
1917 6 7 li:) 56
19 15 7 12 20 25
1914 8 182053
----

Szentharomsag utáni 11 vasárnap: Lukács 7, 3&-50; Roma 8,_3_3-,--39_.---,-__
9 12192612120
91010352151
9 811462224
9 6125623 3
9 414 62348
9 31514--
9 11614 040

Szentharomsag utam 12. vasárnap: János 8 31-36; Csel 16 9-15

]6 Vas. Dll Ábrahám 012 Joakim 1 Kir. 8, 35-53 ~ 4561
17 Hétfő Anasztáz Jácint hv. 1 Kir. 9, 1-9 n 4571
18 Kedd Ilona Ilona cs. 1 Kir. ll, 9-13 'IE 4581
l~ Szer. Huba LaJOS pk. 1 Kir. ll, 28-40 'IE 5 01
20 Csüt. István király *Sz. István k. I Kir. 12, 1-24 ~ 5 21
21 Pént. Sámuel Sant al Franc.] i Kir. 12, 25-33 ~ 5 21
~2 Sza. M.enyhért Timót 1 Kir. 13, 1-9 !lJ 5 31. . .34. het

2
, ,

3 Vas. 012 Farkas 013 Ben. Fül. I Kir. 14, 1-18 ,d 5 5 1859117 8 141
24 Hétfő Bertalan Bertalan aps. 1 Kir. 17, 1-24 Á 5 6 185"71754 249
25 Kedd Lajos Lajos kir. 1 Kir. 18, 1-20 Á 5 8 185511834 4 1
26 Szer. Izsó Zefirin p, 1 Kir. 18, 21-40 Á 5 9 185319 9 515
27 Csüt. Gebhárd Kalaz. József 1 Kir. ltl,41-19,8- 510 1851 1940 628-28 Pént. Agoston Agoston pk. t 1 Kir. 19, 9-18 - 511 1850 20 9 738-29 Sza. Erneszt Ker. Ján. fejv. 1 Kir. 21, 1-16 ~ 512 1848 2037 847. .Szentharomsag utam 13. vasárnap: Mark 12, 41-44; 1. Peter 2, 1-10 .

'1014Lim.Rózall Kir. 21, 17-291~ 151411846121 5119g'3
Rajmund l Kir. 22, 6-28 ~ 1516 1844121 35 1057

l.-én a nap hossza 15 óra, a hó
végéig 1 óra 3.~perccel fogy.

A hold fényváltozásai.
([ Utolsó negyed 4.-én O Ó. 4 p.
~ Újhold 12.-én 3 Ó. 28 p,
) Első negyed 19.-én 12 Ó. 30 p.

I ® Holdtölte 26.-án 4 Ó. 46 D.

1

"
Időjárás Herschel szerint.
Augusztus 1-12. kellemes szép

'1 idő. Majd néhány borult nap
után gyakori záporesők és hűvös

nyári napok következnek.

Kisasszony hava. Nyárutó.
Régente: Szűz hava.
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Légy hív mindhalálig. Jel. 2, 10.

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; Ríbiní 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 pf'alzi választot
kiáltják ki királyuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A: t 1890; Zelenka Pál * 1839. -
20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimrner Gottlieb Ágost * 1793; Pálfy József * 1812. -
24. A párizsi vérrnennyegző 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: Folytatjuk a forgatást,
szántástés boronálast. 'vagyis előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly-
tat juk a. tengeri ritkításat. - A tarló-
répát kapáljuk. gyomláljuk. A lent,
kendert nyűjjük és áztat juk. A réte-
ketkaszáljuk. A repcét és a zöld-
takarmánynak való tozsot elvetjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét

lés 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 -sohasern rázzuk. A gyü-
mölcsmagvak gyűjtését foly tat juk,
de csak ,jófajta és teljesen érett gyü-
'l1ölcsök magvait tegyük el. A jövő
évben ültetendö fák számára már
most lehet gödrök et ásni. A málna
felnőtt ágait visszavágjuk és az el-
gyümölcsözött haj tásokat tövüknél
levágjuk. Az érett gyümölcsöket
most kell beiőzni és aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni.
Betakarít juk a korai burgonyát és a
mákot. Elvetjük a téli -sálá't.3l. Az új
szamöca ágyasokba elültetiük 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.

••••••••••••••••..••..••••••••••••••••••••••..••.••••••••••••••·••··•••••••••···1



SZEPTEMBER

Napok Evangélikus I Római
I

Bibliai I[ I Nap I Hold
katolikus vezérfonál kelte 1nyugta kelte 1nyugta

ó, p. O. D. Ó. p. o. p.
1 Kedd' Egyed Egyed 1 Thess. 1, 1-10 ,Hj517 1842122 8 1159
2 Szer. Reoe-ka István / kir. 1 Thess. 2, 1-12 H 519 18402244 1257
3 Csat. Hilda Manszvét pk. 1 Thess. 2. 13-20 H 519 1839 2323 1352
4 Pént. Ro.z.tllia Viterb. Róza t 1 Thess. 3, 1-13 H 521 1837 1444
5500. Viktor Juszt. Lőnric 1 Thess. 4, 1-12 ~_t~2218 34 O 81531.

36. hét Szentháromságutáni 14. vasárnap: János 5, 1-14; 1. Timotheus 1, 12-17.

6 Vas. 014 Zakariás 015 Ida 1 Thess. 4, 13-18 ~ 524 1832 059 1613
7 HéMő. Regina Kassai v-értan. 1 Thess. 5, 1-11 ~ 525 1830 154 1651
8 Kedd Mária *Kis Boldog a. 1 Thess. 5, 12-22 ~ 527 1828 253 1726
9 Szer Ádám Kláver Péter 1 Thess. 5, 23-28 ~ 527 1821 .356 1757

10 Csüt. Erik Tolent Miklós 2 Thess. 1, 1-12 tr 529 1824 5 11827
II Pént. Teodóra . Prot. és Jác. t 2 Thess. 2, 1-12 tr 530 1822 6 81855
12 ·S2o. Guidó Mária neve 2 Thess. 2, 13-17 n 532 1820 716 1927
37. hét Szentháromság utáni 15. vasárnap: János 11, 1-11; II. Thess. 3, 6-13.

13 Vas. 015 Ludovika 016 NotbUrgal2 Thess. 3, 1-5 n 533 1818 826 1954
14 Hétfő Sseréake S~: felmag. .. 2 Thess. 3. 6-18 'E 535 1816 936 2026
15 Kedd Nikodém Fájdalm. Szuz Jonás 1-2, 1 'IE 536 1814 1047 21 2
IG Szer. Edit Korn p. Kn.r] Jónás 2, 2-11 'E 537 1812 1157 2145
17 Cs tit. Ludmilla Sz. Fer. seoh. Jónás 3 ji! 538 1810 13 4 2235
18 Pént. Titusz Kup Jánosttt Zsoltár 130 ji! 540 18 8 14 62332
19 S2o. Vilhelmina Január vt ...... d 541 18 6,15 2--Il

38. hét SzentlRáromság utáni 16. vasárnap: Máté 11, 25-30; Zsid. 12, 18-24.

20 Vas. 01ti Friderika 017 Euszták Zsoltár 80 dl543 18 311552 036
21 Hétfi5 Máté Máté aps. Zsoltár 34 Á 544 18 11631 144
22 Kedd Móric Móric vt. 2 Kir. 2, 1-14 Á 546 18 O17 6 255
23 Seer. Tekla Tekla sz. vt. 2 Kir. 5 ..- 546 1758 17 S8 4 7-24 Csiit. Gellért Fogolykiv, M 2 Kir. 17, 1-18 - 548 1756 18 7 517--25 Péní, Kleoíás Gellért vt t 2 Kir.'18, 1-16 ~ 54911754 1834 628
26 Szo. Jusztina Cipr. és Juszt. 2 Kir. 18. 17-25 ~ 5511751 19 4 735
39. hM Szentháromság utáni 17. vasárnap: Máté 12, 1-8; Zsid. 4, 9-13.

27 Vas. 017 Adalber t 018Kozm.,D. 2 Kir. 19, 20-37 ~ 552 174911933 841
28 Hétfö Vencel Vencel kir. 2 Kir. 20, 1-11 lFfI1I! 554 1748 20 4 928
29 Kedd Mihály Mihály Wan. 2 Kir. 20, 12-21 ~ 5541746 20391045
30 Szer Jeromos Jeromos es. 2 Ki- 22. l-J3 H 55611743 211811142
.Mihály bava. Őszelő A hold fényváltozásai.

Időjárás Herschel szertnt,
:Régeate: Mérleg hava. ([ Utolsó negyed 2.-án 16 Ó. 42 p.
'Öszkezdet 23.-án 17óra 17perc. ~ Újhold 1O.-én 16 Ó. 53 p. Sze p t e m ber nagyobb részé-

l.-én a mp hossza 14 Ó. 25 p, ) Első negyed 17.-én 17 Ó. 56 p. ben egyenletes meleg időiáráa.
,. hó végéig lóra 41 perc. fogy. ® Holdtölte 24.-én 1') Ó. 34 p. • Az.utolsó héten vatteaóra fordliL



Tanuljátok meg tölem, hogy én szelíd és alázatos szívii vagyok. Máté II, 29.

Egyháztörténeti emlékeztet6 szeptember hóra: .1. A császári pátens kiadása a magyar
protestáns egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György * 1567. - 3. Bethlen
Gábor seregével elindul II. Ferdinand ellen 1619. - 5. Thököly Imre * 1657. -
7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-félealapítvány 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; Erdödi zsinat 1545. - 21. Savonarola Jeromos * 1452; Luther
újtestamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. Thököly Imre 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 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi vallásbéke 1555. - 27. A porosz

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

Gazdasági tudnivalók
szepternber hóra.

Otthon: Foly tat juk agabonakész·
letek forgatását, rostálásat. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.
A babot száraz helyen tartjuk. A
búzavetömagot vetés előtt gondosan
csávázta tni kell.

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

A mezön: A rozs és búza vetését
megkezdjük. A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A bur-
gonyát felszedjük. A tengerit letör-
jük, 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 f'agy-
jon. Az ösziek elvetése után folytat-
juk a tavaszi ak részére a szántást.

A gyűmoícsosben: A gyümölcs
szedése s osztályozása. A kertben
szedjük a magnak valókat. Alma- és .
körte magok vetése megkezdődik.

A szőlőben: E hónapban van a

~:i~~I~:i;~~~~::~~:E~r::á:::;:~:;;.1'-.· .........••..••••••••••••••••.....••••••••••••
fürtöktől elvonják a napot. Ilyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást ül-
tessünk.

A méhesben: A méhek sejtjeit e
hó vége felé már föl lehet metszeni.
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OKTÓBER
••Más fundamentomot senki sem Y8thet .•• ,i,

Napok Evangélikus Római
katolikus

1 Csüt. Malvin ~eii1ig pk. 2 Kír. 22, 14-20 ti' 15571741122 11236
2 Pént. Petra Orangyalok t 2 Kir. 24, 1-16 ~ 1549173922491325
3 Szo. Helga Liziői Teréz 2 Kir. 25, 1-17 ~ 6 11737,224214 8

40. hét Szentháromság utáni 18. vasárnap: Márk 10, 17-27; Jakab 2, 10-17.

4 Vas. 018 Ferenc 019 Ass. Fer. 2:Kir. 25, 18-30 ~ 16 21735---= 1449
5 Hétfő Aurél Placid vt. Zsoltár 126 ~ 6 31734 039 1534
6 Kedd Brúnó Brunó hv. Zsoltár 145 ~ 6 41732 140 lG 57
7 Szer. Amália I Rozsaíüz. kir. 1 János 1, 1-4 fT 6 61729 2441626
8 Csüt. Etelka Magy. Nagya, 1 jános 1, 5-10 <f." 6 71727 3511655
9 Pént. Dénes I Dénes pk. t 1 jános 2, 1-6 fl' 6 9 17 25 458117 24

10 Sza. Gedeon Borgias-Ff'T. 1 Jártos 2, 7-ll n 6101723 6101754
41. hét Szentháromság utáni 19. vasárnap: János 9, 24-41; Jakab 5, 13-20.
11 Vas. 019 Brigitta 020 Placidia 1 János 2, 12-17 n 6121721'""'-7-"-22-:'-18-25
12 Hétfő Miksa Miksa 1 jános 2, 18-23 ~ 6131720 83519 1
13 Kedd Kálmán Ede kir. 1 jános 2, 24-29 ~ 6141718 9471942
1'4 Szer. HeJé'n 'K'áll1szt. p. 1 János 3, 1-10 "j("'" 6"1'6t7 11)10572031
15 Csüt. Teréz Teréz sz. 1 János 3, 11-18 j("" 6171714

1

12 22126
16 Pént. Gál Gál ap. t 1 jános 3, 19-24 RJ 619171213 012228
17 Szo. Hedvig Alacoque Mg. 1 János 4, 1-6 RJ 6211710113492335
42. hét Szentháromság utáni 20. vasárnap: János 15, 1-8; Rórna 14, 1-9.
18 Vas. 020 Lukács 021 Luk. ev.} János 4:-7-16-A 621117914-3-1--;---
19 Hétfő Luciusz AIk. Péter 1 jános 4, 17-21 A 623 17 715 7 044
20 Kedd Iréne Vendel 1 János 5, 1-12 ::: 62417 51539 153
21 Szer. Orsolya Orsolya vt. 1 janos 5, 13-21 ::: 626 17 3 16 8 3 4
22 Csüt Előd Korcula sz. Hoseás 1 twsf 62817 11636. 412
23 Pént. Gyöngyike Ignác Pálr. t Hoseás 2, 4-25 'Ffll 629 1659 17 4' 520
24 Sza. Salamon Ráfael főa Hnseá~ 3. 1-3 "!Fl 63016581734 626
43. hét Szentháromság utáni 21. vasárnap: János 10, 23-30; 1. Thess. 5, 14-24.

Reformáció ünnepén: János 2, 13-17; 1. Kor. 3, ll-23.
25 Vas. D21 Blanka 022 Kr. kir. Hóseás '4, 1-10 11lf!I!! 63211656 rs 3\7.3026 Hétfő Dömötör Dömötör Hoseás 5-6, 6 I~ 6331654 1836 832
27 Kedd Szabina Szabina vt.. . Hoseás 7, 8-16 ti' 63511652 1913 932
28 Szer. Simon Si mon és Jud. Hoseás 8 ti' 6371650 19541028
29 Csüt. Zenó Nárcisz pk. Hoseás 9, 10-17 ti' 637 164920401119
30 Pént Kolos Rodr. Alfonz+ Hoseás 10, 9-15 F(€ 639 1647(213112 5
31 Sza. Reform. eml . F~rbc::;"~ tt Hóseás 11 ~ 640 164622 '26 1246

Refo~Dláci6 hava. Öszh6. A hold f'ényváltozásai, Időjárás Herschel szerint.
RégeDte: Bököly hava. , Utolsó negyed 2.-án 11 ó. 27 p. akt nb ertaJtós ősziesékkel
l.-én a nap hossza 11 ó. 54 p,

Újhold 1O.-én 5 ó. 6 p. kezdődik,16.·tólszépidő.~4.-én
:) Első negyed 16.-án 23 Ó. 58 p. megkezdődnekaz őszi c, öz é-

a hó vé éi 1 Ó. 42 p. fogy. @ Holdtölte 24.-én 5 Ó. 5 p, sek,sokszorködös.g g
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Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. I. 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 anapon 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; I. 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 Almesdnal 1604. A magyarhoni evangé-
likus egyetemes egyházi Gyámintézet megalaoítása 1860. - 16. Cranach Lukács t 1553.
18. A wittenbergi egyetem megalapítása 1502. - Pákh Mihály * 1795. - 19. Thurzó
Imre t 1621. - A Baldacsy-féle alapitvány létesítése 1876. - 22. Sántha Károly
* 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westfáliai béke. megkötése 1648. -
25. II. József türeimi 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. Takarékoskodní
kell a szálas takarrnánykészlettel,
amíg lehet zöldet is kelJ adagolni.
Gondosan kell a töreket és polyvát
raktározní, A tengeri, a répa s a bur-
gonya betakarítását sürgősen be kelJ
fejezni. A sárgarépát és petrezsely-
met a pincében homokba rakjuk.

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 kelJ a gyümölcsfák tö-
vét. A fiatal fák törzsét tövises ágak
felkötéséveI 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 avasodjék.

A kertben: Termény takarítás,
ásás, trágyázás.

A szőlőben: A' szüretet legjobb
száraz időben tartani.

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

r:::::: ··:::::..:::·..:::::"""·"""""""""""""··": ".".".""
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NOVEMBER

1

Római Bibliai Nap Hold
Napok _,~angélik~S kaiolikus vezérfonál [~e~e In~u~a ~el~~ Ini~~a

44. hét Szentháromság utáni 22. vasárnap: Máté 24, 15-28; 1. Thess. 4 13-18 ..
1 Vas, "022 Mariann, 023 Mind. sz. Hozseás 13, 1-14 ~ 642 lb44 23 :L4 132
2 Hétfő Achill Halc ttak nap Hozseás 14 ~ 644 164.) -- 13 b
3 Kead Gyöző Hubert pk Római 5, 1-5 ~ 646 1641 026 1426
4 Szer. Károly Borromei Kár. Római 5, 6-ll ty 647 1ti 39 1 31 1454
5 Csüt. Imre Imre herceg Római 5, 12-21 ty 649 163ö 23~ 1522
-6 Pént. Lénárd Lénárd hv. tRómai 6, 1-11 n 650 1637 347 154~
7 Szo Rezső Engelbert pk Római 6. 12·14 n 651 1635 45~ 1622--

2
6

45. hét Szentháromság utáni 23. vasárnap: Máté 25, 31-46; II. Thess. 1, 3-10.
8 Vas. 023 Gottfried 024 Gottfried Római 6, 15-23 ~ 653 1634 613 1756
9 Hétfő Tivadar Tivadar vt. Római 7, 1-6 'fE 655 1632 729 1735

"10 Kedd Luther Avell. András Római 7, 7-13 j;'l" 656 1631 ~43 1ö 22
11 Szer. Márton Márton pk. Római 7, 14-25 .if 658 162\J 952 1916
12 Csüt. Jónás Márton p. Római 8, 1-11 d 659 1628 1054 ~O 17
13 Pént. Szaniszló Koszt. Szan. t Római 8, \2-16 d 7 O 1628 II4~ 2124
]4 Szo. KIementina Jozafát vt. Római 8 17-27 At, 7 2 1626 1233 2235
46. hét Szentháromság utáni 24. vasárnap: János 6, 24--29; II. Kor. 9, 6-1l.
15 Vas, Aratási hálaadó p25 Nagy Alb. Római 8, 28-39 A 7 3 1b 25 13 II 23 45
16 Hétfő Ottmár Odön ok, Joel 1 - 7 5 16241344 ---17 Kedd Hortense C.,od. Gergely Joel 2, 1-12 - 7 7 16221413 054-18 Szer. Ödön Péter-Pál baz. Joel 3 - 7 8 1621144023-1~ Csüt. Erzsébet Erzsébet assz. Jakab 1, 1-18 l~710 16 20 1::> 71 3 10

O Pént. Jolán Valois Félix t Jakab 1, 19-27 712 16 20 I5 35 4 15
1. Szo. I Oltvér Sz M. bemut. Jakab 2, 1-13 ~ 712 1619163519

2
2
'!7 hét Szentháromság utáni 25 vasárnap' Máté 24 37-51; II Péter 3 3-13
22
23
:L4
25
~6
27
28

, ,
Vas, Halottak ennepe 02ö Decilia vt. Jakab 2, 14-26 ~ 713 16 is 1635 631
Hétfő Kelemen Kelemen p Jakab 3, 1-18, ti 715 1617 1710 723
Kedd Emma Keresztes Ján. Jakab 4 ti 717 1616 1749 lS 20
Szer. Katalin Katalin vt Jakab 5, 1-6 tt 7Hs 1615 1834 913
Csüt. Milos Berch, Sz, Ján, Jakab 5, 7-12 ~ 720 1614 1922 10 2
Pént. Virgil Ermes Mária t Jakab 5 111-20" ~ 720 1614 2016 1044",-
Szo. Stefánia Pignatelli hv, Judás 1-4 ~ 722 1614 21 13 1123

.••, Az egyházi év kezdete_

48. hét Advent 1. vasárnapja: Lukács 1, 68--79; Zsid. 10, 19-25.

29 Va'2'IDl Noé I Ol Ádv. l,vas'IJUdáS 5-19 1~ 723116131221211157
30 Hétfő András András aps. Judás 22 23 ~ 724161223141228

Ádvent ba .•.a. Öszutó.
Régente: Nyilas hava.
I.-én a nap hossza 10 Ó. 2 p,
a hó végéig 1 Ó. 16 P fogy.

Időjárás Herschel szerint.
November első hete derűs és
szeles. Majd változóra fordul.
17.-től nagyon esős, 22.-én havas

eső is lesz.

A hold fényváltozásai.
[ Utolsó negyed l.-én 7 Ó. 18 p.
• Újhold 8.-án 16 Ó. 19 p.
) Első negyed 15.·én 7 Ó. 56 p.
® Holdtölte 22.-~n 21 Ó. 24 p.
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, Mindenben' hálákat adjatok. I. Tess. 5, 18.

Egyháztörténeti emlékeztető november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemisza
Péter "Az evangéliumokból és az epistolákból való tanulságok" címü munkája 1. ré-
szének nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). --:- 8. A fehérhegyi csata
1620. - 9. Chemnitz Márton * 1522; az artikularis helyekről szóló törvény meghozatala
168l. - 10. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe 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. Illésházy István nádorra
választása 1608. - 21. Schleierrnacher Frigyes * 1768. - 22. Lethenyei István a witten-
bergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter t 1634 -. 24. Knox János t 1572
(* 150.'). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán pápa 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 lernorzsoliuk,
de mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükség es.
Megkezdjük a takarmányrepcével az
etetést. Bevég ezzük a kendertörést
és tilolást. Megkezdjük a fonást.

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takar-
m ánya szűkebbre szabható. AJ vem-
hes állatokat gondosan jártat juk és
takarrriányozzuk. A fejőstehenekkel
megkezdjük a répaetetest. Minél ned-
vesebb a takarmány, annál több a
tej, ba kellő erőtakarmányt adag o-
lunk, úgy annál több a vaj. Nagyon
fontos az állatok vakarása és kef é-

lése. '
A mezőn: Míg az idő engedi,

száritunk. Ha a szántás kifogyott,'
trágyázunk.

A gyümőlcsősben: Tr ágyázunk s
a száraz ágakat levag dossuk. Lomb-
hullatás után perrnetezünk.

A kertben:~Tisztogatunk, trágya-
zunk és ásunk.

A szőlőben: Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a sző-
löket, még mielőtt beállanának a fa,
gyok. Trágyázás. Akarók felszedése.

A méhesbeti: A kasakat be kell
, f ödni, hogy '1 rnéhek a hideg ellen

védve legyenek.

....... " .
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DECEMBER

Napok I Evangélikus Római
katolikus I I

Nap I Hold'
c[ keltel nyugta kelte I nyugta

fl n 6, p fl p Ó p

Bibliai
vezérfonál

II Kedd Elza .. J::.,,1c gj ,1) t< , I Zsoltár 24 1 1:" nö lb 12 -- 1256
.2 ISzer. Aurélia Bibiana vt, Jelenések 1, 1-8 ~ 72716 II 019 132331 Csüt, Olivia Xavér Ferenc Jelenések1,9-20 ~ 7L8 1611 125 1350
41 Pént., Borbála Borbála t Jelenések2,1-7 ~ 7301610 234 1419
5 S70 Vilm a Sz abbasz an, Iele nések 2. fl-ll ~ 1731116101 3 46 1450

4!1. Ilet Advent 2. vasarnapja. Lukacs 17,20-30; II. Peter 1, 3-11
6 Vas. D2Miklós D2 Miklós pk. Jelen.2,12-17 ~ 73216 9 5 1 1526
7 Hétfő Ambrus Ambrus pk. Jelen.2. 18-29 "1: 733 16 9 61616 8
8 Kedd Mária Szepl. fogant. Jelen.3, 1-6 ~ 734 1ti 9 730 17 O
9 Szer. 'Na tália Furier Péter Jelen. 3, 1-13 ~ 735 16 8 8 39 17 5~

10 Csüt. Judit Melkiades p. Jelen. 3, 14-22 d 73516 9 9 3~ 1\:1 6
II Pént, Árpád Damáz p. t Jelen. 21, 1-8 !lJ 737 16 9 1Q:50.2018
=-12::-'-.;S:-:z:-:-0_.-,--G_á_b_fJ.-·e;-lI_a-,-;:--,-_0"'7ti_li_a-:---:--;-;-:-~Je-,le;-n-,'2'-01,,-.~~7_A_ 73~ 1~ 9 II 1221 32
50 hét Advent 3. vasárnapja: Máte 3,.1-11; II. TI'ffi~theus_4,_5-8.-.,---.,---
13 Vas. D3 Luca D3 Luca sz. Jelen. 22, 1-5 A 739 16 9 11 48 2244
14 Hétfő Szilárdka Nikáz pk. Jelen. 22, 6-15 ::: 74016 9 121h 2353
15· ~edd Johanna Valér -Jelen, 22, 16-21 :' 740]fl 9124.6--
16 Szer. Albína Etel cs Kán.t] Lukács 1, 1-4 ~ 741 16 10 13 J 3 1 1
17 Csüt. Lázár Lázár Lukács 1, 5-17 1(11[ 742 1610 1339 2 8
18Pént. Auguszta Grácián ttt Lukács 1, 18-25 ~ 7431610 14 7 3 II
19 Szo. Viola Pelagia tt Lukács 1. 26-38 ~ 74316101434 414

Advent 4. vasárnapja: János 1, f5-18;CJáilOS C 1-=4:
Karácsony 1. napján: Máté 1, 18-23; 1. János 3, 1-5.

Karácsony 2. napján: János 1, 1-14; Zsid. 1, 1-6.
5t. hél

20 Vas. D4 Teofil I D4 Timót vt. Lukács 1, 39-45 .~ 744 17 II 1510 515
21 Hétfő Tamás Tamás ap. Lukács 1, 46-56 ti 745 1612 1547 613
22 Kedd Zénó Zénó Lukács 1, 57-66 ti 745 lb 12 1631 7 8
23 Szer. Viktória Viktória Lukács 1, 67-80 ~ 746 1613 17 17 758
24 Csüt. Ádám, Éva Ádám Éva ttt Lukács2, 1-14 ~ 746 1613 18 9 844
25 Pént. Karácsony. Nagykarács. Lukács 2, 15-20 ~ 747 1614 1~ 5 924
26 Szo. István' vt. . Sz. Istv. I. vt. Lukács2, 21-35 ~ 747 1614 20 3 959.52. hét Karacsony utáni vasárnap' Lukács 2 25-32; II Kor 5 1-9, ,
27 Vas. D János " D János aps. Lukács2, 36-40 ~ 74711615/21 31031
28 Hétfő Kamilla Aprószentek Lukács 2, 41-52 1:" 747161522 6 II O
29 Kedd Dávid Tamás pk Zsoltár 147 <f 748 16 ]6 23 91126
30 Szer. 1 Zoárd IDávid Zsoltár 127 <f 1

748 1617 -- 1152
31 Csut. Szilveszter Szilveszter Zsoltár 100 ~ 74~ 16 IB 015 1219

" A hold fényváltózásai.Karácsony bava. TélelG. Időjárás Herschel szerint.
Rigente: Bak bava. c[ Utolsó negyed l.-én 2 ó. 37 p. December első napjaiban több-~ Újhold 8.-án 2 Ó. 59 p.Telkezdet 22.-en 12 ó 40 mp. l Első negyed 14.-én 18 Ó. 47 p. ször havazik. 14 -én kiderül, d
Elsejen a nap hossza 8 ó 46 p, 617Holdtölte 22.-én 16 Ó. 3 p. föl nem me egszik. 27.-től kelle
22.-ig 19p.-el fogy és hó végéig mes a hó vé én sok hó.

e

1 ]) Utolsó negyed 30.-án 190.37 p. I g
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Dicsöség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az ernbereknek

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 tri eden ti 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 Erdélyból 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 r'1552';Vitnyédi István * 1612; Szemerer Matkovich Pál t 1823. - 21. Limber-
ger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818. - 23. Id. Ács Mihály t 1708. - 24.
Thurzó György t. 1616; Bahil Mátyás t 1761.-27. Pákh Mihály t 1858.-29. Bocskay
István t 1606. - 31. Wiclif János t 1384; Nikolsburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri

János t 1659.

Gazdasági tudnivalók
december hóra.

Otthon: Foly tat juk agabonafor'
gatást, rostálást, triörözést. A ten-
gerit szükség let szerint morzsoliuk.
A kerti magvakat és gyógynövénye-
ket osztályozzuk, a fölösleget érté-
kesltjük. A gyümölcs kiválogatását
gonddal végezzük, mert a romlott
gyümölcs elrontja a többit is. A fo-
nást foly tat juk, a gazdasági szövést
megkezdjük . Fokozatosan. valamény-
nyi gazd. naplónkat lez árjuk, hogy
január havában a vagyonrnérleget
elkészíthessük. Pontos számadás nél-
kül csak saját zsebünket -csapiuk be.
Az évi adókat és számlákat ki kell
egyenlíteni. A követeléseket az új
nvtlvantartásba . át' ReJ.l vezetnr.. Ko-
sárfonás, kefekötés, fafaragás a téli
hónapokban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük, hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypusztítás-
nak. A hlzók istállóját melegen tart-
suk. Csak állott vizet itassunk. Úgy
szellöztessük 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 hlzóba fogott ser-
tések moslékát sózzuk, mert Igy ét-
kesebbé válnak. Ha a szemes tenge-
rit nem szivesen eszik, darálva ada-
góljuk. . .

A baromfiólban: Gondoskod-
junk érdes, . íszapmentes ' homokfür«:
döröl állott vízről. Nagy hidegben a
taréjnkat vazelinnel vagy sótalan
zslrral kenjük be.

•• _. _. _ •••••• _..... • ••••••• _ ••• ' •••• _. - _ •••• _.• _. _ •••••••••••••••••••••••••• : ••••• ".0 _ ••• '. •.••• _ •• ~.



Névnapok:
~bel január 2 Eduárd márc, 18, Ibolya aug. 7 Ludmilla szept. 17 Rezső (Rudolf) Apr. 17,
Abrahám aug. 16 lT!áj. 26" okt. 13 Ida apr, 13 Ludovika szept. 3 nov. 7
Achil november 2 Edith szept. 16 Ignác febr. 1, jul, 31, Lukács okt. 18 Rikárd április :1
~dalbert szept. 27 Egyed szept. 1 okt 23 Lukrécia julius 9 Róbert [unius 7 .
~dám szept. 9 Elek julius 17 Ildikó március 10 Makár január 2 Rókus aug. 16 ,-
Adám, Éva dec, 24 Elemér febr. 28 Illés julius 20 Magda május 27 Róland május 29
Adél jan, 29 Eleonóra febr. 21 lima ápr, 18 MagdolnajuI.22,aug.3 Roman febr. 29, aug. 9
'Adolár ápr. 21 Ella febr. 10, máj. 24 Ilona aug. 18 Mal vina okt. 1 Róza .aug. 30
Adolf február 12 Előd okt. 22 Imre nov. 5 Manó rnárc, 26 Rozália szept. 4
Adorján márc. 5 Ivira febr. 10 Ince julius 28 Marceil január 9 Rufina julius 10
4gota jan. 11, febr. Elza dec. 1 Ipoly aug. 13 Marcion április 26 Salamon okt. 24
Agnes január 2. I2mánuel(ManÓ)márc. ~rén okt.. 20 Margit jun. 10, [ul, 20 Samu aug 21
Agoston aug. 28 Em!l. máJ~.s 28 Irm~ máJUS 3 > 1 Mária aug. 15, szept. •• Sándor febr. 26, mira. 18
Ákos febr. ~7 Emilia JU.IUS 19 "lslvat:aug.3,20,dec726 8, dec. 8 Sára január 19 .
Aladár március II Emma ápr. 19, nov 24 Iván jun .. 2~ Mária névn, szept. ki~ Sarolta május 19
Alajos jun. 21 Emöd aug. 9 Izabella julius 12 asszony ut. elsö vas. Sebestyén Január 20
Albert április 23 E~gelbe~t nov. 7 Izidor márc. 30. ápr, 4 Mária-Magdolna jul. 22 Simeon február 18
Albin március 1 Eors Julius 14 Izsó aug. 26 Marianna nov. 1 Simon jan. 5, okt. 28
Alfonz okt. 30. Ernesztina aug. 29 JáCll1t Julius ~ Márk ápr. 25, jun. 18, Stefánia nov. 28
Alfréd február :>.3 Erhardt *pnhs 9 iakab máj. 1, jul, 25 október 17 Szabina okt. 27
.e.,licejunius 23 Er!ch máj ..18, szept. 10 anka május 24 Márta julius 29 Szaniszló nov. 13
Almos február 20 Enka ~ug:. 31 o,,/, áno.s nov. 24, dec. 27 Márton nov. 10 Szerén a jan. 28

.Arnália ju\. JO, okt. 7 Ervin ,apnlIs ~6 jenő Julius 13 MArtonka január 30 Szerénke szept. 14
Ambrus ápr. 4. dec. 7 Ernö január 12 jeromos szept. 30 Máté szept. 21 Szervác május 13
Ámos március 31 Erzsébet nov. 19 [oachirn marc, 20 Matild marc, 14 Szeverin január 8
Anasztaz aug. 17 Eszter május 24 Job szept. 27 Mátyás február 24 Szeveri an február 21
András (Bandí ) febr. Etelka okt. 8, dec. 16 Joh.anna de!!. 15 Maximus május 29 Szidónia junius 1

4, nov. 30 Eva dec .. 24 "Jol an nov. 20 Medard [unius 8 Szilárd április 22
Angelika (Angyal ka) Ézsajás julius 6 Jónás nov. 12 Melánia január 10 Szilvér junius 20

május 31 Ezechlel április 10. Jonathán máJUS 11 Menyhért aug. 22' Szilveszter dec. 31
Anna febr. 19, jun. 2, Fábián január 20 I'»<Józseff~br.4, márc.19, Metód julius 17 Szinér dec. 12

julius 26 Farkas szept l.aug.~3 , aug: 27. szept. l8 Mihály szept, 29 Szosztén nov. 28
Antal jan. 17, jun. 13, Faiístinus febr. 15 Judit JUI..~O,dec. 10 Miklós dec. 6 Szótér április 22

julius 5 Felix junius 9 [uliacjuliána febr. 16, Miksa okt. 12 Szörény január 8
Antónia jun. 13 Ferdinánd május 26 r.1;JUS22á 9 ' MIlos nov. 26 Sylvia nov.' 26
Antónius május 10 Ferenc jan. 29, jun. 16 jU I tf.!1artu. r 16 Móric szept. 22 Tamás má,rc 7 dec'
Apollinus julius 23 okt. 4 és 10, dec. 3 usz!n JUI1JUS Mózes május 16 21 és 29 ." .
Apollónia január 28 Flóra. jun. 1.9,nov' ?3 us~tm.a szept. 16 Nándor május 30 Tacián január 12
Aranka febr. 8, dec. 2 Flónan (Flóris) máj: 4 Kajetan ápr. 22 Napoleon május 7 Tádé január 24
~risztid ápr. 27 Fr~ll1clska.márc, 9 Kalltszt okt. 14 Narcisz okt. 29 Terézia jul 8, okt. 15
Arrnin április 7, máj. 10 Fnda :najUS 6 \,.../Kálmán okt. 13 Natálla dec. 9 Tekla szept, 23
I\mold junius 18 Fndenk,: szept, 20 Kamil, !<amllla dec. 28 Nikáz dec. 14' Teobald julius 1
!ron április 2 Fr,l&yes J~.IIUS18 K,:nut jan. 19 Nikefor márc. 13 Teodóra szept. 11
Arpád márc. 31, dec.ll Fulop maj. 1 és 26, Karoly j-n. 28. nov. 4 Nikodérn szept. 15 Teofil dec. 20
Artur január n aug. 23 Karoltri febr. 2 Noé nov. 29 Tibold julius 1
Atala ápr. 15 Gábor marc. 24 , Katalin febr. 13, ápr. Norbert junius 6 Tibor ápr. 14, aug. 11
Atanáz május 2 Gabnella dec. 12 30, nov. ?5 Odó 18 Timon aprilis 19
Atanázia aug. 14 roan Gallus okt. 16 Kázmér márc. 4 Oktá !l.ov. á 22 Timótheus aug 22
Attila január 7 Gáspár január 6 Kelemrr\ nov. 23 Olg;Vl~nu';Ii' Titusz jan. 4. s~ept. 18
Auguszta dec. 18 Gebhái d aug. 27 Kereszte.y apr. 3 Ölivér nov. 21 Tivadar ápr. 20, nov. II
Aurél alrt. 5 Gedeon márc 28 okt. 10 Klara au.g. 12 or' f b 20 ct 3 Tóbiás junius 13
Auréha dec. 2 Gellért szept. 24 Klementma nov. 14 otla. e rá' 'lOec. Tódor február 7
Avell, András nov. 10 Genoveva január 3 Kleofás szept. 25 impia m rc. .
Balázs február 3 Gergely marc l2, nov. Klutild junius 3 Orbán május 25· Ub~1 máJUS 17
Bálint február 14 17(CSOd.) máj. 9 Kocsárd apr. 19 Örsolva okt. 21, Ulrik julius 4
Barnabás máj.1B.jun. 11 Gertrud marc. 17 Kolozs okt. 30 Oszkár julius 31 Valér dec. 15
Beatrix julius 29 Uerzson február 22 Konrád febr. 18 Oszvald aug. 5 Valéria ápr. 28
Beata január 1 Géza február 25 Konstantinfebr.1,máj.21 g~ió ámárclus1~3 Valter julius 16

~éla április 23 Gizella május 8 Kernél julius 3 m r nov. Vanda ianuár 26
- Bella junius 2 Gotthárd május 5 Kamélia márc. 3 Ottokár JUI. 2. nov. 4 Vazul [unius 14

Benedek március 21 Gottlieb márc. 6 - Kristóf márc, 15 Ottilia dec. 13 Vendel okt. 20
Benjam. jan. 3, márc.31 Gottfried nov. 8 Krisztián márc, 13 Odon nov. 16 Vencel szept. 28
Be, nát május 20 Gráciárt dec. 18 Krisztina julius 24 Ozséb aug. 14 Veronika julius 9
Berta aug. 6 Guidó szept, 12 Kunigunda marc. 3 Pál jan. 25, rnárc. 7, Vid [unius 15
Bertalan aug. 24 Gusztáv jan 16, márc, Kunó dec. 10 [un. 26,29 és 30 Vidor január 13
Benold juL27, nov. 17 29, aug. 2 Kvirin márc, 30 Paskál május 17 Viktor szept. 5
Blanka okt. 25' Gyárfás jun. 19 Lajos aug. 19 és 25 Pátrik márc. 17 Viktória dec. 23
Bódog jan. 14, nov. ~yöngyike okt. 23 Lameert szept. 17 Paula márc 22, jun. 3 Vilhelmina szept, 19
Boldizsár január 6 György április 24 László jun. 27, aug. 8 Paulina jun. 22 ViIibald julius 7
Bonifác máj. 14, [un. Gyula ápr. 12 Lázár dec. 7 ,J Péter, Pál [unius 29 Vilmos jan. 10, jun. 25
Borbála dec. 4 Győzö nov. 3 Laura junius 17 Péter jan. 31, febr. 22, Vilma dec. 5
Brigita febr. 1, okt. 11 Háromkirály (Gáspár, Leander febr. 28 ápr. 29, máj, 19, aug. Vince ápr. 5, julius III
Brúnó okt. 6 Menyhért, Boldizsár) Lehel aug. 2 1, okt. 19, dec. 5 Viola dec. 19 '
Cecília nov. 2? január 6' Leó ápr. 11 Petra okt. 3 Virgil nov. 27
Ciril- julius 7 Hajnalka marc, 27 Leokádia dec. 9 Petronella május 31 Virgilia január 31
Coelestin ápr, fi Hedvig okt. 17 Leona, Leontíne jan. 4 Piroska jan. 18 Xavér (Ferenc) dec. 3
Ciprián szept. 26, dec.9 Helga okt. 3 Lénárd nov. 6 PlUS máJUS 5. iul. 11
Cirjék aug. 8 Helén okt. 14 Lenke ápr. 29, jul. 23 Placidia okt If Zakariás szept, 6
Cyrill febr. 9. márc: 29 Henriette márc. 16 Lidia ápr. 8 Placidus okt. 5 Zelma január 23
Damaskus dec. 11 Henrik julius 15 Lili julius II Polykarp január 26 Zenó dec. 22
Dániel julius 21 Heribert márc. 16 Lipót nov. 15 Polixena szept. 24 Zenö október 29
Dávid dec. 29 Hermin apr. 13, aug. 3 Livia április 6 Pongrác május 12 Zita április 27
Dezső máj. 23. dec. 15 Higin január II Longinus márc. 15 Rafael jún. 20, okt. 24 Zoárd december 30
Dénes okt. 9 Hilarion okt. 21 Lóránt január 15 Ráhel február 4 Zoltán márc, 8, [ün. 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3, jun. 17 Lothár január ~ Rainer junlus 17 Zsigmod május 2
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19 Lőrinc aug. 10 .Raimund január 7 Zsófia má/'us 15
Dorottya febr. 6 Hubert március 20 Luca dec. 13 Rebeka szept. 2 Zsolt ápri is 10
Dömötör okt. 26 Hugó ápr. 1 Lujza márc. 2 Regina szept. 7 Zsuzsanna február 19.
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Öreg írásokból.
Az alábbi idézetek a 16. és 17. százaq magyar protestáns irodalmából valók .

•Ne jüt:sétek ti a Krisztus igazságát: elmen kiadta őket
dr. Incze Gábor vallástanítási igazgató.

A törökök azt üvöltik, hogy ők az
lsten népe, mert őnekik ád győze-
delmet .az Úristen: de nem a győze-
delem a jele az Isten népének, hanem
az Istennek igaz ismereti és a háború-
ságnak az igazságért való szenvedése.

Ozorai Imre: De Christo et eius ecclesia (1535).

Mint a részeg katona a jó lovat
.árokról-árokra hordozza, szökteti és
nyargalja, azonképen az ördög is fel-
ülvén az ó-emberre és birván őtet,
minden tagját bűnről bűnre hordozza,
szemét, száját, nyelvét, lábát, szívét,
-elrnéjét csak bűnre hordozza. Ördög-
nek fegyverei az ó-embernek tagjai,
.kikkel ő a bűnt cselekedi.

Mint a vén kof'a nagy szépnek tet-
.szik a szép öltözetben, megkent orcá-
ban, mikor valami szinadó festékkel
felkeni magát, de azért odabé ugyan
.agg töpörtyű, csak vödd le róla a
ruhát, mosd le róla a festéket, ottan
Icitetszik minden aggsága és kelletlen
volta, azonképen vagyon az emberi
.szerzésnek is dolga. Vond a rám ára
csak az Isten beszéde mellé, vesd
hoztá csak az- Úr szavához, az igaz.'
.sághoz, meglátod rnely igen undok
leszen.

Melius Juhász Péter: Kolossebeliehhez Írt levél
(1561) .

Adjon a kegyelmes Isten sok több
uraknak oly igazgató Szentlelket,
hogy ők is vehessék [ó kedvvel az ő
-édes Istenüknek Igéjét és igyekezhes-

senek jó módon gondjukat viselni a
keresztyéneknek, kikkel egyetemben
lehessenek örökösei és az Úr Jézus
Krisztusnak örökös társai. Ámen.

Bornemisza Péter: Evangéliumokból való tanul-
ságok (1575).

Isten előtt szintén oly bűnös, oly
gonosz, oly gyilkos az aki bosszúért
bosszút akar állani, szitokért szitkot,
kárért kárt, halálért halált akar fi-
zetni, mint aki mívelte őrajta. Sőt
gyakorta tizszer is nagyobb bűnt mí-
vel dagályában, mérgében, haragjá-
ban, aki megháboríttatott, annál, aki
azt kezdette. Mert sokan minden ki-

. győ-békát reákiáltanak arra, aki őket
megbántotta, valamit valahol hallott,
reá mindenütt kimondja, sőt száz ha-
misságot tészen hozzá, akármely ki-
csiny dolgát is fölötte nagy bűnre
magyarázza, sok helyen előszámlája,
hogy az ember imily s amolyan go-
nosz vagy bálványozó, vagy bájoló,
vagy hitetlen, vagy állhatatlan, vagy
hazug, vagy részeges, vagy csalárd,
vagy akármi egyéb bűnt és fogyat-
kozást hall felőle, azokat mind egy
nagy rakásba rakja és szeme előtt
tartja és azokból őfelőle sok hamis-
sággal hazudoz és hizelkedik magá-
nak, hogy ő igen jámbor volna, mint
a bárány szelíd, kegyes, engedelmes
volna, ő mindennel megálkodhatnék,
csak őtet senki meg ne háborítaná.

Bornemissza Péter: Ördögi kisértetek (1578).



Ha oly igen rámeresztenéd a te ma-
gad romlott terrnészetedre szemedet,
mint a máséra meresztetted, százszor
nagyobb gerendát találnál magadban
az ő szálkáinál. Oh milyen sokszor
felakasztottak volna, vagyegyébként
elvetettek volna téged is, ha Isten
mindjárt kijelentette volna a te bű-
neidet.

Bornemissza Péter: Is/ennek irgalmasságáról (1578).

Mert, ha ki szentül 'akar élni, halni,
Annak gyakran mennybe kell kiáltani.
Istenes élet ott nyilván nem lakik,
Ahol imádság elmulattatik.
Imádságos könyvecske (1621).

Vedd ki az evangéliumi tudomány-
nak prédikálását az eklézsiából, vedd
ki abból a keresztséget és az Úrva-
csoráját, törüld ki onnan az ékes
rendtartásokat, meglásd minémü zür-
zavar, pogányi vakság és baromi os-
tobaság száll bé az emberek közibe,
melyért tisztán csak az Igének prédi-
kálása, .a szent sakramentomoknak
kiszolgáltatások és ezek mellé ada-
tott ékes rendelések különböztetnek
meg a keresztyéneket a pogányoktól,
zsidóktól és egyéb hamis vallásokra
vetemedett gyülekezetektől.

Olyan az Anyaszentegyháznak kö-
nyörgése, mint a sok darab fákból
rakott nagy tűz. Tegye közibe a felső
méltóságbeli ember is az ő hideg
nyersf a szabású erőtlen könyörgését,
felgyullad és felhat amazokéval együtt
az égbe és a sok hivek nek könyör-
gése kedvessé teszi.

Boldog vagy te magyar nemzetben
letelepedett Istennek szent gyüleke-
zete, mert noha olyanná lettél háta-
do~ szántó idegen nemzetségeknek
elviselhetetlen igájok és megemésztő
kegyetlenségek miatt, mint ama min-

. den segítségtől megfosztott gyámo-
latlan özvegy, holott valaki felkelhet,
csak terajtad kapdos, hogy a te ke-
beledben feltartott viperakígyóknak
kölykei hez hasonló fiadról ne szól-
jak: mindazonáltal mindennyi veszé-
lyid között is az Úristen ezt az ő leg-
dr~ga!átosabb, legidvességesebb. leg-
szuksegesebb ajándékát, az Anya-
szentegyházbéli szolgálatot teközöt-
ted mindeddiglen megtartotta.

Melotai Nyilas István: Agenda (1620).
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.Vannak oly asszonyok evilágon,
kik csak e világnak hiábavalóságában
szolgálnak, kik hogy e világnak tes-
senek, maguknak álorcát csinálnak
és orcáikat görögfejérrel megkenik-
fenik, meg akarván jobbítani' az Is-
tennek munkáját, megékesítik magu-
kat drága afanyláncokkal és szép öl-
tözétekkeI. Látja ezt az istenfélő asz-
szony és hallja azokat e világnak tet-
szeni és evilágtól dicsértetni s mond

. az is magában: Engem sem haladnak
ezek felül nemességgel, gazdagsággal
s hát miért haladnak felül öltözettel
is? Megékesítem én is szintén így ma-
gamat, mint ezek, hogy én is tekin-
tetes legyek e világ előtt ... Igen ne-
héz a gonoszok között jónak lenni!

Szepesi Czombor Márton (1623),

Előzzük meg az Isten haragját,
tartsunk penitentiát, öntözzük könny-
hullatásainkkal az ő busulásának láng-
ját, fogjuk meg a fajtalan és vickán-
dozó test szokott abrakját, ne köves-
sük az ő kivánságát. Vessük le a hi-
tetlenségnek nyalábját! Sírjunk a sl-
rókkal, szenvedjünk a szenvedőkkel
és segítsük őket Isten előtt való kö-
nyörgésünkkel, hogy az Isten haragja
megszállván és az Anyaszentegyház
megszabaduiván viszont örülhessünk
az örülőkkel:

Geleji Katona István: Váltság titka (1645).

A vallásnak dolgaiban felette káros
és veszedelmes a beszédek cifrázása
és a hallgatók, avagy olvasók füleit
csiklandoztató és édesgető szóknak
vadászása. .

Komaromi Csipkés. György: A keresz/ény is/em
tudomány summája (1653).

Melyik nemzet a keresztyén világ-
ban, melynél ily utálatban volna az
Istennek szava s kelletlenségben an-
nak kiáltói, mint a magyaroknál?
Ezek között a prédikátor csak esküd-
tetésért, vagy keresztelésért tartatik,
még pedig nagy kedvetlenségben
imigy-amugy. Ezek az' Isten házába,
ha midőn bémennek, csak szokásból
mennelt.

Igaz hit (1666).

Amiképen a jó füvön legeltetett
kövér juhok a sovány helyen legel-
tetett ösztövér juhokkal azonegy mé-
szárlzékre vitetnek, így a szép palo-
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tákban lakozó és minden világi jók-
kal bővölködő nagydicsőségű urak a
kunyhócskákban lakozó szegény em-
merekkel azonegy koporsóba men-
nek. Megegyeznek ott és ebben sem-
mi különbség nincsen.

v áralyai -Lőr inc: Va ji lbrányi Ferenc lelett (1659).

Rossz katona, aki akkor akarja pa-
ripáját hizlalni, mikor immár az üt-
közetre indult; eszelős orvos, aki ak-
kor akarja béadni a betegnek a pilu-
lákat, mikor immár megholt. No hát
Urak, ha szegény hazátok békességé-
nek paripáját hizlalni meg akarjátok,
azaz marasztani, ne akkor keressé-
tek az abrakot, azaz az eszközöket,
mikor már az ellenség hátatokon,
mert ekkor nem az eszköz szerzés-
nek, hanem a vele való élésnek va-
gyon ideje. Ne akkor adjátok bé ha-
zátoknak az orvosságot, mikor im-
már meg is holt, azaz ne akkor trak-
táljátok a békesség megmarasztása
felől, mikor immár ideje elkölt, mond-
ván: Igy vagy emígy kell vala csele-
kednünk s megmarad vala békessé-
günk. Késő! Elkölt ideje, előbb kell
vala felserkenni. Hazátok elpusztult,
édes Megváltótoknak is szép nyája
eloszlott! Oh mily keserű az értetlen-
ségnek és vigyázatlanságnak gyümöl-
cse!

Tolnai F. István: Haza békessége (1664).

E nép nagy mesterséggel palástot
csinál' a bűnnek, a részegest nyájas-
nak, .a dorbézolót barátságosnak, a
fösvényt takarékosnak, prédálót,
utonállót és nyuzót-fosztót [ó kato-
nának, atrágárt tréfásnak, a hazu-
dozót és hízelkedőt hűséges nek tartja.

Nincsen a templomnak, iskolának
építésére, tudós professzorok tartá-
sára pénzetek, de vagyon a prémes
köntösre, tobzódásra, paripákra és
egyéb hiábavaló piperére.

Báthori István: Hangos trombita (1664).

Két dolgot csudálhat igen méltán
e mostani, siralmakkal s szomorú vál-
tozásokkal teljes időben az egész ke-
resztyén világ. Elsőben az Isten is-
meretin kívül lévő pogányoknak egy-
más között való nagy egyességüket
és mindenféle való fordulásukban s
hadakozásukban való [ószerencséjü-

ket. Másodszor' a keresztyéneknek
egymás között lévő rút egyenetlen-
ségüket és minden szándékukban való
szerencsétlenségüket.

Matkó István: Fövenyen épitett ház romlása (1666).

Amiképen a: kenyér adatott az éhe-
zőknek, nem a mindenkor töltve álló
gyomruaknak, úgy a Krisztus szent
teste is a lelki éhezőknek, nem a ma-
gok jócselekedetekkel s azoknak ér-
demekkel kevélyedőknek, dicsekedő
farizeusoknak adatott.

Az Úr vacsoráj ával való jól és gya-
korta való élésünkkel teszünk bizony-
ságot a mi lelki elevenségünkről, mert
csak az nem kivánhat tápláltatni a
Krisztus szent testével és vérével, aki-
ben nincsen lelki elevenség. Csak a
természeti életben is halálához készül
s közelít a test, amely az ételt és
italt nem kivánhat ja. Oh bizony haló-
félben lévő lélek tehát az is, amely
az Úr vacsorájával való élést nem
kivánhat ja!

Matkó István: Mennyei élö kenyér (1691).

A nagy Isten szerelméért, a Jézus
Krisztus vére hullásáért arra kérek
minden magyar pápista, lutherista és
kálvinista keresztyéneket. hogy félre-
tévén a rettenetes, vallásbéli gyülölsé-
get, kövessük a keresztyeni szent sze-
retetet és az egymás között való jó
békességet. .. Ha nem egyéb, indít-
son bennünket, hogy mindnyájan
azon néhai vérnek részesei vagyunk
és e szerint ne legyünk egymáshoz
Kainok. Indítson a magyar Hazának,
a mi közönséges édes szülő anyánk-
nak és nevelő dajkánknak utolsó ve-'
szedelemben forgó sorsa. Ha lehet,
magunk két kezével, ne temessük ezt
el! Ne légyen soha szerenesés az a
magyar, aki a magyar hazának kö-
zönséges javát nem szereti és azt te-
hetsége szerint elő nem segíti. Azok
az emberek se legyenek áldottak,
akik a vallásnak némely különbözö
tekinteti alatt a hazafiak között visz-

. szavonást, gyülölséget, háborgatást
szereznek. Ellenben valakik a keresz-
tyéni szeretetnek regulája szerint jár-
nak, légyen azokon békesség, irgal-
masság.. ,

Pósaházi János: Görtsös bot (1663).



Csonka templomidat Uram szánd s építsd
meg,

Mit mívelt ellenség azokkal, jól nézd meg,
Tőlük széjjeloszlott szolgáidat hozd meg,
Puszta faluidat emberekkel töltsd meg.

0rülj óh tni Urunk a te munkáidban,
Lakozzál magyarok közt szent Stonodben,
Hogy lakjunk békével még édes hazánkban,
Holtunk után pedig a te országodban.

Debreceni Fóris István: Isten sz ent sátorának be-
csiil etben való tartása (1683).

Meg kell annak éhel halni, aki nem
akar dolgozni, ahhoz bizván, hogy
az ő rnunkája és szorgalmassága nél-
kül is az Isten, aki az égi madarakat
táplálja és a mezőnek liliumát ru-
házza, gondot viselhet őróla.' Azt
mondotta régen Hesiodus, hogy a jó
szántóvető embernek, mikor Istennek
könyörög, a keze az eke szarvát
tartja.

Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis (1690).

Nagyurak gyerekit látom mint nevelik:
.Agár, kantár, pohár csak amihez szokik.
Tudós ember nálok vagyon utálatban
"Papot látánk" még azt mondják

csufságokban
"Nem lészen szerencsénk ma a vadászatban."
Boldog lsten! hátha ördőgöt látnának ... !

Gró! Teleki Sándor lakodalmán (1703).

Oh ragadmányra s prédára jutott
édes nemzetem! Óh utonjárok zsák-
mánya, szegény magyar haza! Mire
hozának tégedet a te büneid? Ah nyo-
morult nemzet, ki lelkedben, tested-
ben s javaidban ragadoztatol! Bezzeg
nagy, mint a tenger a te nyomorú-
ságod, kicsoda gyógyít meg tégedet?
Oh bűnnek iszonyatos volta, mely az
Istent kegyes természeti ellen ilyen
keménnyé változtatja!

Szen tpéter i István: Tánc pestise (1697).

Magzatjoknak az Úr előtt az ő
szentházában való bémutatását és az
eklézsiának társaságába a keresztség-
nek rendszerint való sakramentom
által való béiktatását huzzák s ha-
lasztják két s három hétig és félesz-
tendeig is elvonszák, főkézen a felső-
rendűek, nem egyebért, hanem csak
hogy nagyobb konyhát üthessenek,
gazdagabb vendégséget szere~esse-
nek és így a külsőpompára és a ma-
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gok hasá ra nagyobb gondjuk legyen, ,
mint az ő gyermekeiknek lelkekre.
Iszonyú nagy vétek! .

Minden .dolgunknak, végezésünk-
nek csak mind borital a vége .. Ha
tisztet: mint kapitányt, ispánt, bírót,
esküdtet teszünk, mindnyájan aztán
a nagy tobzódásra, részegeskedésre
adjuk magunkat. Ha az egyházi szol-
gának újabban hivatalt adnak, nagy
teketorját tészen s a tanács az eklé-
zsia házához· gyülvén, boroznak s
mértéketlenkednek. Ha törvény tételre
a törvénytevők leülnek, a bírságra
vagyon főgöndjok:"hozz bort,
igyunk!" - A 'magyar tanács délig
föf'ájó.cszédelgö, délután részeg. Előt-
tök alamusza ember a jámbor, egy-
ügyü ember. Mi hasznunk - mond-
nak - az ő jámborságában, ha soha
nem ihatunk reá?

Elégnek ítélik a mi magyarink, ha
reggel az Úr napján prédikáelót hall-
gatnak, annak délesti részét aztán
csak merő testi dolgokban, vétkes
foglalatoskodásokban: vendégeske-
désben, ételben, italban, hajahujában
töltik el, holott az egészlen (reggel-.
töl fogván más reggelig) Úr napja
volna és mindenestől fogva az ő tisz-
teletiben, Isten igéjének hallgatásá-
ban, olvasásban, könyörgésben szent
elmélkedésekben kellene elmulnia.

Egy léleknek megnyerése többet
tészen Indiának minden kincsének
megnyerésenél.

Szeritpéteri István: Hangos trombita (1698).

Ha a káromkodókat Magyaror-
szágban mind megköveznék, amint
Isten parancsolja, a kőfalaknak úgy
mind el kellene rontatniok ... Ez is
fő s kiváltképpen való oka nyomo-
rult hazánk romlásának, aholott nin-
csen aki az Istennek dicsőségét a
szent nevének káromoltatását f ájlal-
ná, az Istennek dicsőségéért a szen-
tekkel együtt kegyes bosszúsággal
haragudnék, az Isten káromlókat az
Isten törvénye szerint büntetné.

Szentpéteri István: Ördög szigonva (1699).

Aki ama fertelmes káromkodó és
Istenünket egész Hazánk ellen bosz-
szúállásra gerjesztő s igaz keresztyén-
hez nem illő szitokkal, úgymint: Eb,
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kutya, vagy ördög, vagy kő, vagy
mennykő és egyéb állat teremtette
vagy felebarátjának lelkét (akit Isten
adott beléje) megparáznító ocsmány
szókkal élne, az olyak Hazánk Tör-
vénye, nevezetesen az 1563. Art. 42.
és 1659. esztendőbeli 42. Articulusok
szerint büntetődjenek; először a je-
lenlévő Hadak előtt, világos közhe-
lyen való megvesszőzéssel, másodszor '
keményen való megpálcázással, har-
madszor hóhér pallosa által fejük vé-
televel (ha megbizonyosodik reájok)

törvényesen a hadi széken, annak az
ő rendi szerint.

Il. Ráltóczi F er-ette hadi regulái (1707).
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Előttünk, utánunk kaszáló halál jár,
Nem válogat, dúl s fúl, mint kegyetlen tatár,
Nem használ elIene vaskapu vagy vas-zár,
Hol nem vélnéd, ottan ő téged titkon vár.

Nincsen a halálnak megnevezett napja,
Tizenötöd napra pörét nem halaszt ja,
Főembert a pórral egyaránt elkapja,
Szetit Jób fiait is egy halomba rakja.

Ács Mihály: Telekesi Török Is/ván lelell (1708).
'o •..••..• ; •...~~;.~.;: •••.•..•~;.,.::~'J~"":"";,..~-::..~'1!!!';'k-;~;'H;tt:~IJIfI..:~~~"':"':!l:~:~J!!I"'IUI"~"""'IIIpu.- II 11W'''·~'I''"'q""'lll~'\I.

'" 1IIIfbtf~ ~~O!II _1 •.•••••••.••• .-s d •• • •••.•• • •••.•• _-· •• • •••••••.

A háború és az egyes ember,
Látszat szerint a háborúban az

egyes ember semmi. A valóság pedig
az, hogya háborúban az egyes ember
minden.

* * *
Háborúban úgy hullik az ember,

mint őszi dérben a bükkerdő levele.
A háború és az egyes ember látszatra
úgy viszonylik egymáshoz, mint a
vihar és a hitvány falevél. Valahol
szilaj robajjal megindul a vihar.
Végignyargaia kerten, megcibálja
az erdő üstökét és a falevél - sze-
gény esendő jószág - leszakad a fá-
ról, ha akar, ha nem; táncol, ahogy
a szél dudál, repül amíg az orkán
korbácsa kergeti s odalapul, ahova
vágja a vihar ereje. Szakasztott így
van az ember a háborúban.

A háború véres költségvetést tesz
elénk arról, hogy milyen olcsó az
ember! Nikolajevics Nikoláj orosz
nagyherceg-fővezér a világháborúban
úgy terelte neki seregét a Kárpátok
sziklaf'al ának, mint ahogy csordát te-
relnek a vágóhídra. Mit számított, ha
elesett egy katona, száz katona, ezer,
tízezer, százezer katona. A gőzhenger
kifogyhatatlan újabb raj okat lökött
a halál szörnyű húsőrlőjébe. Ugyan-
ezt tette ma is az oroszok vörös cárja.
Megsemmisült egy hadosztály, 'kettőt
törntek helyébe. A finn-orosz háború-
ban azt mondotta az egyik szovjet-
vezér: "Hiába legénykednek a mes-
ter1övő finnek, végük lesz, mert ha
kell eltemetjük és megfojt juk őket

orosz hullákkal." Nos a háborúban
nemcsak az orosz ember olcsó, akiből
sok, van, hanem a magyar is, akiből
keves van. Hadvezetöségünk ma már
művésze az ember-kímélésnek. De
mégis a háború lényegéhez tartozik,
hogy az egyes ember olcsó benne.
S ez nem is lehet máskép. Amíg bűn
lesz a földön, addig háború is lesz.
S ez nem is lehet máskép. Amíg bűn
nyugodnom abba, hogy az életem
olcsó. A háborúban a hazámról van
sz,ó s vele olyan értékekről, amelye-
kert az életem sem drága. A háború-
ban Isten legdrágább földi ajándéka
kerül kockára. Ilyenkor elérkezik az
egyetemes önfeláldozás ideje. Semmi
se fontos, semmi se érték, minden
mell ékes, család, kenyér, épség -
élet, mindent oda kell adnom a ha-
zámért. Aki nem vallja és nem éli, .
hogy Istenen és az üdvösségen kívül
minden más olcsóbb mint a haza, az
nemcsak gyáva, hanem hazaáruló.
Azért lehetünk még magyar földön.
magyarok, mert az Isten még nem
engedte közöttünk elfogyni a fér-
fiakat és asszonyokat, akik az életü-
ket és mindenüket olcsón ak tudták
ítélni a hazáért.

A háború megmutatja azt is, hogy
milyen senki az egyes ember. Egy-
egy ókori kényúr ezerszámra ölet-
hette le a rabszolgáit, anélkül, hogy
ezért akárkinek is felelnie kellett
volna. Hiszen akkor az ember nem
valaki volt, hanem valami; nem sze-
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mély, hanem dolog. Hány olyan há-
ború volt már a világon, amelyet öt
ember sem akart igazán. Mégis ki-
tört, mégis. tízezreknek kellett. meg-
halniok, talán uralkodói házak hiúsá-
gáért, vagy egyéni politikai érdeke-
kért.

35i
tötte tömegszenvedélyek fékvesztett .
kirobbanása, ördögsugallta mohó ét-
vágyak átkos gyümölcse. És kitör a
háború és az egyes ember rebbenve
látja, hogy mi történt, mint míkor az:
oktondi gyerek játszi kezétől meg-
gyullad aszalmakazal.

Honvéd: előre!

Ma is mindenki tiltakozik az ellen,
hogy a háború fölidézőjének tartsák.
En nem mondom, hogya hadviselő
országok fejei, mikor el akarják há-
rítani magukról a háború kirobbantá-
sának felelősségét, akkor képmuta-
tást űznek. Hanem az a helyzet, hogy
a háborúval szemben az egyes em-
ber senki, még ha Hitler, Daladier
vagy Chamberlain is az illető. Valami-
képpen minden háború emberfölötti
tény, ördögi manipuláció. Sátán-fű-,

Valaki leírta, hogyanémet had-
sereg a világháború alatt hogyan
vonult végig Belgium fővárosán,
Brüsselen. Hét órán át tartott sza-
kadatlanul zárt sorokban ez az átvo-
nulás és ez az egyszínű hadsereg úgy
hömpölygött át a fővároson, mint
valami acélfolyarri, szürkén, némán,
szernélytelenül, kísértetiesen. Nem fél-
millió ném et Polgár volt az, hanem
egyetlen ármádia, melyben a Karl és
a Hans ésa többi semmivé vált.
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A háborúban - különösen ma -

nem egyedek vannak, hanem csapa-
tok, seregek, amelyekben egyszínűvé
személytelenednek szét a százezrek.

A háborúban az egyes ember nem
önálló személyiség, szabadakaratu
lény, hanem vak eszköz, parányi al-
katrész, csavar, amely százezer ha-
sonló társával gépezetbe épülve alá-
zatosan engedelmeskedik egy rajta
kívüli, magasabb akaratnak.

E ez is olyasmi, aminek így is kell
lennie. A háborúban el kell tünnie az
énnek, az egyéni önös 'akaratnak,
drága érdekeknek és nem marad más
csak. millió senki és vak engedelmes-
ség. Nincs hadsereg-.szállító.· sem
dugáru-gyüjtő, nincs fölmentett sem
magasrangú tiszt, csak senkik, akik
ba különböző ponton is, valamennyi-
en szürke közkatonái egyetlen szent
'ügynek, névtelen eszközei egy maga-
sabb akaratnak. Annál jobb katona
'vagyok, minél kevesebbet vitatkozom,
feleselek vagy egyénieskedem s mi-
nél némább hűséggel tudok eltűnni a
nagy gépezet csavarrengetegében.
'Nelson brit tengernagy mikor vezér-
'hajóján halálos sebet kapott, sajnálta>
magától és tisztjeitől azt az időt, amit
'haldoklása igénybe vett. Utolsó mon-
data ez volt: "Jaj; de sok időbe kerül
a halálom!" Az a hős katona, aki meg-
feledkezik magáról és azt akarja,
.ho.gy más is feledkezzék meg róla:

"Hadnagy uram, hadnagy uram!"
"Mi bajod van édes fiam?"
"Piros vér hulJ a meniére!" -
"Ne bánd, csak az orrom vére."

"Hadnagy uram, hadnagy uram!
EI ne düljön itt az útban!"
.Belebotlérn egy nagy köbe ...
Szegezz szurony,t s csak elő'Tef"

Megy a honvéd, áll a hadnagy,
Mély sebében összeroskad: '
"Hadnagy uram, hadnagy uram!"
"Csak előre édes fiam!!"

Én nem vagyok fontos, hanem csak
az, hogy előre.

Petőfi pedig nemcsak énekelte, ha
nem meg is cselekedte, hogy

" ... Ott essem el én
A harc mezején

Olt folyjon az ifjui vér ki szivembtil
S ha ajkam örömteli végszava zendül
Hadd nyelte el azt az acéli zörej
A trombita hangja, az ágyudörej

S holttestemen át
Fujó paripák

Száguldjanak a kivivott diadalra
S ott hagyjanak engem összetaposva."

Csak egy a fontos: a győzelem.
Ehhez képest az egyes ember, még
ha Petőfi is, - senki és annyira nem
fontos, hogy lám legnagyobb köl-
tőnkről azt se tudjuk, hogy hol van
eltemetve.

Mindazonáltal: amilyen igaz, hogy
a háborúban az egyes ember semmi
és senki, ugyanilyen igaz az is, hogy
a háborúban mégis minden az egyes
emberen fordul meg.

Mindenekelőtt azért, mert a sereg,
mint minden közösség, egyes embe-
rekből áll. Sokszor beleesünk abba a
hibába, hogy a különböző közössé-
gekre -'egyház, nemzet ~ csak va-
lami elködösített, elvont, általános
formában gondolunk. Bíráljuk a kö-
zösségeket s közben elfelejtjük, hogy
mi alkotjuk a közösséget. Hogy a
magyar nemzet olyan, amilyenek az
egyes magyar emberek. Hogy olyan
a magyar hadsereg, amilyen anyago.t
én és a fiam 'ad hozzá. A közösség
nem holmi bűvös kemence, amely
színarannyá olvasztj a a beléj e vetett
szemetet. Hitvány egyedekből nem
lesz jó hadsereg. Itt lép elénk az
egyes ember ro.ppant felelőssége és
kötelességé. Én.is rajzelek az életem-
mel egy vonást a magyar nemzet és
magyar hadsereg arcára. Az én sze-
mélyem sem közömbös arra nézve,
hogy rnilyen az én nemzetem és mi-
lyen az én hadseregem. Ez aztán azt
is jelenti, hogy én egyénileg is felelős
vagyok nemzetem háborújának győ-
zelméért, vagy vereségéért.

Fontos az egyes ember azért is,
mert póto.lhatatlan. A hadi technika
sok mindent kitalált már eddig is,
még többet kitalálhat ezután, de
olyasmit még nem talált ki és nem
találhat ki ezután sem, amivel az em-
bert pótolni lehetne.

Az egyes ember nem pótolható
tömeggel. A történelem nem egypél-
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dája igazolja, hogy kisebb hadsereg
minöségbeli fölénye eredményesen el-
lensúlyozhatja nagy tömegek szám-
beli fölényét. Hogyalelkietlen tömeg
mit ér az erős- lelkű egyedekből álló
kisebb sereggel szemben, azt szemlél-
tető en mutatj a a finn-orosz háború.
Egy finn katonára 60 orosz jutott
és a finn hadsereg mégis győzött,
mert egy finn más, mint annak a 60
orosznak egyes egyedei.

3T

ma, amikor nemcsak, sőt talán nem is
főként a fronton folyik a mérközés,
hanem voltaképpen az egész ország
csatatér. A világháborúban is a belső
fronton dőlt el vesztünkre a háború.
A magyar honvéd becsülettel megállt,
az itthoni front lelki gerince roppant
össze. Azóta már tudjuk, hogy az
angolok sem birták volna már .egy,
két hónapnál tovább á háborút. De
mégis valamivel tovább birta az ide-

gek, jobban mondva a lel-kek-háború-
ját. Térjünk vissza a finn példára_.
Milyen sokat írtak és beszéltek arról,
hogy mi volt a finn csoda titka. Ho-
gyan állhatott meg a finn Dávid az
orosz Góliát előtt. Beszéltek magya-
rázatul előnyös védekezési terepviszo-

. nyokról. Ez azonban a lényeg meg-
kerülése. Még az sem elégséges ma-
gyarázat, hogy a Ennek mesterlövők,
született hősök. Az a helyzet, hogy
a finnek esetében a lélek harcolt a
lélektelen buta anyag ellen. Hogy a
finn sereg a maga' egyedeiben hívő,
Isten erejéből táplálkozó lelki front
volt, amelyik tudott Isten nevével
harcba szállni, hűségesen megállni,
hitéért oroszlánként vívni s amelyiken
éppen ezért megtörött a behemót
gőzhenger.

Erdély szép napjai.

Az egyes ember nem pótolható
géppel sem. A gép fontos, de ember
nélkül semmit sem ér. Az ember pe-
dig gép nélkül is nagy dolgokat
tehet. '

Hogy mennyire nem pótolhatj a a gép
a rajta ülő embert, azt az orosz pán-
célosztagok tömegkudarca és a cseh .
példa mutatja legjobban. A cseh úgy-
nevezett hadsereg, állig vasban feszí-
tett. Állítólag Európa legszakszerűb-
ben gépesített hadserege volt. De mert
a gépről hiányzott az ember, illetőleg
az emberből a vitézség, a cseh had-
sereg géposzlopai alázatosan az ellen-
ség szolgálatába szegődtek.

Pótolhatatlanul fontos az' .egyes
ember a háborúban azért is. mert
lelke van. Már pedig az igazi fegy-
ver a lélek és a háború 'valójában
lelki síkon szokott eldőlni. Különösen
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Ezért 'nem csupán kegyes szólam,
hanem a legkorszerűbb fegyverkezés,
mikor mi a nemzet lelki front jának
erősödését sürgetj ük éppen az egyes
emberekben. A hazának is az teszi a
legnagyobb szolgálatot, aki önmagá-

Igy tért haza Székelvtöki,

ban és másokban a lélek erőit növeli
a kiállás ra.

Csak kettőre hadd utaljak itt, mint
amelyek minden egyebet is magukba
foglalnak már. Egyik a hit, másik il
szeretet.

A' háború az ember hitét nagyon
próbára szekta tenni. Amikor látjuk,
hogy kultúrnernzetek színe-java ha-
son fekszik a sárban és lesi egyik a
másikat, hogy lelőhesse, amikor lát-
juk, hogy nyornorékok, gyászbabo-

rult özvegyek és árvák szomorú népe
az eredmény, akkor sokan keserű
váddal kérdezik, hogy miért engedi
mindezt az Isten. S kiábrándulnak az
emberből is, meg az Istenből is.

Az emberből kiábrándulhatsz. Sőt
talán az a háború egyik lelep-
lező célja, fiogy kiábránduljunk
az emberből, akit a háború véres
színpada pőrére vetkőztet és

. állati vadságában, vérengző ter-
mészetében megmutat. A háború
megláttatja, hogy az ember mű-
veltsége bizony csak felszíni
máz, amely lényegszerűen nem
tudja az embert megváltoztatni.
Istenbe vetett hitünknek azon-
ban nemcsak hogy nem szabad
összetörnie, hanem éppen a há-
borúban kell megerősödnie. Ép-
pen a háború az Istenhez mene-
kedés ideje s alkalom annak
meglátására, hogy Isten keze
nyugszik a történelem korrnány-
kerekén és ő Atya nemcsak a
napsugárban, hanem a sötét vi-
harban is, nemcsak a békében,
hanem a háborúban is.'

A másik a szeretet. A belső
béke és az összeforró egység
mindig kötelesség, de háborúban
százszoros. Mikor az őserdő
kigyullad és nyargal, repül min-
den, aminek lába, szárnya van,
akkor a vízparton összeverődve
tigris és ember, vadmacska és
őzgida békességbe szelidülve
érzi egy rémséges hatalom ural-
mát. Gyilkos szenvedélyek elül-
nek, bántó karmok tokjaikba
húzódnak, mert egymás bántá-
sánál fontosabb a közös mene-
külés. - Köröskörül ég Európa .

embervadonja. A magyar földön most
ne legyenek pártok, különvélemények,
civódó különutak, hanem Istenre néző
s ezért egymás kezét megtalálókö-
zös sorstudatban összeforrt magya-
rok, Így összeforrni pedig magyar a
magyarral csak a Krisztus keresztje
alatt tud. Oda kell megtérnünk!

* * * .
A háború és az egyes ember! Ez

a kérdés végső kötelezésében így egy-



szerüsíthető: a háború és én! Nem
másról, nem a szomszédról, hanem -
rólam van szó. Arról, hogy én tu-
dok-e Istenben hinni, magyar testvé-
remmel megbékülni, én tudok-e le-
mondani, áldozni, imádkozni, meg-
térni és senkivé váltan, közkatona-
módra mindent fel tenni hazám oltá-
rára?

Nelson tengernagy a trafalgári
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nagy ütközet előtt összegyüjtötte ten-
gerészeit s nagy beszéd helyett csak
ennyit mondott: "Anglia elvárja,
hogy minden ember telj esítse köte-
lességét." És másnap - győzött.

Magyarország elvár ja, hogy min-
den ember teljesítse kötelességét!

S ha így lesz, akkor - már is
győztünk!

Szabó Jozsei.,
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"Szabadka, Zombor, Ujvidék ... u

Bevonul a magyar honvéd.

Isten malmai lassan őrölnek, de
biztosan. Két évtized ólomléptű esz-
tendei során de nehéz volt sokszor
remélni! Amikor csak nem akart en-
gedni, sőt egyre jobbari szorított a
trianoni vasbilincs. Aztán lám mégis
csak szétpattant. Először a Felvidé-

ken. Azután Kárpatalján. Azután Er-
délyben. S végül Délvidéken.

Nagypénteken . hangzott el ·Kor-
'mánzónk hadparancsa: " előre az
ezeréves déli határokra " A pom-
pás m-agyar honvédség pedig enge-
delmeskedett. Ellenállhatatlan lendü-

letéveI rövid idő alatt leverte a maka-
csul védekező ellenséget.

Bácska, a drávai háromszög és
Muraköz hazatért. Ismét megsegített
az Isten. Áldott legyen az Ö szent
neve!

A magyar honvédnak az elrabolt

terület felszabadítása után is kemény
feladat jutott osztályrészül. Követke-
zett a tisztogatás munkája. A rablott
földre betelepített szerb csetnikek és
dobrovoljácok kezében hol itt, hol
ott szólalt meg zsákmányt féltő ban-
dita orgyilkos fegyvere.
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Gondoljunk kegyelettel azokra el
hős honvédekre, akik életükkel fizet-
tek Délvidékünk hazatéréséért.

A megvert ellenség visszavonulása
közben nagyon sok kárt tett a va-
gyonságokban. Régi magyar pénzen
épült hidakat robbantott fel, falvakat
gyujtott fel,· pályaudvarokat tett
tönkre. A magyar közig azgatás azon-
ban nyomban megkezdte a helyre-
állítás nagy munkáját, amelynek nyo-

1938-ben a Felvidék . . .
1939-ben a Kárpátalja
1940-ben Erdély egy része .
1941-ben a Délvidék . . .

. Gyarapodás négy év alatt összesen
Trianoni Magyarország . . . . .

-----------------------------------
Magyarország ma . . . . ... .

Véreink - szerieszét.
Nincs nép, amely olyan irtózatos I idő, mikor Európában több magyar

vérveszteségeken ment volna keresz- élt, mint angol, vagy francia. Ma

Alcázott szerb erőd.

WI, mint a magyar. Elszorul a szí- I pedig maroknyi népként álljuk tör-
vünk ha arra gondolunk, hogy volt ténelmi hivatásunk nehéz vártájat.

mán a hazatért vidék hamarosan bele-
illeszkedik az 'anyaország gazdasági
vérkeringésébe.

A Délvidék egy részének hazatéré-
se újabb értékes darabbal gazdagítja
megnagyobbodott hazánkat. A Bácska
búzaja •és egyéb gazdagsága köz-
mondássszerű. Ennek is örülhetünk,
De örülhetünk főkép az isteni igaz-
ságszolgáltatás' újabb érvényesülésé-

. nek.

Hazatért:
12.103 O-km,
12.171
43.492
10.993

1,051.000 lakos
677.000

2,643.000
952.484

78.759 O·km,
92.729

171.488 O-km,

5,323.484 lakos
9,129.000

14,452.484 lakos



Fajtánkat nemcsak a ta-
tár- és török-háborúk ret-
tenetes véresapolása apasz-
totta meg, hanem a kiván-
dorlás is. A 48-as szabad-
ságharc leveretése után ez-

. rével vándoroltak Arneri-
kába politikai okokból a

.'magyarok. Még nagyobb
hullámban indult meg a
kivándorlás a mult század
végén és századunk elején,
amikor a hazai földinség
és az amerikai ipari virág-
zás következtében éven-
ként százezres tömegek
lépték át a határt.

Ma kereken 13 millió
magyar él a földön. Ebből,
a történelmi Magyarország
még' haza nem tért részein
élő magyarságot nem számítva, mint-
egy másfél millió magyar kénytelen
hazáj ától távol élni.

Legtöbb magyar él az Egyesült
Államok területén mintegy 800,000.
Azután következik a délamerikai Bra-

,(1

Szeged mellett lelőtt szerb bombázó.

testvérünk él. Kisebb számban élnek
magyarok a holland gyarmatokon,
Dél-Afrikában és Ausztráliában.

A történelmi határokon kívül, de
Európa terül etén élő magyarság szá-
ma 130,000-re tehető. Németország-

Uccai harc "Zomborben.

zilia, ahol 80,000 magyar él. Kanadá-
ban 50,000, . Argentinában 50,000,
Mexikóban 7,000, Uruguayban 3,000,
Perzsiában 2,300, Észak-Afrikában
2,000, Egyiptomban 1,000 -rnagyar

ban 70,000, a világháború utáni Fran-
ciaországban 25,000, Belgiumba"
8,000, Olaszországban 4,000, Török-
országban 2,000 magyart tart szá-
mon a Magyarok Világszövetsége,
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amely a külföldi magyarság össze-
fogó szerve.

A külföldre szakadt magyarok leg-
többje, ahogy csak kényszerűségből
lépett a kivándorlás útjára, úgy bol-
dog örömmel jönne haza is. 1908 és
1930 között csak Amerikából 170,000
magyar tért vissza.

Ha majd a háború nyomán kialakul

a békés új Európa, a magyar állam-
hatalom bizonnyal fokozott igyeke-
zettel gyüj tögeti haza elszakadt vé-
reinket, - mint ahogy legutóbb is
hazatelepített 13,000 moldvai csángót.

Gondoljunk nagyon meleg szívvel
messzeszakadt véreinkre!

Szabó József.

Rokonaink.

Magyarok
Magyarországon 10,854,228
Egyebütt 1,567.416 12,421.644

. Fiunek Finnországban 1930-ban 3,022.000
Egyesült Államokban 300.000
Oroszországban 1926-ban 135.000
Kanadában 1930-ban 44.000
Svédországban 1920-ban 30.000
Norvég iában J.930-ban 9.500
Ausztráliában 4.500 3,545.000

Mordvinok 1926-ban 1,343.106
Észtek Észtországban 1,116.000

Oroszországban 1926-ban 157.000 1,273.445

Votjákok 1926-ban 504.334
Csererniszek 428.l92
Zürjének 375.890
Karjalalak 248.l30
Vepszek 32.785
Lappok 1920-ban 31.500
Osztjákek 1926-ban 22.l70
Inkeriek 16.137
Vogulok 5.755
Lívek 1920-ban 1.500
Vótok 1926-ban 705

Összesen: .20,250,298

Távolabbi rokonaink a törökök, bulg árok, kínaiak es japánok.

Körülbelül 6000 évvel ezelőtt az
oroszorszagi Ural-hegység európai
oldalán élt az urali ősnép. Idők mul-
tán két ágra szakadt. Az egyik lett
a szamojéd, a másik a finn-ugor.
Amazok Európa és Szibéria legzor-

donabb északi peremére szorultak,
számra ma körülbelül 18,000-en van-
nak s kihalás előtt állanak. A finn-
ugorok elosztódása és lélekszáma
pedig a következö:
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Templom és iskola - erős vár!

Szerb repülőgép, melyet magyar .érzelmű pilótája épen hazahozott.

Gondolatuk az örök élet,
az hajtja őket szállni délnek.

Vissza is az vezérli őket,
az vet rájuk gyönyörű féket.

A sok daru egy OHt szegez,
és egyesült szárnnyal evez.

ék, repül, mint egydalu,
óriás daru ...

Remenyik Sándor erdélyi hittestvér-köl-
törik írta egyik versében: "Templom és
iskola, - most minden erők ide törnörül-

nek s a kicsi fehér, templompadokba a
holtak is mellétek ülnek."

Mennyire így volt! Az elszakított részek
magyarsága a templom' és iskola kettős
bástyafala mögül vívta a maga kisebbségi
harcát s védte hős tusaban élet jogait.

Fel- és megbecsülhetetlen az a szolg á-

lat, amit például Erdély terül etén a temp-
lom és egyházi iskola végzett. Ez termé-
szetesen nem ment áldozat nélkül. Hiszen
az elnyomó államhatalom is tapasztalta,

Testvéreim! Ha egy a cél,
olyan mindegy, ki a vezér ...

Összel megnépesül az ég.
Magasan, zúgva száll ez ék.

A darvak éke egyszer itt,
máskor meg ott, meg-meg törik.

De helyre áll és ék' marad,
a végbetetlen ég alatt.

S halad az
egethasító,

hogy mit jelent a magyar templom é!'
iskola. Igyekezett is a magyarság e két,'
bástyafokát különf éle rendeletek és tilal

mak pergőtüzének szin te állandó ostroma
alá vonni. Oe a magyarság megható áldo-
zattal védte és tartotta a bástyákat.

J 61 mondotta Vásárhelyi János erdélyi
református' püspök Kolozsvárott korrnány-
z6nknak: "Megtartottuk a templomot és
iskolát és megtartott minket a templom
és iskola."

Tartsuk hát mindenütt hűséggel, erősen a
templomot és iskolát, hogy megtarthasson
minket is a templom és iskola. Figye/6.

ÉK!
Az I ékhetetlen ég alatt;
vezérük az az ék alak.

Erdélyi József.
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Rokon-misszió!
Ist'en egy bizonyos fajban és népben

rendelt szolgálatra. Mi magyarok Isten di-
csőségét és az egyetemes emberiséget a
magyarságban szolgáljuk. Az Úr Jézus is
azt mondotta: "Én csak Izrael házának el-
veszett juhaihoz: küldettem." (Máté 15, 24.)'
Tanítványainak pedig azt mondotta: "Men-
jetek inkább Izrael házának eltévelyedett
juhaihoz." (Máté 10, 6.) Nem faji szűkkeb-
lűség ez. Csak Isten teremtési rendjének
tiszteletben tartása. Krisztusnak - bár
mindenki számára küldetett - először sa-
ját népét kellett az evangéliommal meg-
kínálni. A missziói nagyparancs úgy hang-
zott ugyan, hogy " ... elmenvén tegyetek
tanítványokká minden népeket", (Máté 28,
19.) - ezt azonban a tanítványoknak úgy
kellett értelmezniök, hogy " ... lesztek né-
kem tanuim úgy Jeruzsálemben, mint az
egész Judeában, Samáriában és a földnek
mind végsö határáig. (Csel. 1, 8.) A kiindu-
lás Jeruzsálem, csak azután táguihat misz-
szióí szolgálatuk köre.

Minden egészséges külmissziói szolgá-
latnak mindig is az volt a törekvése, hogy
a misszionált nép között magát rnielöbb
feleslegessé téve, átadja a szolgálatot benn-
szülött munkásoknak. Mert természetes,
hogy minden néphez csak a tulajdon fia
tud szólni igazán.

Nékünk magyaroknak is, akikre szintén
kötelező Krisztus missziói parancsa, első-
sorban ugyancsak tulajdon véreink és ro-
konaink között kellene felvenni missziói
szolgálatunkat.

.Elsösorban a kivándorolt magyarok kö-
zött. Naptárunk más cikke foglalkozik az-
zal, hogy. szerte e világban fajtánk hány'
szétszóródott gyermeke él, akiknek lelki-
gondozása bizony nagyon gyengén van el-
látva, 'ha egyáltalán el van látva. Érdemes
megjegyezni idevonatkozóan, hogy ami-
kor 1903-ban megalakult hazánkban a pro-
testáns külmissziói szolgálat első hivatalos
szerve, a Magyar Evangéliumi Keresztyén
Missziói Szövetség, az a maga alapszabá-
lyaiban a külf'öldi magyarok misszionálásá-
ra is gondolt.

Missziói kötelességet ' jelentő távolabbi
rokonaink a törökök. Bizonyos ugyan,
hogy alig van keményebb dió a török-
missziónál. A mohamedánság, melybe a

törökök is tartoznak, a maga 250 .ülliós
tömbjével a legkonokabb pogány sziklafal,
amelyen a jövőben is sok misszioriáriusnak
kell' még elvéreznie. Nehézzé teszi a moha-
medán missziót az is, hogya török, lévén
maga is egyistenimádó, egyenrangúnak,

. sőt különbnek állítja vallását a keresztyén-
ségnél. Ez az egyetlen pogányság, amely-
ben magában is missziói lendület van éti
éppen a keresztyén országokban téríteni
akar.

E nehézségek azonban nem oldanak fel
bennünket a török-misszió kötelessége alól.
Ezen a téren óriási mulasztást is kellene
pótolni. Gondoljuk el: volt idŐ, amikor 150
évig itt volt nálunk a török. Micsoda misz-
sziói alkalom volt ez! Kár, hogy elesettsé-
günk folytán nem tudtunk szólni az evan-
géliom nyelvén ehhez a rokon-néphez,
amely nem rnirrket, 'hanem a németet gyű-
lölte s bennünket csak azért tiport le, mert
útját álltuk. A 150 éves török hódoltság
ugyan nem tűnt el nyomtalanul az itt tar-
tózkodó törökök felett. A török basák
gyakran részt vettek a római katolikusok
és protestánsok hitvitáin. Huszár Gál fel-
jegyzéseiből tudjuk, hogy még az isten-
tiszteleteinken is részt vettek a törökök,
végighallgatták a prédikáelót s csak az úr-
vacsoraosztás előtt távoztak. A hallott bi-
zonyságtevések bizonnyal megérintették
egyiknek-másiknak a szívét. A hódoltság
területén a prédikátorok szabadon hirdet-
hették az evangéliomot. Tudunk arról, hogy
egy-egy basa maga hozatott lelkészt pro-
testáns jobbágy ainak, hogy lelki életükről
gondoskodjék.

Zigeri us Imre 1549-ben azt írja, hogy
Sztár ay Mihállyal együtt nagy tömegek-
nek szabadon prédikál'hat a basa engedélyé-
vel és hogy az evangéliom Szerbiáig és
Bulgáriáig terjed.

Az evangéliom híveinek istenfélő és er-
kölcsös élete is gyakorolt bizonnyal bizo-
nyos hatást a törökre. Akadtak, akik ke-
resztyének lettek, elmagyarosodtak és ná-
lunk is maradtak.' Ezzel szemben - igaz -
a török is igyekszik nálunk téríteni, bár
sohasem tűzzel-vassal, Templomokat épít,
- Egerberi.és Pécsett .még ma is van nyo-
ma - s kirnondja, hogy aki áttér a moha-
médán hitre, az mentesül az adótehertől.



Éjszakai támadás.
Napló a finn-orosz háboru ból.

Dezsi János 1550·ben így énekel:
"Elej,én valánk bálványimádásban

Most Istennek nagy irgalmasságában
Törökök most noha vannak vakságban
A Szentlélek hozhatja Igazságban ... "

Fejértói János 1551·ben ezt írja:
" ... az evangéliuru a török uralom alatt

szabadon hirdettetik. Törökországban so-
kan vannak jelen az istentiszteleten, törö-
kök és keresztyének keverve, ami az előbbi
században hallatlan dolog volt. Ebből köny-
nyen arra lehet következtetni, hogy a tö-
rökök, ha ugyan időközben el nem pusz-
tulnak, a keresztyén vallást rövid időn belül
felveszik. "

Gyulai Torda Zsigmond pedig ugyanez
évben így ír Melanchtonnak:

" ... rtem középszerű az a reménység,
hogy a törökök a mi vallásunkr a fognak
terni."

Magában Törökországban először rab-
prédikátorok hirdették az evangéliornot.
Közöttük első, akiről név szerint is tu-
dunk Szegedi Picus Ferenc, aki "Konstan-
tinapolyban és Galataban nagy tömegek
előtt prédikált." Ebben a nagy tömegben
rabmagyarokon kívül bizonnyal törökök is
voltak.

Lám a magyar evangéliom! egyház foly.
tatott már missziót a rokon törökök kö-
zött. Bár a számottevő eredmény elmaradt
s a református testvéregyház legutóbbi
mohamedán-missziói kezdeményezését abba
kellett hagynia, bizonyosra vehető, hogy a
törökök evangélizálását Isten elsősorban

Irta: ViI!o Saraja.

A fedezékben csönd van, halálos csönd.
A kinti hangok nem Ihallatszanak ide le.
Azok a háború mindennapi földfeletti életét
jelentik, a robbanó gránátok, süvítö sr ap-
nellek. A földalatti fedezékben azonban
csönd van. A hóruhás harcosok tömött
sorokba zsúfolódtak. A közelség az össze-
tartozás érzését kelti. Kimondhatatlanul
nyugodt, majdnem szent az a gerendafallal
kidúcolt földalatti üreg. Kint tombol a
háború, idebent esti áhítatra készülünk.
Hogy azután mi lesz, az más lapra tartozik.
Mindannyian tudjuk, hogy támadásba kell .
mennünk és hogy ez sok életbe kerül, de '
az nem az én életem és nem is a legköze-
lebbi bajtársam élete, így gondolkozik
mindegyik.

Én a sorok előtt állok. Soros lévén én
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tőlünk várja. Hiszen földrajzilag is mi va-
gyunk hozzájuk legközelebb. Az európai
protestáns keresztyénség ek-alakjának mi
vagyunk a hegye, ami azt jelenti, hogy Is-
ten az evangéliornat mivelünk akarja a
tö rökökbe verni.

De vannak nekünk további pogány ro-
konaink is. Oroszország északi és déli ré-
szében a rokon finn-ugor és török-tatar
népek szinte megszakítatlan láncot ké-
peznek egészen Kínáig és Japánig, amely'
nagy keleti népek meghatóan tartják ve- ,
lürrk a rokonságet. Miienne, ha finn test-
véreinkkel karöltve megkezdhetnénk e né··
pek térítését és a világ 600 milliónyi turáni'
testvériségét éppen mi kezdenénk rnegtöl-
teni a keresztyén testvériség tartalmával.
Ez számunkra faji és nemzeti szempontból
is szédítő távlatokat nyitna meg. A mult
század elején ugyanezek a gondolatok vit-
ték ki világhírű 'honfitársunkat, az erdélyi
Kőrösi Csoma Sándort Tibetbe. Az ő örök-
sége is kötelez.

A magyar evangélikus egyház első áldo-
. zata a misszió oltárán, egy halott volt.'

Mazsár János századunk elején lelkesen
készült a pogánymisszióba, de 1904-ben
meghalt, mielőtt kijuthatott volna. Sok
missziói jószándék halt meg már nálunk.
Orülhetünk; hogy első misszionáriusunk,
Kunos Jenő a rokon kínai nép között
kezdte meg szolg álatát.

Nagy feladatok állnak előttünk! De hát:
uie rjűnk a nagy Istentől nagy dolgokat
kérni! Szabó József.

. Fordította: Garam Lajos.

végzern az esti áhitatot. Szívesen is te-
szem, rnert észrevettem és magam is érez-
tem, mily szornjasan fogad itt az ember
minden igét, igét a szent evangéliumból.
"Sapkát le!" Vezényeltem. És pillanat mulva
buzgón énekeljük:
"Nyomorult vagyok, féreg, föld vándora itt,
Jobb hazám odafönn vár rám készen.
Utam terhes, mit nem könnyít más, csak

a hit:
Éltem estéje' gyorsan itt lészen."

Átéreztem a pillanat komolyság át. Nem
birok meggátolni testemen egy kis meg-
indult remegést. Félelem fog el, hogy nem
tudok rnit mondani ezeknek az embereknek,
kik fehér sorokban falként állnak előttem.
Ám ha nekem nincs is mondanivalóm, be-
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szél Isten, Ö, aki oly sok lelket hódított
meg itt magának. Ez megnyugtat és fel-
o.lvasok az Újtestámentomból,. amelyet a
zsebernból vettem elő: "Azt tanácsolom
neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált
aranyát, hogy gazdaggá légy; és fehér ru-
hákat, hogy öltözeted legyen és ne láttas-
sék ki a· te mezítelenségednek rútsága; és
szemgyógyító írral kennd meg a te sze-
meidet, hogy láss."

.Baitársak, aranyat jöttünk keresni és
éppen készülünk megvásárolni azt. A ha-
zát keressük, szeretett hazánkat vált juk
meg vérrel a magunk és gyermekeink szá-

. mára. Drága az ár de 'ha megfizetjük, ma-
gunk is meggazdagszunk. Suorni, ez a hi-
deg és szegény ország a mi egyetlen gaz-
dagságunk, ez az az arany, melyet a salak-
tói szenvedések tüze tisztított meg, arany,
melyről azt tanácsolom néked, hogy vedd
meg és meggazdagszol. Testvérek, fehér
ruhába öltözötten álltok itt sorfalat. Mintha
csak képmása lennétek annak a fehér
testvérközösségnek, mely a mi igazi hazán-
kat népesíti be ott fenn a magasságban s
amelynek visszatükröződése ez' a hó és
jégország lakóival idei en nt. Harcba me-
gyünk, de tiszta fegyverekkel megyünk,
mert tiszta a lelkiismeretünk. Mi nem akar-
tuk a háborút. Mi csak azt kértük, hogy
békében élhessünk. De rákényszerítettek .
bennünket, hogy szembeszálljunk a mocskos
szuronyokkal, Nem tehetünk egyebet,
minthogy ellenük megyünk, mert nem fé-
lünk és nem szoktuk meg a kitérést. Test-
vérem nézz körüí! Amit látsz, az mind a
hazád. A gránátszaggatta csataterek, a ki-
tépett fák s a füstölgő romok. A testvé-
reid melletted, az ő apáik, a mi apáink és
azok munkája. Ez mind a mi drága .hazánk,
Ha ezt nem vennéd észre, azt tanácsolom
neked, végy szemgyógyító írt, hogy láss,
hogy szeress, küzdj és szenvedj a hazáért,
hogy feszítsd szuronyodat kelet serege
ellen. Szemgyógyító írra van szükségürrk,
hogy lássunk, hova kell a harcban céloz-
nu nk. Az ellenséget kell célbavennünk, de
szeretetünk célpontja a haza. Azt lássuk
fegyvereink távcsövében, Azt lássuk állan-
dóan lelkünk irányzékában."

Itt befejezem. Nem vagyok képes tovább
beszélni. Valami különös erő elérzékenyít.
Megakasztja a szót torkomban és megre-
megteti a hangomat. Nem valami buta ér-

. zelgősség ez, nem félelem, nem is aggoda-
lom, hanem valami olyan nagy érzés, ami
nem tud szavakká válni, sem mások által
nem lesz érzékelhető. De nincs is erre szük-
ség. Mindenki maga is érzi eléggé és min-
denki, tudja, szavak nélkül is: a halállal
kell szemtől-szembe néznünk és vérünkkel
megváltani ennek az országnak szabadsá-

. gát. Ma te testvérem, holnap én, mit törö-
dünk vele, hacsak megáldott holttestünk
oszló részecskéi szabaddá teszik ezt a föl-
det. Ezért halkan.. lassan' elmondom az "Úr
áldását" és így megáldottan megyünk meg-
váltani az országot.

Tudod-e milyen a finnek éjszakai tá-

I madása? Olyan rnint .maga a némaság. A
lesben álló vadállat némasága, amely a
prédára ütve gyorsan ragadja meg azt és
addig szo rítja torkát, míg az elpusztul.
Gyors és okos és ha 'kell kitartó. Nem er-
nyed egy pillanatra sem. Gépiesen, de lele-
ményesen teljesíti a rábízott feladatot. Ez
győz, mert nincs mit vesztenie.

Sível haladunk előre hangtalanul. Az
ellenség a domb mögötti partkiszögelésen
és a közelí erdőkben van. Egész nap gá-
zolta harckocsijaival a fiatal erdőt és járta
akadályaink ellenére a befagyott mocsarat.
Tankágyúi és gépfegyverei oltalmában el
mert foglalni néhány fontos állást. Most
azokat kell visszavennünk. ez a parancs.

Társaimat nem látom. Nem hallok mást,
csak olykor kísérteties suhogást, amit a
sí-bot kelt a megfagyott hókérgen, Olykor
nyugtalan fehér árny suhan el a sötét fa-
törzsek mellett. Ez a lény bajtársam. fiatal
hiuz, mozdulatai mint a rnacskáé, könnye-
dek, ugrásra készek. Azután ismét halálos
csönd van. Csak néha töri meg a néma-
ságot egy-egy zavaró lövés vagy harckocsi
géppuskajának rövid lövéssorozata. Halk
parancsszó hangzik. 'Kanyarodunk. Az el-
lenséget a partkiszögelésen be kell keríteni
és megsemmisíteni. Csak még a szárnyakon
nem fejlődtek fel embereink és a köralak
nem teljes.

A parancs megállást rendel. Legköze-
lebbi társam valahol tizméterre van. Balra
tőlem van Heikki, ez a csendes, kevés-
beszédű álmodozó, akit nagyon megszeret-
tem. Jobbra pedig Vaínö, a hatalmas, mar-
cona óriás, akinek medvemánesai közé nera
volna jó kerülni, de akinek jelenléte min-
dig biztonságérzettel tölt el. Mikor én ve-
zénylem a szakaszt, bennük különös en bi-
zom. Ma velünk van az őrmester és így
ismét visszavedlettem parancsnokhelyettes-
sé. A ihelyzettel tisztában vagyok, de nem
tagadom, hogy' ebben a némaságban árvá-
nak 'érzem magam. A sötét erdő s a grá-
náttépte fatörzsek, melyek kitárt karokkal
merednek elő a helyenként lyukassá lött
földből, fokozzák az egyedüllét érzését. A
hóleplükből kiszabadult fenyőket mind rno-
zogni látom és minden furcsa köben vagy
tönkben ellenséget gyanítok. Az izgalom
érezhető. A fül nemlétező hangokat hall,
mert valójában csak a hó suhogása és a
csizma felálló orrának a kötéssel való sur-
lódása hallatszik. Hátrább tolom a fülemre
csúszott sisakvédőt bár tudom, hogy a hi-
deg csípni fogja a fülcimpámat. De nincs
idó a' kis fájdalmak érzékelésére, mert ha
tulságos gondot fordít rájuk az ember, fi-
gyelmen kívül marad a fődolog, meglep az
ellenség. és megsemmisít rnindent, Minden
pillanat harc életre-halálra. Gyakran tör-
ténik, hogy a leggyorsabb és leggyorsabb
és legokosabb marad életben. Nekünk, kik
oly kevesen vagyunk, gyorsabbaknak kell
lennünk az ellenségnél, okosabbak már ter-
mészettől fogva vagyunk.

Parancsszó hangzik: "Feküdj!" Gyorsan
engedelmeskedem. Mintha Heikki havas



alakját látnám odébb, de nem vagyok benne
biztos, tudakolni meg nem merem. Az el-
lenség meghallhatná. Csak várok. Várunk
mindnyájan. Géppuskáink nem lehetnek
még eléggé védett állásokban. vagy tüzér-
ségünk nem kapott még parancsot a tüze-
lésre. Minden pillanat egy örökkévalóság.
Végtelennek, kínosan hosszúnak tűnik fel.
Feszülten fülelünk, de csak nem jőn a pa-
rancs. Tudom, hogy amott néhányszáz mé-
ternyire előttünk van az ellenség, tömeg,
amelyet meg kell zavarni, meg kell sem-
misíteni, mert megsértette azt, ami nekünk
szent és betolakodott, hogy elpusztítsa azt,
ami a mi tulajdonunk.

Egyszerre bántó gránátrobbanás hallat-
szik valahol ott előttem, majd másik,
harmadik, tíz, száz. A pergőtűz meg-
lepetéssszerű és rettenetes kegyetlen.
Fák törnek, forgácsok repülnek szerte-
szét, a hó porzik és fekete mocsok lesz
belőle. Süvít, csattog, ropog, recseg és
zeng minden. Megvaduit, őrült áradat-
ként bömböl a tüzérség hangja. Nem-
sokára már meg sem lehet különböztetni
az egyes lövéseket. Csak pokoli dübör-
gés hallatszik, amibe belevegyül a gép-
fegyverek kattogó dala, a golyószórók
szilaj lövéssorozatai, g éppisztolyok du r-
rogása és a puskák fel-felszökő sor-
tüze. És az ellenség ugyanazzal a mér-
tékkel válaszol. A pokol teljes, nagy,
borzadálytkeltő, fekete. Ki is fogott bele
az éjszakai támadásba? Kinek az intéz-
kedése idézte elő ezt a sötét poklot?

Előttem a fatönkök torz kísértet-.
karjai meredten lódulnak a levegőbe.
Hóbanyomom a fejemet, de rnielött meg-
tehetném máris föld csapódik a szemem-
be. Az arcomon, szememben, fülemben,
számban föld. Gránátszilánk hasít mély
lyukat a sisakomban. Golyók fütyülnek

. el közvetlenül a fülem mellet., Csoda,
hogy meg nem sebesítenek. Hóru'hám

.már -f'ekete és el is szakadt egy száraz
galy csonkján, amint az alacsony fű-
bokornal biztosabb fedezékbe próbálok
húzódni.

Irtózatos földrengés. Vérforraló tűz.
Elfelsdkezem magamról, mindenről. Va-
lami különös, eddig ismeretlen borzadály
fog el. Meg akarja bénítani a karjaimat,
mozdulatlanná merevíteni minden izmornat.
Félretol útjából minden emberiest és a fáj-
dalmat szorítja helyére rettenetes nyomás-
sal, száz, ezer légkör nyomással. Olyan va-
gyok egy kis gödörben, mint valami aka-
ratnélküIi automata gépezet, amelybe még
nem tévedt bele életet kioltó golyó. Tehát
élek, lélegzem még, bár agyarn ezt nem
fogja fel eléggé. Várorri, hogy a tüzérség
elhallg asson, akkor mi támadunk.

"Heikki, ott vagy?" kiáltom, de felelet
nem hangzik. Mintha kissé távolabb kúszna
valaki.

"Viiinö" kiáltom jobbra. Mor dulas a fe-
lelet: "Itt vagyok!"

Nagy biztonságérzet ömlik át rajtam.
Mi még élünk! Én felfogak és megértek
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mindent. Biztosan kikerülünk innen. Félni
gyerekes, megalázó dolog. Mit törödörn
vele, ha a testemet megölik is, a lelkemet
úgysem velhetik el. És miért is lenne az éa
életem értékesebb, mint másoké.

"Roham!"
A tüzérség egyszerre elhallgatott s mi

egyszerre támadunk. Felismerem Heikki
termetes alakját, amint egészen a közelem-
ben az ellenség felé rohan. A puskák ro-
pognak. Az ellenség foszforos g olyói vil-
lognak a levegőben. Egészen jól ki' lehetne
kerülni őket, ha nem hullanának oly buta,
orcátlan pocséklassal. Az ellenség a kenyér-
rel takarékoskedott s helyette löp ort ké-
szített. O mily őrültség, valóban ördögi el-

Csetnikeket motoznak.

;árás! És most azt osztogatja nekünk bol-
dogtalanoknak! Nem! Nesze, ez itt neked,
ez tinektek, ez meg az egész seregnek.
Kézigránát csomót dobok a mozgó, feketé
tömegbe. Hallom amint utálatosan reccsen
és. mintha csak látnám levegőberepülni a
véres rongyokat és széttépett ruhafoszlá-
nyokat. "Jól sikerűlt!" kiáltja Heikki. Ezt
meg a másik rakásba! Kegyetlen reccsenés
hallatszik, majd még egy, harmadik, ne-
gyedik -- ész nélkül, ész nélkül - azután
a puskával' pa-pa-pa-ta. Halált vetek, ha-
lállal áll bosszút a kezem, a bajtársaim keze,
így - így.

Kifulladok. Lihegek. Érzem, hogy forr
bennem a gyűlölet. A gazemberek megkap-o
ták és meg fogják kapni a magukét. Minek
jöttek ide! Hívtuk tan őket? nem békét
könyörögtünk? S kapturik-e ugyan? Nem!
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Csak fölényesen intettek és azt mondták,
hogy elveszik, amit. akarnak, mert meg tud-
ják tenni. No csak vegyék, ha bírják! Én
legalább addig .har colok, rníg csak a lába-
mon állok és ugyanígy tesz Heikki, Váinö,
Eino, Esko, Aarne és valamennyi fiú. Hé
fiúk előre! Kezemben a vezetés, legalább
úgy érzem. Csak r á az ellenségre! Abba a
rakásba is még - meg amoda is. Csodálato-
san megszokta a szem a sötétséget. Most
már nem jelennek meg árnyak, sem kép-
zelt kísértetek. A pupillák kitágultak s az
ellenség képét rávetítik a recehártya sárga
f'oltocskájára.

Munkához látnak az ellenség fényszórói.
Egyik fénykúp a másik után keresi a sötét
égbolton az acélmadarakat. Fölösleges.
Nekünk alig van repülőgépünk. Legalább
is ilyen kisebbszerű támadásnál nem szok-
tuk őket látni. Bornbázógépek? Vari-e ne-
künk ilyen egyáltalán? Ha volt is néhány,
talán már elpusztult vagy elkopott. Más:
honnan meg nem kapunk újakat, nehogy
megsértsék vele a semlegességet. Minket
persze megtámadhatnak és elpusztíthatnak,
de segíteni nem szabad minket és nem is
merik megtenni, mert a vörös óriás félel-
metkeltő rém. Azért mi nem félünk tőle.
Ellenkezőleg, a mi feladatunk megmutatni
a világnak e tömeg végtelen hitványságát.
A cseréplábakon álló óriás igenis össze fog
dőlni. Mi döntíük le.

Csak hogy ez mégsem olyan könnyű do-
log. Világító rakéták piros és sárga lapdái
csillognak az égbolton, . megvilágítják az'
erdőt, ahol a harc folyik és kék, zöld és
sokféle színárnyalatú füstként hullanak a
földre. A muszkának rendelkezésére áll el-
lenünk a világ minden eszköze, milliós se-
regek, a legújabb hadigépek, a legpusztí-
tóbb tárnadószörnyek, nekünk csak pus-
kánk van, néhány gránátvetőnk, körinyű
ágyúink és győzni akarásunk. Ennyi az
egész felszerelésünk. Nem sok és mégis
győzni fogunk.

Egyszerre kiabálás hangzik, rriély, esze-
veszett kiáltozás. A tisztáson keresztül
újabb ellenséges horda rohan felénk ész-
nélkül kiabálva, nevetve, feltartott kézzel
és kiegyenesedve. Édes vodkával vannak tele,
berugtak az őrültek. A maguk módján ők
is támadásra készültek? Vadállati csorda-
ként esztelen üvöltéssel nyomulnak az erdő
felé. Többen libasorban futnak egymás
hátamögé bújva, szemüket eltakarják ke-
zükkel a halál kegyetlen borzalmai elől, a
puska a hónuk alatt, sarkukban pedig haj-
tóostorként, korbácsként a népbiztosok
géppuskatüze. Hányan elesnek saját golyó-
iktóll Hányan gémbérednek össze már harc
előtt eltorzulva több tízfokos fagytól! Az
a rakás is, melyet az imént gyilkol tam le,
arra volt teremtve, .hogy egymásnak szol-
gáltasson meleget. Emberi test melegévei
próbálják fenntartani a lélek szikráját ezek-
ben a nyomorultakban.

A támadók biztos pusztulásba rohannak.
Mellettem megkezdi már aratását Marttila
géppisztolya. A közelből automata fegy-

ver hangja vegyül hozzá, géppuskák tüze-
lése távolabbrólés oldalról, a háttérból. A
golyók minden irányból sivítva, sziszegve
szédítő zúgással szóródnak. És az élőlény
hamarosan élettelen rángódó testté válik,
rnelynek még egy pillanatra kimondhatat-
lan félelem marad a tudatában s a szemei-
ből végtelen borzadály kiabál. Mint kereszt-
fák kitárt karokkal nyúlnak fel egy pil-
lanatra a tomboló levegőbe, azután holtan
vágódnak el a feltört havon. Némelyiknek
tátva marad a szája, hörög a melle, utolsó
erőfoszlányával még levegő után kapkod,
de hiába. Boldogabb harcmezők várnak.
Más tájakon kezdődik az örök küzdelem.

Itt pedig szintén tovább folyik a harc.
Folytonos zürzavar, folytonos ropogás, foly-
tonos csattogás, folytonos pokoli lárma. Le-
nyúlok a földre. Havat markolok fel. Szám-
ba akarom tenni. Az ördögbe! Micsoda
klórbűz! Most még meg is akarnak mér-
gezni minket. "Gáz!" kiáltern elfuló hangon,
de nem hallja senki, nem adják tovább.
"Gáz, gáz!" A hiradás megy körül, "Gáz!"
Az álarctokhoz kapok. Feltépem hirtelen a
sztját. Kotorászom benne. Kezembekerül a
gáz maszk. Belélegzek és fejembehuzom a
maszkot. Beszappanozott ablakai mögül élő
kisértetszemek tekintenek ki. Látom, hogy
körülöttem a hó zöldessárga, foltos. A gáz-
bombák nyomai, a zöld méreg kárörömet
vigyorgó kiáltásai. A lélekzés fullasztóan
nehéz. Nehezen szürődik be a levegő és az
az érzésem, hogy. oxigéri helyett széngázt
lehelék be. Nyomasztó és kibirhatatlan a
közérzet. '

Ofdaltpillantok. Ott van Heikki, amott
Esko, odébb alighanem Vainö, Ök élnek
még és én is élek. Kimondhatatlan ujjongást
érzek, igaz, csak pillanatig, de érzem mégis.
Mondani próbálok valamit, de ez az átko-
zott szájkosár meggátolja az állkapocs moz-
g ását s természetesen hang sem hallatszik.
Ugyanekkor bombázógép repül el felettünk
egész alacsonyan, a fák koronáját surolva.
Tudat alatt érzem, mert hallani nem hallom,
hogyan roppannak szét a fák. koronái, ágai
az őket söprö szárnyak érintésétő!. Épen,
mikor a fejünk fölött van, bombát ereszt
le, az azonban suhogva elzúg felettünk s
rnög öttünk érve földet nagy lökéssei rob-
ban. Tátongó üreg támad a nyomában. A
föld köbméterévei csapódik ki a gödör szé-
lére és a levegőbe sürü freccsenéssel. A
bombaszilánkok fütyülő zuhanyként röpköd-
nek a fejünk fölött. Összehuzom magam a
gödrömben. Egészen a közelbe hullanak a
forró, sistergő darabok.

Valaki felemeli a kezét. Észreveszerri,
amint oldalt nézek: Bizonyára sebesült, mert
segélyért integet. Egy hóruhás g ornolyag
mászik hozzá, azt teszem én is. Úgy van,
sebesült jeladása volt. A balkeze ruhaujja
felszakadt s élénkszinű vér szökik fel be-
lőle. AZ ütőere van eltépve. Előrántom finn
tőrömet és levágom a ruhaujjat. Elökotor á-

szom zubbonya belsejéből az elsősegélypó-
lyát, letépern róla a védőburkot s a kiben-



tott kötéssel bedugom a nyilt sebet. Nincs
időm utánanézni, van-e a karon csonttörés,
vagy izomsérülés, a vérzést kell gyorsan
elállitani, mert a helyzet kornoly. Oe mi-
előtt még bevégezném munkámat, a kötés
máris csupa vér. A vérzés erőteljes. Elöka-
par ászorn zsebemből a zsebkendőmet. Össze-
kötöm a két sarkánál. Majd letört ágról
fadarabot kerítek,. azzal a seb fölött szo-
rosra tekerem a szükség-érszorítót. Azután
mély gödörbe lököm a sebesültet. Többet
a jelen körülmények között "nem lehet tenni.
Ismét szakadatlanul hullanak a golyók.

Heikki van mellettem. O volt., aki segít-
ségre sietett. Hozzábólintok s ha lehetne,
bizonyára melegfényű szemeket látna a
szappanos ablaküveg mögött. Oe ha nem
is látja, mégis megérzi a gondolatomat,
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ból már semmi nem lesz. A szurony is na-
gyon elavult harcieszköz. Hanem itt a tör;
a puukko, valódi kauhavai acél! I Kirántom
és a fenevadak ra rontok. Mélyre döfök a
süppedő, puha husba, jobbra, balra, tüdőbe,
szívbe, májba, hasba, szembe, arcba, fejbe,
egészen tövig. A véres, éles acél csak csi-
kordul bele. "Vaasai vér sosem remeg,
kauhavai acél nem rozsdál meg." Mint va-
lami kisértet, úgy bámulok ki égő, meredt
szemmel a maszkom mögül. A légzés fojtó,
de nincs időm érezni. Gyilkolnom kell, meg-
ölni, elpusztítani mind, nehpgy még valaha
is idejöjjenek steppéikről, nehogy még va-
laha is ártatlanul szorongassanak bennünket.
Századokon, évezredeken át üldözőink vol-
tak. Nagyapám is az ő szuronyaiktói esett
el. Nesze, ez őérte! Ez meg kamatnak mellé.

Haragom hevében könyörtelenül, kegyet-
lenül szurkálok. Amott verekszik .Heikki,
ahogy csak kitelik tőle, amott pedig Vainö
gyüjti rendre a hullákat. Nemsokára kész
is a leszámolás és a dögmadaraknak ele-
gendő eleség készült. Az utolsót, aki a
hóról felemelkedik, egyenesen szíven dö-
föm. Csak egy hördülés fér ld a torkán.
Lehajolok, hogy megnézzem őt. Letépem ar-
comról az izzadt, fojtó maszkot s tüdőmet
ózon dús légáram tölti meg egyszerre. Fagy-
ban a gáz nem hatékony, hatása csak át-
meneti, majdnem a semmivel egyenlő. A
haldokló nagy, vádoló szemmel mered rám.
Sapkáj a lecsuszott a fejéről s izzadt, rövid
haját hamarosan zuzmara lepi be hirtelen
ezüst sisakot képezve. Karjait kétoldalt tár-
j a, rongyokba csavart lábai egymás mellett

4

Fe/robbantott hid a Ferenc-csatornán.

tudja, mily hálás vagyok azért a biztonság-
érzéséért, amit ebben a védtelenségben az
ő jelenléte kölcsönöz nekem.

Visszakúszunk előbbi állásaink felé, nem,
előre, mindig csak az ellenség felé! Undo-
rító, piszok- és vérszagú hullarakások mel-
lett kell elhaladnunk. Amott egy csoport
mozog, nem, felénk fut. Gázmaszkomba
mordulok, megrántom Heikki hóruháját és
előre mutatok. Onnan, nézd, onnan ellen-
ség közeledik. Mi meg csak ketten vagyunk,
nagy Vairiö valószinűleg a harmadik né-
hány testhossznyira a hátunk mögött. A
gépfegyvertűz furcsa hirtelenséggel véget-
ért. Csak a puskák ropognak, azok is gyen-
gén. Pedig az ellenséges hordának egy ré-
sze még megvan. Orültként, eszeveszett düh-
hel rohannak 'felénk. Lőni próbálok, de ab-
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feküsznek. Ogy bámul, mintha keresztrefe-
szített lenne. -Elf eleitem a csatazajt, mely
lassan elhal körülöttern. Sajog a szemern.
A gáz hatása volna? A gázmaszk tokjaból
szemkenőcsöt kotrok elő és bekenem vele
a szemhéj am peremét. "Azt tanácsolom ne-
ked, hogy szemgyógyító írral kend meg
a te szemeidet, hogy láss." Ezek az igék
ismételten eszembejutnak. Az esti áhítatom
igéi ezek. Körülnézek, de egyszerre éltaka-
rom a szemem. Sajog attól az esztelen bor-
zalomtól, amely szemem lencséin minden
irányból behatol, behatol és éget, mint a
tüzes vas. Valami szennyes hógödörbe haj-
tom a fejem. Erős lelki megindultság rázza
át a testem. Alighanem sirok, midőn Heikki
rámkiált:

"Mi történt veled? Megsebesültél, vagy
gázt nyel tél ?"

"Nincs semmi bajom. Csak a szemem
sajog kissé és a szemhéj am mintha meg-
merevedett volna," válaszolom.

Megint elökotorászom a dobozt, melyben
"Tisztítsd meg gyorsan, a fenébe!"

van egy kevés petroleumba mártott vatta.
Azzal, törlöm meg a szemem héját. Ez nem
tetszik neki, mert kegyetlenül sajog tőle.
Csak akkor enyhül a fájdalom, mikor meg-
törülöm zsebkendőmmel és megint kenőcsöt
kenek rá.

"Majd elmulik!" dünnyögöm Heikkinek."
Igen, azt hiszem, hogy nem is volt igazi
gáz, csak féligégett robbanóanyagok. Fö-
löslegesen verekedtünk feltett maszkkal és
tettük helyzetünket kényelmetlenné. Dehát
ilyen viszonyok közt könnyen tévedhet az
ember."

"Igazi leszámolás volt! Te hátinyal vé-
geztél ?"

"Fene tudja, tizzel-e, vagy ötvennel."
"Fiúk, ez a kazal az enyém. Tiznél több

steppefia van benne." Vainö már számadást
is ráért készíteni.

Hanem előbbre kell mennünk megszállni
a szóbanforgó állásokat. Egyesek már fel-
nyomultak a szárnyakon. Mások előre su-
hannak. Távbeszélősök markolásszák ki el-
szakadt drótjaikat a hóból, jobban mondva
a felszaggatott, felturt földből. Rendbe kell
hozni az összeköttetést. Az ellenség bár-
mely percben meglephet és nekünk biztosí-
tanunk kell állásainkat.

Az ellenség azonban nem támad. Elég
volt már neki. S a mi állásaink megmarad-
nak, sőt erősödnek.

Eszünkbe jut sebesült bajtársunk és épen
legjobbkor érkezünk, mikor a sebesültvivő
egymagában a hócsónakba igyekszik mes-
terkedni öt. Ovatosan beemeljük emberün-
ket, Heikki a lábánál fogja, a sebesültvivő

középen, én meg a fejénél. Megnézem kö-
zelről a sebesült arcát. Sápadt, mint a hold-
fény, teljesen vértelen. Szeme kék, kis haj-
tincs csuszott a homlokára. Nyitott keskeny
ajkai kőzűl gyöngysotként villog egyenletes
fogsora. Lehuzom keztyüjét és megnézem
a sebet. Kék az elkötéstöl.

"Nem volna legjobb egy kis vért engedni
bele?" kérdem a sebesü!tvivőtől.

"Csak engedjünk, nehogy elhaljon."
Igy hát megtágítjuk az érszorítót. Egy

korty konyakot adok a sebesültnek a kis
üvegböl, amit orvosságnak tartogatok a ke-
nyérzsákomban. A beteg mohón szivja be.
Pillanat mulva az elj árast megismétlem és
úgy tünik nekem, mintha a szine kezdene
visszatérni. Kevéssel ezután a teste rángódni
kezd. A hideg rázza, ez okozza a rángató-
zást. A vérkeringés megindult és melegíteni
kezdi a testet.

.Jszkol]!" mondom a sebesültvivőnek,
aki verejtékes arccal gázol az úttalan hóban
a segélyhely felé.

"Istenemre, ez sem könnyü munka",
jegyzi meg Heikki, amint a csórrakot vonó
ember után néz.

"Bizony itt minden ember próbára van
téve. Egyik hadimesterség a másiknál nem
rosszabb s nem különb. Mindenütt egyfor-
mán férfiakra van szükség."

Körülnézünk, de a mieink közül nem
látunk senki elesettet. Bizonyára már el-
szállítottak őket. De nem! Ott fekszik egy,
amott távolabb meg szintén és itt egészen
a lábunknal is egy. Majdnem belebotlunk
a holttestbe. Megnézem az arcát és ráisme-
rek. Lepistö Mikko fekszik ott, vidám, jó-
lelkű, fiatal legény. Már civilben is ismer-
tem őt. Öreg, aranyos édesanyja marad itt,
hogy gyászolja egyetlen eltartójár és bán-
kódjék az után, aki kicsiny kunyhój ának
vidámsága volt.

"Mikko is elköltözött", mondja Heikki
és arcán szomorú árny suhan át.

"Ez a sorsunk, úgy látszik", felelem. "Ma
te, holnap én" gondolom, de ezt nem mon-
dom fennhangon. És nem is nagyon rendít
meg a dolog. Itt mindent megszekik az
ember - a halált is.

De rnikor hajnalban visszasielünk és más
fiúk jönnek szembe velünk, hogy felváltsa-
nak, piszkos hóruhában, fáradtan, borostá-
san, akkor hirtelen nagy szánalom fog el.
Uristen, miért kell az embereknek szenved-
niök és még meg is ölniök egymást! Fele-
letül pedig hallom ismétlődni a hangot:
"Azt tanácso lom neked, hogy kend be a te
szemedet szemgyógyító írral, hogy láss."

(A szerz ő "Megváltotl ország" címü naplójának
2. lejeze/e.)

Minden erény önáldozallal jár, feláldozásával pillana/nyi kényünknek, meg/agadásával önhusznunhnah,
s nem ritkán hajlandóságunk vagy gyülölségünk elné mitásáoal : azonban mind en áldozat kicsinyafokhoz
képest, miket a hazának kivánni joga van. Mindent, amit élted foly/a alatt arcod izzadásával gyüjtöttél,
mind ent, amit lángoló szerelemmel fűz tél magadhoz. javaidat. hincseid et, házadnépét és saját életedet na-
ponkén/ és pillana/okén/ érette fel kell szen/elned. Mer/ tudd meg, e szóban haza, foglaltatik. az emberi
s zeret et és óhajtás tárgvcinak egész bs zoessé ge, Oltár, atyáid által Istennek építve; ház, hol az élet első
örömei/ izl elé d ; föld, melynek gyümölcse íeitápl ál ; szülöid, hitvesed, gyermekeid, barúííd, rokonaid s
polgár/ársaid: egy/ől-egyig csak kiegészí/ö részei annak. K ö I cse y Fer en c.
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Igaz oka ah~d.ako~ásnak.
(Ma is időszerű régi írás.)

Az igaz ok, ügy tészi 'az hadakozást
rendessé, igazzá. Szolg áltatunk pedig erre
vagy mi magunk, avagy mások is alkal-
matosságot. Magun'k akkor adunk igaz
okot a hadakozás ra, amidőn:

1. Az igaz Isteni tiszteletet a Hazában szí-
vesen minkét 'kézzel oltalmazzuk, megtart-
juk; minden üldözői és ikergetői ellen (akár
kívülvalók legyenek azok, akár a Hazának
lakosai) bátorságossá tesszük és mind a
vérig azért szívesen harcolunk. Bizonyítják
e dolgot a példák (Józs. 22, 31., Neh. 4, 9.,
Dán. ll, 34.)

2. A közönséges igazságnak ki nem sz ol-
gáltatóit, avagy hábo rg átóit, észvesztölt
megzabolázzuk . és érdemlett büntetéssel
büntetjük s tisztekre serkentjük. Evégre
hadakozának az Izraeliták a Bénjarniniták-
kal Isten parancsolatjából. (Bir. 20.)

3. Az Országnak szabadságát, közönsé-
ges békességét, a földnek lakósit sannak
javait megőrizzük: vagy a prédáló ellen-
ségtől visszahozzuk, nyerjük. (ll. Sám. 8.
és 10. és 11., Bir. 19, 29.) Nincsen is egy
igazabb ok a fegyverfogásra, mint a hód-
lásnak, jobbágyi szolgálatnak eltávoztatá-
sáért,' a hatalmasodni akaró nemzetség el-
len, midön kikelünk s fegyvert fogunk és
akik szép szabadságunkból meg akarnak
bennünket fosztani s ilyen módon szolg ai
állapotra juttatni, azok ellen kezünket
fegyverre vetjük.

Mások is, a kívülvalók, sz olg áltatnak
igaz okot. Akikor, amikor:

1. Jámbo r szomszédaink, (legyenek bár
más nemzetség) velünk egy vallásúak, igaz
vallásokért. nagy hatalma an, istentelenül,
a hamis vallásúaktói üldöztetnek, háborgat-
tatnak, elnyomattattak. Tartozunk lelkünk
kötele sége alatt ezeknek ilyen nyomorú-
ságoknak idején (ha tehetségünkben va-
gyon) oltalommal, megszabadítással lenni,
segítségekre menni.

Segítségül lenni annak okáért a kívül-
valóknak, (arninérnűek ről szólánk) kivált-
képen a hitnek, vallásnak dolgában nem-
csak szükséges, hanem ugyan lelkünk kö-
telessége alatt is 'kényszeríttetünk.

2. Amikor szomszédaink, kikkel szövet-
séget, frigyet tartunk, ellenségek miá pré-
dára jutottanak: akkor frigyes és szövet-

séges kötelességünk tartja, hogy azoknak
segítségül legyünk. Evégre Ábrahám aty ja-
fiának a Lórhnak, a Sodoma és Gomorra-
béliekkel egyetemben segítségére, az ö

házában felnőtt szolgáival felfegyverkezék
és őket ellenségeknek kezekből kiszabadítá,
a prédát viszszanyervén.

Ezeken az Okokon kívül senki ellen
nem szabad hadat indítani akárkinek is,
mert hogyha maga felfuvalkodásából, vagy
másnak megutálásából valamely és valaki
helytelen s haszontalan hadakozásban ön-
magát béegyelíti, s másokat is ellene fegy-
verfogásra indít, mind magának s mind
hazájának, Országának nem kicsiny vesze-
delmével és 'kárával ennek boldogtalan ki-
menetelit megtapasztalja.

Példa: Amásiás, Judának királya, (Il. Kir.
14.) Jósiás ugyan Judának királya. (Il. Kir.
23.) -Ilyen vala a mi . boldogtalan sorsunk
is. (1657. eszt.)

Avagy ha ki hadakozást, hadat evégre
indít (lsten segedelme nélkül), hogy orszá-
gának határát kiljebb vethesse, másnak jó-
szágát pr édálhassa, (s másként békességben
élők volnának, kikre mégyen) semmi igaz:
oka nem lévén, ez is a büntető ostort el.
nem kerüli, hanem gyalázattal illettetik
(l. Kir. 20.) Eképen indíta hadat Benhadád:
Akháb ellen, melyért el is veszté dolgát.

A. Hadakozás rftódjának is rendesnek.
illendőnek kell lennie.

Valamin, hogy az igaz ok, ha vétkesen
viseltetik, lészen nem ig azzá s hibássá, így
a~ hadakozás is, ,ha jó módot, jó utat ab-
ban nem követnek a hadakozó személyek.
helytelen, nem igaz lészen.

Ennek pedig igaz mó dja ebben áll: 1.
Ha az előljárók, hadivezérek a kegyetlen-
séget igen megzabolázzak s fojtják, sza-
bad szakára, kényér e nem bocsátják.

Igazítja a hadakozásnak rnódját az is,
amikor szükségképen meg kell lenni, hogy·
kardra vessék kezeket: egyéb út s mód nem
lévén, vagy megelőzésre, sem elérésére a
dolgoknak. Meg kell próbálni, úgy vagyon
elsőben s minden eszközöket és utakat el
kell követní, ha hajol-e az ellenség a bé-
kére: inkább ez úton, hogysemmint fegy-
verrel, sok embereknek kárával, fogyásá-
val szükség eleit venni, ha lehetséges. Ilyen
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magagondolatlan, mint egy eszeveszett, in-
díta egykor boldogtalan csatát Akháb Rá-
moth Gileád ellen, amely őnéki tőr gyanánt
lőn, mert elvesze azon a harcon (1. Kir. 22.).

Ha pedig ugyan csak kardra kél a' do-

Szegedi Kis István
1505-1572.

(Halála 370. évfordulóján.)

"Sok baja, nyomorúsága van az igaznak,
de valamennyiből kimenti az Or" (34. zsolt.

Szegedi Kis István magyar relormátor.

20. v.). A zsoltáríró ezen állításának az iga-
zolására iskolapélda Szegedi Kis István sok
nyomorúsággal teljes, hányt-vetett élete. De
hát ki is volt ez a Szegedi Kis István?
Egyike volt azon Isten Lelkétől bátorított
s megerősített férfiaknak, akik a 16. század
nagy szellemi mozgalma, a reformációnak
hazánkban való diadalra juttatásaért seré-

log, ama fene kegyetlenséget a ragadozást,
prédálást erös parancsolattal a vitézlő ren-
dek közt tilalmazi felette igen szükséges.
Jó példa lőn ebben Abner, megintvén Joá-
bot (ll. Sám. 2.). Tholnai Mihály 1676.

nyen tevékenykedtek s akik az apostolokra
emlékeztető buzgóságot tanusítva, azok
szenvedéseiből is bőségesen kivették a ré-
szüket.

Kis István 1505-ben Szegeden született
azon kunok nemzetségéből, kiket egykor
egy országos csapás alkalmával a közeli

vidékről e város polgárai közé felvet-
tek. Gyermekéveinek a szülöi hajlék-
ban való' eltöltése után az éleseszű és
gyors felfogású ifjú Lippán és Gyu-
lán tanult, majd pedig, hogy tudás-
szomját kielégítse, a krakkói egye-
temre iratkozott be, hol ismeretkörét
a rendes tantárgyakban való elmerü-
lésen kívül a zenének az 'elsajátításá-
val is növelte. Közben azonban nagy
jártasságra tett szert a görög és ,a
héber nyelvekben is. De ezen az egye-
temen nem fejezte be képzését, mivel
a század 40-es éveiben átment Német-
ország abban az időben leghíresebb s :
így leglátogatottabb főiskolájára, a
wittenbergi egyetemre. Itt Luther és
Melanchton előadásait hallgatva, tel-
jesen a reformáció hívévé s buzgó
apostolává szegődött. Három évi wit-
tenbergi tanulás után hazatért s mint
képzett s nagy felkészültségű férfit,
.örömrnel fogadta s evangéliomi taní-
tását szívesen hallgatta itthon a lakos-
ság, de különösen az ifjúság.

Először is Tasnádon nyert, mint is-
kolai tanító meghívást, hol mivel
nemcsak az iskolában, hanem azon-
kívül' is az evangéliom! tanok bátor

hirdetőjének vallotta magát, azért Marti-
nuzzi Fráter György nagyváradi püspök
testőrsége kapitányával tettlegesen bántal-
mazta, 200 kötetből álló könyvtárát eh abol-
tatta s rnindenéböl kifosztva, csupán csak
az életét hagyta meg. Mivel ezen állomás-
helyét ezek után kénytelen volt elhagyni.
azért egy ideig mint száműzött tengette



életét, majd pedig 1545-ben Gyulára ka-
pott az ottani iskolához meghívást. Rövid
itteni rnűködése után Ceglédre távozott, hol
szintén az iskolát vezette, de már időközön-
ként templomi szolgálatot is végzett. Ceg-
lédről Makóra ment. Majd amikor Petro-
vics Péter temesvári várkapitány, a refor-
máció buzgó pártfogója tudomást szerzett
róla, meghívta az ottani iskola igazgatá-
sára és a hívek pasztorálására. Ezt a ket-
tős tisztségét mindaddig nagy buzgósággal,
zavartalanul végezte, míg Petrovics volt a
várnak a kapitánya. De amikor ezen tiszt-
ségében Losonczi István váltotta fel, akkor
és csak hosszas bolyongás után nyert ismét
alkalmaztatást Mezőtúron, hol előtte már
Kálmáncsei Sánta Márton munkálkodása
keltette fel a lakosokban az evangéliom
ismét kezébe kellett venni a váIi.dorbotot
utáni vágyakozást. Majd másfélévi itteni
tartózkodás után Békésre távozott. De a
baj, a megpróbáltatás itt is nyomon követte,
mivel bóbor katonák törtek lakására, akik
mindenéből kifosztották és csak Isten külö-
nös kegyelme mentette meg attól, hogy
azok a durva, vad katonák életét is ki nem
oltották.

Szegedinek 'ekkor már az evangéliom
híveinek a táborában nagy híre volt s az
eljutott a Dunántúlra is. Igy történhetett
meg az, hogy 1553-ban a Duna melletti
Tolna hívja meg Sztárai Mihály mellé taní-
tójának, de mégis olyan alkalmaztatást
nyer, hogy az idős Sztárai mellett vasár-
naponként az igét is hirdesse. Kívánták ezt
azért is, mivel Szegedi igehirdetése inkább
szolgálta a felekezeti békességet, mert a
nép előtt való beszédben s a vitatkozás-
ban is mérsékeltebb volt, mint Sztárai. Sze-
gedi Tolnán nősült másodszor, mivel az 'első
feleségét már korábban eltemette. Itten
nyert a laskói gyülekezet kérésére a lelkészi
szolgálatra hivatalosan felszentelést Sztá-
rai által, ki a baranyai gyülekezetek püspö-
ke is volt. Ezután most már átköltözve Las-
kóra, mint lelkipásztor munkálkodott s ké-
sőbb az egész Baranya főszuperintendensévé
választatott 1554-ben. De 1558-ban már
Kálmánesán találjuk az evangéliomnak ezt
a tevékeny szolgáját, honnét a környékben
levő várak őrségeihez is kijárt az igét hir-
detni. Munkálkodása így talált pártfogásra
Horváth Márk, az akkori szigetvári kapi-
tánynál, egyházunk multjában, de már a
reformáció történetében is olyan nagy sze-
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repet vitt Grádeczi Horváth Stancsics csa-
lád ősénél. De Szegedi szenvedése s meg-
próbáltatása nem lenne teljes, ha itteni
tartózkodási ideje alatt nem kellett volna
neki fenékig üríteni a keserűség poha-
harát. Ugyanis. a hazánk nagyrészét a
16-ik században leigázva tartó török az
évi adón és sarcon kívül még meg is sa-
nyargatta a Iakosságot, vagy elrabolt és
súlyos börtönbe záratott olyanokat, kikről
tudta, hogy hívei s hozzátartozói nagy vált-
ságdíjat fizetnek, csakhogy kiszabadítsák,
kínoztatásának véget vessenek. E célból ke-
rül Szegedi Kis István is, mint olyan, ki
az evangéliom népe között vezető állást töl-
tött be, a török basa börtönébe. S a basa
jól számított, hívei hogy Szegedi szenve-
dését megrövidítsék, mindent elkövettek a
kiszabadítására; annak előteremtésére gyüj-
tést rendeztek. De célt mégis csak akkor
értek el, mikor egy gazdag kereskedő fele-
sége kérésé a férjénél előteremtette a nagy
összegű váltságdíjból a még hiányzó ösz-
szeget.

Szegedi így a török fogságból kiszaba-
dulva, ezután most már Ráckevén foglalt el
lelkészi állást, hol püspöki hivatalát is meg-
tartotta. Itt halt meg 1572-ben szenvedés-
teljes, de áldásos életének 67. évében.

Szegedi Kis István élete érthetővé teszi
előttünk azt, hogya reformáció a 16.
században miért tudta hazánk lakosságá-
nak a legnagyobb részét a római egyháztól
elhódítani. Azért, mert az az eszme, az az
igazság, melynek olyan vallói s hirdetői
vannak, mint Szegedi Kis István, az az el-
nyomás dacára is előbb-utóbb diadalmas-
kodik. Az Úr ezen szolgájának viszontagsá-
gos élete sok tekintetben emlékeztet ben-
nünket a Krisztus apostolainak életére. Jó
és rossz napokban, üldöztetések, börtön és
veszedelmek ,között soha el nem csüggedett,
hanem Istenben bízva, úgy munkálkodott,
mint a Krisztusnak hűséges szolgája.

Szekeres Sándor.

Pro Deo et libertate.*)
(Az eperjesi vértörvényszék 255, Ruyter

Adorján születésének 335., Thököly Imre
születésének 285. évfordulóján.)

A régi kurucok jelszavát illesztjük e cik-
künk élére abból az alkalomból, hogy fel-
újítjuk olvasóink előtt az eperjesi vértanuk
emlékét.

Ol Istenért és szabadságér t.



Hitükért és a magyar szabadságért ál-
dozták fel e vértanuk életüket. Előttük és
utánuk tenger vér ömlött e jelszóért: Pro
Deo et libertate: Istenért és szabadságért!

Bármilyen reménytelen volt is - a csá-
szári hadakkal szemben - a kurucok e
küzdelme: újra és újra felemelték azért a
sárbagázott lobogót és mentek mérhetetlen
hittel ezeren és ezeren a biztos halálba:
Pro Deo et libertate.

De hát az eperjesi vértanuk és ama név-
telen százezrek még sem haltak meg hiá-
ba, - sőt, habár Carafa ezer halálra szánta
vértanuinkat - nem is haltak ők meg, mert
nemes, nagy lelkük ma is itt él közöttünk.
Erős, nagy hitük még a halál felett is győ-
zedelmeskedett. Hogy hitünk. szabad gya-
korlatát ma már törvények biztosítják isz á-

munkra, hogy ma már egymás vallási meg-
győződésének tiszteletbentartása be van
oltva minden hazáját szerető, a magyar
egységet megbecsülő ember szívébe, hogy
az evangélium szelleme, a krisztusi szeretet
közelebb hozott bennünket, pártoskodni sze-
rető magyarokat: ezt oroszlánrészben na-
badsághöseink, vértanuink kiontott vérének
köszönhetiük, Állít juk ezt a magyar pro-
testáns egyházak rnultját elszínteleníteni
akaró mai történetírással szemben is.

I. A kuruc Eperjes.
Eperjesnek a kuruc mozgalmakban ki-

váló szerep jutott osztályrészül. Ez annyi-
val is inkább figyelemreméltó, mert a há-
ború a városi polgárnak soha sem volt ke-
nyere és bizony a kurucidőkben is vágyó-
dik, sóhajtozik a békesség után. Bocskay
szabadságharca után, -1607-ben, Mihálykó
János, az eperjesi magyar evangélikusok
prédikátora igazi jóízű magyarsággal eze-
ket írja egyik pátrónusának: "Semmi nímet
híveink mostansággal nincsenek. Nem is
remínlem, hogy ez .esztendöben valami ní-
met híveink volnának. Mert ők olly ak, mint
az asszony állatok, akikről azt mondja az
comicus: "Dum comuntur, dum moliuntur
annus est." Míg feldobdják magokat és kö-
tözgetik lomposokat, tisztongatják puska-
jokat és fényesítik dáko sokat, addig dördü-
letlen meny üti őket. De könyörgjünk azért
az Úristennek, hogy ilyen nagy vissza-
vonyást és támadást, az minemű ezelőtt volt
a keresztyénség között (Bocskai szabadság-
harcára céloz), ne adjon immár. körinkben,
hanem amaz régi szent békessíget és igaz
atyafiúi szeretetet. Amen,"

Dehát ez a jámbor óhajtás csak falra-
hányt borsó volt. Jött a Wesselényi össze-
esküvés és ennek nyomában a vallásüldözés,
az alkotmány ft;.)függesztése, egy, olyan ker-
szak, amelynél szörnyűbbet nem ismer a
tragédiákban gazdag magyar történelem. A
magyar magyar ellen száll testvérharcba és
a császári generálisok elevenen való meg-
nyúzással, karóbahúzással. kerékbetörésseI
térítenek. Véget vet e szörnyűségeknek
Thököly Imre felkelése.

Közvetlenül a Wesselényi összeesküvés
előtt Eperjes virágzásának tetőpontján van.

Gazdag polgárai háborítatlanul élvezik
vallásuk szabadságát. Iparuk, keresleedel-
mük, míveltségük a kor színvonalán van.
E tekintetben Eperjes nincsen Európa nyu-
gati városai mögött. A város főbírája, Wé-
ber János maga is nagymíveltségű, .literátor
ember, aki könyveket ír magyar, német és
latin nyelven. Ugyanilyen, sőt igazán érté-
kes irodalmi tevékenységet fejtenek ki az
eperjesi iskola tanárai is. Ilyen kedvező
körülmények között veti fel a szintén eper-
jesi származású Bayer János, az iskola igaz-
gatója azt a gondolatot, vajjon nem le-
hetne-é az eperjesi iskolát Akadérniává
(egyetemmé) fejleszteni'. W éber Jánosnak
tetszik a gondolat, amelyet Schneider János
első pap is lelkesen pártol. A széles látó-
körű városbíró nem tartja ennek megvaló-
sítását lehetetlennek. Hiszen egyelőre a po-
litikában nincsen baj, maga Wéber a bécsi
udvarban kedvelt személy.

Az eperjesi főiskola gondolatát ország-
szerte nagy lelkesedéssel karolják fel. A fel-
vidék evangélikus rendei és sz. kir. városai
így gyülnek össze 1665. november hó l8.-án
Kassán, ahol e fényes gyülekezet egyhang-
gúlag elhatározza a főiskola felállítását és
annak helyéül Eperjest jelölik ki. Az új is-
kola épületére dől a pénz és 'miharnar kész
is van a hatalmas épület, amely az evang é-

líkusoktól akkor kedvelt felsőmagyarországi
reneszánsz stílusnak egyik legszebb alkotá-
sa volt. Nem akadályozta meg az evangéli-
kusokat ennek az épületnek felállításában
Szelepcsényi György, az esztergomi érsek
sem, aki a király nevében írva intette az
eperjesieket ez építkezéstöl. De nem riad-
tak vissza 1. Lipót király til almá tóI sem, aki
1666. április ll.-én kelt rendeletében bünte-
téssel fenyegeti meg az eperjesieket. ha



Akadémiát állítanak fel, mert erre csak neki
van joga. Minden nehézséget leküzdve, min-
den tilalommal dacolva, a felsőmagyarorszá-
gi rendek és sz. kir. városok főiskolájukat
1667. október hó 18.-án fényes ünnepségek
között mégis megnyitották. Es ez a főiskola
kiváló és gazdagon javadalmazott tanárai-
val, korszerü berendezésével vetekedett az
ország bármelyik főiskolájával, sőt népes-
sége tekintetében is.

Ez a tüneményes fejlődés, a város virág-
zása, amely erőt jelent és önbizalmat
kelt a polgárságban, azonban mihamar
véget ér. Vérzivatarban, a testvérgyű-
lölet iszonyatos jelenetei között jön a
csaknem telj es pusztulás.

A szomorú fordulatot a Wesselényi
összeesküvés idézi elő. Udvarhű, ró-
mai katolikus főurak voltak ennek az
összeesküvésnek fej ei, akik maguk IS
megelégelték 1. Lipót önkényuralmát.
E főurakat azonban elsősorban a ma-
guk önzése, veszélyben forgó kivált-
ságos helyzetük bírt rá ilyen vesze-
delmes játékra. Aminthogy egymás-
között sem tudtak megegyezni, ami-
kor lj hatalom megosztásáról volt szó.
Nem csoda, ha az összeesküvést mi-
hamar felfedezték s annak fejeit: Zrí-
nyi Pétert, Frangepán Ferencet és
Nádasdy Ferencet 1671-ben kivégzik,
1. Rákóczi Ferencet megmentette any-
ja, Báthory Zsófia és a jezsuita be-
folyás. Wesselényi Ferenc meghalt a
felkelés felfedezése előtt. Ennek az
alkotmánymentő összeesküvésnek ön-
zetlen, lelkes hívei azonban nem e
nagy urak, de a protestáns köznerne-
sek, papok és a városok polgárai
voltak; azoknak ivadékai, akik részt-
vettek eddig is minden szabadság-
harcunkban. Birtokelkobzás, börtön,
gályarabság, inség, nyomor, az alkot-
mány és vallásszabadság eltörlése volt
mindennek a következménye. Részt-
vettek ez összeesküvésben az eperje-
siek is. Keményen bűnhődtek ezért. Elfog-
lalják templomaikat, a kollégiumot átadják
a jezsuitáknak, a papokat, tanárokat szám-
űzik, a városi tanács tagjait leteszik s he-
lyükbe római katolikusokat neveznek ki.

Az ekkor még csaknem egészen evangé-
likus Eperjes e megalázást nem tűri és bele-
veti magát az ezután következö kurucmoz-
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galmakba. Mint szabadítót fogadja Thököly
Imrét, amikor ez 1682. augusztus 18.-án el-
foglalja Eperjest a császáriaktol. A kellé-
gium egykori tanítványa valóban fejedelmi-
leg gondoskodik a város evangélikus lakos-
ságáról. A templomokat, iskolákat vissza-
adat ja, a .lelkészeket, tanítókat visszahívja,
a tisztségekbe evangélikusokat állít, a, je-
zsuitákat elűzi. Mint hálás tanítvány, a kel-
légiumnak ajándékozza 600 holdas tállyal
szőlőjét, Rímaszornbat jövedelmének felét.

Az eperjesi vértanuk emlékműve.

Eperjes régi szép ideje visszatér. Sajnos,
azonban csak rövid ideig. Thököly szer en-
csecsillagának aláhanyatlásával ismét oda-
veszett a szabadság. Eperjes kétségbeeset-
ten védekezik. ugyan és a polgárok 1684-
ben Schulz császári generalis ostromló se-
regét tönkreteszik, de mivel segítséget se-
honnan sem kapnak: vitéz önvédelmi harc
után a következö év szeptemberében meg-
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adják magukat. A császári visszatorlás most
inég kegyetlenebb. Amikor gr. Csáky Ist-
ván, a kassai főkapitány 1687. febr. 7.-én
sorba foglalja el a templomokat, az isko-
lákat és elűzi a lelkészeket, a tanárokat és,
a "hosszú ostromban tönkrement város pol-
gársága kéri őt, hogy legalább a város fa-
lain kívül adjon helyet, hol építhetnek ma-
guknak templomot és iskolát, gr.. Csáky
a kutyapecérek és a városi hóhér lakásá-
nak szomszédságában, a lőcsei nagy híd
melett fekvő saTarca folyó gyakori ki-
öntései miatt mocsaras helyet jelölte ki e
célra. Ez a meggyalázás mérhetetlen elkese-
redést váltott ki a polgárokból, akik még
nem is oly régen urai voltak a városnak. *)
Az ajánlott helyet nem fogadták el. Célt
.azonban ezzel nemcsak nem értek el, de
teljes tizennyolc éven át templom és iskola
nélkül maradtak. Hogy mit jelentett ez a
hitükhöz ragaszkodó, jobb sorsot látott
apákra és anyákra, hogy mily végzetessé
vált a jezsuiták térítési szenvedélyének ki-
tett ifjabb nemzedékre nézve, - ezt bő-
vebben fejtegetnem felesleges.

II. Az eperjesi vértörvényszék
előzményei.

Ebben a legázolt, meggyalázott város-
ban telepszik le Carafa Antal, a felső-
magyarországi hadak főhadvezére. És nem
céltalanul. Sok előkelő kurucnak volt eb-
ben az időben Eperjes az otthona. Habár

,ezek az urak mindannyian kegyelmet kap-
tak a Thököly felkelésében való részvéte-
lükért, Carafa ennek 'ellenére le akart szá-
molni velük. Bántotta őt, hogy Zrí nyi Ilo-
nát, aki férje bukása után is hősiesen védte
a császáriakkal szemben Munkács várát,
nem tudja .hódolatra bírni. Thököly hitvese
méltónak bizonyult férjéhez. Ép a császá-
riak e tehetetlensége miatt mindenféle me-
sék terjedtek el a nép körében Thököly
visszatéréséről és rebesgették, hogy a ma-
gyar urak még mindig összeköttetésben
vannak Zrínyi Ilonával. Carafa a nép han:
gulatáról jól volt tájékoztatva.

Dehát, ha valakinek, Caraf ának kellett
tudnia, hogy a császári katonákkal meg-
rakott országban még gondolatnak is őrült-

'1 Ruby József: ••Az eperjesi kir . kath. fögimná-
zíum története" c. jeles müvében ezt írja: A XVI. sz.
elsö felében és a XVII. sze-ban oly lendületet vett
itt a protestáns felekezet, hogy a városnak alig is
volt katolikus vallású lakosa. Súgy látszik igaza van
van Bahil Mátyásnak, midön állítja, hogy zselléreken
s cselédségerr k!vül nagyon kevés katolikus volt itt.

ség lett volna Thököly 'híveitől, ha újból
belekeverednek valami összeesküvésbe. Tud-
ták ök jól, hogy ilyen meggondolatlan cse-
lekedetükkel fejükkel játszanak. Az össze-
esküvést .céltalannak látták. A szomorú mult
tapasztalata óvatossá tette őket. Keczer
András Eperjesen például házából sem rnoz-
dult ki, hiszen minden lépését kémek fi-
gyelték meg. Egy dolog azonban evilágtól
elzárkózott embereket) is tettre sarkal ta.
Egyházuknak súlyos helyzete. Az' elvett
templomok és iskola helyett újat akartak
építeni. És erre a célra Keczer András és
veje, Zimmermann Zsigmond gyüjtést is
indítottak. Megneszelte ezt Carafa és kész
volt most már tervéveI. SietettBécsben je-
lenteni, hogy összeesküvést fedezett fel.
Pénzt gyüjtenek Zrínyi Ilona számára, vele
állandóan leveleznek. És kérésére a király
megadta a felhatalmazást az összeesküvők
felkutatására és ellenük a bűnper megindí-
tására.

A Wesselényi összeesküvést követő ször-
nyű idők remalakjai voltak azok a császári
zsoldban szolgáló tábornokok, akik a spa-
nyol inkvizíció eszközeivel igyekeztek a ku-
rucok lázadásra mindig kész tetterejét meg-
törni. De mindegyiket felülmulj a kegyet-
lenségben Caraf'a, Gyűlölte a magyarokat.

'Ha - mondotta egyszer - egyetlen íz
volna testemben, amely a magyarok felé

, húzna, megfognám, kitépnérn és emésztő
tűzbe vetném. Vérszomjasabb volt a piócá-
nál. A nyomorultak k ínjai s jajjai gyönyör
forrásai voltak az ő számára. Szadista volt.
Tág lelkiismerete nem kínozta azért, hogy
tudva bűnösöknek mond ártatlanokat. Tit-
kos besúgók, jellemtelen, pénzsóvár rene-
gátok, mint mindig, úgy most is akadtak.
Ezeket használja fel tanukul. Közülök egy
rovottmultú markotányosné, Tábori Erzsók
volt különösen ió eszköze. A bíróság egybe-
á1lításánál nem vette figyelembe a magyar
törvényeket. Eljárásának törvénytelenségét
maguk a kijelölt bírák is kifogásolták. S a
nekik szánt gyalázatos szerepet csak Cara-
fától való félelmükben vállalták ... Bizonyos
Megyeri úr, főpapi ember, aki egyike volt
a bíráknak, később a nyilvánosság előtt fel-
tárta, hogy a nyelve, szavazata meg volt
kötve és mindannyian Caraf a parancsából
és akaratából cselekedtek, hogy ezeket
fenyegetésekkel és a törvényszék ablakából
való kidobatás terhe mellett tartották vissza
attól, hogy még a legkisebb dologban is



tiltakozásukat jelentsék be." (Idézet Rezik
János művéből.)") Közülök a jellemes Fi-
scher, a szepesi kamara elnöke és Wallis
ezredes így sem vállalták a' bírói tisztet.
A megfélemlített bírák nem vizsgálták meg,
hogyavádlottaknak Zrínyi Ilonához írt és
a tőle érkezett és elfogott levelek nem ha-
misítványok-e? Azokat állítólagos szerzöik-
nek meg sem mutatták és a vádlottak kö-
zött nem akadt egy sem, aki azt vallotta
volna, hogy ilyen leveleket írt vagy Zrínyi
Ilonától kapott vagy olvasott vagy azokról
hallott volna. Még akkor sem vallották ezt,
ha a kegyelem megadását igérték számuk-
ra,") Szó sincs róla, ezek 'a levelek hami-
sítványok voltak. Nevetséges még elgondol-
ni is, hogy Zrínyi Ilona az eperjeslele és
a többi szerencsétlen segítségében bizakod-
tak. Hiszen, miként Carafa, Zrínyi Ilona is
jól ismerte az ország helyzetet. A hős asz-
szony nem ezektől, de Thököly Imre kül-
földi segítségétől várta a maga helyzetének
jobbrafordulását.

Caraf a vértörvényszéke. amelynek elbe-
szélese most nem feladatom, nem az igaz-
ság felderítését célozta, hanem a szabadság-
szeretet kiirtását, a kurucszellern végleges
letörését. Draskovics Miklós a vértörvény-
szék működése után igy nyilatkozott: "Az
evangélikusok elhallgattatása után mindnyá-'
junk szabadsága elalszik; ha őket leverik,
mi már csak szolgaságban /lhetünk." Egy
másik előkelő római katolikus főúr pedig,
aki lent és fent az udvarnál mindent világo-
san látott, nagy fájdalommal így szólt az
1687.-i országgyűlés idejében: "Ha szabadsá-
gunk védelmére körmünkkel kikaparhatnók
az evangélikusokat sírjaikból vagy valami
hangos szóval a halálból. az életre, a sötét-
ségből a napvilágra serkenthetnők őket,
egyikünk sem volna tunya és finnyás, hogy
azonnal ne futna sirhantjaikhoz, bárhol is
volnának, ne ásná ki őket, vagy élettelen
testüket saját lelkével és életével nem me-
lengetné fel. Csak most, sajnos elég későn,
mikor a szabadságból a saját magunknak
és fiainknak is siralmas szolgaságba estünk,
látjuk, be mekkora támaszunk volt bennük."
Ugyanezen az országgyűlésen, amikor egy
kényes kérdésben mindenki hallgatott és a
félelemtől rnukkanni sem mertek, végre
gróf Eszterházy János végignézve mind-

1) Rezik János: Az 1687. évben felállított vérpad,
vagy az eperjesi vérfürdö. Az eredeti kéz iratból for-
dították Gömöry János és Pogány Gusztáv, 84 1.

. ') U. o. 93. 1.
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annyiokon, így kiáltott fel: "Hol, ugyan hol
vagytok, luteránusok, hogy ellenrnondja-
tok?" 3)

* * *
Az eperjesi kollégium ősi épületének

északnyugati sarkában művészi kivitelű em-
lékmű kegyeletes módon örökíti .meg az
eperjesi vértanuk emlékét. Az emlékmű elő-
terében nyakas kuruc áll. Erőteljes, nehéz
időkről beszélő férfias alakja remekül jel-
képezi vértanuinkat. Bátor, eltökélt, Isten-
ben megnyugodt tekintete, beesett, fájdal-
mat visszatükröző arcvonásai és az a szen-
vedelyes mozdulat, amint balkarjával a mel-
léhez kap és görcsösen ragadja meg ruhá-
ját: emlékeztet bennünket azokra a kín-
szenvedésekre, amelyeket a kínzókamrában
átélt s arra a elszántságra, mellyel jövendő'
sorsát: a biztos halált fogadja. Ökölbe szo-
rított jobbkeze pedig ezt az elszántságot csak
fokozza, daccá változtatja. Az a sok szenve-
dés, amelyet ősei nk a Krisztus evangéliu-
máért, magyar hazánkért átszenvedtek. tes-
tet ölt e szoborban; buzdít, lelkesít bennün-
ket is, késő utódokat, hogy legyünk mél-
tóak mi is elődeinkhez.

A szobor talpazatan szürke márvány-
tábla van ezzel a felírással :

Istent Imádni és Hazát Szeretni Tőlünk
Tanuljatok.

Gömöry János.

Az eperjesi Kollégium
jubileuma.

(Alapításának 275. évfordulóján.)

Lesznek bizonyára többen e sorok olva-
sói között, akik azt mondják, hogy tévedés
lehet a dologban, mert a magyar evangéli-
kusság leghíresebb főiskolája, az eperjesi
ősi Kollégium nem kétszázhetvenöt eszten-
dős, de négyszáznál is több. S ennek a meg-
állapításnak igaza is van. Mert 1531-ben
Eperjes városa már teljesen evangélikus volt
és így evangélikus volt a városi iskola is,
melynek épülete a mai kollégiumi központi
épület helyén állhatott. Ha azért ezt az évet
vesszük a Kollégiurn születése évének, ak-
kor most tényleg nem szóihatnánk a két-
százhetvenötéves Kollégimról, de a négyszáz-
tizenegy éves Kollégiumról kellene beszél-
nünk, aminthogy így emlékeztek meg annak
idején a pápai és sárospataki kollégiumok is

3) U. o. 98. és 99. 1.
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a maguk négyszázéves jubileumáról, ami-
kor bizony jó lett volna azt is megemlíteni,
hogy azoknak alapítói is evangélikusok vol-
tak. S ha mi mégis kétszázhetvenöt éves
jubileumról beszélünk, ennek a magyará-
zata viszont az, hogy 1667-ben volt a Kel-
légiumnak, mint valóságos Iöiskolának a
megnyitó ünnepe. Méltó hát, hogy néhány
pillanatra megálljunk ennél az évforduló-
nál s néhány szóval megemlékezzünk a Kel-
légium .történetéről s így természetesen pr-
ról. is, hogy miként született meg a nagy
Kollégium most kétszázhetvenöt esztendeje.

Sáros vármegyében már a reformáció
első évtizede'iben .több evangélikus iskola
működött, így Eperjesen, Bártfán, Kissze-
benben, Nagysároson, Berzevicén, Hanusf'al-
ván, Héthárson, - ezek között azonban
hamarosan az első helyet vívta ki magának
az eperjesi iskola, melynek a neve nem-
sokára, "Celebe,rrimum Gymnasium" ,*) lett.
Tanárai külföldön járt tudós férfiak voltak,
kik közül hadd említsük meg Tordai Gelei
Zsigmondot, Fabinyi Lukácsot, Scultéti Sze-
verint, az eperjesi születésű Nagy Jánost,
a nagysárosi születésű Szeredi Jánost. A
kedves olvasó talán csodálkozik is egy kissé
azon, hogy Eperjesen, Nagysároson ilyen
magyar nevű emberek születtek abban az
időben. Vegyük azonban figyelembe,hogy
Sáros vármegye a 16. és 17. században még
jórészt magyar nyelvű volt és evangélikus.
A magyarság és evangélikusség megtörése
és jórészt kipusztulása a 17. század vége
felé s a 18. században' következett be, amint
azt alább még látni fogjuk.

A Rudolf-féle üldöztetés idejét az eper-
jesi iskola aránylag szerencsésen élte át.
Sőt bizonyos fejlődést is mutatott a fő-
iskola irányában, mivel tudunk arról, hogy
a felsőbb osztályokban sorra került a teo-
lógia és a jog előadása is, Az eperjesiek
gondoltak is arra, hogy iskolájukat akadé-
miává fejlesszék, mert iskolájuk számára
meg akarták nyerni az akkor már híres
nevelőt, Cornéniust is, de ez a meghívást
hitelvi szempontok miatt nem .fogadta el,
hanem inkább Sárospatakra ment.

A mindinkább erősödő bécsi befolyás el-
len a felvidéki magyarság úgy akart véde-
kezni, hogy ifjúságát minél alaposabban ki-
művelje. Ezért iskoláit ki akarta fejleszteni.
Érdekes, hogy nemcsak a Felvidék evang é-

likussága, de szinte mondhatjuk, hogy az

*) Igen hires vagy hghíresebb gimnázium.

egész ország evangélikus közvélernénye
Eperjes mellett foglalt állást. Világosan ki-
fejezésre jutott ez a kassai 1665.-i gyűlé-
sen, mely azért gyűlt össze, hogy döntsön
a fölött, hol fogják létesíteni az Akadémiát,
a kor kívánalmainak minden vonatkozásban
megfelelő főiskolát, ma szinte .csaknern azt
mondhatnók, hogy egyetemet.

Nem lesz érdektelen, ha érintjük azt is,
hogy kik voltak ott ezen a nevezetes kas-
sai gyűlésen. Hosszú lenne az egész név-
sort felsorolni, ép ezért a jelenvoltak kö-
zül csak a következőket emeljük ki: Gróf
Thököly István, báró Osztrosits Mátyás,
báró Thököly Zsigmond, báró Petróczy Ist-
ván, Keczer Ferenc, Horváth Boldizsár, Gör-
sev Ezékiel, Ujf alusy Zsigmond, Sernsey
Ferenc, Fejérváry Zsigmond, Szirmay Ist-
ván, Bakay István, Ghillány János, Des-
sewffy György, Péchy András és még na-
gyon sokan az előkelő nemesek közül.
Azonfelül ott voltak a 13 szepesi város,
a bányavárosok, s természetesen Bártfa.
Eperjes, Késmárk. Kassa, Kisszeben és Lőcse
sz. kir. városok képviselői. S ami a gyűlés-
nek az országos jellegét bizonyítja, muzsaji
Wittnyédy Istvánnal az élükön ott voltak
a dunántúli evangélikusok képviselői, sőt
szép számmal jelentek meg reformátusok is.
Felfigyelt az iskolaalapításra maga a kül-
föld is. A főiskola megépítése és fenntar-
tása érdekében a gyűlésen jelenvoltak és
mások is' szinte versenyeztek az adakozás-
ban, amit bizonyít az, hogy mai értékben
alig kifejezhető nagy összeget, közel száz-
ezer forintot hoztak hamarosan össze. Witt-
nyédy 6000 forintot, a Keczer család 10,000
forintot, Weber János eperjesi városi pol-
gár 1000 forintot ajánlott fel. Eperjes vá-
rosa építési telket, azonfelül Mohnya és
Kajata falukat, s a luzsárikai részbirtokot.
Valóban igazi fejedelmi ajándék volt Eper-
jes adománya, nyilván kifejezésre jutott
ebben az afelett érzett öröm is, hogya gyű-
lés Eperjes mellett döntött.

Az építkezés gyorsan meg is indult s
jóllehet Bécsben vádat emeltek az evangé-
likusok ellen, hogy Akadérniát építenek, az
új, szép épület mégis felépült s az 1667/68.
tanév már az új épületben nyilt meg. Az
ifjúság sorai között ott látjuk az egész
ország ifjúságát képviselve. Csak néhány
nevet említünk meg: Gróf Thököly Imre,
báró Ny áry Ferenc, báró Petróczy Miklós,
István és Imre, báró Pongrácz Ferenc, Witt-



Az eperjesi Kollégium.

nyédy Pál, a Görgey, Zsedényi, Zornbory,
Sernsey, Sárossy, Szirmay családok fiai. S a
következő esztendőkben már Er délyből, Szi-
léziából, Poroszországból is jöttek növen-
dékek! Az ifjúság részére volt a Kollégium-
nak alumneuma és nemesi konviktusa. Igaz-
gatója Pomárius Sámuel volt, aki az 1669/70 ..
tanévet fényes megnyitóval nyitotta meg,
rnely olyan volt, mint egy valóságos egye-
temi megnyitó ünnep abban az időben.

A gyönyörű kezdet után azonban fiama-
rosan beköszöntöttek a szomorú esztendők.
A. Wesselényi-féle összeesküvés miatt gya-

núba kerültek a sárosi es eperjesi előkelő.
családok is s jött a megtorlás. Már 1671-ben
elvették a Kollégiumot, 1673-ban pedig az
összes templomokat és iskolákat. Itt kezdő-
dött el a Kollégium életének nehéz küzdel-
mekben oly gazdag hosszú évszázada. Igaz
ugyan, hogy gróf Thököly Imre fejedelem,
a hálás tanítvány 1682-ben visszaadatta a
Kollégiumot, melynek vagyonát fejedelmi
adománnyal, a 600 holdas ,tállyai szőlővel
gazdagította, s így a Kollégium újból szép
fejlődésnek indult Ladivér Illés rektor ve-
zetése mellett, de Thököly csillaga lehanyat-
lása után jött a bosszú: az 1667. évi Caraffa-
féle vértörvényszék, amikor is a Kollégium
előtti vérpadon huszonnégy vértanu pecsé-
telte meg vére hullásával s életével hitét és
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hazaszeretetét. Átmenetileg még egyszer
látott a Kollégium szebb napokat, amikor
II. Rákóczi Ferenc fejedelem visszaadatta .
a Kollégiumot, de azután következtek a ret-
tenetes évtizedek, amikor a Kollég iurn min-
denétől megfosztva, csaknem elemi iskola
színvonalán tengette, a maga életét, míg
végül II. József vissza nem adatta a Kellé-
giumot - az igaz, 6000 forint lefizetése
ellenében - 1773. június 24.-én.

Ettől az időponttóI kezdve megindult
azután a Kollégium lassú, de fokozatos fej-
lődése, mely különösen akkor vett nagyobb.

lendületet, midőn a tiszai egyházkerület
vette azt át, A teológiát és jogot újból ta-
nították benne - Kossuth Lajos itt tanult
az 1816-19. esztendőkben -, utoljára ki-
egészült a tanítóképzővel is, úgyhogy a 19.•
század utolsó negyedében már négy intéze-
tet foglalt magában a Kollégium. A szép
fejlődést időközben csak a 48-as szabadság-
harc utáni évek zavarták meg egyidőre, -
a kiegyezés után azonban újraéledt a Kol-
légium s folyton fejlődve, úgy érte meg az
1914. évet,' hogy nagyon sokan komolyan
foglalkoztak már azzal a tervvel is, hogy
a Kollégiumot egyetemmé fejlesztik, amely-
nek teológiai, jogi és .bölcsészeti kara lett
volna ...

Gyönyörű, valósággal álomba illő ter-
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vek. Mivé lettek a világháború és az azt
követő rettenetes összeomlás következté-
ben! Eperjest elvesztettük s vele a hazai
evangélikusság jogos büszkeségét, a Kellé-
giumot. Azóta gyászoljuk Eperjest s gyá-
szol a Kollégium is. Hiszen tulajdonképpen,
1918 óta csak aszívekben él, mert a cseh-
szlovák államban hamarosan nem maradt
a Kcllégiumból semmi más, csak a főgim-
názium, sőt fokozatosan azt is tót nyeívű
intézetté lett' s megszűnt evangélikus is
lenni; amennyiben tanárait az álJam vette
át, illetve nevezte ki.

Csak a teljesség kedvéért említjük meg,
hogya Kollégium jogakadémiája és tanító-
képzőintézete Miskolcon talált) új otthonra
s ott folytatja a maga működését, - a teo-
lógiai akadémia az 1919-23. tanévekben,
mint rnenekült kollégiumi intézmény, a po-
zsonyi, ugyancsak menekült akadémiával
egybeolvadva működött Budapesten. - az-
óta pedig, mivel a kormány evangélikus
teológiai fakultást állított fel Sopronban,
mint a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem
hittudományi karát, - a tiszai evangélikus"
egyházkerület. eperjesi, kollégiumának teo!.
akadémiája "szünetelteti" a maga műkö-
dését,

A Kollégium tanárai közül alig említet-
tünk meg fönnebb egy néhányat. Bajos is
volna mind felsorolni, még csak a leg-
kiválóbbakat is kiválogatni, hiszen olyan
hosszú lenne ezek névsora. Nagyon sokan
voltak közöttük országos hírű tudósok, kik
tudományos működésükkel is beírták nevü-
ket a hazai tan ügy történetébe.

Képzelheto-e fájóbb jelen egy dicsőséges
multú hatalmas főiskola számára, mint 'az
eperjesi ősi KolJégiumé!? Oe másképen ál-
modoztunk mi annak idején aKolJégium
közeledő jubileumairól! S mi lett a mi szép
álmainkból ? Hogyan beszélt volna a dicső

.mult hozzánk ott Eperjesen, ha a "Tarca-
parti Athénben" már magyar zászlókat len-
getett volna a szél ebben a jubileumi esz-
tendőben. Igy csak távol ünnepeljük meg
ezt a jubileumot s csak a szívekben. Oe így
ünnepeljük meg annál bensőségesebben. S a
reménységet nem adjuk fel, hogy el fog
jönni az az idő, amikor újból megnyílnak
az eperjesi "Alma Mater", az ősi Kollégium
kapui s az evangélikus egyház dicső multú
nagy, tan intézete újból elfoglalja a maga
méltó helyét a magyar tanintézetek sorá-
ban. Magyar alapítás volt - az egész or-

szág evangélikussága alapította és tartotta
fenn -, véráldozat és sok szenvedés szen-
telte meg, hisszük, hogy Isten kegyelme
életet és szép jövőt tartogat még az eper-
jesi ősi Kollégium számára ...

Gondoljunk reá Isten "iránti hálával és
szeretettel a kétszázhetvenötödik évforduló
alkalmából! S készüljünk újjá-alapításáral

Dr. Deák János.

Tessedik Sámuel.
1742-1942.

(Születése 200. évfordulóján.)

Kevés embernek adatott meg, hogy olyan
biztos jövőbelátással jövendölje meg eszméi-
nek diadalát, elveinek elkövetkező megvaló-
sulását, mint Tessediknek. " ... az Isten meg-
adja, hogy még sírornon is ki fognak kelni
ama virágok, melyeknek magvait talán idő
előtt, talán terméketlen földbe, jó remény
fejében elvetettem." Emlékiratait élete alko-
nyán ezzel a próféciával fejezte be. S az
Isten valóban megadta azt. Ma, amikor szü-
letésének 200. évfordulóját ünnepeljük,azt
látjuk, hogy 'amit remélt; az teljesedésbe
ment. A magok, melyeket egy hosszú, áldá-
sos élet lankadatlan munkásságával elvetett,
nemcsak kivirágzottak, de dús gyümölcsöt
is teremnek.

Születése két évszázados jubHeumának
esztendejében illő, hogy - legalább mi
evangélikusok - emlékezzünk meg róla.
Hiszen elsősorban a mienk volt. Evangé-
likus paplakori látta meg a napvilágot.
evangélikus paplak kertjében kísérletezett
s dolgozószobájában írogatott és evangé-
likus paplakon lehelte ki lelkét, mint a leg-
nemesebb harcot megharcolt lelkipásztor.

Tessedik Sámuel született 1842. április
20.-án a pestmegvei Albertiben, mint id.
Tessedik Sámuel, ottani lelkész és Lang
Erzsébet gyermeke. Kétéves korában Békés-
csabára került, ahová atyját meghívták lel-
késznek. Mivel azonban édesatyja rövid öt
éves ittműködése után meghalt, pozsonyi
származású anyja szülövárosába, Pozsonyba
költözött, ahol könnyebben remélte' isko-
láztatni három kis árváját. 8--10 kosztba
fogadott gyermek nevelésévei tartotta itt
fenn magát és gyermekeit. A kis Tessedik
itt járja iskoláit s mint nagyobb gimna-
zista és teológus, maga is beáll nevelőnek
s több ifjú tanításával keresi meg tanul-



mányai folytatásahoz a költséget s kerese-
tévei igyekszik könnyíteni édesanyjának
súlyos anyagi gondjain is.

Korán ismerkedik meg tehát az élet-
küzdelmekkel, de koran- van alkalma a jó
nevelés titkainak és feltételeinek megisme-
résére és elsajátítására is. Gyermekkorától'
kezdve nyitott szemmel nézi a világot, min-
dent megfigyel, sokat tanul s így készül
jövendő hivatására.

A kerteszet és gazdászat iránti szeretet
. is (ezekben később nagy. eredményeket ért

el) már gyermekkorában ébredt fel
benne szülei, majd édesanyja ilyen
írányú munkálkodása láttán. Ezt a
szeretetet még növelik lelkében Po-
zsonynak és környékének természeti
szépségei s utazásainak élményei. A
gyakorlati nevelés elvei szintén már
ifjúkorában fogamzanak meg benne .
.Nagyrészt gyalog járja be a felvidék,
s később Németország híresebb váro-
sait s különösen az utóbbiakban nagy
figyelemmel tanulmányozza nemcsak
az egyházi intézményeket, nevelő in-
tézeteket, hanem a vízszabályozást,
földművelést, csatornázást, kert- és
erdörnüvelést stb. Az erlangeni egye-
temen a-teológiai tanulmány mellett
a természettudományokat és az orvosi
tudományt is tanulja. Gyárüzemeket
látogat és beletekint a fejlett nérriet
ipar műhelyeibe is.

Erlangenből hazatérve, először Sré-
ter György surányí kastélyában mű-
ködik, mint udvari lelkész. Félév mul-
va azonban már Szarvason van s kez-
detben mint seg éd-, 1768-tól pedig
mint rendes lelkész, 52 'éven át gyü-
mölcsözteti itt egyháza és hazája, elsősor-
ban pedig Szarvas evangélikus lakossága
szolg álatában gazdag tapasztalatait, meg-
figyeléseit, sokoldalú tudását és Istentől
nyert rendkívüli képességeit.

Mint lelkész, a "cselekvő vallásosságot"
hirdeti s elmaradott népe gazdasági irányú
nevéléset tartja lelkipásztori munkássága
egyik legfőbb feladatának. Ezt szolgálja
prédikációival, írásai val, alkotásaival és
életpéldáj ával egyaránt. A felviIágosodott-
ság, az észszerűség kerának gyermeke
ugyan, de - bár a természet rajongója s
a reális életfelfogás' képviselője - beszé-
deit és írásait mindig az Istenbe vetett hit
s a végzésein való megnyugvás hatja át.
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A szakadatlan munka, kitartó szorgalom
és józan haladás embere s ellensége a tét-
lenségnek,. maradiságnak s az időt és pénzt
elfecsérlő mulatozásoknak, Mindent meg-
tesz, hogy ezektől megóvja és eltérítse hí-
veit. Megkezdi a házasulók oktatását es-
küvőjük előtt, népi önképzökört alapít s
megszervezi a Kertésznők Társaságát. 001-
gozószobájából még a késő éjjeli órákban
is világosság szűrődik ki az utcára. Nappal
lelkészi teendőket végez, tanít, kísérlete-
zik. Este pedig ír, tervezget és könyveiben

Tessedik Sámuel.

búvárkodik. Csaknem 150 kísebb-nagyobb
különféle kÖnyvet, tanulmányt, értekezést írt
és tett közzé. Bámulatos gyakorlati érzékkel,
szinte hihetetlenül olcsón építette fel a nagy-
templomot s életének legnevezetesebb alko-
tását, a gazdasági és ipariskolát. Ezzel az
intézettel messze megelőzte korát;úgy peda-
gógiai céljai, mint tantárgyai és módszere
tekintetében s híre a külországokba is el-
jutott. Az intézetében megvalósított taní-
tási . és nevelési elveit alkalmazzák a ma,
egyre szaporodó gazdasági és népföiskolák;
úgyhogy ezek megalapítójanak tekinthető.
Sőt a magyar gyáirpar úttörőiének is ne-
vezhetjük, ha az intézetében létesített;



neki méltatlan támadásaikkal: A szűnni nem
akaró áskálódás, vádaskodás végül is any-
nyira elkedvetlenítette, hogy 1803-ban le-.
mondásra határozta el magát Ezt ugyan
felsőbb hatósága nem fogadta el s .leg-
nagyobb ellenfele, lelkésztársa is, félreálIt,
sőt félrevezetett híveinek szeretete is lassan
újra feléje fordult, - de fáradt már s nem
tud többé a régi kedvvel és lelkesedéssel
rnunkálkodni. Élete alkonyán már csak ön-
életírásán és emlékirata in dolgozott sebben
is sokszor gátolta egyre súlyosbodó szem-
baja s általános testi elerőtlenedése. 1820.
dec. 19.-én felavatta még egyházának egyik
új temetőjét s ugyanazon év dec. 27.-én
- kevéssel nejének halála után - be is
végezte páratlanul tevékeny és áldásos
életét

Legyen érte dicsőség Istennek!
KeIlo Gusztáv.

Magyar őrség
Gusztáv Adolf emlékének,

(Gusztáv Adolf halálának 310., a magyar
Gyámintézet 100. évfordulóján.)

Napoleon seregei 1813-ban Lipcsénél viv-
ták meg a "népek csa táj át". Lipcséhez közel
esik Lützen, Gusztáv Adolf hősi halálának
helye. A nagy császár, Napoleon, őröket
állított "a svéd kőhöz", mely Gusztáv Adolf
elestét jelölte, hogy senki meg ne szentség-
telenítse a helyet, hogy senki ne vétkezzék
a kegyelet ellen.

1832. november 6.-án Gusztáv Adolf ha-
lálának 200 éves fordulóján, a sok ezerre
menő ünnepi gyülekezet is a kegyelet adó-
ját akarta ieróni, amikor elhatározta, hogy
az egyszerű faragatlan "svéd kő" fölé szép
emléket állítanak Gusztáv Adolfnak, a val-
lásszabadság megmentőjének.

Ugyanezen a helyen s ugyanebben az
időben megfogamzott Grossmann Gottlieb
lipcsei superintendens szívében a világhírű
G: A. Egyesület létesítésének gondolata. A
gondolatot rögtön tett követte. Még aznap,
1832. november 6.-án megtartották az első
alkalmi gyűjtést Lützenben, egy olyan szór-
vány megsegítésére, mely Németország ha-
tárán túl esik. Alapszabály szerint még meg
sem alakult a Gusztáv Adolf Egylet, mikor
már Magyarországra is elküldi aranyait.
A nyitramegyei Lest, a sopronmegyei Locs-
mánd, azután láázi és a nagykikindai gyü-
lekezetnek. Több mint 100 éven át folyt a
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segélyezésnek ez az aranyfolyama és nem
apadt ki mind a mai napig. De a pénzbeli
segélynél, mely 100 év alatt a 400 millió
aranymárkát meghaladta, nagyobb az a se-
gély, amellyel a német Gusztáv Adolf Egy-
let elődeinket egy hasonló egylet meg-
teremtésére biztatta. Már .1834-ben, az első
segély megküldésekor azt írják: .Kfváníuk,
hogy ezen csekély szeretetadománY által a
főcél: vídám istenbizalom a szorongatott

Dr. Székács József.

egyházakban, felbuzdulás a jobbmódúaknál,
saját szegény hitsorsosaikról való gondosko-
dása és a Gusztáv Adolf Egylet szellemében
történt fiókegyletek alakítása érethessék
el."

1842-ben, tehát pontosan 100' évvel ez-
előtt, dr. Székács József pesti lelkész; a ké-
sőbbi bánvakerületi püspök felvetette egy
Gusztáv Adolf Fiókegylet alakításának gon-
dolatát Az volt a terve, hogy az evangé-
likusok és a reformátusok egy közös Gusz-
táv Adolf Fiókegyletben szervezkedve, kraj-
cáros, garasos segélyezéssei támogassák az
arra rászoruló gyülekezeteket. A következő
évben az egyetemes gyűlés megbízza Sze-
berényi János bányakerületi püspököt, Wim-
mer Gottlieb Ágoston felsőlövői lelkészt,
Székács József pesti lelkészt, Szirmay Ádám
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septemvirt és Schedius Lajos kir. tanácsost,
hogy tanulmányozzák a német Gusztáv
Adolf Egylet alapszabályait és tegyenek
javaslatot arra vonatkozólag: miként le-
hetne nálunk egy hasonló egyletet alakítani
s azt a németországi Gusztáv Adolf Egy-
lettel célirányos .összeköttetésbe hozni.

A kiküldötték azonnal összeülnek báró
Prónay Albert helyettes egyetemes fel-
ügyelő házában és megállapítják, hogy leg-
jobban akkor járnak el, ha Isten mellett,
aki minden segedelem kútfeje, kiváltképpen

A "svéd /fő", mely Gusztáv Adolf elestét
jelöli.

önerőnket feszítjük meg és a magunk keb-
lébe és zsebébe nyulva, örvendetes adako-
zásainkkal némít juk el hitsorsosaink pana-
szát. J eligéül a németországi G. A. Egylet
jeligéjét. Ga!. 6, lO-ef választják: "Míg
időnk vagyon, mindenekkel jól tegyünk,
kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselé-
dive!." Megszerkesztik a magyarországi
Gusztáv Adolf Egylet alapszabály-terveze-
tét. Megválasztják a választmány első elnö-
két: Szirmay Ádám, hétszernélynököt.

Az egész ügynek mozgatója Budapesten,
az ország szívében Székács, az ország nyu-
gati szélén Wimmer volt, akit anémet
Gusztáv Adolf Egylet "Hel fer", "segítő"
címmel tüntetett ki.

1844-ben megindul 20 gyülekezetben az.
első gyüjtés, amelynek eredménye 181 fo-
rint és 78 krajcár.

Székács minderről értesíti Grossmannt és
a Gusztáv Adolf Egyletet. Ezeket írja: Kí-
vánnám, hogy hazánk jó nagy térképét tart-
va szem előtt, látnánk, hol kellene mielöbb
új egyházakat alakítani okvetlenül. Itt van
Bánát, hol széles földön nincsen egyházunk.
Felföldről leszármazott hitsorsosaink száma
nagy. Itt van Becskerek... Temesvár .
Kikinda .. : nyugat felé Baranyában Pécs .
továbbá Munkács... Börzsöny... Hodrus-
banya . .. mi a lehetőt megtesszük. Egyle-
tünk megindítása, Istennek hála, máris éb-
reszti az egyháziasságot és a közszellernet.
Hogyha Isten is' úgy akarja, néhány év
mulva én vagy más kimegyünk és szóval
teszünk jelentést."

Megjelenik több lelkes felhívás a gyám-
intézet ügyében.

Egyesek azt remélik, hogy ezen intéz-
mény, mely a társulati térre lett állítva,
csakhamar egyházunk törvényes, szerves
intézményei sorába lép és hogy ebből fog
kifejlődni az "egyházi közalap". Az egyház-
megyék is, kevés kivétellel, helyeslik a
Gusztáv Adolf Egylet, vagy Gyámintézet
megalakulását. Ettől várják, hogy a tűzvész
és árvízsujtotta gyülekezeteknek segítségére
siessen. Mások már tőkét kívánnak gyüj-
teni. lgy .» soproni felső egyházmegye a
nagyhírű szuperintendens, Kiss János pappá
szentelésének 50. fordulóját gyámintézeti
alapítvánnyal kívánja megörökíteni.

Ámde a fellángolást hamar elfojtja első-
sorban a kormány, mely nálunk éppen úgy,
mint Németországban a bajor korrnány,
gyanakvással nézte ezeket a megmozduláso-
kat és nálunk még az alapszabályok terjesz-
tését sem engedte meg a cenzura.

Ezt fokozza mások részvétlensége, kis-
hitűsége, úgyhogy mikor Luther Márton
halálának 300.-ik évfordulóján, 1806. feb-
ruár 18.-án a központi választmány ülést
tartott, annak elnöke, Szirmay Ádám re-
ményvesztetten öntötte ki szíve fájdalmát
és zengte el hattyúdalát. Ez volt ennek a
központi bizottságnak utolsó gyűlése. Az
ország fővárosában már csak egy ember
állt a gáton. Egy ember nem vesztette el
abbeli reményét, hogy a gyámíntézet, amely
akkor már szinte álomba kezdett merülni,
még felébred és feléled. Ez az ember Szé-
kács József volt.



A gyámintézeti tüzek, melyek a vidéki
központokon oly örvendetesen lángoltak
fel - sorjában kialudtak. Csak Felsőlövőn
alakult meg 1845. húsvét II. napján a Gyám-
intézet és kornolyan munkához is látott.
Ámde a 48·as események következtében a
felsőlövő papnak, a bécsi születésű, német
nevű és német anyanyelvű, de magyar sz ívű
Wim mer Gottlieb Ágostonnak menekülnie
kellett és a munka Felsőlövőn is megakadt.

Jött az elnyomatás kora és íme, ekkor
- mint nagy kövek alatt a fű - kisariadt,
kivirágzott a gyámintézet, először Dunán-
túl. Kőszegen Hrabovszky János felügyelő
indítványára 1857. Péter-Pál napján alakult
meg a gyámintézet. Kőszeget követte Sop-
ron, ahol Kolbenheyer Mór lelkész és a li-
ceumnak több tanára, köztük az én tana-
r airn is, lelkesedéssel, hozzáértéssel kelte-
getni kezdték az alvó leányzót. A gyám-
intézet végleg megalakult. Élére elhívták
annak régi előharcosát, dr. Székács Józse-
fet. És azóta folytatja szetényen és seré-
nyeri, mint a mi drága evangélikus egy-
házunknak hűséges szolgálóleánya munká-
ját. 1932-ig mint Egyetemes Evangélikus
Egyházi Gyámintézet, 1932. óta, amikor
Gusztáv Adolf halálának 300 éves emlékét
és anémet Gustav Adolf Egylet 100 éves
jubileumát megűnnepeltük, mint magyar-
országi Gusztáv Adolf Gyámintézet.

A régi Ninivéről többek között azt je-
gyezték fel, hogy 1300 toronnyal ékeske-
dett.

A németországi Gustav Adolf Egylet, ez
a nagy, mind az 5 világrészre kiterjedő
evangélikus világszövetség, az elmult 100
évi munkája után, sokkal több, mint 1300
toronnyal, templommal, iskolával, jótékony
intézettel ékeskedhetik. Azok a tornyok,
templomok, iskolák, jótékony intézetek,
amelyekhez a mi Gyámintézetünk vitte az
építőköveket, persze sokkal szerényebbek.
Azok az adományok, amelyeket a mi Gyám-
intézetünk legtöbbször szétoszthat, rtem sok"
kal több, mint a résztvevő szeretet köszön-
tése, egy meleg kézszorítás. Dehát ki akarná
a résztvevő szeretet köszöntését, a meleg
kézszorítást nélkülözni a nyomorúság ide-
jén? A szőlővessző a szőlőkarót, a boros-
tyán a falat, amelyen felkúszik, nem tudja
nélkülözni. Éppen így nem tudják nélkü-
lözni szegénységgel, nyomorúsággal küsz-
ködő gyülekezeteink a Gusztáv Adolf
Gyámintézetet. Nem tudják nélkülözni kü-
lönösen most, amikor a nagy világésemé-
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nyek, melyek mindinkább megrázkódtat] ák
a világot, olyan helyzetet teremtettek egy-
házunk számára, hogy hova-tovább a saját
vásznunkkal kell bekötöznünk a szegények
sebeit. Azért hassunk oda, hogy hazai egy-
házunk fenn a bércek között és lent a sík-
ságon, vezető in, oktató in keresztül mind
melegebben csatlakozzék a Gusztáv Adolf
Gyámintézethez s általa a közegyházhoz.

Nagy, véres csatákat vívnak most a nagy
világban. Rengeteg sokat veszít most min-
den nemzet anyagiakban és erkölcsiekben
is. Mentsük, ami menthető. Valamikor Na-
poleon császár a "svéd kő" mellé állított
őrséget, mi állítsunk őrséget a Gusztáv
Adolf Gyámintézet mellé, melyet nehéz
időkben, sok hősi küzdelemmel létesítettek
elődeink. Állítsunk őröket, hogy senki meg
ne szentségtelenítse, meg ne rontsa azt.
Légy te is, aki ezt olvasod, szintén ilyen
őre a magyarhoni Gusztáv Adolf Gyám-
intézetnek. Ziermann Lajos.

Egyéb évfordulók.

Az 1942. esztendő a fent .részletesen is-
mertetetteken . k ívűl még a következő tör-
téneti eseményeknek lesz az évfordulója.

A níkolsburgi béke: 1622. január 7: 320. évforduló.
Nagy Konstantin születése: 327. ,január 22: 615.

évforduló. .
Löhe Vilmos halála: 1872. február 2: 70. évforduló.
Melanchton Fülöp születése: 1497. február 16: 445.

évforduló.
Gerhardt Pál születése: 1607. március 12: 335.

évforduló.
Ruyter Adorján születése: 1607. március 24: 335.

évforduló.
Karsay Sándor püspök halála: 1902. június 4:

40. évforduló.
Franeke Agoston halála: 1727. június 8: 215. év-

Ioduló ,
A lutheri misszió indulása Keletafrikában : 1892.

június 8: 50. évforduló. .
Az első evangélikus gyülekezet Indiában: 1707.

június 14. 235. évforduló.
A passaui vallásbéke: 1552. július 31: 390. év-

forduló.
Csengey Gusztáv születése: 1842. augusztus 8;

100. évforduló.
Apárisi vérnász: 1572. augusztus 24. 370. évforduló.
Thököly Imre születése: 1657. szeptember 5: 285.

évforduló.
Savanarola Jeromos születése: 1452. szeptember

21: 490. évforduló.
Az amerikai rabszolgaság eltörlése: 1862. szep-

tember 22: 80. évíordulö. .
A porosz vallási unió: 1817. szeptember 29: 125.

évforduló. .
Cranach Lukács születése: 1472. október 4: 470.

évforduló.
A wi ttenber gi egyetem alapítása: 1502. október 18;

440. évforduló.
Bó ra Katalin halála: 1552. december 20: 390. év-

forduló.
Luther életéből:

Luther elhagyja Wartburgot: 1522. március 3: 420.
évforduló. .

Pappá szentelik: 1507. május 2, 4'.5. évforduló.
Megjelenik újtestamentomford í ras a: 1522. szeptem-

ber 21: 420. évforduló.
Kisaegez i a 95 tételt: 1517. ~Vtóber 31.-én: 425.

évforduló.
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em. sokáig fog az eretnek pap itt ma-
radni. Igy vagy úgy elküldjük innen -
mondta az egyik feketeképü villogó szemü
társának s közben fürge keze a tőrdöfést és
megfojtást mutatta. A két jellegzetes olasz
halálozási módszert amit még Sándor pápa
óta gyakorolnak oly szeretettel az olaszok
és spanyolok.

Holufernes és Judit.
l.

Jött Veszprérnbe, Somogyba vagy tizenöt
ordinált pap. Örült a basa, a nép is meg-
nyugodott azon a vidéken. Nem kivántak
tovább vándorolni, inkább megfizették sz í-

vesen kétfelé az adót. Sztárainak lcönny-
hullatások között sikerült Laskóról elsza-
kadnia. Tolnát már ismerte eddig mint a
tényerét. Tudta, hogy erős végvára lehet
még az evangyeliomi egyháznak, ha ez a
konglomeratum egyszer kiforr s nemes érccé
olvad. Mert a nép jóindulatú, csak az a
néhány olasz raguzai rákfenéje ne ette volna
közéjök magát. A törökkel együtt kerültek
ide második egyiptomi csapásnak, a város
nyakára. Kereskedő népség, ravaszabb a
görögnél, élelmesebb a zsidónál, na és fa-
jának kevertségében magán hordja a szláv
vérmérsékletet az olasz alattomossággal
keverve.

Törököt, magyart egyaránt becsapja,
mindegyiknek kémkedik, de csak a maga
hasznára. Kocsijaik szabadon járnak Wien-
nától Konstantinápolyig a legnagyobb cse-
tepaték idején is. Vallásában elfogult, bi
gott népség. Nem is az Istent, hanem magát
imádtatja papjával. Ugyan most az nincs
nekik.

Sztáraiék kezében a rendelet azt mondta
"menjetek el Heténybe, Báttára,· Danoczra,
Mohácsra és Tolnára, hogy a Duna mellett
levő pápások is vessék alá magukat a köz-
határozatnak, ami úgy vitessék keresztül.
hogy senkit méltatlanul sérelem ne érjen."

Nem is ért, soha nem vádolhatja az
evangyeliomi egyházat senki fia, hogy a
hatalmi nyomást kihasznál ta. Sztáraiék uj-
ból -- a basa rendelete nélkül - először
Valpon, majd Vukováron a rendes zsinat
alkalmával mérték össze fegyvereiket a
pápásokkal. Az ellenfelek kikötöttéle közö-
sen, hogy amelyik a vitába belesül, az el-
hagy ja állását.

Egyedül a tolnai plébános állt szavának,
ezóta már Wittenbergában van. Sztárai ki-
javítt~tta. a nagy templomot és azontúl ott
prédikált.

Az olaszok messziről elkerülték, fújtak
reá. Elyik nap véletlenül fültanuja volt két
raguzai beszélgetésének. Nem akart hallga-
tózni de a sorsáról volt szó.

2.

December 17.-én éjfél után saját vara-
ban, Martinuzzit, a barátot orvul megölte
Sforza Pallavicini néhány spanyol segítsé-
gével. Döbbenetes pontossággal bekövet
kezett Sztárainak az Áchab király história
írásakor mondott átka.

Mikor levitték kiterítésre, lassan csö-
pögő vérét a kutyák nyalták fel. Ahogyan
Az Irás azt a Királyok könyvében leírja.
De az még nem volt elég, hogy Erdélyt
ebek harmincadjára vetve Castaldo seregei
fosztogassák, hanem a török műfelháboro-
öléséért. A szilihdárok már készítették a
dással büntetést szánt szövetségesének meg-
hidakat, kutakat ástak a roppant nagy se-
reg fogadtatására. Áprilisban mint egy sás
kaj árás megérkezett a százötvenezer po-
gány. Eger ellen indultak, de először Ali
nagyvezér egy félkarú mozdulattal magához
öleli az északi végvárakat Hatvantól Dré-
gelyig.

Szegény Magyarország!
A prédikátorhoz nem lehetett szólni

nap-nap után, míg az átvonulás tartott a
városon. Már nem birt az idegeivel. Csak
azt kérdezte a harmadik napon:

-- Még mindíg vannak!?
Igen, voltak, hiszen hátra vannak a ja·

nicsárok, topesik és a végelátatlan szabad-
csapatok, akik Eszéknél tartanak.

Elveszett ország! Jobb lenne neked mé-
giscsak megfogadni Ivaz ben Bejtullah kádi
tanácsát.

De nem, őrült gondolat. Mi lenne akkor
az egyház zsenge palántájából Allah kert
jében? Eltaposnak a barbár lábak. Kísér-
tésében a Bibliához fordult tanácsért. Fel-
utötte találomra. Egy ószövetségi iraton
akadt meg szeme. Mintha villámcsapás érte
volna, úgy ugrott fel. Holufernes és Judit



asszony históriája ... Az Isten útmutató ke-
zét érezte. Lelki szemei előtt megjelent "1

firenzei Donatelló szobor a Ponte Veccio
előtt ...

.Exemplus salutis publicae cives po-
suere." A népnek joga van ítélkezni a zsar-
nok felett. Juditnak az Isten ad rá enge-
délyt, hogy Holufernest megölje, a zsarnok
Xerxes képmását. És ő is arra gondolt,
hogy a szultánt itt a tolnai úton levegőbe
röpíti. Igaz, hogy Szulejmán nem jött el,
egy másvilágra küldött basa helyett akad
tiz is. Igy nem szolgálhatja hazáját. Neki
az Isten tollat adott kard helyett, azzal kell
harcolnia ...

A török dobok még mindig peregnek,
a janicsárok kurjongatása hallatszik, bele-
vegyülve a dervisek vad Allah kiáltásába ..
Sztárai tollat faragott. Irni kezdett. Sorai-
hoz kísérőzenét és lüktető ritmust a török
siposok visítozása adta.

Régi nagy időben vala Assiriában
Egy hatalmas király oly nagy gazdagságb"n,
Ki mindez világit hódoltatja vala
Nagy. hatalmasságában.
Nabugodonozor neve vala a kiTá~ym:.k.
Holufernes neve haragos hadnagyának
Ki t ő lelkészíte a hadat indítá
Mindez széles világra.

Szép sorjában szólt a história Helufer-
nesről, a Betuliába rendelt Akiorról és a
zsidókról ahogyan az le van írva ezerötszáz
éve. Végére egy kis tanulság is iIlett, hogy
megértse az is aki a sorok között nem
tudna olvasni.

Ezt a nagy Úristen -megir atta minekünk
Hogy ő benne légyen minden mi bizodalmunk
Es ö lészen nékünk a mi nagy bajvívónk
Hatalmas oltalmazónk.
Megszabadít minden ellenségtől.
Ördögtől, Pokoltól, az örök kárhozattól,
Hogy örök életet vegyünk mennyországban
Az ö Ist enségétő l ,
Az ezer és ötszáz ötvenkét esztendőben,
Az Sztárai Mihály ezt rendelé énekben,
A nagy Úristennek csodatételévei
Való emlékezetben. Amen.

3.

Új papot hoztak Tolnára az olasz atya-
fiak. Fiatal ember. Tavaly még Padovában
koptatta az egyetem padjait. Büszkék is rá
módfelett. Majd ez megtanít ja móresre a
J,cseribarátot", mert csak így nevezték Sztá-
ra it.

Első tevékenysége az volt, hogy Dékány
Anderj ás bírót elküldte a templomkulcso .
kért. A prédikátor hamar kifizette.
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- Mondd meg neki, hogy azt nem kapja

meg. A templom a miénk. De nekik is meg-
engedjük, hogy misézzenek mindig a mi
istentiszteletünk előtt. Ha nem tetszik, úgy
ott a kerektónál a kistemplom. Mi is oda-
jártunk évekig. A templom azé akinek az
,ősei építették és amilyen hitet vall a több-
ség.

Jó fertály óra mulva maga az új pap
rontott be.

- Az érsek nevében felszóJítalak, add
át a templomot és takarodjál ki ebből a
városból - dörögte.

Sztárai végigmérte a jövevényt. Fiatal
gyerekember volt hozzáképest. Nem tudott
rá haragudni, csak sajnálta.

- Ha nem tudnám, hogy pap mondta
ezt, kutyámrnal kergetném ki, fiatal. bará-
tom. Mondja csak, hogy is hívták?

Józsát meglepte a nagy nyugalom. Min .
denre számított csak erre nem. Ha kidobta
volna, jobb lenne helyzete. A népet nem is
kellene fellázítani ... Egy fokkallejebb en-
gedte hangját. .

- Erdélyi József vagyok. Az érsek által
ide ordinált pap, ha tudni akarod.

- Én pedig Sztárai Mihály vagyok, az
Istentől ordinált tolnai pap, amit ugyis
tudsz.

- Es egyebeket is tudok. Azt, hogy ne-
ked nincs jogod prédikálni, cseribarát vol-
tál.

- Sajnos nem mindenki járhat Padová-
ban. Annak te örülhetsz, legalább tudásodat
csillogtathatod felettem.

- Fogom is - ujjongott fel diadal-
masan Józsa. - Parasztokra nincs szükség.
Nyilváno disputára foglak kihívni és ami-
kor legyőztelek takarodnod kell, különben
a nép zsuppol ki.

- Az is az én bajom lesz, és a te sze-
rencséd, hogy megtanultad Padovában Me-
digótóI a disputa míívészetét.

- Honnan tudod te, hogy Padovában ő
tanítja a disputát? - lepődött meg Józsa.

- Barátomtól hallottam. Tudod ilyen
parasztpapokra minden ráragad. Sokat me-
sélt Luigi Cornároról is. Valami öreg filo-
zófus. Él még?

- Él, de mit érdekel az téged. Neüsd
a más ügyébe az orrodat. '.

- Barátomnak megmondom, örülni fog.
- terelte el Józsa éledő gyanúját"

- Hát az öreg pedellus - hogy is hiv-
ják ... na segíts ... -

•
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- Buffo.
- Az, az mi van vele! Úgy szokott-e

még disputa előtt sorra járni a termeken,
hogy a velencei dozse nem vág méltóság-
teljesebb képet?

Csapd be az ükapádat. Látom te is
jártál Padovában. Annál jobb, legalább
méltó ellenfelek leszünk. - Ezt már egész
megszelídülve mondotta Józsa,

- Én csak parasztpap maradok ezután
is, de éppen azért nem ismerünk kíméletet.
Vagy nekem, vagy neked itt veszni kell a
harcban. Mindegyikünk ragaszkodik a maga
.álláspontiához. Arn legyen, csak arra kér-
lek méltó fegyverekkel jőjjetek.

Józsa kézfogással vált el Sztáraitól. De
bezzeg néhány nap mulva a raguzai ak úgy
átformálták, hogy kígyót békát kezdett

kiabálni ellenfelére. I

4.
A diák mindig diák marad, még ha az

'iIltistris tolnai scola tanítványa is. Pedig
Beremendi rektor szigorú regulával tartja
őket. Ha nincs rajtuk aggódó szem, mind-
járt elcsábítja az ördög ifjú fejüket. Elő-
ször is nem veszik olyan szigorúan a latinul
valö társalgást. A magyar beszédért a tet-·
tesnek signum ferula jár a nyakába, ami
nem más mint egy táblára festett szamár-
fej. Annyi tábla nem is akadna egyszerre
most, ahány magyar szó hallatszik a sexta
classis diákjainak feneketlen torkából. A
hatodik osztály a legalsó, ezért a sextákat
találóan szecskáknak is hívják diáknyelven.
Egyik nagyhangú fiú túlkiáltja valamennyit.

- Azt tudjátok-e hogyan járt tegnap
Józsabarát?

Halljuk kiált rá hatvan torok. A negye-
dik és ötödik classis is felfigyel.

- Tegnap a prédikátor úr - magya-
rázza tovább - beküldte misé] ére a horhi
Juhászt. Amit az hallott, gyorsan leírta
aztán odaadta Sztárai atyának. Gondolj á-
tok azok akik bennmaradtak a mi prédiká-
ciónkon is, csodálkozhattak amint ugyan-
azt hallották megcáfolva amit Józsa állított.

A fiúk egészséges kacagása remegtette
meg az öreg falakat. Beremendi rektor
belépett. Egy pillanat alatt csend támadt.
Mi lesz most? Arca azonban nem árult el
haragot, sőt megtörtént az a csoda, hogy
elmosolyodott s magyarul szólalt meg.

- Fiúk, örüljetek, felszabadult Eger!
Minden ajakról önfeledten tört ki az

~ljen.

Hónapokig aggódtak a vár sorsáért. A
százötvenezer török markában vergődő ma-
gyarság szívéért. Mindennap imádkoztak
értük. Sokszor eljátszották a felsőbb' clas-
sistákkal Eger ostromát. És mindig a kicsi-
nyek győztek. Igy kellett lenni, az Isten
így akarta. Holufernes fejét levágta Judit.
Megtört a varázs, a török verhetetlensé-
gének nimbusza köddéfoszlott.

Beremendi szeméből könny csöppent a
katedrára, nem szégyel te.

--'- Gyermekeim, ha százévig nyögjük is
az igát, unokáitok se feledjék el ezt a
napot.

(
5.

. Egyik éjjel heves ablakzörgetés zökken-
tette ki álmából Sztárait, Ugyan ki lehet
ilyen későn?

_ Mi járatban? - szólt ki a kopog-
tatónak,'

- Tisztelendő atyám az Istenre kérem,
jöjjön beteg feleségemhez, szeretn é felvenni
az utolsó szentséget.

Gyorsan kiugrott az ágyból. Ismeretlen
volt az érces' hang.
- - Honnan való vagy ió ember? Nekem
nincs betegem mostanában .•

- Szentgyörgyi vagyok, kocsirnat II ke-
rektónál hagytam.

Sztárai elhuzta az ablak fedődeszkáját
egy kicsit. Valóban egy subás ember állt
künn a nagydiófaalatt. A· törzsének tá-
maszkodva lehajtotta fejét, arca nem lát-
szott. Egy pillanatra rávilágított alakjára
a prédikátor kezében tartott mécses. Elég-
volt arra, hogy az atyafit végigmérje. Nem
csizma, hanem olasz bocskor kandikált ki
hosszú szüre alól. Sejtése igaz volt. Közöm-
bösen szólt ki:

- Megyek", csak elkészítem a szentedé-
nyeket. V árj addig az ajtónál.

Az éjféli látogató átballagott az udvar-
felöli ajtóhoz. Meg kell hagyni, ügyesen
végzi szerepét, állapította meg inagában a
prédikátor. Csakhogy rajta nem lehet olyan
könnyen kifogni. Ha átmenne a szomszé-
dokhoz kertről, el is foghatnák a merény-
lőket. Mert hogy többen vannak, az egészen
bizonyos. Az, olasz egyedül nem mert, hiába
kezeli jól a tőrt. Többet ésszel, mint erővel!
Máskor sem hagyta el, most is sikerül ni
fog, ha hozzá folyamodik. Megpillantotta
a gádor alatt sarokba összedobált szép nagy
sárga tököket. Ilyent szoktak gyerekkoruk-



ban a karóra tűzni s rémísztgették velük a
jámbor falusi néni kéket. Néha még orrot is
faragtak neki, meg szemet, szájat. Ha fagy-
gyúgyertya került bele, halálra is lehetett
vele rémíszteni este akárkit. Arra most nincs
szükség, de egy fej nagyságút botjára szúr-
va, lassan kicsoszogott a kapuhoz. Két aj tóra
nyilt a hatalmas tölgyfa alkotmány, úgy
értve, hogy nappal csak derékig érő szár-
nya, éjjelre a felső is bereteszelve szolgalt
a kóborlók ellen. Az idegen köhécseléssel
jelezte, hogy itt van. A predikátor szép las-
san lehúzta a felső ajtó reteszét, aztán félre
állva, kidugta először kopaszodó feje helyett
a szép sárgára érett tököt.

Egy pillanat csend, azután három, négy
jókora dorongcsapás törte derékba még a
botot is, kezében hagyva a kiszolgált füty-
kös bunkós végét. Ezzel egyet ö is ütött
valamelyik keménykoponyájú ellenfelének
kobakjára. A tök szétfreccsenve röpült a
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meglepett merénylők arcába, de az ajtó
akkor már becsapódott előttük. Döbbenve
hallották a kihívó kacagást bentröl:

- Tudtam, hogy leselkedtek, de ne gon-
doljátok, hogy nekem is olyan tök fejem,
van, mint amilyet széjjelvertetek.

Az olaszok elszaladtak, mindegyik hányta
magára a keresztet. Mert szentül meg voi-
tak győződve, hogya Luciferbe bujt predi-
kátor fejét !occsantották széjjel. Hiszen
Antonionak a szemébe is fröccsent az agy-
veleje. Tudhatták volna,' hogy ezen nem fog
semmi. Az egyik feketeszemű káromkodva
tapogatta k ör tvélynyi daganatát fején.

Az ~gé;,z város kacagott a raguzai ak ku-
darcán. Azért biztonság kedvéért azontúl
felváltva őrködtek a prédikátor álma felett
hívcr.

(Részlet a "Szent Eretnekek" c. sajtó alá
rendezett regényból. ll. rész, VII. fejezet.)

Jakus Lajos .

Ml A MAGYAR?
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Az iHládko:ás.
Magyarok voltak Magyarország nélkül,
Magyarok vannak Magyarország nélkül,
Magyarok lesznek Magyarország nélkül.
Mert az orszégnél mélyebb a magyarság,
'Mert test az ország és lélek a nép -
Keret az ország, s az ország-keretben
A magyarság a fejedelmi kép ...
Két évtizedig idegen keretben
A kép, a lényeg alig változott,

.Bár nyomta a keret, az átkozott.
A régi, rokon, ismerős keretben
- Ne felejtsük: ez -is csak foglalat -
Jobban hat a neki való keretben,
De mégis csak a Kép az, ami hat!
CSikoroghat az államgépezet,
Mert minden áJlam test, és csikorog
De mégis Arany János dallama örök
S Petőfin nem fognak ki a divatok!
Vannak bolondjai a szerelemnek
S őrültjei a honfiJáznak is -
De néha nagyon is hamar kisiil,
Hogy mindez muló, balga és hamis,
Vannak korszakos, szörnyű tévedések
És vad politikai divatok -
De néha egy-egy költő mondja el
Joggal: az állam mostan én vagyok.
Két évtizedes idegen keretben
Mi megláttuk az örök lényeget -
Országokat lehet szétdarabolni:
Nem lehet meggyilkoIni lelkeket!

Reményik Sándor.

Az imádkozás mindennél nehezebb;

ezért is olyan ritka. Bizony, igen nagy

dolog Istennel beszélni. Már az is
nagy dolog, hogy éí szóba áll velünk,

de ez talán még nagyobb. Feltartóztat
és visszarettent bennünket ugyanis,
ha gyengeségünkre és méltatlansá-

gunkra gondolunk: kicsoda vagyok
én, hogy a felséges Istenhez szeme-
met, sőt kezemet felemelem? Hozzá,

kit angyalok állnak körül s kinek
egy intésére az egész világ meg-
remeg? Elébe léphetek-e én, a sze-
gény ember, s mondhatom-e: Uram,

ezt és ezt akarom, kérlek, add meg
nekem? ... Ezért éppen nem csodálni
való, ha valaki, aki imádkozik, re-
megni kezd és megfutamodik. A hit
azonban Isten könyörületességére s
Igéjére bízza magát és győz.

Dr. Luther Márton.
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Utas vagyok e vil~gban •..•

Teleki és Csáky az új határokat tanulmányozzák.

Csáky, Teleki.
Milyen sokat hallottuk ezt a két nevet!

"Csáky, Teleki! Csálky, Teleki!" - zeng-
ték 1938 óta boldog hazatértek, Felvidé-
ken, Kárp átalján, Erdélyben.

Sokat köszönnetünk mindkettönek. Férfi
volt miridegyik. Kevés beszédű, önzetlen.
Vallotta mindegyik, ·hogy a haza nem nalgy
szavak, szép szóiarnok ürügye és aCkalma,
s a .hazaszeretet nem önző tűz, amelynek
lángjainal egyéni érdekek hitvány pécsenyé-

Lord Baden-Powell Rúben
a világ főcserkésze.

..
(1857-1941.)

rökkévaló ösvényeken az
örökkévaló hazába távo-

zott 1941. tavaszán a világ főcserkésze: Lord
Baden-Poweil Robert. Csodálatosan gazdag
emberi élet zárult le az ö halálával. Tele
volt állandó szolgálattal, hogy másokat és

jét sütőgetheti valaki, hanem a haza hű
szolg álatban való megáldoztatásunk oltára
és a hazaszeretet, szakadatlan munka ön-
feláldozó csendes elégése.

Elégett mindegyik, mint oltárgyertya az
örökös önemésztésben. Ma már mindegyik
a nemzet halottja.

Csáky, Teleki!
Köszöriünk titeket Istennek!
Tisztesség adassék neveteknek '
É:tetek új jövendőnk talpköve lett!

Magyar.

-
minden felett az ifjúságet eligazítsa a földi
élet útvesztői között,

Míg földi utakon járt, míg vízen és
szárazföldön, hegyen és völgyön, erdőkben
és pusztaságokon, kinn a va~nban és em-
beri építmények között vezetgette cserké-
szeit, de sokszor használta az utána menök
eligazítására az útjeleket! A cserkészek, ha
hazamentek táborukba, vagy otthonukba,
két kört rajzoltak egymásba, rnint ahogyan
a felderítök, az útrnutatók, a cserkészők je-

.lezték azt, hogy "hazamentem". Baden-
Powell most m ár pálmalevéllel jelzi a lát"-



hatatlan úton a láthatatlan hazába vezető
utat, rnelyen eltávozott ő is, mikor már em-
berileg befejezte az élet útvesztői között
reábízott kalauzolást.

Baden-Poweil saját maga mindent végig
tapasztalt, amit tanított. "A boldogulás ös-
vényein" C., felserdült ifjúságnak, a rover-
cserkészeknek szánt könyvében, mely .ma-
gyarul is megjelent, ezt írja: "Mindig na-
gyon különösnek találtam, hogy az ember
halálával magával viszi azt
a bölcseséget, amit akár
baklövéseivel, akár kivívott
sikereivel szerzett, és 'csak
úgy ráhagyj a a fiára, vagy
öccsére, hogy tanuljon miri-
dent előlről, a saját kár án.
Mért ne adhatná át nekik,
hogy azok az ő hasznos ta-
pasztalatainak gazdagságá-
val indulhassanak el, s mind-
járt egyszeriben a cselekvő-
és ítélőképe ség magasabb
fokára juthassanak?" Való-
ban volt is rengeteg tapasz-
talata Baden-Powellnek, vagy
ahogyan csérkészei röviden
nevezték: Bi-Pi-nek, Sokszor
hálátkodott édesanyjának az
ő igazi fiúvá nevelő rnód-
szerei miatt, hogy nem ba-
busgatta, hanem szabad, iga-
zi, fiús élethez szoktatta.
Papi, vagy tudományos pá-
lyára készült, hiszen édes-
atyja pap volt és az angliai
oxfordi egyetemnek híres
professzora, majd pedig az
angol kir ályi tudóstársaság-
nak (Royal Society) tagja
lett. Az egyetemi felvételi
vizsgán azonban a tudományegyetem ked-
vezményes helyére nem találták alkalmas-
nak a különben eszes fiút. Váratlanul ka-
tonai pálya nyílt meg ~Iőtte. Talán épen
a katonák hányt-vetett élete juttatta azok-
hoz a gazdag tapasztalatokhoz. melyeket
fő életművében, a csérkészetben olyan ered-
ményesen gyümölcsözte thetett. Nagyszerű
katonatiszti pályát futott be. Fiatalon, már
46 éves korában altábornagy lett, majd pe-
dig az angol lovasság főfelügyelője. Mint
katonatiszt bejárta az indiai angol gyarrna-
tokat, Afrikának nagy részét, Máltát, majd
katonai attaséként európai országokban járt.
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Legdicsőségesebb esztendei voltak a század-
fordulón, 1900 körül, amikor az angol-búr
háborúban Mafeking városa védelmében hő-
siesen kitartott és ezzel megmentette az
afrikai angol gyarmatok kulcsát és vele a
gyarmatokat is. Valóságos fogalom volt
akkor Baden-Poweil neve az egész angol
birodalomban, És mégis otthagyta a tényle-
ges katonai szolgálatot, mert másképen nem
válthatta volna aprópénzre azt, amit nélkü-

t Lord Baden-PpWéi/Róbert.

lözhetetlennek tapasztalt az igazi férfivá
növekedés útján. - A csérkészleány mun-
kában pedig felesége segítségével mutatta
meg a helyes utat rnind a vezetőknek, mind
a leányoknak.

Magános katonai portyázásai és vadász-
kalandjai, majd a gyarmati bennszülöttek
vadonjárásai során olyan megfigyelései és
meglátásai támadtak, amiket érdemes volt
könyvekben megjelentetni. Kitűnö író, raj-
zoló és festő is volt Baden-Powell. Az ered-
ményesebb katonai és felderítő szolgálatra
nevelés elősegítésére megírta a "Segítség
a felderítésre" c. könyvét, amit anémet
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"

vezérkar is nagyon értékesnek minősített.
Egyszerre csak azt vette észre, hogy nem-
csak katonai körökben, hanem iskolákban,
sőt nemcsak f iú-, hanem leányiskolákban is
rendszeresen használják. Ekkor nekilátott a
régi nagy nevelők tanulmányozásához. Eb-
ből a munkájából született azután meg a
"Scouting for Boys" (A fiúk cserkészete)
c. kitűnő műve, melyet nem elméleti, ha-
nem a fiúk kezébe adandó gyakorlati kézi-
könyvnek szánt. Az ifjúsági, iskolai, egy-
házi és állami szakértőkkel átnézette a
könyvét. Mindenki korszakalkotónak mon-
dotta. A fiúk körében aztán valóban hihe-
tetlen eredményt ért el. Ezrével kapkodfák
el a könyvet. Néhány év' alatt nemcsak a
könyv, hanem az általa ajánlott igazi fiús
életforma is óriási hatást váltott ki. Maga
Ei-Pi jegyezte fel, hogy boldogan látta
olyan helyeken is, ahol ő azelőtt soha nem
'járt, hat-nyolcas létszámú kis örsökben nó-
tázva menetelni a f'iúkat, bottal a kezük-
ben, hátzsákkal a hátukon.

Maga Bí-Pí szervezett meg több cser-
késztábort. Mindjárt az elsőt is, amelyik
egyúttal a cserkészet próba-tábora volt.
Ezek a cserkésztáborok csodálatos eredmé-
nyeket mutattak. Résztvettek ezeken nem-
csak diákfiúk, hanem vidéki gazdafiúk épen
úgy, miní gyári és hajómunkások fiai. A
cserkészvezetők is egészen 'különíéle társa-
dalmi osztályokból kerűltek ki. Lassanként
aztán odafejlődött az eleinte nemzeti, majd
nemzetek között is összehívott cserkész-
táborozás, hogy Bi-Pi látása és reménye
szerint a világbéke egyik legfontosabb esz-
közének mutatkozott. Baden-Powell a világ-
háború után megvalósította a Jamboree-kat,
melyek közül egyet nálunk Gödöllőn 'is
rendeztek. Baden-Poweil el: is nyerte e nagy,
békét szolgáló munkálkodása jutalmát, az
angol bárói cimet és a világhírű Nobel
világbéke-díjat.

Baden-Powel1 azok közé a ritka embe:
rek közé tartozott, akiknek az életpályája
szinte sohasem hanyatlott lefelé, hanem a
haláláig felfelé íveit.
. Mint minden igazi nagy emberben, ő-
benne is keresgélték mindig a szálkákát.
A fiúk mind lelkesedtek érte. Csak a gödöl-
lői Jamboree nagy tömeg-rohamát kellett
megfigyelni, amelyikkel körülözönlötték a
fiúk az öreg főcserkészt, mindj árt mindenki
számot adhatott magának arról, hogy ilyen \
lelkesedéssel soha kir ályt sem ünnepeltek.'. .

De abból is ízeJítőt kaphatott a szemlélő,
hogy milyen mélységes titka lehet a cser-
készfiú életében az ilyen egyöntetű, min-
den különbséget egybefoglaló lelkesedés-
nek. - Katonai körökben hiányolták a ka-
tonai fegyelmet a csérkészetból. Erre Ba-
den-Poweil azt mondta, hogy ő saját maga
megtapasztalta a drill lélekölő szörnyű ered-
ményeit. Az igazi katonai nevelés alapja a
cserkészet. A katonai nevelést csak már fel-
serdült ifjaknál szabad alkalmazni, - Isko-
lai körökben az elmélet hiányosságaira rnu-
tattak rá. Baden-Powel1 nem is akarta a
tudományos nevelést pótolni, de mindennek
a gyakorlati hasznát is ki akarta dombo-
rítani és mindent a megtapasztalás nélkü-
lözhetetlen nevelő hatása alá akart helyezni
a cserkészetben. - Egyházi körökben a val-
láserkölcsi nevelést féltették egyesek, akik
nem vették észre, hogy a hitet és az erköl-
csöt nem könyvekből, hanem a mindennapi
életben nyert isteni üzenetből szívhatjuk
magunkba. Milyen másképen hat a fiúra az
a bibliai ige, amelyik cserkésztábori életé-.
ben épen valami nagyon kemény fiúi élet-
problémájába világít bele és mutat neki.
helyes utat.

Baden-Powellt és cserkészetét tehát nem
szabad más szemüvegen át, mint az egye-
temes nevelés szemüvegéri át néznünk. Csak
ebből a szempontból oszlik el az a vád is,
hogy Baden-Powell csupán az angol biro-
dalom világ-uralmának tett igazi szelgála-
tot a csérkészettel és a világbékének is
azért lett harcosává, mert az első világ-
háborúban minden hatalmat magának kapa-
rintott angol birodalmat állandósítani csak
a világbéke által lehetett volna. Baden-
Powell a "jó polgárság"-ot tűzte ki célul
angol fiainak és soha nem kifogásolta,
hogyha más nemzet cserkészete másként
fogalmazza meg a maga célját. Innen van
ami kitűnő magyar cserkész célkitűzésünk:
"emberebb embert, magyarabb magyart!"
Ezért merte rnondani a legyőzött nemze-
tek'"refegyverzését követelő hivatalos entente
véleménnyel- szemben: "N~m a keresztül-
vihetetlen lefegyverzés, hanem a kölcsö-
nös megértés és a személyes barátság a
helyes út ... " Ezért tartotta fontosaknak
a cserkésze~ világtáborait is.

Baden-Powellt három vélemény mindig
Hagy megnyugvással töltötte el élete fő-
művével kapcsolatosan. A közoktatásügyi
miniszter ezt mondotta: "A cserkészek az



én legfontosabb segítőim." A londoni püs-
pök szavai ezek voltak: "A cserkésztörvény
az új testámentumot tanítja." A moszkvai
kommunista ifjúsági központ pedig ezt ál-
lította: "A cserkészek a Ini legfőbb aka-
dályunk."

Mi hisszük, hogy Istennek is kedves élet
és szolgálat volt az, amit 8aden-Powell
megvalósított. Istennek engedelmeskedett.
A hit szeretet-cselekedeteinek nagy harcosa
lett, melyekre épen ezért nem törvényeske-
déssel, hanem a reábízottakban a szív, a
hit és a szeretet felébresztésévei nevelte
csérkészeit. Ezért hisszük azt is, hogy aki
az élet olyan gyönyörűséges és hasznos
ösvényein vezette szinte az egész világ ifjú-
ságát, valóban az örökkévaló ösvényeken
az örökkévaló hazába távozott, kegyelem-
ből hit által. Ittzés Mihály.

Bencze Samu
(1858-1941.)

Az emberi élet nagyságát és értékét so-
kan a szerint szokták megítélni, hogy mi-
lyen állást töltött be az illető, rnilyen he-
lyen lakott, hányan figyeltek fel szavára s
mily látható alkotások maradtak utána. Ha
e szerint ítélnők meg Bencze Samunak, a
sajógömöri polgári fiúiskola mult évben et-
hunyt igazgatójának az életét és működé-
sét, akkor azt esetleg kis jelentőségűnek
mondhatná valaki. Hiszen egy, ma már ta-
lán csak falunak mondható, kissé félreeső
mezővárosban, Sajógömörön élte le egész
életét, csak egy négyosztályú polgári fiú-
iskolának az ügyeit intézte, tudományos
munkásságot a szó szoros értelmében nem
fejtett ki, könyvet nem írt, sőt úgynevezett
"alkotások" sem hirdetik az utókornak 'ne-
vét és működését, hiszen az iskola.. melynek
élén állott, ma - nem létezik, mégis bizo-
nyos, hogy akik ismerték Bencze Samut,
érezték szívének szeretetét, látták azt a hű-
séget és odaadást, mellyel egész életét oda-
áldozta annak a hívatásnak, amelyet elvál-
lalt, akik látták annak az intézetnek a vi-
rágzását, melyet Isten kegyelméből ő terem-
tett meg, - azok Isten iránti hálaadással
állapítják meg, hogy Bencze Samu azok
közé a kevesek közé tartozott, akik teljesen
betöltötték a maguk hivatásátl s akiknek,
mint áldott pedagógusnak, életműve növen-
dékeik szívébe és életébe s általuk a nem-
zet és egyház életébe van beírva.
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.Bencze Samu 1858. augusztus 27.-én szü-

letett Gömör vármegye Hosszúszó nevű
községében, hol édesatyj a az evangélikus
egyházközség tanítója volt. Az elemi isko-
lai évek után a rozsnyói evangélikus főgim-
náziumnak lett a növendéke s itt tette le
kitűnő eredménnyel az érettségi vizsgálatot.
Teológiai tanulmányait az eperjesi ősi Col-
légi um teológiai akadémiáján végezte, ugyan-
csak kitűnö eredménnyel. Lelkésszé Czékus
István püspök szentelte fel 188!. február 4.-én.
Előbb segédlelkész volt a nagy püspök 01-

t Bencze Samu.

dalán, majd tanárnak hívják meg a sajó-
gömöri algimnáziumhoz, hogy azután ott is
maradjon élete végéig, mint a polgári fiú-
iskolává átszervezett intézetnek igazgatója.

A kezdet évei bizony nem voltak köny-
nyűek, sok munkát s rengeteg gondot jelen- .
tettek. De hoztak Isten kegyelméből örö-
möket is a fáradhatatlanul dolgozó, buzgó
igazgató számára. Kevés iskola mondhatta
el, hogy állandóan, szinte szemmelláthatóan
fejlődött, mint a sajógömöri iskola, mely-
nek növendékserege mind szélesebb és szé-
lesebb körböl, végre, fejlődése magaslatán,
a világháború megindulásának évében, már
az egész országból seregeett össze. S kevés
iskola mondhatfa el azt is, hogy olyan feje-
delmi adományt kapott alapitványképen.
mint ez .az iskola Szent-Iványi Miklóstól és
Nagy volt, inint iskolaszervezö, mint igaz-
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Józseftől, akik összesen százezer koronát
kitevő alapítványt tettek az intézet javára,
amely, hálából az alapítványtevők iránt,
ezentúl a .Szent-lv énvi polgári fiúiskola"
nevet viselte. Öröme volt az is, hogy első-
rangú tanári kart szervezett meg, hogy si-
került 'az iskola épületét kibővíteni és kor-
szerűvé tenni, úgyhogy a sajógömöri inté-
zet egyik legjobban felszerelt vidéki polgári
iskolája volt az országnak.

Ekkor, mikor azt gondolhattuk volna,
hogy a szép évek hosszú sora következik,
ekkor jött be a cseh megszállás, mely sajgó
sebet ejtett Bencze Samu lelkén is, nem-
csak azért, mert hazáját forrón szerető lé-
lek volt, de. azért is, mert nem sokára lát-
nia kellett, mint kerül a megsemmisülés szé-
lére az az iskola, melynek Ielvirág oztatá-
sára egész életét odaszentelte. A cseh kor-
mány a Sajógömörhöz közeli j árásszékhe-
lyen, tornalJyán új állami polgári iskolát
szervezett, amely mellett csak igen nehezen
lehetett fenntartani a sajógömöri intézetet.
Hogy ez nem zárta be kapuit, az elsősorban
Bencze Samu igazgatónak volt köszönhető,
aki védteintézetét s hittel várta azt az időt,
amikor ismét szabad magyar' hazában foly-
tathatja működését. Fájdalom, ez nem kö-
vetkezett be oly gyorsan, mint ahogyan re-
mélte és mi is vártuk. i927-ben Bencze
Samu nyugalomba vonult s így várta az
idők jobbrafordulását. Milyen boldog volt,
hogy' a felszabadulást megérhette! S inégis
a felszabadulás nem jelenthetett teljes örö-
möt az ő számára, ki teljes lelkével intéze-
tén csüngött sannak létéért aggódott. Ami
a cseh uralom idején nem történt meg, az
most bekövetkezett: a' sajógömöri polgári
fiúiskola, az evangélikus egyháznak egyet-
len ilyen intézete, kénytelen volt bezárni
kapuit ... Elgondolhatjuk, milyen szornorú-
ságot jelenthetett ez, mindenkinek, ki ez-
zel az iskolával csak némi; kapcsolatban is
volt, de főként az iskola nagynevű ig azg a-
tójának! Ez a~ egy "tövis" bántotta az ő
nemes szívét élete végéig s csak némi. cse-
kély vigasztalást jelentett számára az, hogy
az iskola végtére mégse szűnt meg telje-
sen: átszerveződött mezőgazdaságí iskolává.

1941. április 27.-én hunyt el.
Ha visszatekintünk erre az áldott életre,

amellyel Isten ke~yelme aj ándékozta meg
evangélikus egyházunkat és nemzetünket,
meg kell állapítanunk, hogya magyar
evangélikus tan ügy egy drága értékkel lett
szegényebb, mikor Bencze Samu eltávozott.

gató. A munkának valósággal szerelrnese
volt: mennyit dolgozott, levelezett és tár-
gyalt - még a vakáció idején is szakadat-
lanul dolgozott - csak azért; hogy intéze-
tét fejlessze! Nagy volt, mint nevelő. Gon-
doljuk csak el, hogy mit jelentett 20-24
órában tanítani éveken keresztül s e mel-
lett végezni az igazgatói teendőket is. Szi-
gorú volt, de az igazságot és szigorúságát
szeretettel párosította. Ha szükség volt reá,
nem kímélte a pálcát sem, de nem alkal-
mazta gyakran s ha igen, akkor is "négy-
szem között". Oe nagy volt, rnint lelki-
pásztor, mint igehirdető is. A sajógömöri
gyülekezet, melynek tulajdonképen máso-
dik lelkipásztora volt, mindig nagy öröm-
mel' hallgatta igehirdetését s áhítattai csüg-
gött beszédes ajakán. A többszöri lelkész-
változás idején ö vezette a gyülekezetet s
így megérthetjük, hogy Sajóg ömör népe
egészen a magáénak tekintette, akihez biza-
lommal fordult mindenki ügyes-bajos dol-
gával vagy szíve gondjával-bánatával. S
mindezek felett megértő, segítő, -adakozó
áldott lélek volt a Megboldogult. Oh, de
hányan nem lettek volna képesek elvégezni
tanítványai közül tanulmányaikat, ha nem
Bencze Samu szerető szíve segítette volna.
E sorok írója is, Isten és édes jó szülei
után, elsősorban neki köszönheti, hogy azzá
lett, amivé lett.

A szeretett és áldott életű "Igazgató Ur"
- mert így hívta őt Sajóg ömörön minden-
ki, diák és nem diák egyaránt - porrészei
most már künn pihennek a sajógömöri csen-
des temetőben. Bensőséges részvéttel kísér-
ték ki koporsóját. Megsiratta családja, de
megsiratta az egész gyülekezet, az egész
község. A nehéz kőzlekedési viszonyok és
más egyéb okok miatt azonban nem vehet-
tek részt temetésén épen azok, akikért any-
nyit dolgozott s akiket annyira szeretett:
tanítványai. Ezek nem láthatták leoporsóját
sem, nem tehettek egy szál virágot sem
frissen hantolt sírhalmára, szeretnék azon-
ban soha nem múló hálájukat megmutatni
az által is, hogyannál az iskolánál, mely -
nek a Megboldogult egész életén keresztül
odaáldozta szívét-Ielkét, minden munkáj át,
alapítványt tesznek az ő nevére. Talán lesz-
nek e sorok olvasói között az Ö volt tanít-
ványai közül is egyesek, ezeket arra kér-
jük, hogy küldjék adományaikat a sajó-
gömöri evangélikus lelkészi hivatalba.

Mi pedig rnindnyájan, akik szomorúan
tekintünk az örökkévalóságba költözött ál-



dott emlékű igazgató: Bencze Samu után,
mondjunk szívünkben hálaadó imádságot
azért, hogy ezt a drága áldott életet ne-
künk adta, s mondjunk neki innen is utolsó
üdvözletet, - az Úr Jézus Krisztus igérete
szerint: a Viszontlátásta !

Dr. Deák János.

Morhács 'Márton
(1864-1941.)

A halál 1941. évi nagy aratása a buda-
pesti evangélikus lelkészek között Mo rhács
Mártont a fővárosi szlovák ajkú evangéli-
kusok agg lelkipásztorát is kir ag adta az
élők sorából. Július 12.-én lehelte ki imád-
ság, munka es sok viszontagság tüzében
tisz tuit, jánosi sz elidségű lelkét hosszú be-
tegség után 78 esztendős ko ráb an.

A Nógrád megyei Ipolyberz encén szüle-
tett 1864. március 3,-án. Az itteni eierni
iskolák elvégzése után ·a losonci gimnázi-
umban tanul az érebtségi után pedig 1 évig
Bécsben . önkéntes. A pozsonyi teológia
kitűnő képzettségű hallg atóját 1889-ben
dr. Szeberényi Gusztáv banyakerületi
püspök szenteli lelkésszé. Egy esztendeig a
püspök rnellebt rnűkődik Békéscsabán.
majd a Bács megyei Lilíornoson, Pet ro-
váczon, végül pedig Dunagáloson segédlel-
készkedile. Rendes lelkésszé a bácsmegyei
Bingulán választják meg 1892-ben, ahon-
nan azonban csakhamar a túrócmegyei
Mosócz hívja meg lelkipásztorának. Itt
hosszabb időn át esperesi tisztet tölt be,
ID esztendő multán, 1906-ban pedig Bachát
Dániel püspök elhunytával a budapesti
kerepesi-uti evangélikus egyházközség öt
hívja meg egyhangúlag lelkészévé. Itt mű-
ködik azután haláláig.

Az elhunyt jelentős cgyház irodelrni
munkásságot f ejtebt ki. Ezt mindenek előtt
Luther több művének szlovák nyelvű for-
dítása és néhány saját könyvecskéie jelzik.
Ez utóbbiak: Az élet útja és győzelem a
halá! felett (1928.), Az üdv elnyerése (1932.)
s Isten országának útja a földön' avaigy az
emberi nem üdvének története (1938.) saj-
nos kézirabban maradtak s csak írójuk
baráti es ismerősei körében jártak kézről-
kézre. E művei valarnint az óegyházi és
württenbergi evangéliumi és epistolai p eri-
kopáik alapján pompás szlovákság gal írott
kéziratban rnanadt prédikációinak valóságos
tömege nagy elmélyülésról. és magas hittu-
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dományi képzettségről tanuskodnak. Sokat
írt a szlovák evangélikus Lapokba is, de
rnondanivalói m.indig politikanrentesek, s
kizárólag evangéliumi, egyházi voruatkoz á-

súalk maradtak
Krisz:tusban pihent a kedélye s egyenle-

tesen, szelíden világjtó mécslánghoz volt
hasonló a lénye. Csak vatamely igazság ta-
lanság tudta tűnö haragra ingerelni. Mintha
csak Isten küldötteként fogadott volna
mindenegyes hozz áf'o rdulót, úrhoz és sz ol- .
gához, öreghez és gyermekhez egyformán
jóságos és szolgálatkész tudott lenni. A
pásztoruloat sirató hívek táborában a leg-

t Morhács Márton.

forróbb könnyeket talán a Krisztus kicsi-
nyei ontották: a rábízott szegények, .árvák,
elhagyottak, akiket példás megértéssel, tü-
relemmel és bőkezűséggel gondozgatott
holta napjáig.

A halála előtt harmadfél esztendővel
súlyosan igénybevette szervezetét és meg-
apasztotta erejét régi betegsége, a' kösz-
vény. Aszószéknek és oltárnak búcsút kel-
lett mondania, de még betegségével is
prédikált, rnelyet jóbi türelemmel és 'Isten
nevének' áldásával hordozott, mtglen csen- r

desen meghalt.
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Legyen áldott a gondviselés Istene rnind-
azért a tanításént, erőért és szer etetért,
melyet hűséges szolgáján: Morhács Márto-
non 'keresztül adott a reábízottaknak.

, .
Dr. SziIády Jenő,

Saguly János
(1864-1941.)

Barzillai-nak - magyarra fordítva -
Vasember-nek hívták azt a bibliai aggas-

t Sagu!y János.

tyánt, aki menekülő királya számára meg-
nyitotta tárházait, magtárait, sőt maga is
fegyvert fogott védelmére, Saguly János is
a munka vasembere volt: még késő nyug-
díjas napjaiban is, már előrehaladott beteg-
ségében is készségesen nyitotta meg lelki
magtárát Királya számára: végezett ige-
hirdetéseket, helyettesítette az elutazó lel-
késztársait jószívvel; pedig akkor már tes-
tében hordozta betegségét, mely pár hét-
tel utóbb életét kioltotta.

'A munka vasembere volt egész életében.
Sem segédlelkészkedésem ideje alatt, sem

azután, sohasem találtam munkaidö alatt
tétlenül üldögélve vagy ujságot olvasva .
Reggel nyolc órakor már az irodában dol-
gozott, este a sötétség beálltával élettársa
valósággal úgy könyörögte ki az iróasztala
mellől, hogy esti sétáira jöjjön. Sok min-
denről el beszélgettünk ilyenkor; de sokszor
megtörtént, hogy főnököm egyszerre csak
elhallgatott, kérdéseink re szórakozott vála-
szokat adogatott. Hagytuk: tudtuk, hogy
most dolgozik tovább, a séta csak nyűg
számára. Ha lelki szemeim előtt feleleve-

nedik alakja, szinte el sem tudom
másképpen képzelni a munk~ vas-
emberét, mint íróasztala előtt ülve,
dolgozgatva késő éjszakai órakig.

Munkálkodását úgy tudnám jelle-
mezni, hogy a szívéve! gondolkozott.

.Szíve sugall ta meg mit, hogyan kell
elintéznie, Sokan vissza is éltek jó-
szívével. De még csak bosszankodni
sem jutott eszébe, amikor rájött, hogy
valaki elfeledte megtéríteni tartozá-
sát. Felfogása igen biblikus volt: "És
ha csak azoknak adtok kölcsönt, akik-
től remélitek, hogy visszakapjátok,
mi az érdemetek ?" (Luk. 6 : 34.)

Negyvenhét évig lelkészkedett, ebből
negyvenkét évig mint pitvarosi lelkész
munkálkodott. Élte azt, amit egyik
lelkészbeiktatás alkalmával mondott:
"A lelkész legszebb prédikációja a
saját élete," Végezte az igehirdetést
ajkaival s végezte saját életének tanu-
bizonyságával. Igehirdetése egyszerű
volt, mint őmaga és szívböl jövő.

Munkálkodott a községben is. Itt
is népe anyagi jóléte lebegett szemei
előtt: hiszen szívével gondolkozott.
Olyan egyházközsége volt, ahonnan
évenként a háromezer lélekből álló
községböl néha ezerötszázan is az
ország legtávolabbi részeibe mentek

nyan munkára. Szegénység és nyomorúság
készteti a község lakóit, hogy évenként
tömegesen félévre is elhagyják I{özségüket.
A község lakói anyagi érdekeinek Iellendí-
tése érdekében szervezte meg a Pitvarosi
Hitelszövetkezetet és a Pitvarosi Hangya
Szövetkezetet. Mindkettőnek 'elnöke volt.
Munkálkodott a társadalomban is, mint a
Pitvarosi Társaskör elnöke. Tagja volt a
pitvarosi képviselőtestületnek, . úgyszintén
Csanád-Arad- Torontál e. e. vármegye tör-
vényhatósági bizottságának is.

Munkálkcdott a csanád-csongrádi egy-



házmegyében, mint annak főjegyzője, hasz-
siabb időn át, két ciklusan - 1921-1933-ig
- mint az egyházmegye főesperese. Egy-
házmegyei munkájában is szívével vgendol-
kozott. Belátott a kártyákba: tudta, hogy
ki rnilyen szorgalommal munkálkodott, de .
látta a munka hátramaradozóit is. Amikor
ajkai dorgálásra nyíltak, ott már igen nagy-
fokú hanyagság rejtőzbetett. Idősebbeknek
szerető rnunkatársa, nekünk, az akkori fia-
talabbaknak azonkívül atyánk is. Az egyik
lelkészbeiktatáson, amikor majdnem egy
éven belül három fiatal lelkészt iktatott be,
azt mondta f elköszöntőjében: "Ti hárman
vagytok az én lelki fiaim, akikben örömömet
lelem, mert testi fiamat - itt könnyek ön-
tötték el szemeit - az Úr megpróbáltatás- '
nak adta." Gondolt itt fiának tragikus kö-
rülményeire.

Nehéz keresztet adott számára az Úro
Legsúlyosabban nehezedett vállaira talán
éppen akkor, amikor oldala mellett seg éd-
lelkészkedtem. Sohasem zúgolódott. "Ha
valaki utánam akar jönni, vegye fel napon- ,
ként az ö keresztjét, Úgy kövessen engem."
(Luk. 9: 23.) Szótlanul, zúgolódás nélkül
naponként felvette keresztjét és hordozta
mindaddig, amíg az. Úr megelégelte, a ke-
reszthordozást s magához szólította.

Életének .utolsó napjait Aszódon, meg-
értő szeretetben családja körében töltötte.
Nyugalombavonul ása alkalmából Kormányzó
úr a polgári Signum Laudis-sal tűntette ki,
egyházmegyéj e pedig tb. főesperesnek vá-
lasztotta. '

Előrehaladott, betegségében, néhány hét-
tel halála előtt, az általa alapított egyházi
lap tévedésből három héttel korábban le-
közölte halálhírét, munkája méltatását. Ol-
vasás közben mosolyogva mondta aggódó
családjának: Kevés embernek adatik meg a
kegyelem, hogy saját haláláról, élete rnun-
kájáról méltatást olvashasson. Mosolygott,
miközben tekintete már a messzeségbe ré-
vedezett.

1941. július 26.-án szólította öt magához
az Úro Mély részvéttel kísérte utolsó útjára
rokonságának, barátainak, tisztelőinek köre
s egykori egyházközségének küldöttsége.
Legyen áldott emléke közöttünk!

Benkóczi Dániel.
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Margócsy István

(1869-1941.)

II Acsa községe, Pest vármegye legészakibb
pontján, évszázadokon át erős vára volt az
evangélikusságnak. Amikor még elnyomatás. ,

vés jogfosztás volt a magyar protestantiz-
mus, sorsa,amikor a puszta létnél többet
nem igényelhetett az evangéliom népe, egy-
egy erős főúr oltalma, alatt istentiszteletre
gyülekezhettek össze az üldözött protestán-
sok. Acsa földesura Prónay Gábor volt, aki-
nek Mária Terézia megengedte, hogy k ápol-

t Margócsy István.

nát építhessen - fából. I}ésőbb a királyi
kegy azt is megengedte, hogy a f'aternp-
lomacska helyett kőből építhessen kápolnát
az evangélikusok akkori vezére; de már azt
nem engedte meg a királyi leirat, hogy ezt
a téglaból épült templomot be is vakolhas-
sák, illetőleg, hogy b~1tív ékesítse azt.
Prónay Gábor még azt is kieszközölte, hogy
acsai kastélyában iskola is legyen, melyet
a jobbágy gyermekek is látogathattak. Ez
volt a kezdete az ácsai egyháznak, melynek
lelkes, buzgó papja, Margócsy István tb. fő-
esperes, 72 éves korában a nyáron elhunyt.



78
Az elhunyt a nagy Margócsy József fia

volt, aki tisztességet és elismerést szerzett
egyházunknak azzal, hogy Petőfi verseit
tót nyelvre fordította, hogy a Felvidék js
élvezhesse a Jegnagyobh költői lángelme
örökbecsű alkotásait. Érdemeit a Petőfi
Társaság azzal jutalmazta, hogy tagjainak
a sorába választotta alantpengető költő-
papot, Margócsy Józsefet. Ettől az atyától
Margócsy István kettőt örökölt: a lelkes
:szívet, mely őt egész életében -'jellemezte
és az izzó magyar hon szeretetet, mely egész

működésének vezérfonala volt.

Segédlelkészi éveit édesatyja mellett töl-
tötte, majd Zsolnán találjuk őt mint he-
lyettes lelkészt, ahonnan a gömörmegyei
Vizesrétre távozott, ahol önálló munka-
kört talált. Életének következö állomása
Balassagyarmat volt, ahol mint püspöki tit-
kár működött D. Baltik Frigyes dunánin-
neni püspök mellett. Eközben megüresedett
.az acsai lelkészi állás, melyet Báró Prónay
Dezső, akkori egyetemes' felügyelő nk kez-
deményezésére Margócsy Istvánnal töltöt-
tek be.

Beköszöntő beszéde izzó honszeretettől .
áthatott magyar hitvallás volt. Sz ívünk-
ben, lelkünkben,' nyelvünkben mindnyá-
junknak magyaroknak kell lennünk - han-
goztatta. A tót nyelvű istentisztelet mellé
bevezette a magyar nyelvű istentiszteletet,
.arnely mind jobban meghódította a hívek
.tömegét. De nemcsak a templomba vezette
be a' magyar szót, hanem az· iskolában is
'kötelezövé tette a magyar nyelvű oktatást.
Ennek köszönhetiük, hogyaPrónay család
<ősi fészke, Acsa három évtized alatt .úgy-
szólván egészen megmagyarosodott.

De Margócsy István nemcsak lelkiekben
kivánt híveinek szolgálni: anyagi érdeküket
is felkarolta: megérttette földmíves híveivel,
:hogy szövetkezetbe ken tömörülniök, hogy .
.a föld terményeit jobban értékesíthessék.
Közelebb vitte maradi híveihez a biztosítási
.eszrnét, Fáradságot nem ismerve lelkesített,
buzdított, míg az eszme testet nem öltött,
.meg nem alakult az acsai szövetkezet és
.annak társintézetej, amelyeknek Margócsy
állott az élén mint első elnök-igazgató. Az
üdvös reformok nyomán a jólét emelkedett,
a bizalom megszilárdult a lelkipásztor és
.az ő közhasznú törekvései iránt. Kiváló
-érdemeit a legfelsőbb körökben is elismerték
és a magyar polgári érdemrend tiszti kereszt-

jének adományozásával jutalmazták.

Amikor a kommunizmus sepert vegrg
az országon, Margócsy félelmet nem is-
merve, tüzes magyar lélekkel szembeszállt
a zavaros Fejű újítókkal, akik bosszúból
halálra ítélték kemény ellenfelüket és elfo-
gatási parancsot adtak ki ellene. De hűsé-

. ges hívei oltalmukba vették szeretett \elki-
pásztorukat s ezzel megmentették az élet-
nek.

Sok papja van a magyar evangélikus
egyháznak, de kevés van köztük, aki min-
den szépért- jóért úgy tudott volna lelke-
sülni mint Margócsy István. MindeniHt ott
volt, ahol zászlót bontottak, ahol egy jó
ügynek a bölcsőjét ringatták. Meleg szíve
arra predestinálta, hogya legjobb családfő
legyen. Fiait a legnagyobb gonddal nevelte,
a hitvestársi szeretetet nemcsak szájjal hir-
dette, hanem mindennap megvalósította.

Élete vége kereszthordozás volt. Agy-
vérzés folytán négy évig roskadozott a
szenvedések súlya alatt. De nem csüggedt
el, Krisztus szavába fogódzkodott bele: Elég
te néked az én kegyelmem ... Budán te-
mettük el, a hegyoldalban elterülő Farkas-
réti temetőben. Acsa népe három marék
földet tett a koporsójába a hála, a soha el
nem múló kegyelet jeléűl. Igen, érezzüle
egy igaz emberrel kevesebb van a f'öldön.
Mi ettől' az igaz embertől a Biblia szavával
búcsuzunk: Az igaznak emlékezete áldott.

D. Varsányi Mátyás.

Broschkó G. Adolf
(1870-1941.)

1941. június hó 14.-én szomorú szívvel
gyülekezett össze a deáktéri templomban a
budapesti egyházmegye lelkésztestülete, az
egyházmegye képviselete és a pesti német-
nyelvű egyházközség, hogy elbúcsúzzon
Broschkó G. Adolf gyülekezeti lelkésztől.
Ugyanazon a helyen, hol vasárnapról-vasár-
napra szeretetteIjesen üdvözölte a gyüleke-

.zetet az Úr nevével - mondott most köny-
nyek között a gyülekezet utolsó Isten ve-
led-et őnéki.

Noha Broschkó' G. Adolf csendes fény
volt és feltűnéstkeltés nélkül látta el szent
szolgálatát - mégis szeretettelies lénye
mélyen vésődött a szívekbe, hogy nem pusz-
tán közvetlen hozzátartozói, hanem az egész
gyülekezet, mint egy család állt gyászolva
ravatala előtt.



Broschkó G. Adolf Szepesbélán született
1870. szept. 29.-én. Tanulmányait a késmárki
líceumban, az eperjesi teológián végezte.
Majd a lipcsei egyetemen tartózkodott
egy évig. Lelkésszé 1894 október 14.-én
:avatta Sárkány Sámuel püspök. Azóta
egész halála napjáig előbb, mint s.vlel-
kész, majd mint lelkész hűséges en szol-
gálta a pesti német-nyelvű egyházköz-
séget.

Ha végigtekintünk Broschkó G.
Adolf életén és szolgálatán - akkor
emberi véleményünk szerint igazi szol-
gája volt a gyülekezetnek és az egy-
háznak. Noha szerette övéit - család-
ját és hűséges gondviselőjük volt - ö

eléjük is - és minden elé' helyezte a
gyülekezet szolg álatát. Ez a szolgálat
betöltötte egész lényét.

Hűséges lelkészi szolgálata többízben
részesült elismerésben. Különböző egy-
házi egyesületeknek és intézményeknek
buzgó tagja volt. A Budapesti Egyház-
megye Gusztáv Adolf gyámintézetének
1924. óta elnöke, és ugyancsak 1924-től
1930-ig az egyházmegye esperese volt.
1937 -ben az egyházmegye tiszteletbeli
esperesévé választották.

Minden emberi érdem en felül áll az,
'hogy az Or maga munkálkodhatott raj-
ia, hogyamíg csak lehetövé tette az
-Or, mindig és mindenhol vágyódással
és gyermeki örömmel hallgatta az Igét.
'Készségesen tárta ki szívét az Or előtt és
azért az Or Magának, a Maga szolgájának
nevelhette öt, És nevelte is öt szolgájává:
'munkái, nehézségei, csalódásai és keserűsé-
-gei által is. Nevelte öt testének betegeske-
-dése és gyengeségei által. Utóbbi években
szemének gyengesége folytán már nem volt
Képes beszédeit leírni, hanem leánya - hű-
-séges munkatársa - írta le és azután fel-
olvasta számára betanulás céljából.

Arcán ugyan a fáradtság és szenvedés
jelei szaporodtak, .azonban e jeleken is át-
'haladt a jóság, a szelídség, az alázatosság -
Isten gyermekeinek ismertető jele. Harag,
'bosszúérzés, gyűlölet jelei sem ábrázatán,
'sem szívében nem voltak. Gyülekezete és
'lelkésztársai, de minden idegen is érezték
nagy, együttérző és mindig segíteni kész
-szeretetét,

Az Úr e szolgájának elmenetelekor egy
'vigaszunk volt mindnyájunknak: "Ahol én
'vagyok, ott lesz az én szolgám is." (Ján.
;12 : 26.)
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fgy annak számára, aki az Or hívását e

földi életben követte - a halál egy másik
elhívást jelent - oda az ő Urához - a Vele

t Broschkó G. Adolf,

való boldog közösségbe, ahol ilyen üdvöz-
lésben van része: "Jól vagyon jó és hű
szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak
ezután; menj be a te Uradnak örömébe."

Mohr Henrik.

Dr. Thébusz Aladár
(Í872~1941.)

Megint ellobbant egy fáklya, mely
utunk ra világított, megint kialudt egy pász-
tortüz, me ly a didergőket felmelegítette,
megint eltünt egy egész férfi, aki eszrné-
nyek i:iszteletére tanított 'bennünket: kidőlt
sorainkból, elköltözött a bujdosás völgyé-
'ből, atyáihoz tért Thébusz Aladár. Lassan
kihunyó kerszak egyik utolsó hátvédje. aki
végső percéig tartja a rábizott örhelyet.

Thébusz Aladár a zólyomi lIelkészlak
szülötte. Atyja Thébusz János lelkész, a
felvidék egyik legtiszteltebb alakja, magyar-
ságáért és lelkészi jelleméért egyaránt.
Grünwald Bélának, Zólyom hires alisp ánjá-
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nak és neves történetírónknak köréhez tar-
tozott, akinek hires röpirata a felvidék
problérniáról a zólyorni lelkészt is megszó-
lalásra késztette. Thébusz János' Sopronban
Torkos László és Poszvék Sándor korában
tanult és Székács mellöl az ő ajánlatára
került a zólyomi gyülekezetbe. Tökéletesen
elsajátította a töt nyelvet, 'hogy .a tősgyö-
keres magyar ember az igét anyanyelvü-
kön hirdetve tartsa meg híveit az evan-
gélium és a magyar haza szeretetében. Az

f

t Thébusz Aladár.

anya Svehla Paula a felvidék egyik köz-
tiszteletben álló ároni családjából szárma-
zott. Még ezelőtt harminc évvel öt Svehla
nevű lelkipásztort találhattunk Nógrádban,
Zólyomban. Ma már csak egy él közülük,
az is nyugdíjban, Losoncon. Rokonságban
voltak a Geduly és Zelenka családokkal,
amelyeken szintén elhaltak már az, ároni
törzs lelkésztermő ágai.

Thébusz János és Svehla Paula házas-
ságából három fiú született: Béla, Aladár
és Zoltán. Béla elismert fővárosi fogorvos
lett, - Zoltán ügyvéd, Aladár a bírói pá-
lyára lépett. - Béla és Aladár nőtlen ma-
radt, - Zoltán megnősült, de magtalanul
halt el. A szülök gondos nevelést adtak
gyermekeiknek. Mind a három a nagyhírű
selmeci liceumban végezte a középiskolát

és tett érettségit. Azután következett a
budapesti egyetem. Aladár egy évet Német-
országban töltött, Halleban és Ber-linben,
ahol főleg List büntetöjog ász és Conrad
nemzetgazdasz szemináriumában dolgozott.
de a mellett történelmi és bölcseleti, iro-
dalmi előadásokat is hallgatott. Szorg alma-
san eljárt vasárnaponként a templomba.
Egyiránt érdekelték a kiváló szónokok és a
templomonként változó liturgia.' Sok időt
szentelt az evangélikus közintézmények
megismerésének. Szóval nem csupán az
életpályára fegyverkezett fel, hanem evan-
gélikus egyháztagnak is készült, hogy a
tanácstermekben megáll hassa helyét. Lel-
kesedéssel szemlélte a német evangélikus
egyház céltudatos építő munkáját, hozzá
hasonlónak szerette volna látni a magyar
evangélikus egyházat. Az egyetemi szünet
idejét utazás ra szánta. Megfordult Svédor-
szágban, Dániában,a Raina völgyén és
Svájcon át tért ha~a. Sehonnan sein távozott
üres lélekkel. Minden helyen megrakodott
emlékkel, tanulsággal. Ez a vetőmag gaz-
dag aratást hozott közéletünk javára.

Hazatérve a birói pályára lépett, rnint
lelkiségének leginkább megfelelő pályára,
Balassagyarmaton kezdte, majd Nagyszom-
batban, Pozsonyban a járásbíróságon, a bu-
dapesti törvényszéken. ítélőtáblán folytatta.
Birói kiválósága végre a kúriára emelte,
előbb biróvá, utóbb tanácselnökké. Ritka
puritánsága, szinte félelmesen ható igazság-
szeretete, a bíró tisztéről és jogról vallott
emelkedett felfogása oly tiszteletet szerzett
számára, hogy nyilatkozatai szinte kij elen-
tésszerűen hatottak. Szerinte a jogot az er-
kölcsi tartalom és az éber lelkiismeret ural-
ma avatja éltető erővé sajogalkotásban
e két tényezőnek épúgy érvényesülnie kell,
mint az emberek szernélyi életében. E hité-
ből fakadt felelősségérzése, nem annyira
a földi hatalmasokkal szemben, mint inkább
Istennel szemben. E felelősség nem írott
betűn, szövegezett tételen alapszik, szívbe
írt törvény az, ahogy a próféták hirdették
s ahogy a Megváltó maga kivánta.

Egyházi szolgálatát nem a szereplés
vágya jellemezte, hanem az áldozás vágya.
Presbitere volt a budai egyházközségnek,
felügyelője a tordasinak, de Budapesten in-
kább az istentiszteleteket látogatta, mint
az üléstermeket. Áldozatra kész tagja volt
a Luther- Társaságnak és Gyámintézetnek,
amelyről végrendeletében nagy értékű ha-



gyománnyal emlékezett meg. Az ősi ároni
család szellemének munkája volt a szép csa-
ládi ház a Küküllő-utcában, ahol a testvé-
rek édesanyjuk szárnyai alatt tanyáztak s
amikor elköltözött tőlük ama jobb hazába,
emléke volt az a pásztortűz, mely köré
nemcsak a testvérek gyültek össze, hanem
az egész rokonság. Ez a ház lett a Gyám-
intézeté, illetőleg azé az alapítványé, ame-
lyet a testvérek már régebben tettek a
Gyámintézet javára. Ez alapítvány célja
énekeskönyvek beszerzésére, gyülekezeti
könyvtárak alapítására szól, nem pénzsegély
a célja, hanem a lélek táplálása. A szellem
az ami éltet, ez épít falakat, oltárt, ezt a

81

és a vásári tömjént. Belső törvény az, ami-
nek engedelmeskedik; Isten törvénye, mely
már e földön boldoggá teszi azt, aki magá-
tól meghódol előtte. Felvidéki.

Szántó Róberl
(1890-1941.)

Isten úgy akarta, hogy Szántó Robert,
akinek még tömegével voltak tervei, tíz év
alatt befejezze munkáját a kelenföldi gyüle-
kezetben: azért kellett szakadatlanul dolgoz-
nia, azért adatott szólnia az apostolok nyel-
vén, azért nyert vas-akaratot, azért kellett
néha kíméletlennek lennie s azért kellett

t Thébusz Aladár háza, melyet Gyámintézetünkre hagyott.

szellemet kell ébren tartani, hogy tovább
épithesserr és ennek eszköze a könyv. A
testvérek evangéliumi szellemére jellemző,
hogy állandóan neveltek egy egyetemi hall-
gatót, orvost vagy jogászt, akinek minden
egyetemi kiadását fedezték. A család tag-
j ának tekintették, mintegy negyedik testvér
volt közöttük. Kihalt velük a Thébusz csa-
lád neve, de lelkük tovább él azokban, aki-
ket felneveltek.

Thébusz Aladár lelkében új életre ébredt
a protestáns parókia szelleme, mely szün-
telenül szolg ál és e szolgálatban keresi, ta-
lálja meg jutalmát. Érzelmi világában tiszta
harmóniává olvad a férfias egyenesség és
a nőies gyengédség, - igazságszeretet és
jóság, mely kerüli az .utcák nyilvánosságát

elöljárnia az Isten előtti alázatosságban,
gyarló bűnös voltának megismerésében és
megvall ásában.

A gyengeségnek ez a felismerése volt
az ő legnagyobb ereje. Az evangéliomi lelki-
pásztor nem emberfeletti lény, hanem, -
mint ő olyan sokszor kifejezte magát - bű-
nös és haszontalan szolga, aki éppen úgy
rá van szorulva az Isten irgalmára és ke-
gyelmére, mint más bűnös embertestvére.

Az Isten előtt való alázat, .a Krisztus
ügyének való szent szolgálat volt Szántó
Róbert papi jellemének fővonása. Ez és az
ö, folytonos tanulással pallérozott, nagy
szellemi képessége, irodalmilag kifinomult
ízlése és költői lelkülete képesítette őt arra,
hogy az oltár előtt fel tudta emelni a szí-

6



82
veket egészen közel az Isten trónusához, a
szószékről pedig le tudott szállni a leg-
együgyűbb és legműveltebb ember ~elméjé-
hez és szívéhez; azokat beszéde legelején
mindjárt megragadta, el nem engedte, ha-
nem vezette minden ellentmondást és bírá-
latot legyőző erővel és hatalommal. Akinek
a lelkét és szívét egyszer rabulejtette be-
széde, az mintegy lenyűgözve jött és járt
a templomba, amely aztán - mint egyszer
valaki olyan helyesen megállapította - a

t Szántó Róbert.

fővárosba szakadt idegennek is pótolta az
elveszitett szülőf öldet.

Beszédei nem szónoklatok voltak, hanem
élet 'és erő, mely mindig a Krisztus üzene-
tét 'vitte bele szíveinkbe. Ö maga mondta,
hogy valahányszor az oltár elé-lépett, rnin-
.dig megdöbbent a reá váró feladat nagysá-
gától.

Azok a bibliaórák, amelyeket az ő szere-
tett nőegyletében tartott, feledhetetlenek
maradnak. Mint egy családot fogta össze
itt is a lelkeket és. vezette hétról-hétre a
Krisztus keresztj éhez. Hány szív könnyeb-
bült meg és nyert erőt ezeken az órákon!
Örökké hálásak vagyunk értök.

És azok a teadélutánok. Milyen szép,
családias összejövetelek voltak! A lelki-
pásztor az ő hitvesévei együtt kifogyhatat-

lan türelemmel és leleményességgel rendez-
te ezeket. Az' ember úgy érezte magát,
mintha mindnyáian a papék vendégei vol-
nánk. Az evangélikus ember szeret barát-
ságban és jóviszonyban élni lelkipásztorá-
val. Ezek a teadélutánok, melyeknek rnű-
sora legtöbbször művészi vagy irodalmi ese-
ményszámba ment, igazán közel hoztak ben-
nünket a lelkipásztorhoz, hitveséhez, deegy-
máshoz is. Páratlan eszköze és alkalma az
egyházéprtésnek.

De az egyházépítés Szántó Róbert na-
gyon helyes meglátása szerint az ifjúságnál
kezdődött. Minden iránt érdeklődött, ami
az ifjúsággal történik s érezte, tudta, hogy
az ifjaknak öntudatos. egyháztaggá nevelé-
sében legnagyobb része a konfirmáció ok-
tatásnak van. Ezért nem) adta azt ki soha
a kezéből, ezért fogta össze az ifjúságot a
konfirmáció után is és ezért érzett olyan
nagy bánatot és felelősséget, ha ,valamelyik
báránykáj a eltévedt a nyájból.

Szántó Robert a nemes értelemben vett
szociális munkát a legkomolyabban vette.
Úgy tett, mint isteni Mestere: nem .kereste
a keményszívű, gőgös, elbizakodott és hiú-
ságból jótékonykodó farizeusok kegyeit,
hanem szeretetével és segítő kezével a sze-
gények és ügyefogyottak felé fordult. Ezért
karolta fel az ideszakadt falusi cselédlányo-
kat, ezért kereste fel a szegényeket és he-
lyezte azok ügyét a megértő női szívek sze-
retetébe s ezért fogadott magához tíz,
tehetetlen öregasszonyt, akik neki sohasem
voltak alkalmatlanok. Megértő sztve min-
dig kész volt az idegenek megsegítésére is.
Ha valahová - akár az ország legtávolabbi
részébe is - el kellett menni szolgálni,
Szántó Róbert sohasem volt fáradt. Ha ide-
.gen gyülekezet lelkésze kopog tatott ajta-
ján, a presbiterium utólagos jóváhagyásá-
nak biztos tudatában, mindig felajánlotta az
offertóriumot és, amikor a magukra maradt
székely testvérekért emeltek nála szót, pél-
dátlan igyekvéssei és eredménnyel segített
rajtuk.

Ez :- az alkotások vágyában ego -
nagy lélek nincs többé köztünk, teste pedig
az anyaföldben pihen.

Annak a versnek soraival búcsúztunk
tőle, amellyel őszokta búcsúztatni az ó-
esztendőt:

"Maradj velem az élet alkonyultán,
A vágyak, álmok, sóhajok kimultán,
Borulj rám, hogy a haláltól ne féljek,



Ölelj magadhoz, hágy még ott is éljek,
Ott is maradj velem!"

Dr. Kring Jenő ..

Szántó Róbert két utolsó beszédéből.
A magyar állam eszme örök! Sem Muhipuszta, sem

Mohács, sem Majthény, sem Világos, sem Trianon
ezen változtatni nem tudott. A magyar állameszme
olyankor I amikor az élő testet darabokra tépték, a
mondvacsinált határokon is túlterjedt és nyelvre és
aaérmaaésra való tekintet nélkül a hazának polgárait
egybekapcsolta. A szentistváni gondolatnak mindig IS

az volt az ereje, lényege, hogy a nyelvek külőnbö-
zősége ellenére egyakaratra tudta hozni a Kárpátok
övezte medence minden lakosát.

Mi idegenbe szakadt verbász iak egy pillanatig sem
hittük, h~gy a mi szülöföldünk, ez az aranykalásszal
ringó rónaság, idegen uralom alatt kizsarolva, ki-
fosztva, letiporva is más lehessen, mint a magyar
állam szerves része. - Egyideig mi is itt éltünk a
rabtartók igája alatt és soha nem titkoltuk,· még kor-
bácsok és börtönök veszedelme között sem ezt a meg-
győződésünket . .• (Részlet az újverbász i ors aágz ász ló-
nál .1941. június 22.-én, halála elötti vasárnapon el-
mondott beszédböl.]
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... Akarsz-e haza találni az Atya hajlékába? Hidd

el, Testvérem, minden te nyomorúságodnak és nyug-
talanságodnak az oka vagy az, hogy idegenben és
hajléktalannak érzed magad, mint a tékozló, vagy
nagyon is otthonosnak, bennfentesn ••k és egyedül jogo-
sítottnak az Atya házában, mint a nagyobbik testvér.
Mindkettő bűn, mindkettő nyomorúság, mindkettő bá-
natot okoz az Atyának, mindkeltö fenyegeti mennyei
örökségedet. Ismerd meg hát nyomorúságodat, kelj fel
és menj el az Atyához és az Atya nem fog késle-
kedni eléd jönni.

Óh eléd jött ö már, bűnös ember, amikor anyád
mébében fogantattál, e.léd jött \e egész bűnös világ
azon a csodálatos betlehemi éjszakán, amikor leg-
édesebb fiát emberré lenni kényszerítette. Óh csudá-
latos, érthetetlen isteni ellentmondásokból születik
meg a mi üdvösségünk: Isten felé ldoaaa Fiát, hogy
tékozló fiait megmentse, A tékozló fiú -példazata.
Jézus utolérhetetlen példázatai közül is a legdrágább
gyémántkő, benne van az üdvösségünk: Isten felkölti
bennünk a bünbánatot, mi felkerekedünk, Isten elénk
siet és ebből a boldog csókváltásból születik meg
a mi üdvösségünk. Ámen. (Zárórészlet utolsó prédiká-
ciój ából , amelyet 1941. július 28.-án, halála órájában
fejezett be s amelyet másnap akart elmondani.)

MINDEN ÁRVÁK ANYJA.
Szegény édesanyám,
ne sirasson engem,
sohse ketdie szapuláskor:
fehér-e az ingem?

Sütéskor-főzéskor:
két orcám piros-e?
Ágyvetéskor: van-e aki
fejem alját vesse?

Fie. vagyok akkor,
ha behí egy árvát,
s leülteti a tűz mellé:
széritsé. ruháját.

lsten io leánya,
fej is jut a mennybe,
ha feltálal neki, mintha
édes fia lenne.

Szennyes ingét hogyha
kimossa fehérre,
szálljon érte. áldás mind a
tíz ujja hegyére!

Ha ágyat vet néki,
ha jól betakarja, -
édesanyám nekem is, ha
minden árvák anyja.

Gyámolítson minden
kínnal kínra szűltet
s megtalálja mituiig, akit
bennem elveszített.

Erdélyi József-

ROSSZ HIVATALNOK.
Vedlő vakolat vagyok egy kaszt
ámító, úri épü/etén.
Rajtam szívódik föl a nedv,. mint
falatbontó tavaszi remény.

Foltos görbék jelzik a határt,
hogy hol fog állni vagy omlani.
Minden .porcikám ujjong, szenved.,
ha tavaszkor nem találják ki,
hogy a hajszál-törvény követe
vagyok, akinek egy a célja:

.megmutatni, milyen a talaj;
hogy iszapba rakni bűntelen
már nem lehet az alapot,
mert itt járkál a történelem
s leltárt készit: ki építette,
miféle anyagból és hogyan ...

Én feleletül vedlek, mállok
és töltöm a törvényt pontosan.

Bakó József-
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Beszél~öszámok
a magyarországi evangélikus egyház történetéböj.
Az evangélikus Magyarország.

A mai maroknyi magyar evangélikusság
fájó büszkeséggel gondolhat vissza arra' az
idöszakra, amikor Magyarország evangéli-
kus ország volt. 'A 16. század második felé-
ben, 1570 táján 2 millió lakosa volt az
országnak sebbőllés egynegyed millió
evangélikus volt. Ezer lakos közül 620 volt
az evangélikus, 200 a katolikus, 120 a keleti
és 60 az egyéb keresztyén. A nagy katoli-

. kus történetíró, Szekfű Gyula azt írja erről
a korszakról: "A protestantizmus megjelent,
a katolicizmus pedig mintha már meg is
halt volna." Meddő dolog kívánságaink at a

1570 1620 Ino

multba visszavetíteni, mégis felsóhajtunk:
bárcsak evangélikus ország maradt volna
Magyarország!

A pusztulás kezdete.
Az evang élikusság számbeli fölénye rö-

vid ideig tartott. Már a 16. század végén
megindult számunknak és szárnarányunknak
a csökkenése. Az első döntő lökést ehhez
a kálvini reformáció híveinek kiválása szol-
gáltatta. A 17. század első évtizedeiben az
ország lakosságának már csak harmadrésze
volt evangélikus. A reformátusokkal együtt
azonban megvolt az országban a protestáns
többség. A Dunántúl kivételével éppen szín-
magyar híveinket veszítettük el.

A gályarabOk kora.
A 17. században' megindul Magyarorszá-

gon is az ellenreformáció. Szellemi és testi
fegyvereket egyaránt igénybe vesz. Betű-
katonákkal és zsoldosokkal. rábeszéléssel és
fenyegetéssel küzd az evangéliumi keresz-
1yénség ellen. Voltak hitvallóink, gályarab-

prédikátoraink, akiket nem lehetett se meg-
győzni, se rnegtörni, de a jobbágyság nagy
tömege a földesurak áttérését követve, ki-
tért hitéből. A század végén 1000 lakos kö-
zül már csak 180 volt evangélikus.

A hitehagyók kora.
A 18. században tovább. folyik az ellen-

reformáció. Nem fegyverrel, hanem köz-
igazgatási és gazdasági kényszerrel. Aki
protestáns volt, annak élete ugyan bizton-
ságban volt, de az exisztenciája nem. Szo-
morú, hogy ebben a korban sűrűn terem-
nek a hitehagyók, akik nemcsak életüknél,
de kenyerüknél, előmenetelüknél is keve-

A magyarországi evangélikusság szaporodása, illetve fogyása.
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sebb re becsülik hitüket. Ennek a korszak-
nak a végén 1000 lakos közül már csak 90
volt evangélikus.

Az evangélikusság szórványhelyzete
Nagymagyarországon.

Az evangélikusok
lélekszám a az egyes

községekben
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201-300
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1001-5000
5001-10000 •
lO.OOO-nél több

Összesen

82.000
38.000
70.000
75.000

150.000
252000
457.000
70000 I

146.000



A kqzömbösök kora.
A 19. században megszűnnek a kényszer-

térítések, de jön az új fegyver: a reverzá-
lis, s a hitehagyók helyét elfoglalják a "fel-
világosult" és "szabadelvű" közömbösök,
akiknek minden mindegy. Ritkán teremnek
Kossuth Lajosok, akik kereken megtagad-
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jutott egy lelkész és 1389 lélekre egy anya-
egyházközség, addig a mi ,egyházunkban
csak minden 1281 lélekre jutott egy lelkész,
és minden 1608 lélekre egy anyaegyházköz-
ség. Ez azt jelenti, hogy szórványhelyze-
tünk miatt nekünk volt a legkevésbb é ki-
épített egyházi szervezetünk.

1570
Evangélikusság és nemzetiség'.

1720

- - --- - - --- ----------------- - - -- - - - - ---
- - - --- - ---- - ---

(1,250.000 ev.)

1910

'. ... . ... . .. ";

". '. . . ~ •.
-' ...:', -,: .: ; ~.... .: .

(1,340.000 ev.)

ják a reverzálist és azt vallják; amit ő val-
lott: "Én csak evangélikus egyházam hité-
ben érzem jól magam." Ilyen körülmények
között nem csoda, hogy - bár az evangé-
Iikusság száma meghaladja az egymilliót ~
számaránya csökken. 191O-ben ezer lakos
közül már csak 64 volt evangélikus. A val-
lási közömbösséget és hűtlenséget az is elö-
mozdította, hogy már akkor is szórvány-
egyház voltunk. Míg átlagban 719 lélekre

•• Illo •• • ,.. •• • ,... .. .. . . . . . .
•• ••• flo •• ,. •• • ••. . •...... -. .- - .

(360.000 ev.)

1930

Jelmagyarázat:
== == == = magyar
I , ' I = tót
____,"::::.= nemet

Trianon után.

Trianon a mi egyházunkat csonkította
meg legjobban. A románok 263 ezer, a cse-
hek 396 ezer, a szerbek 156 ezer, az osztrá-

I
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kek 53 ezer evangélikust szakítottak el az
anyaországtól és az egyházegyetemtöl. A
csonkaország területén mindössze 472 ezer
evangélikus maradt.' 1930-ban ei a szám
534 ezerre emelkedett. A legutóbbi 3 év
alatt kb. 160 ezer evangélikus tért vissza.
Ma kb. 700 ezer lelket számlál egyházunk.
Szórványsorsunk azonban nem enyhült, s a
hűtlenség sem csökkent. A reverzállsok
miatt sok tízezer lelket veszítettünk el az
utolsó félszázad alatt.

Aldást rejtő nehézségek.
Beszélnek ezek a számok. Beszélnek

könnyröl, vérről, könnyelműségről és hűt-
lenségről, de beszélnek azokról a lehetősé-
gekről 'is, melyeket Isten éppen nehéz hely-
zetünkben adott nekünk.

Kevesen vagyunk? Nem baj. A kovász
kisebb, mint a tészta, mégis benne van az
erő. S ha arra is gondolunk, hogy volt idő,
amikor többen voltunk, nem kell, hogy ke-
serű legyen a sz ájunk íze. Gedeonnak sem
kellettek a tízezres tömegek, csak a százak.
S ezekkel győzött!

Szétszórt nép vagyunk? Nem baj. Majd-
nem ötezer olyan község van Nagymagyar-

,
I

országon, ahol híveink száma 1 és 50' kö-
zött van. Lehet ezen szörnyülködni, de lehet
rajta örvendezni is. Mert ez azt jelenti,
hogy mindazokban a községekben, ahol csak
egy evangélikus van is, nekünk missziói
lehetőségeink vannak. Ott hirdethetjük az
evangéliumot, Csak az a fontos, hogy azok
az elszórt egyesek megálljanak a hűségben.
Ha így lesz, akkor a szórványok nem vérző
sebek, hanem a Krisztus számára lelkeket
megragadó kinyujtott kezek lesznek.

Nemzetiségi egyház vagyunk? Nem baj.
Nagymagyarországon sok a nemzetiség, de
bizonyos, hogy egymás nélkül és elsősorban
az állarnalkoto magyarság nélkül megélni
nem tudnak. Mi evangélikusok mutassunk
példát az ország nemzetiségelnek arra, ho-
gyan kell az egy hazában testvéri szívvel
'- egymást szeretve, megértve és segítve --
élnünk: Több nyelven beszélünk, de egy
szívvel érzünk, - több nyelven beszélünk,
de egy hazáért vérzünk l

Isten adjon nekünk erőt arra, hogy az
egyházunk nehézségeiben rejlő lehetőségek
raltunk keresztül valóságos áldásokká vál-
hassanak.

Dr. Keken András.

Tiz' éva· Magyar Béthel szolgálatában.
Bethel bibliai szó, magyarul .Jsten-házáv-t

jelent. A magyar epileptikusokat és gyenge-
elméjűeket foglalkoztató otthon ezt a sokat

Epileptikus Hát kell-e magyarázni ezt
a szornorú betegséget, amikor városon és
falun, istentiszteleten és mezőn, vonaton és

Magyar Béthel. Délutáni munka.

kifejező szót tette a ház falára, jelezve,
hogy a vezetők nem a maguk, hanem Isten
akaratában bízva állnak az emberszeretet
szolgálatában.

sétatereken, munka- és szórakozóhelyeken
állandóan találhatunk izomgörcsökben, esz-
méletlenül fetrengő betegeket? Nyavalya-
törősnek is szokták mondani ezt a súlyos



betegséget, melynek gyógyulását az orvosi
tudományezidőszerint nem tudja biztosí-
tani. Orvosságok adagolásával, teljes pihe-
néssel tudják csökkenteni a "roham"-okat,
elmulasztani azonban nem tudj ák.

Budapest erdökoszorúzta szornszédság á-

ban, Budakeszi községben, ahol minden
igény és kényelem kielégítésére, gazdag·
betegek számára rendelkezésre állnak a
szebbnél-szebb szanatóriurnok, Magyar Be-
thel elnevezés alatt megtaláljuk az epilep-
tikusok otthonát is. Budakeszi subalpin le-
vegőjével minden betegségre ki álóan gyó-
gyító hatással van.

A magyar Bethel alapítója és igazgatója:
Wallrabenstein Jakab, volt homokosi
(Torontál vm.) evangélikus lelkész,
aki lel késszé avatása előtt a német-
országi Bodelschwingh-féle Bethelben
hosszabb időt töltöt el, mint diako-
nus. Itt ragadta már meg az ö lelkét
is a vágy: segíteni ernbertestvérein-
ken!

Allami és egyházi támogatás nél-
kül, egyedül Isten akaratának enge-
delmeskedve, híjával az üzleti szel-'
lemnek és anyagi megalapozásnak, 4
szánandó epileptikus gyermekkel ki-
tárja szívének ajtaját és megkezdi
otthonának szolgálatát, 1930. év nov.-
ben. Ezen idő óta 200-nál többen for-
dultak meg otthonában, gyógyulást
keresve. Ma 60 beteget gondoznak,
öt házban, drága bérösszeget fizetve
és küzdve a különböző jegyek által
biztosított élet lehetőségervel. Külön
épületekben vannak a férfiak, fiúk és
külön a nők és leányok Ma már a
lelkész-házaspár mellett fizetett al-
kalmazottak segítenek a f árasztó és
felelősségteljes rnunkában. A belgyó-
gyászati és sebészeti gyógyszerele és
kötszerek sokasága megijesztett, hogy
orvosi oklevél nélküli egyén hogyari
is tud közöttük eligazodni? Moso-
lyogva hallgattam a megnyugtatást:
ne félj, a különleges gyógyszerele
másutt vannak!

Az otthonban állandóan van isten-
tisztelet. Minden második vasárnap a
budavári evangélikus lelkészi hivatal
látja el, amikor a községben lakó
evangélikusok is résztvesznek.

Az Otthon elhelyezése páratlanul szeren-
esés. Erdőre nyíló ajtajával, ablakaíval, vi-
rágos kert jével, kellemes érzések vesznek
erőt még az érdeklödön is. A szobák tága-
sak, világosak, napcsak és tiszták. Pompa
és cicoma helyett nemes egyszerűség. A fa-
lakon bibliai mondások sokasága: Az Úrban
bízom! (ll. Zsoltár 2.) Ne félj, csak higyj!
(Márk 5, 36.) Isten a mi oltalmunk és erős-
ségünk. (46. Zsoltár 2.) És ezekhez hason-
lók ...

Egy nagyobb falitáblán szépen, egymás
alá elhelyezve, meghatódottan olvasom:
Örökös tűrésben, nyomorban, küzködésben,
virrasztásban, tisztaságban, szívességben,
szeretetben, gyalázatban, ócsárlás és ma-
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gasztalás között: mindig Isten szolgája légy!

Én hiszem, hogy ezek a táblák nemcsak
rám, de másokra is nagy hatással vannak,
hatásos missziói munkát végeznek mind-
azok között, akik a Magyar Bethelben meg-
fordulhatnak.

Yégigj ártuk a szobákat, beszélgettünk
az ápolókkal. bemutatkeztunk a betegek-
nek, beszélgettünk is némelyikkel. Akad
közöttük, aki szóba nem áll idegennel, má-
sok azonban barátságosan csatlakoztak hoz-
zánk és ők érdeklődtek: Kik vagyunk, miért
jöttünk közéjük, felvett-e az igazgató úr?
Minden beteg más. Különbözök a rögesz-
méik, vágyaik, gondolataik. Mindegyiket

Magyar Béthel. Bénát segíti a néma.

másképen is kell kezelni. Pillanatok alatt
cserélődik il szernlélö érzés-világa. Az
egyiknél sír, a másiknál nevet. Nyomorékek
testben és lélekben. A rohamok napirenden
vannak. Az egyik azt mondotta, hogy ö

érzi, mikor következik be és keres pihenő
helyet, a másik azonban nem érzi és el-
vágódik. Minden roham végzetes lehet. Lát-
tam 15 éves fiút, aki ágyban fekszik, nem
tud még csak ülni sem. Yégtagjait költél-
rnódra tudja összecsavarni. Mikor újból
megnéztük. etették. Igy fog megöregedni.
Tekintete minden iránt érdeklődő. Talál-
tunk másokat is ágyban, közöttük egy 10
éves gyermeket, aki béna, néma és epilep-
tikus. •
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Ezeket a betegeket nem veszi fel az

elmegyógyintézet, a kórház, a klinika, ter-
hére vannak a családnak, milyen nagy áldás
ezek részére, ha a Bethelbe bekerülhetnek.
Itt szeretettel foglalkoznak velük. Részt-
vesznek a házimunkában. Edzik testüket,
javítják beszédhibájukat. Nevelik a szépre,
jóra és nemes re.

Szakértő orvos tanusága szerint ezek a
betegek feltűnő en szaporodnak. Az agyori-
hajszolt szervezet összeroppanása, agyér-
elmeszesedések, ideggyöngeségek velejáró-
ja. Sok esetben átöröklés idézi elő az epi-
lepsziát. Gyakran elmebetegséggé fejlődik
ki. Jaj annak, aki ebben. a betegségben szen-
ved, jaj azoknak is, akik a beteg hozzá-
tartozójának vallják magukat. Magyar-
országon sokezerre tehető a számuk. Intéz-

ményesen nincs kórházuk, nincs menhelyük,
ahol állam, vagy társadalom gondoskodna
róluk. Jobbmódú szülők vidékre, paraszt-
családokhoz adják ki beteg gyermekeiket,
ahol cél és gyógyulás reménye nélkül, bús-
komorságban tengetik életüket. Szegény
családok gyermekei, ha sikerült is őket ál-
lami gondozásban felneveltetni, 15 éves ko-
rukban megszűnik a támogatás, az utcára
kerülnek, lesznek belőlük koldusok, erkölcs-
re, társadalomra veszélyes el eni ek.

A Magyar Bethel úttörő munkát végez.
Szolgál Istennek és embereknek. 10 év szol-
gálata után bizonyosra vesszük nemcsak
szükségességét, de maradandóságát is.

Szuchovszky Gyula.

Régen csak egyszerű, rendszerint az ural-
kodó képét, vagy az ország sajátosságat
hordozó portójegy volt. Ma m ár Feladat-
köre kibövült. Gyakrabban változik, művé-
szi lett, raj za az eseményekkel. ernlékezé-

Séta bélyegországban
egyházi szemmel,

A templomsorozat.
Fent, középen, Budepest-deéktéri templomunk.

Egy kis színes papiros. mely a levélre
'ragasztva, azt elviszi kedvesernkhez, üzlet-
feleinkhez. Sorsa különböző, egyik kezében
összegyűrve, papírkosárba kerül, a másik,
'szeretettel, érdeklődéssei vizsgálgat ja. Olvas-

nak róla. Olyan sokat tud nekünk egy ilyen
kis bélyeg elbeszélni. Bélyegzőjével elmond-
ja nékünk, mikor indult el útjára, honnan
jött, a rajzával, feliratával: ahonnan jött,
ott milyen állapotok vannak, ki az uralkodó,
mit ünnepelnek; - hírneves emberek, fOI1·
tos évszámok, térképek, történelem, föld-
rajz, természetrajz tárul róla elénk.

sekkel változik. Az egymás után kibocsá-
tott sorozatok egy rendezett gyüjteményben
szép és szemléltető történelmet tárnak elénk.
E történelemben természetesen helyet kap
a keresztyénség is, a maga egyháztörténel-
mének. Egyházi vonatkozású esemény, mű-
vészi dóm, egyháztörténeti évforduló képét
hordozza a bélyeg és ezzel furakodik be az



emberekhez, akik egyébként talán nem fi-
gyelnének rá, de mikor a levélen' levő bé-
1yeget szórakozottan, vagy érdeklődéssei
nézik, látják és tanulják meg e kis bélyeg
üzenetét. A ma világa mindent szolgálatába
állít, hogy az elfoglalt ember érdeklődését
lekösse és a csak előre néző életében egy-
egy pillanatra szemlélődésre kényszerítse.
Ma már a bélyegnek is az a szerep jutott,
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A keresztyénség sokszor kap helyet a

bélyegen, különösen Európa országaiban.
Az- evangélikus Finnország bélyeg re tet-

te a Hattula-i, Turku-i és a Helsinki-í temp-
lomokat. Az evangélikus Lönrot Illést, há-
rom kiváló püspökét, a "Nagy" Tawas-t,
Rotbovius Izsákot és Finnország reformáto-
rát, Agricola Mihályt vitte rá _emlékbélve-
gére. A lutherköntösben ábrázolt Agricola

) K
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A Protestáns-sorozat.

hogy nemcsak a küldemény szállításának a
díját fizetik meg vele, nem egyszerű állam-
jegy, hanem beszédes dokumentum. Ismeret-
közlésre, propag andára kitűnően felhasznál-
ható, hiszen nincs az a kép, amelyet any-
nyian néznének, vizsg álnának, nincs olyan
vándor, aki olyan messzeföldre nem ismerne
határt. Milyen boldogan nézhetik messze
idegenbe szakadt magyar testvéreink a ha-
zulról érkezett levél bélyegén szülőhazájuk
földjét, vidékét. Milyen öröm lehet keresz-
tyén embereknek, egyházukról. hozzájuk
messze vidékről bélyegerr érkezett hír.

kezében levő biblia emlékeztet arra is,
hogy mint sok helyen másutt, úgy itt
Finnországban is az irodalmi anyanyelvet a
reformáció teremtette meg. Jól esik látnunk
Svédországnak 1932. novemberében, a 30
éves háborúban, 1632-ben Lützennél elesett
Gusztáv Adolf halálának 300 éves évforduló-
ja emlékére kibocsátott bélyegét, melyet "a
stockholmi nemzeti múzeumban levő Wahl-
bom képről készítettek. Svédországban a
nekünk oly kedves Gusztáv Adolf más so-
rozat bélyegén is helyet kap.

A többi eVajgélikUS, vagy általában pro-



Emlékbélyeg az első svéd amerikai
kivándorlás 300. évfordulóján. Svéd

templom Welhng/ollbon. 1938-ból.

A magyarországi római kalolikus
eucharisztikus évegyik emlék be-

lv ege, 1938-ból.
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testáns ország csupán egy-egy templom- Az újabb kibocsátású gyönyörű magyar
képpel tesz bizonyságot protestantizmusá- bélyegek között örömmel üdvözöltük a deb-
ról, vagy egyházi művészetének fejlettségé- receni kollégium 400 éves fennállásának
rőI. Németország feltűnő en nagyszámú bé- emlékére kibocsátott bélyegsort, melynek
Iyegéből, a sok művészi templom-képet hor- már valami köze van a protestantizmushoz.
dozó bélyeg között alig találunk evangéli- Ez a bélyegsorozat Debrecen régi ref'ormá-
kus templom-képet. A Saar-vidék részére tus kollégiumát (egyetemét), annak életét
kiadott bélyegek között ott látjuk az Ott- és tudósait ismerteti meg velünk. A 6 f.-es
weile-i gyönyörű, hatalmas evangélikus értéken ott pompázik az egyetem mostani
templomot. Fájóari hiányzik ezen országok központi épülete, a 10 f.-es értéken ott lát-
bélyegeiből evangélikus egyházunk, vagy a juk a 400 év előtti, a 20 f.-esen a 300 év
protestantizmus történelmének' nevezetes, előtti kollégium komor, hatalmas épület-
dicsőséges, vagy gyászos emlékezetű év- tömbjét. A 16 f.-es érték az egyetem régi
fordulókról bizonyságot tevő bélyege. Hiába ifjúságának életéből tár elénk képet. Festői
keressük akár Luthernek, akár a bibliának ruhájú őrségen álló egyetemisták tekinte-
valami évforduló alkalmával bélyegre való nek róla ránk. Emlékezetünkbe idézi ennek
vitelét. •• " •••• RlllIIA••• 1Iii a sorozatnak 32 és 40 f.-es ér-

A keresztyénség Közép-Eu- téke a kollégium két hírneves
rópában való elterjesztésének tanárának, Maróthynak és Hat-
apostolairól, Cyrill-ről és Me- -vaninak alakját, akik kiváló tu-
tod-ról két szláv nép bélyege is dásukkal nevet és dicsőséget
megemlékezik. A bulgár és a szereztek Debrecen egyetemé-
cseh bélyegeken látjuk őket. nek. Valóban megérdemlik, hogy
Az eucharisztikus kong resszu- nevök ne tűnjön feledésbe. Örül-

tünk ennek a sornak.
Sokszorosan fokozódott örö-

sok, katolikus napok minden
országban megkapták a maguk münk, midőn 1939 októmerében
bélyeget. Különösen Olaszor- az országos Protestáns Napok
szágban találunk szemet gyö- alkalmából megjelent a "Pro-
nyörködtető, művészi kiállítású, testáns sorozat". A bélyegek
propagandára még nem bélyeg- gyönyörű, művészi formája, ki-

fejező rajza, valóban alkalma-
gyüjtőknél is alkalmas római k h ..itöt . laikkatolikus vonatkozású rendsze- A hal/ulai finn evangélikus /emp_sa, ogy gyUJ O es al ust

. ' lom 1931-ből. megállítsanak egy pillanatra. A
nnt egy szent alakját ábrázoló . "magyar Luther" Dévai Biró
bélyeget. Érdekes megjegyezni, hogy Fran- Mátyás emléket és a magyarországi kálviniz-
eiaország. amely az új bélyegek kibocsátása
terén vezet, egyházi vonatkozású bélyeget mus fő alakjának, Méliusz Juhász Péternek
alig hozott forgalomba. Tudomásom szerint emlékét hirdető táblát ízlésesen hozta egy
csupán egy kolostor képét ábrázoló. bélye- rajzba a bélyeg képét tervező művész. A
gük van, melynek valami egyházi vonatko- 10 f.-es értéken az 500 éves biblia Károlyi
zása van, holott minden lehetséges évfor- Gásp ár kezében nagyon megragadó kép.
dulót felhasználnak egy új bélyeg' kibocsá- Méltó, hogy helyet kapott nemcsak egy-
tására. házunknak, hanem nemzeti irodalmunknak

Ha a magyar bélyegeket nézzük, arány- is ez a kiválóság a és így hirdethette -
talanul sok bélyeget találunk, melynek kap- nekünk oly boldogítóan - a protestantiz-
csolata van a keresztyénséggel, természete- mus szellemet érlelő erejét. Természetesen
sen főleg. a római katolicizmushoz. 1921. óta nekünk Károlyival az édes anyanyelvünkön
majdnem minden sorozatban ott látjuk a
madonnás bélyegeket a .Patronn Hunga- megszólaló biblia a legnagyobb értékünk
riae"-vaI. Az országalapító Szt. Istvánnak s e bélyegben is a magyar bibliának 350.
teljes sorban, vagy egyes értékekben 10 évét köszöntöttük. A 20 f.-es érték a zsol-
fajta bélyeget adtunk. Szt. Erzsébet, Szt. tárt fordító Szen ci Molnár Albertet dicséri.
Imre, Szt. László kapott már bélyegeinken Látjuk rokonszenves arcát, kezében a "SoI-
helyet és az Eucharisztikus kongresszus je- tár". A habsburgok hatására emlékezésben
lentőségét 33 különböző bélyeg hirdette. is jelentéktelenségre kényszerített erdélyi,

Emlékbélyeg Gusz/áv Adolf el esléneh
300. évfordulóján 1932-ből.



nemzeti, protestáns hős, Bethlen Gábor, aki
a magyarságot és a protestantizmust oly
erővel és szent meggyőződéssel védte, s
számára szabadságot biztosított, e sor 32
f.-es értékén kívül még két emlék blokkon
is hirdeti ügyének igazát és szernélyi ki-
válóságát. l. Rákóczi György feleségéről,
az áldott emlékű Lórántffy Zsuzsannáról
emlékezik meg a sorzáró 40 f.-es értéke.
A protestáns 'iskola fontosságát annyira
hangsúlyozó és ezt annyira támogató feje-
delern asszony eszményi alakját akinek szí-
véböl és kezéből oly sok értéket kapott a
magyar protestantizmus, méltán örökítette
meg e bélyeg. Ez a sorozat boldog büszke-
séggel töltött el bennünket és kényszerített,
hogy gondolatban legalább Iapozzuk át egy-
házunk történelmének dicsőséges és fájó
lapjait.

A most forgalomban levő bélyeg-soro-·
zat magasabb értékei magyarországi temp-
lomok 'képét hordozzák. A kassai dóm, az
esztergomi bazilika, a koronázó templom
mellett a 32 f.-es értékben a debreceni re-
formátus nagy-templom, az 50 f.-esen a hu-
dapesti Deák-téri evangélikus templom ké-
pét látjuk. E sornak a legritkábban előfor-
duló, így a legkevesebb ember kezébe ke-
rülő bélyegei éppen a 32 és az 50 f.-es érté-
kek. Egy pillanatra felhősíti ez örömünket.
hiszen a többi értékhez vizsonyítva csak
szűk körhöz viszi el templomaink képét, de
másrészt, éppen ritkább felhasználtságuk
miatt ezek a bélyeg ek a legkedvesebbek a
gyüjtők előtt. Ha ránk bizták volna e bé-
lyeg meg raj zolásának tervezését, bizonyára
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találtunk volna nagyobb, szebb és erőtel-
jesebb templomot, mellyel felcseréltük volna
e bélyeg rajzát, de így is örömmel üdvö-
zöljük és köszönjük minket megillető he-
lyünket ebben a sorozatban.

A magyarországi római katholicizmus-
nak sokkal nagyobb számú és jelentőségű
egyházi vonatkozású bélyege van, de mi is
boldogan mondhatjuk, hogy nagyjainkról,
értékeinkről már nekünk is van hírvivő
vándorunk a bélyeg mindenütt megforduló
képén, amely a bélyeg ma már megállapí-
tott értékében maradandóan él.

Ha most a bélyegnek egyházi vonatko-
zására tekintettünk. akkor ne csak a fény
mellett álljunk meg egy pillanatra, hanem
vessünk egy tekintetet az árnyra is. Ilyen
is van a magyar bélyeg történetében. Nem
csak az egyház, a keresztyenséget méltató,
hanem -ennek ellenségeit hordozó bélyegünk
is van. A nagy háború utáni zűrzavar bé-
lyeg re vitte Marxnak és Engelsnek képét
is. Az ő "nagyságukat" és "eszmei kiválósá-
gukat'v dícséri az Ú. n. szovjet sorozat. Saj-
náljuk, hogy ezek valaha is megjelenhettek,
mert eltörölni többé nem lehet, de ez a
bélyeg is mutasson arra rá: "megszégyenül
ki bántja!".

Kérjük és várjuk, hogy neves évforduló-
kon jelenjék meg, számunkra is újabb bé-
lyeg, hogy nagy jainkat, melyek az ország
nagyjai, a bélyegból kisugárzó erővel közel
vihessük azokhoz, akik nem ismerik, vagy
elfelejtették értéküket.

Giezi Kálmán.

TEjTESTVEREK.
Fiút szült a béresné, egy
szép derék menyecske,
csorgott is, mint mesebeli
kútból a teiecske.

Fiút szült a grófné is, a
kegyelmes ifjasszony.
De nem elég tőle, hogy szült?
Talán még szoptasson? ...

Felfogadták a béresttet
azonnal dajkának,
tehén tejet adtak bőven
árva porontyának.

Paraszt tejet szttt a kis gróf,
tehéntejen nőtt fel
a kis béres ... Hasznát veszik
talán még idővel.

Majd, ha gróf út lesz az úrti,
testvérének tartja
a bérest. Az meg, az őkrőt
testvérileg hajtja ...

Erdély i József.

PARASZT.
Ahogy kiejtik aszfaltbetyárok,
Csaknem úgy hengzik, mint az átol.
Rabon a bélyeg nem sötétebb,
amit az őr a rabra éget,
fehérre izzó zord vasával:
E szó felér a kancsukával!

Fajomra rakják, mint a jármot.
A 'parasztember nékik állat,
rögszagú, bamba, buta torzó,
kit nem bír el a pesti korzo,
sem a szaIonok sok melákja:
Csak a magyar föld pusztasága.,

Eb ura fako! ... fel a fejjel!
Hordozd a neved szerelemmel.
Ne nézz a gúny maró szavára,
Jézust is vitték golgotára,
pirkad az élet, az ég kékül:
Az új jövő belőled épül!

Jakus Imre.
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Mosolygó oldal.
Gabonaszedéskor ..

V árosi híveink előtt ismeretlen az egy-
házi adószolg áltatásnak az a módja, hogy:
pénzen kívül terményeiból is ad a falusi
hívő lelkészének és tanítójának. Régebbi
lelkészi és tanítói hiványok, díjlevelek e
tekintetben sok mcsolyogni valót tartalmaz-
tak. Akkor nem csak búza, rozs, árpa, ku-
korica és bor járta, hanem minden háztól
egy-egy kenyér, sonka, kakas, sőt a hegyen
egy-egy rugás minden fáról. Ami ilyenkor
a gyümölcsfáról alá hullott, jogos járuléka
volt az egyház szolgáinak.

Ne gondoljuk azonban, hogy ezeknek
az összeszed ése mindig és mindenütt és
mindenkitől egyforma örömmel jár. A zsák
tetejében kirostált búzaszem ek alatt nem
egyszer' szemetes ocsu húzódik meg, vagy
valami ismeretlen kétszeres: padlásseprés
terméke. A beszolgáltatott fa nem egyszer
olyan girbe-görbe, görcsös, hogy ember
legyen, aki széthasogat ja. Indokolásban sincs
hiány ilyenkor. Ilyent adott az Isten, ilyent
adhatok, vagy a többi között ez a kevés
elkeveredik. Ez mind szép lenne, ha nem
akadna olyan sok elkeveredni való.

Szilvágyon történt, hogy a plébános ösz-
szeszedett füstölt sonkái között bizony sók
fából faragott, de azért megfüstölt sonka
akadt, mikor a céhmester a zsákból kitöl-
tötte. A betételkor nem vehette szegény
észre, mert közben egy pohár borral ki-
nálták meg. Igy van az is, hogy a bor
összeszedésekor elkeveredni szánt víz is
bőven jut a hordóba; legjobb azért must
alakjában összeszedni, kint a hegyen, ahol
vízhez nehéz férni.

De ne gondoljuk, hogy az egyház szel-
gáinak rnindén ilyen csalafintasághoz ne
lenne szavuk. Kifakadnak ők is és rendet
teremtenek, legalább a jövő évre és az-
utánra. így tett a v... pap is, aki nem
átallotta a szószékre vinni panaszát imi-
gyen:

Gazt vettek és gazt arattok,
Magatok is gaz ok vagytok.

Végül csak annyit: kinek nem inge, ne
vegye magára!

Konfirmáció oktatáskor:
Pár évvel ezelőtt két rrienhelyi gyermek

is volt a konfirrnándusok között. Két test-
vér. Apátlan és anyátlan árvák, kiknek a
szülői szeretet melegéből semmi sem ju-
tott. Nem csoda, ha a nélkülözés tekinteté-
ben nagy érzékkel birtak. Sok helyen meg-
fordultak az intézet falain kívül. Konf'ir-
mációjuk idején a mi falunkba kerültek. Jó
soruk volt itt, mert még ma is leveleznek
itteni pajtásaikkal. .

Éppen arról tárgyaltunk az oktatáskor,
hogy Jézus "szegénnyé lett érettünk, hogy

mi azO szegénysége által meggazdagod-.
junk." Beszélgettünk Jézus szegénységéről;
Miben mutatkozik meg az? És a gyermekek
a bibliatörténetek kapcsán szóltak hajlék-
talanságáról, szenvedéséről, hogy 0, Isten.
Fia emberré lett stb. A mi kis Karánk,
mert ez volt a szép neve: Kara Sándor,
mikor már mindenki kifogyott a feleletből,
még hozzá tette: és nem ehetett akkor,
amikor akart és amit szeretett volna. -
Ha ide jutunk azóta a konfirmációkor, min-
dig elmondom a gyermekeknek évről-évre
és a kérdés közelebb kerül a gyermekek
lelkéhez.

Az igorot zavara.
Heiser doktor, aki rnínt amerikai köz-

egészségügyi orvos, szinte az egész világot
bejárta, egyik körút ja alkalmával a Fülöp-
szigeteken járva, beszéli el a következőket:

"Egyszer egy vigasztalan külsejű öreg
igorot-tal (öreg pogány ember) találkez-
tam. Az út mentén ült és olyan letört, szo-
morú külseje volt, hogy lehajoltam és meg-
kérdeztem:

- Mi bajod?
- Olyan rosszul érzem magamat!

felelte.
- Miért? Mondd el.
- Brent püspök érkezik holnap.
- Brent püspök igen kedves ember

mondtam biztatóan. - Nem bánt téged ...
- 0, én is igen szeretem őt - helyeselt

az igorot.
- Hát akkor, mi a baj?
- Amikor utoljára itt járt, kalapot aján-

dékozott és ezért anglikánus -Iettem.
- Hát aztán? Hiszen jó vallás az.
- Igen, de nem sokkal később egy római

katolikus pap jött hozzánk, ő meg gyönyörű
nadrágot adott. Erre aztán római katolikus
lettem.

- A római katölikus vallás is nagyon
szép vallás - biztosítottam az öreget.

- De mit fog most mondani Brent
püspök? Nem akarom, hogy csalódjék ben-
nem.

Az igorot tovább töprengett, amíg végre
új ra kérdeztem:

- Hát most aztán melyiket választod?
- Azt hiszem, a püspöknek visszaadom

akalapj át, a papnak a nadrágját és újra
igorot leszek!"

Anyakönyvi kivonat.
A jó Gyurátz püspök szavaival élve, ma

szerfelett elszaporodtak a krumpli-ernberek,
azok t. i., akik az őseiket kutatják, akiknek
értékesebb része a földben van.

Keresik őket hivatalos. utasításra, de
anélkül is. Igazi krumpli-emberek persze
azért a legritkább ak közöttük. Katona ügy-



A MUNKA.

ben kérte nagyapáinak kereszt1evelét leg-
utóbb is nálam egyik vidéki atyafi. Biztos
adatokkal jött, de bizony kiderült, hogy
egyik nagyszülője fattyú megjegyzéssel ke-
rült az anyakönyvbe. Szerfelett bántotta az
eset és nem akart megvigasztalódni. Mit
tegyek? Hamarjában eszembe jutott egy
másik hasonló bejegyzés, ahol az apa rova-
tában ez állt: atya nincsen. Mutattam néki
és mondtam: lássa másoknál is előfordul
ilyesmi. Igaz, igaz, mondotta, bárcsak az
enyémnél is ez a bejegyzés lenne és nem
a fattyú!

A világháborús egyházfi.
Az egyik gyülekezetben, ahol a káplán-

lakás kissé távolabb esett a templomtól, az
volt a szokás, hogy az egyházfi istentiszte-
let előtt pár perccel beszólt a káplán úrnak,
hogy itt az idő az elindulásra, Mikor már
az öreg egyházfival jobban összemeleged-
tem, elbeszélte, hogy alig pár éve, hogy
haza érkezett Szibériából, a fogságból. Cso-

A munka gyaluJja citre-szepre
Bölcsönket és a koporsónkat,
A munka vágja száIfa-hosszból
Rövidre és a szegeket
Munkával ütik a födelébe, ..
Munka a szívünk dobbanása
S ereinkben a vér futása
S munkával termeli
Gondolatát az agy.
Munka az ingiuik, kalapunk,
Fényes cipönk, vagy sáros bocskorunk,
Ételt a szánkba jó anyánk,
A munka rakja,
Vizet a munka rántja fel
A mély kutakból.
A kés, a viIIa, asztalunk, ,
Falon a kép, az ora; ,
Sarokban ott az ágy, a szekrény,
Mind-mind a munka remeke.
Munka az ablak üvege
S ott kint a kerti pad,
A madáretetö.
Munka a kiskert kerítése
S kívül az út,
A szomszédház s a messziuccasor
S tovább a tarka háztetók,
A kémény-rengeteg
Mind-mind a munka új csodája!
És túl a városon
A munka szánt, .
A munka vet,
Arat és betakar ...
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szogós lépteire már előbb is felfigyeItem,
most megtudtam, hogy a fogság emléke-
ként maradtak ezek a rossz lábak reá,
Hamarosan aztán ott tartottunk, hogy ami-
kor az öreg jött, már így jelentkezett: Jöj-
jön, tisztelendő úr, végezzük 'el, az ütkö-
zetet! - Mit? - 'mondok. .:.... 'Kérem, az
istentiszteletet.

(Azóta valahányszor a templomba lépek,
eszembe jut az öreg szava és minduntalan
megállapítom, hogy az istentisztelet való-
ban akkor ió, ha ott ütközet van lsten .és
a bűnös ember között.)

Novák Elek.

Kurta felelet.
Temesvár felé vonult Bern hadserege.

Mezey tüzérhadnagy hallotta, amint mene-
telés közben azt kérdezte az egyik honvéd-
től Petőfi Sándor:

- Fáradt .vagy-é már góbé?
A székely fiú kurtán felelte:
- Ha volnék se mondanám!

Munka folyik a hegyeken,
Mert zöld a venyige,
Ahol majd ősszel bor és dal terem.
És munka túl a hegyeken,
Hova a szem már el sem lát,
.Ahol a nyelv már érthetetlen,
Ahol a nép már idegen.
Munke, a kalmár tengeren,
(5serdókben és farmakon,
Hol már az ember sem fehér,
Talán sárga és fekete.
És munka volt a föld,
A· hold, a nap, a csillegok,
A széles nagyvilág!

Mindezért tehát
Tiszteld a munkát és
Becsüld az alkotót!
És most pedig:
Munkaadók, ti nagyurak,
Pénzkirályok és munkás-fáraók,
Kartell-nérók, bárók és hercegek
Térdeljetek, ,
Vegyétek Ie akalapot,
Mert szeni parancs:
Imádni kell a legnagyobb
Munkást és dolgozót,
A felhő-kormos
És csilIag-pörölyös
Világ-kovácsát - Istent! ...

.. ' Dobai Béla
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Mi az .OMBI"?
. ",

Az OMBI - teljes nevén Országos Mezőgazdasági Biztosító
Intézet -- az 1900. évi XVI. törvénycikkel létesített és a m. kir.
íöldmivelésügyi miniszter íennhatósága alá 'tartozó köz intézet.

Az OMBI feladata a gazdasági munkástársadalorn szociális
biztosítása. Működési köre az 1900. évi XVI. és az azt kiegészítő
törvénycikkek, továbbá az 1938. évi Xll. és az 1939. évi XVI.
törvénycikkek alapján kiterjed á gazdasági cselédek és gazdasági
gépmunkások kötelező balesetbiztosrtására, a gazdasági m unk a-
vállalők kötelező öregségi biztosítására, valamint ezek özvegyei-
nek járadékban részesítésére. Fentieken kívül az Intézet az 1936.
évi XXXVI. törvénycikk alapján ellátja a gazdatisztek kötelező
öregségi, rokkantsági és haláleseti biztosítását is.

Az OMBI az 1940. év folyamán . a
biztosítottak és azok igényjogosult család-
tagjai részére a következő szolgáltatásokat
nyújtotta: .

4,588.815 ~ öregségi és özvegyi járadékat,
586.976 P baleseti járadékot,
529.462 P különféle baleseti segélyt

és gyógyköltség megtérítést,
271.251 P halálesetisegélyt,
. 33.330 P rendkívüli segély,

összesen:

6,009.834 pengőt.
A baleseti járadékosok száma az 1940.

évben '1804, az' öregségi járadékosok száma
71,014 volt.

A gazdasági munkavállalók kötelező biztosításával járó
helyi tennivalókat községekben a községi elöljáróság (körjegyzö-
ség), városokban a polgármester látja el.

Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet címe:
===== Budapest, V., Akadémia-u. 3. =====



Hasznos tudnivalók.
Tudnivalók az áUadorgalmi

szavatosság ról.
Amit rnondok, az úgy van, amit eladok,

elcserélek, az jó, hibája, hiánya nincs, J
használatra alkalmas, ezért felelek.

Lehet, hogy magarn sem tudom, hogy'
annak, amit eladók, lényeges hibája van s
ez csak al eladás után a vevőnél fog kide-
rülni, mégis felelek, mert az adásvételnél
az a cél, hogy a vevő használható dologhoz
jusson az árért, amit érte fizet.

Az eladónak ez a felelőssége a szava-
tosság.

A főbb háziállatok forgaimában, amelyek
egyenként felsorolva a ló, szamár, öszvér,
szarvasmarha, bivaly, juh, kecske és sertés,
a szavatosságot külön törvény szabályozza.

Aki ilyen állatot elad, ezen törvény sze-
r int szavatol, ha az állat tényleges átadásá-
tói számított hat héten belül az állaton már
az átadáskor meglévő úgynevezett főhiba
mutatkozik! vagy más olyan hiba, amely
nem tartozik ugyan a főhibák közé de-
amint a törvény mondja -- annak' követ-
keztében az állat a szava to ss ági idő az
emlitett hat hét alatt, elhullott vagy leőlet-
vén, hatósági intézkedés miatt a vételárban
kifejezett értékét legalább egy negyed rész-
n~l nagyobb mértékben elvesztette vagy pe-
dig a hiba olyan természetű, hogy az állat
értékét vagy rendeltetésszerű használható-
-s~g?t. egyébként tetemesen csökkenti vagy
kizárja.

Ha pedig az eladó akár ilyen hibát vagy
főhibát, akár más,az eladáskor általa is-
mert jelentékeny hibát a vevő előtt csalár-
dul elhallgatott, szavatol a hiba miatt akkor
is, ha az a szavatossági idő eltelte után
mutatkozik.

A csalárd elhallgatás abban áll, hogy az
eladó nemcsak ismerte a hibát az átadás-
kor, hanem azt is tudta vagy tudnia kellett
hogy a vevő nem venné meg az állatot h~
a hibát ismerné. '

Aki ilyen rosszhiszeműen jár el az sem-
mi kedvezest nem érdemel. '

Hogy mik a főhibák, azt egy korrnány-
rendelet állapítja meg.

A lovaknál, szamaraknal és öszvéreknél
főhiba a szárazkehesség. a butacsira a havi-
vakság és a takonykór, - .'

.. a .. szarvasmarháknál és a bivalyoknál a
gumo~ór és az álgümőkóros bélgyulladás, -

a juhoknál és a kecskéknél a juhhimlő
.a rühösség és a rnételykór, -

s végül a sertéseknél a sertésorbánc a
sertéspestis és a borsókakór. '

Ezeknek a betegségeknek mielőtt külső
[elekből is felismerhetően m~gmutatkoznak
ugy nevezett lappangási időszakuk van s ah~
hoz mérten lehet következtetni arra, hogy
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az átadás után mutatkozó betegség meg
volt-e már az átadáskor is.

Ezek az időszakok a hat heti szavatos-
sági időnél rövidebbek. Leghosszabb köztük
a havivakságé, a gümökóré, az álgümőkóros
bélgyulladásé, a -mételykóré és a borsóka-
kóré: 30 nap, legrövidebb pedig a sertés-
orbáncé: 3 nap.

Vélelmi időszakoknak nevezzük ezeket
az időszakokat s a szavatossági igény' szem-
pontj ából az a jelentőségük van, hogy ha
a betegség az átadástóI számítva a vélelmi
időszakon belül mutatkozik, azt kell vélel-
mezni, hogy a betegség már az átadáskor
meg volt az állatban. Ezt tehát a vevőnek
bizonyítania kell s ezzel szemben az ellen-
kezőnek a bizonyítása az t' eladót terheli.
Sikere lesz például az ellenkező bizonyítá-
sának, ha az eladó meggyőző en kimutatja,
hogy az eladott állaton. míg az nála volt,
a betegségnek semmi jele, semmi nyoma
nem mutatkozott és az átadás után jutott
az állat fertőzött beteg állatokkal érint-
kezésbe, amelyekről a betegség reá is átra-
gadt.

A vélelmi idöszak, illetve az ahhoz fü-
ződő 'vélelem tehát a vevő javára szolgál,
annak azonban, hogy e vélelem re sikerrel
hivatkozhassék, a törvény szerint feltétel ei
vannak. Szükség es ugyanis, hogy az eladót
a Ióhiba felismerése után legkésőbb a vé-
lelmi időszak lejártától, ha jedig az állat
már előbb elhullott vagy leöletett ettől
számított három nap alatt értesítse, V~gy ha
az eladó távol van, az értesítést részére
el,k~ldje, avagy az esetet a községi elöljá-
róságnak bejelentse vagy az állatot állator-
.vossal megvizsgáltassa.

Kivétel a csalárd elhallgatás esete ami-
kor minderre szükség nincs s a vevő a
szavatosság i igényt e nélkül is a vélelem
alap j án érvényesitheti. .

Ha a vevő e kívéjeles eseten kívül az
elad~ érte,sítését, a községi előljáróságnak
a, bejelentest ~agy az állatorvosi megvizsga-
last elmulasztja, vagy ha a főhibát a vélelmi
időszakon túl, a szavatossági idő későbbi
szakában ismeri fel, szavatossági igényét
nem veszti el, de ilyenkor a vélelemre nem
.hivatkozhatik, hanem ő köteles bizonyítani
hogy a hiba az átadásker már meg volt a~
állatban.

Ezek után feleljünk arra a kérdésre
hogy főhiba vagy egyéb szavatossági hib~
esetén a vevőnek milyen igénye van az
eladóval szemben.

A szavatosság általános szabályai szerint
a vevő a vételár megfelelő leszállítását is
követelheti, az állatforgalmi szavatosságról
szóló törvény értelmében ettől eltérőleg áro
leszállítás követelésének nincs helye s a
vevő csak a vétel felbontását kérheti, ha
azonban a vétel tárgya - amint mondani
szokás - nem egyedileg, hanem faj szerint
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volt meghatározva, azt is kivánhatja, hogy
az eladó a fő- vagy más',' szavatossági, hibá-
ban szenvedő állat helyett ugyanabból a
fajból megfelelő középminőségű hibátlan
állatot szolgáltasson.

A vétel felbontásának az a következmé-
nye, hogy az eladó és a vevő is köteles a
másiknak visszaszolgáltatni, amit a szerző-
dés alapján tőle kapott. ,

Amennyiben az állatnák . szaporulat ja
lett, ezt is vissza kell adnr.'az eladónak.
az eladó pedig a vételárnak ii"felvétel nap-
jától járó törvényes kamatait js tartozik
meg téríteni a vevőnek. Igénye van továbbá
a vevőnek azoknak akiadásoknak megtérí-
tésére is, amelyeket a szerződés következ-
tében tett. Követelheti tehát az állat átvé-
telének elszállításának, tartásának, ápolá-
sának, 'gyógykezeltetésének, az eladó érte-
sítésének költségeit, ha pedig az állat le-
ölése és értékesítése vagyeltakarítása vált
szükség essé, az ezzel felmerült költség e-
ket is.

Ha a vevő az állatnak hasznát vette, an-
nak értékét az eladónak meg kell térítenie,
de csak az esetben, ha a használat értéke
az állattartás költségénél több s gyakori
eset, hogy a két érték egymásnak hozzá-
vetőleg megfelel.

A forgalom biztonságára igen hátranyos
volna, ha a szavatosságon alapuló követelé-
seket a szavatossági ok keletkezése után
még hosszú ideig lehetne érvényesíteni.
Ezért a törvény az érvényesítésre egészen
rövid határidőt szab, amely azonban a kö-
vetelés érvényesítésére mégis elegendő.

Ez a határidő a szavatosság i' idő eltelté-
től számított tizenöt nap.

A tizenöt nap elmultával a követelés
'elévül s ezután már csak kifogáskép lehet
érvényesíteni akkor, ha az eladó támaszt
követelést a vevő ellen, de feltétele a kifo-
gásként érvényesítésnek, hogy a vevö a
hibáról az eladót az elévülési idő eltelte
előtt értesítette vagy az értesítés pótlására
szolgáló s a fentebb már felsorolt cselek-
mények valamelyikét végezte el.

A csalárd elhallgatásnak megvan a hát-
rányos következrnénye az elévülés tekinte-
tében is. Ilyen esetben tudniillik az eladó
erre a rövid idejű elévülésre nem hivatkoz-
hatik s a követelés a rendes elévülés alá
esik.

Fontos tudnivaló a törvény rendelke-
zéseiből az is, hogy szavatosságnak nincs
helye a végrehajtási vagy más, törvényen
alapuló nyilvános árverésen eladott állatok
tekintetében és akkor sem, ha magánvétel
esetén a vevő a hibát vagy hiányt ismerte.

Természetes, hogy kellő körültekintéssel
kell megkötni az állatvételi ügyletet is,
mert ha a vevő kellő gondosság meJlett a
hibát vagy egyéb hiányt felismerhette vol-
na, az eladó csak abban az esetben szava-
tol, ha a szavatossági hibát csalárdul elhall-
gatta vagy ha a hibától mentességért külöri
jótáJlott.

Végül meg kell említenünk azt is, hogy

a szerződési szabadságot a törvény az állat-
forgalmi szavatosság tekintetében sem szün- .
teti meg; a szerződő felek a törvény ren-
delkezéseitöl eltérhetnek: a szavatosságot
a f öhibákon és az egyéb szavatossági hibá-
kon kívül más hibákra és hiányokra is ki-
terjeszthetik, de egészen' ki is zárhatják
vagy korl átozhatják, a szavatossági időt és
az elevülési időt is meghosszabbíthatj ák
vagy megrövidíthetik, - de mindez csak
úgy érvényes, ha írásban. történt.

Ezek az állatforgalmi szavatosságnak a
főbb szabályai.

Jó tudni a magyar gazdának. hogy állat-
szavatosság címén a vevő mit követelhet
s az eladó mivel tartozik, mert ezek isme-
retében a mindig költség et okozó peres-
kedést rendszerint elkerülhetik.

Dr. Vidonyi Sándor.

A bomba.
Képünk emlékeztetni akar a most folyó

véres háborúnak egyik legborzalmasabb
tűzeszközére, a bombára. Ha a képet fi-
gyelmesen nézed, meg kell látnod, hogy

,- a keletet-nyugattal, északot-déllel át-
fogó csatamezőknek egyik legfiatalabb, de
egyszersmind leghatásosabb fegyvere: a
gépmadár suhan tova, - alul a legnagyobb
nyugalommal terpeszkedik a föld a mag~
kunyhóival és palotáival, temetőivel és kór ,
házaival. ipartelepeivel és templomaival,
vizeivel és hegyei vel, - a kettő között a
levegőüstökét maga után húzva irtózatos
sebességgel zuhan alá a bomba.

Ki tudja hol áll meg, - kit hol talál
meg?!

A nemzetek mai harcában, - amikor a
félelmetesbúgásúgépmadarak záporesőként
huJlatják alá a maguk bombáit, - amikor
a szárazföld dübörgő páncélkocsijai, tank-
jai páncélfalat alkotva zúznak porrá rnin-
den élő és holt tárgyat, amikor a jéghe-
gyeket hátán táncolni engedő tengeren
élelmet vagy hadianyagot száJlító hadi-
hajók törnek 'ketté és törött roncsokkal
sülyednek alá a feneketlen hullárnsírba,
akkor. '. ember állj meg egy pillanatra,
fárasztó napi munkád után kulcso ld imára
kezedet és adj hálát Istennek" aki téged
mindezektöl a veszedelmektől megóvott
eddig.

Tudni kell, hogy ez a harc, nem újke-
letű. Az ember és nemzet a létért való
küzdelmében, fegyverszünetet tarthat, de
amíg két ember lesz a földön, a harc meg
nem szűnik : soha, csak, annak eszközei vál-
toznak.

Ezt az emberi gyarlóságot látjuk be-
igazolódni már a bibliai testvérgyilkos Kain
esetében is. Az ember harca a világterem-
tésétől napjainkig szinte megálJás nélkül
szedte a maga áldozatát. Talán kezdetle-
gesebb eszközökkel, mint napjainkl?an, de
a, harc áJlt és a harcolóknak egyik leg"
fontosabb törekvése volt olyan eszközök



birtokába jutni, amelyekkel magukat meg-
kímélve, sokszorosan többet tudjanak ár-
tani ellenfelüknek. Idéznem kell azt az
ótestamentumi történetet, amikor a filisz-
teusok vezére: Góliát állig felfegyverezve,
kérkedve állott ki a csatamezőre és vele
szemben a kis Dávid egész fegyvere egy
parittya, ebben egy darab kö volt. Tudod-e
kedves olvasóm, hogy ez a darab kö a
bombatípusok legelső fajtája?

A harc szolgálatában tudósok, feltalálók
állanak, akik talán ha találmányaikkal ép-
pen ellenkezőleg az emberi sors jobbra
fordulását remélték, az ember a maga önző
érdekeinek védelmére vagy elérésére azt
harcba állította. Ki merné állítani,
hogy Schwartz Bertold német ba-
rát, amikor a puskaport feltalálta,
azzal a szándékkal tette volna ezt,
hogy ma millió és millió életet ölje-
nek meg vele. Vagy ki me rné Nobei
Alfrédról, a világhírű tudósról azt
feltételezni, hogy a dinamit feltalá-
lásával az volt a terve, hogy Városok,
falvak, ipartelepek, vasutak, építésze-
tileg teljesen megbízható erődök,
páncélkocsik semmisüljenek meg pil-
lanatok alatt. Hiszen, amikor maga
rájött arra, hogy találmányát a földi-
javak elpusztítására használják fel,
megdöbbent és kétségbe esve tépelő- "
dött, míglen úgy kívánta kiengesz- ~.

. telni a világot, hogy vagyonából ala- t
pítványokat létesített. Azok közül
egyet olyant, amelynek kamatait
minden évben kiadják annak, aki a
béke fenntartását a legjobban szel-
rálta.

Kedves olvasórn, az elmondottak-
ból megismerted a bomba legelső,
legkezdetlegesebb típusát, megismer-
ted annak a két legfontosabb anyag-
nak a keletkezését, mely a képünkön
bemutatott alázuhanó bombanak is
alkotóeleme. Amíg ez eljutott a mai
formájához és nagy horderejű hatá-
sához, azalatt sok idő telt el.

Feljegyzésekből olvassunk az egri
csatákban küzdő maroknyi seregnek egy
hős tagjáról, Bornemissza Gergely diák ról,
hogy cserépedényeket töltött meg puska-
porral, vasdarabokkal és kénporral és azo-
kat dobatta a támodó török seregekre.
Ezek a nagy robbanásuk mellett gyujtó-
hatásúak is voltak.

Györ visszafoglalásakor a Pálffy és
Schwarzenberg seregei által használt Ú. n.
petárdák úgy készültek, hogy cserfatömbö-
ket, mozsárszerűen kif'aragtak, az így ke-
letkezett üreget azután puskaporral, vas-
darabokkal és kénporral megtömték. A
petárdát elhelyezték a fölrobbantandó kapu
alá, kanóccai meggyujtva felrobbantotta
a várkaput.

Ezeknek a bombaősöknek nagy hatása
folytán természetes volt, hogy - a repülő-
technika rohamlépésű fejlődése mellett, -
fejlesztésük és alkalmazásuk el nem marad-
hatott. Bombát a maihoz hasonló eljárás-
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ban az 1912. évi balkáni háborúban hasz-
náltak először. Az angolok hivatalos jelen-
tése szerint az 1914-18. évi világháborúban
a németek 57 esetben hajtottak végre
bombatámadást Anglia ellen.

Háború még ilyen kíméletlen eszközöket
nem zúdított emberre, állatra és minden
földi javakra, mint a ma hombája.

Ismerjük, meg tehát rnilyenek ezek és
milyen a hatásuk. Általánosságban megkü-
lönböztetünk: robbanó-, romboló-, gyújtó-
és gáz bombákat.

1. A robbanó- és rombolóbomba nagy
vonásokban hasonló természetűek. Súlyuk

Indul a bomba.

10-1000 kg között változik. A leghaszná-
latosabbak az 50-250 kg súly közöttiek.
Az 50 kg-os bo mb ának hatását úgy tudom
legjobban szemléltetni, hogy ha azt mon-
dom, hogy egy ilyen bomba elég hidaknak,
vasutvonalaknak, földszintes házaknak rom-'
badöntéséhez. Egy telitalálatos 250 kg-os
rombolóbomba pedig elég egy tökéletesen
megépített vasbeton erődnek az elpusztítá-
sához, A robbanó bombákat általában moz.
gó célok leküzdésére használják, mert idő-
zítő gyujtóberendezésük lehetövé teszi,
hogya levegőben robbanjanak és akkor
50-100 m-es körzetben repeszdarabjaival
pusztítanak el minden élőlényt. A romboló-
bombát beépített helyi ellenállások leküz-
désére használják. üt6désre robban.

2. A gyujtóbornba Általános súlya 2-
25 kg-ig. Ezek nagyon gyúlékony anyagból
készülnek. ütődéskor gyullad, nem csak a
töltet, maga a fal is meggyullad, óriási höt

7
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(2.000---3.000 fokot) fejleszt és minden szer-
ves anyagot meg gyujt és nyomában tüzek
keletkeznek. Vízzel oltani nem lehet, csak
homokkal, földdel.

-3. A gázbomba. A világháborúban al-
kalmaztak ugyan 50-80 kg-os gázlővedé-
keket, de repülőgépekről nem ejtettek gáz-
bombákat. (Istennek legyen hála, még ma
sem használtak.) Az újabbkísérletek ered-
ményeképen repülőgépek által ledobott
gázbombákban elhelyezett célszerű gáz-
mennyiség valószínűleg legfeljebb 25-30
kg lesz. A gázbombák anyagát aharcgázok
képezik. Ezidöszerint ismert Iharcgázok: a
mustárgáz, mérgezőfüstök (klark), foszgén,
fojtó harcgázok.

A felsorolt bombatípusok ellen való vé-
dekezési lehetőségeket, ma már minden vá-
rosban, faluban hatóság által előírt rend-
szabályok ismertetik. Ezeknek szig orú be-
tartásával biztosíthatjuk saját és gyerme-
keink életét, javainkat a teljes megsemmi-
sülés ellen. .
. Nem a bombatípusok közé tartozik, de

alkalrnazásuknál és elérhető eredményhatá-
suknal fogva megemlítem még a legújab-
ban használt Ú. n. gyuitólapokat. Ezek
10XIO cm-es celuloidból készült lapocskák,
a közepükön foszforral megkenve. Vízben
tárolják és szállítják, sőt dobják le repülő-
gépekről. Szárazállapotban vagy legkisebb
dörzsöléstől tüzet fognak és mindent, ami-
hez érnek meggyujtának A gyuj tóI ap okat
Iöleg terepen, kint a határban dobják le,
azzal a szándékkal, hogy a vetést elpusz-
títsák. Ha ilyeneket találunk, sok vízzel
nedvesen tartjuk, azután elássuk.

Hadd szóljak még néhány szót korunk
egyik legveszedelmesebb fegyverneméről,
az ejtőernyösökröl. Ezek az élőbombák
ugyancsak repülőgépekről szállnak alá ipar-
telepek, vasuti központok, közpcnti raktá-
rakközelében a határba. Főfeladatuk: for-
galmat, közszállítást, termelést megbéní-
tani, zavart kelteni. Ezért legyen elsőrangú
kötelességed nyitott szemmel járni a ha-
tárban és ha ilyent látsz, azonnal jelentsd
a hatóságnak. I

Már most kedves olvasóm, amikor el-
olvasod nagy izgalmak között, hogy ezt
vagy azt a várost bombázták, mindig gon-
dolj arra, hogy a háború most nemcsak az
első vonalakban küzdő katonák életét fe-
nyegeti, hanem a polgári lakosságot is
egyformán, úgy akis ártatlan csecsemőt,
mint az ősz kiszolg ált aggastyánt. Ezért
legfőbb dolgod, hogy a hatóság rendelke-
zéseit betartsad, azoknak szószerint eleget
tégy, mert .ez a harc, ez a zúgó, idegeket
ölő, alázuhanó bomba nem tudja, hol áll
meg és kit hol talál meg. '

Tövis Vilmos.'

Száj- és fogápolás.
Az emésztés már a szájban megkezdő-

dik, mikor kedvenc eledelünk az asztalra
kerül, annak kellemes és hogy népies ma-
gyar kifejezéssel éljek inycsiklandozó illata
orrunkhoz .ér, a szájban önkéntelenül meg-
indul a nyálelválasztás, természetes az ét-
kek szájba kerülve ezeknek különbözö.
ízei, mégjobban fokozzák anyálelválasztást.
Ez az elválasztott nyál különf'éle emésztő
nedveket tartalmaz, amelyek már a száj-
ban felvett táplálékot átalakítják. Erre egy
egyszerű példát hozok fel, a, kenyeret. A
kenyér kernényítójét e a szájnak nyálmiri-
gyei átalakítják, erről már minden jó házi-
asszony meggyőződhetett, mert rníelött
megtudná mondani, hogy a szemszedasz-
szonynak jó, vagy' rossz kenyer-e van-e,
előbb azt össze kell rágni, a rágás követ-
keztében összekeveredik a nyállal, mikor
ez már megtörtént akkor átveszik a szere-:
pet az izlelö kelyhecskék, amelyek a nyelv-
nek különbözö részein 'vannak elhelyezve
és tudomására hozzák a kóstolóriak, hogy
keserű-e, savanyú-e, édes-e a szornszédasz-
szony kenyere.

A szájba vitt kenyér nagy része már
mint említettem keményítőböl áll, átalakulni
csak úgy tud, hogyha annak legparányibb
része is át van itatva emésztő nedveket tar-
taímazö nyállal, ez az átivódás csak úgy
történhetik meg, hogy ha azt apróra ösz-
szerágjuk, itt már aztán megkezdődik a
fogaknak a nagy szerepe. Ha valakinek
nincsenek fogai, vagy ha rosszak, természe-
tesen azokkal rágni nem tud és nem mer,
mert fájn ak és így a szájba vitt falatot
nem tudják megrágni, 'hanem nyelvével szá-
jában néhányszor körülforgatja, az elvá-
lasztott nyál kicsit bevonja síkamlóssá teszi,
ezt követi egy nyelés és nagy nehezen el-
tűnik a gyomorban. A közepe azonban szá-
raz és rágatlan marad, amely tehát mint
keményítő kerül a gyomorba, természetes
a megemésztés feladata a gyomorra háram-
lik. Ennek ellenkezője történik ép és egész-
séges fogak mellett: apróra megrágva, a
legkisebb része is átitatva nyállal, félig-
meddig megemésztve jut a gyomorba.

A meg nem rágott gornbócnagyságú,
darabok a nyelöcsövön keresztül megérkez-
nek a gyomorba. A gyomor nem valami
nagy tetszéssel fogadja ezeket a gombóc
nagyságú darabokat, ezeket meg kell
emésztenie, feltéve ha tudja. A gyomor is
a bele érkezett táplálék ingere következ-
tében emésztő nedveket választ el, egyik
ezek közűl a sokat emlegetett és mindenki
által ismert sav. A gyomorban is, éppen
úgy mint a szájban, össze kell keveredni
a savval, ezt a keverő munkát amit mi a
szájban rágással es nyelvünk ide-oda rnoz-
gatásával végzünk, a gyomor önerejével,
hullámzó mozgással végzi el. Ezek a moz-
gások végig haladnak az egész gyomron,
ez a mozgás olyan mint a szél által moz-
gatott lábon álló búzakalász. Ez a keverő
munka már mint említettem arra szolgál, I



hogy a táplálék a gyomornedvekkel jól
összekeveredjék és a legkisebb része is át-
ivódik. Nagy darabokban megevett, rág at-
lan tápláléknál nem jöhet létre, hanem csak
nagy és hosszadalmas munka árán.

Ezt a fokozott munkát ideig, óráig bírja
csak a gyomor, míg az izmai erősek, de
a rájuk hárult fokozott munka következ-
tében elgyengűlnek, ellazulnak, kinyúlnak
és a gyomor kitágul, amely azelőtt rugal-
mas volt, mint a gumi olyan lesz, mint a
zsák. A bevitt táplálék beleesik mint zsák-
ba a kö, mert hisz rugalmasságát elve-
szítette, munkálkodni nem bir, az eledelt
nem tudja keverni, megáll mint a romlott
óra a benne levő étel pang és erjedni kezd.
Erről már a gyomortulajdonos értesül, ér-
zi a gyomrát, fáj. Az ilyen elernyedt gyo-
morban felvett táplálék napokig is idő-
zik, holott a normális gyomor 4 óra el-
multával a felvett táplálékot feldolgozva
továbbítja a belekbe. Itt az emésztés to-
vább f olytatódik.

Az emberiség ősidőktől fogva a létért
a megélhetésért küzd, vezérszava az, hogy
élni és munkálkodni, de élni és dolgozni
csak ép testtel lehet. A fennt leírtakból azt
hiszem elég világosan kitűnik az, hogy a
fogaknak milyen nagy szerepük van az
emésztésben. s milyen hathatós sőt telje-
sen nélkülözhetetlen segítőtársa a gyo-
mornak.

Hogy fogainrk épek legyenek, azt nem
csak egészségi állapotunk kívánja meg, ha-
nem van ennek egy másik oldala is: a
szépségi szempont, amely sarkal bennünket
arra, hogy fogaink egészségével törődjünk.

A megfelelő megjelenéshez feltétlenül
hozzátartozik az ép fogazat, amely befo-
lyásolja arcunk külsejét. Vegyünk például
egy olyan arcot, amely azelőtt a fogak tel-
jességében szép volt, egy vagy több fogá-
nak elvesztése után elveszti összhangját,
vagyis a szépségét, mert meg van csorbul-
va. Olyan lesz mint egy értékes edényürrk,
amelynek széle egy leesés következtében
megcsorbul, használható marad, csak töb-
bé nem szép.

Gondoljunk tehát a fogápolásra, mert
hisz ezt az Isten mindenkinek épségben
megadta, de gondoskodni fogairól minden-
kinek saját magának kell.

A szájápolás, a száj és fogak tisztán-
tartása. Nemcsak hiúsági célja van, hanem
főleg egészségi. A fogak tisztántartása
már a tejfogak áttörésévei egyidejűleg
megkezdődhet. 3---4 éves gyermeknek egész
bátran a kezébe lehet adni a fogkefét. Kí-
vánatos, hogy naponta többször megmossa
a fogát, igaz 'hogy ilyen fiatal korban fogak
nem igen romlanak, de a fogkő képződés
már megindul, amely a fogaknak igen ve-
szedelmes ellensége. A fogkő pontosan a
fog nyaka körül szokott felszaporodni, sza-
porodik a felrakodott élelmiszerdarabok-
ból, mindig több és több lesz, felnyomja a
fogkörü!i húst, ennek következtében a fog
megnyúlik, helyéből kimozdul, ide-oda lö-
työg, s a végén kidűl, mint a gyökér nél-

küli fa. Rövid gyakorlatom alatt már lát-
tam sok ilyen 15--17 éves gyermekeket
lötyögő fogakkal.

A felrakódott fogkő nemcsak így pusz-
tít, hanem melegágya lesz a szájban amúgy
is hemzsegő bacillusoknak, amelyek itt ío
menedéket találnak, kényelmesen indulnak
el pusztító útjuk ra, egy alkalmas s nekik
megfelelő fogra. Ezért fontos, hogy na-
ponta többször mossurrk szájat és mindig
étkezés után, mert akkor nem marad ott
táplálék, nem lesz belőle fogkő, a f'ogköbe
pedig nem üthet tanyát a bacillus.

Igen fontos, hogya gyermek esti fog-
mosás a után édességet ne kapjon, mert a
fogak ,között visszamaradó édesség erjedé-
se közben tejsav keletkezik, tejsav pedig
oldja a zománc ot.

Talán még a mesterséges fogápolásnál
is fontosabb a tejfogak. természetes tisz-
títása: rágás útján. A .miridkét oldalon
való kiadós rágás egyrészt természetes
úton lesúrolia a fogak felületén leüllepe-
dett ételt, pépeket, másrészt vérbőséget
idézve elő a fogakat környezö lágy ré-
szekben javítja a keringést és ezzel a szö-
vetek táplálását. Végül a kiadós rágás kö-
vetkeztében bőségesebb a nyálelválasztás,
amelynek lemosó hatása igen fontos té-
nyező a fogak tisztántartásánál.

A fogak tökéletes fejlődéseszempont-
jából helyes az a követelésünk, hogy a,
gyermeknek táplálékaban e-legendő mész-
só álljon rendelkezésre, esetleg. terhesség
alatt az anyán keresztül és ezen mészsók.
megkötéséhez a gyermek szervezete meg-
felelő O vitaminhoz is, jusson. Csukamáj-
olajat adjunk a gyermekeknek. Védekezés.
eszköze az is, hogy a gyermek fogai minék
gyakrabban megvizsgáltassanak, évente há-
romszor, négyszer a legkisebb szúvasodá
gyógykezeltessék. Ezzel ugyan nem tudjuk
a szúvasodás keletkezését kiküszöbölni, deo
még olyan időpontban végezhetjük el a
szúvasodás gyógyítását rnidön a fogakon
nagyobb anyaghiány nincs és amikor még
nehezebb, úgynevezett gyökérkezelési el-
járást nem kell alkalrnaznunk

A tejfogak korai eltávolítása nemcsak
azért káros, mert az állandó fog áttöréséig
nem pótolhatók s így a rágás munkájában
nem vehetnek részt, hanem azért is, mert
megnehezítik az utánuk jövő fogak áttö-
rését.

A korai tejfog kihúzása miatt ugyanis
megszűkül és esetleg összecsontosodott
csont-medernek az a természetes csator-
nája, amely a tejfog gyökeinek rendes fel-
szívódása esetén mintegy előkészíti áttö-
rési útját.

A beteg tejfog a gyermek egészségére
káros, mert fájdalmakat okoz, mely gátolja,
a táplálkozásban. rágásban. Ennek követ-
keztében a gyermek a táplálékot felapró-
zatlanul nyeli le, és így az nincsen kellő-
képpen előkészítve a gyomorernésztésre. A
táplálék nem keveredik eléggé a nyállal,
rosszul használtatik ki, következésképpen
a gyermek feleslegsen nagyétkű lesz, (fa-
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-lánkság) meghosszabbodott emésztés áll be.
Az ilyen gyermek állandóan fáradt és ál-
mos, a táplálék kihasználása 'hiányos, a
gyermek rosszul táplált, vérszegény, ideges,
fejlődésében visszamaradt, csenevész.

Sokan vannak felnőttek,. akik csak a
reggeli mosakodás után végzik el a száj-
mosást, pedig ennél sokkal fontosabb az
esti szájápolás, még pedig azért, mert nap-
pal van nyálelválasztás, amely többé-ke-
vésbbé öblíti a szájat, de este mikor el-
alszunk, szájunk bezáródik, a nyálelválasz-
tás is rnegszűnik, a baktériumok a le nem
mosott ételekből valóságos rothadási fo-
lyamatot indítanak meg, megkezdik hat-
hatós munkájukat, a fogat pusztítani, meg-
bolygatják a fognak védő állományát, a
zománcot, ha ez már megvan, a többi ma-
gától rnegy, kész a győzelem, nyert csa-
tájuk van a bacillusoknak. a kapu be van
törve, az út megvan a pusztúláshoz. Ez a
fogon csak felületes hiba, zománc hiány
messze van az idegtől, legtöbbször nem is
fáj, legfeljebb hidegre, melegre, édesre ér-
zékeny. Ez az ideje a fogcsináltatásnak,
'hogy megakadályozzuk a fertőzés tovább-
'fejlödését.

Erről meggyőződhet rnindenki saját
maga anélkül, hogy fogorvoshoz menne.
Egy tükörbe megnézi, hogy hol fekete a
"foga. Tehát nem akkor kell az orvost fel-
keresni amikor már fogaink több ízben
fájtak, rnert hisz már akkor annak belseje,
a fogat tájláló kis erecskék, az ideg, ez-
zel kapcsolatosan a fog csúcsa és ezzel
érintkező csonthártya is meg van fertőzve,
az ilyen fogra halál, pusztulás vár, a fog-
orvos kimondja a végszót: kihúzni! Ezt a
rövidhangzású, de a fület annál kellemetle-
nebbül érintő szavacskátkell kikerülni. Ha
a beteg már idáig eljutott vagy" fogfájása
orvoshoz kergette, mindent elkövet, hogy
fogát ne kelljen kihúzni,

A fájdalomnak talán egy fajtájától sem
irtózik úgy az ember, mint a fogfájástóI és
érdekes mégis ennek a gyógyítására szánja
el magát legnehezebben. Gyakran halljuk
azt a bánatos sóhajt, úgy félek, mert dél-
után fogorvoshoz kell menni. Aki azonban
egészségével és [ó megjelenésével törődik,
minden szorongást leküzd,felkeresi fog-
orvosát, mivel tudja, hogy kezelésével és
jókarban tartásával járó esetleges kelle-
metlenségek nem állanak arányban, sőt el-
törpülnek az elhanyagolás gyakori s ve-
szélyes következményei hez képest.

Hála Isten a flilgorvosi tudomány ma
már ott tart, hogyalegegyszerűbb fog-
kezeléstől kezdve a legnehezebb foghú-
zásig, szájműtétig mindent fájdalom men-
tesen tud eszközöIni. Ez pedig nagyon fon-
tos a mai nehéz időket élő ideges ember-
nél, akinek inkább üröm, mint öröm az
élete.

A szájápolás korai és helyes volta, amit
az orvosok annyira hangoztatnak. ma már
szerencsésen átment a köztudatba. Mint
legtöb bajnal úgy a fogmegbetegedésnél is
legfontosabb a baj megelőzése. Tehát nem

olyan mumusok a fogorvosok, nem úgy van
mint híresztelik, így fáj, úgy fáj. Hisz a
kis gyermekek, akik egyszer-kétszer eljön-
nek úgy megszokják a fogkezelést, hogy
szórakozásnak veszik.

A fogak előbb-utóbb elvesznek a ter-
mészetkérlelhetetlen törvényei következ-
tében, kinek előbb, kinek utóbb. Ezt befo-
lyásolja az öröklött hajlam is. Ebben a
korban válik fokozatosabban szükségessé
a fogak pótlása, hogy megfelelő műfoggal
elősegítsük a kíméletre szoruló gyomornak
a munkáját.

Ma rossz gazdasági viszonyok vannak,
kevés ember van, aki a földi javakban dús-
ká!kodhatik, de annyinak rnindig kell jutni.
hogy egészségünket ápoljuk, mert ha az:
nincs, mit ér a földi vagyon? Kérdezzük
csak meg ágyban fetrengő, szenvedő em-
bertársainktóI, akik így sóhajtanak fel:
Inkább legyek koldus, de makk-egészséges,

Dr. SzaJóky Leios:

A szőlő téli éltevése.
A szőlő, magyar földünk e királyi gyü-

mölcse, cukortartalma miatt elsőrendű táp-
lálék, vitamintartalma miatt pedig kivá1ó
gyógyszer. Nem szomorú-e tehát, hogy ma-
gyar népünk Isten eme kiváló ajándékából
legkevesebbet fogy aszt táplálék alakjában?
Nem lesujtó-e, hogy a magyar föld szölö-
termésének 80-90%-a orvosság helyett rné-
reg alakj ában jut népünk szervezetébe? -
Igaz, hogy legújabban kedvezőbb jelek mu-
tatkoznak. Egyik közéleti írónk azt fejte-
geti, hogy Magyarország csak úgy marad-
hat fenn mint termelő állam, ha rövid időn
belül kert-állammá alakul. Sőt ez az át-
alakulás már folyik is, ha egyenlőre nem
is a magyar földön, de legalább a táplál-
kozás reformjában, ahol állandóan a zöld-
ség és gyümölcs térhódításával találkozunk.

Ezekután nemcsak egészségi, hanem
nemzetgazdasági szempontból is fontos.
hogy akor igényeivel lépést tartva el tud-
juk látni családunkat és terményeinket fel-
vevő piacainkat egész éven friss gyümölcs-
csel. Ezért olyan fontos a szőlő téli elte-
vése.

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy nem
minden fajta szőlő alkalmas a téli eltevésre.
A vékonyhéjú. lédús borszőlőkkel ne is
kísérletezzünk, mert azok könnyen rothad-
nak és a nagy párolgás miatt erősen ránco-
sodnak. Téli eltevésre legalkalmasabbak a
vastaghéjú, laza fűrtű, húsos bogyójú fajták,
mint pl. az Ezeréves Magyarország, az ösz-
szes Saszia fajok, a Muskotály, a Passatutí,
a Bakator, az Erzsébet királyné emléke, ll"
Kecskecsecsű és az összes direkttermő faj- .
tak, mint az Izabella, Delaware és Otelló
stb.

A szőlőnek többféle 'eltevési módja van.
A szőlő épségben maradásának feltétele
mindegyik eltevési módnál a megfelelő he-



Iyiség és az elteendő fűrtök kifogástalan,
egészséges volta.

Helyiségnek legjobb a légmentesen el-
zárható hűvös, inkább száraz kamara, vagy
az e célra berendezhető présház, szükség
esetén a zsuppos vagy nádas padlás.

Különböző eltevési módok:
1. Felaggatás.· A szőlőfűrtöket jutafo-

nalra, vagy raffiára aggat juk s az így fel-
akasztott fűrtöket rudak ra, vagy szegekre
akaszt juk. Ennél az eltevési módnál arra
vigyázzunk, hogya fűrtök lehetőleg ne ér-
jék egymást. A fűrtöket alsó részüknél
akaszt juk a hurokba, hogy fordítva függje-
nek. Igy a hogyók lazábban ás szellősebben
állnak, nem rothadnak olyan könnyen. -
Természetesen nem szabad rothadt vagy
zúzott szemű fürtöket addig felakasztanunk,
amíg a rothadt és sérűlt bogyókat ollóval
el nem távoIítottuk. Ez a szabály minden
eltevési módra áll. - Felaggatás után a
helyiség et azonnal légmentesen elzárjuk,
ablakokat és nyílásokat szalmazsákkal. vagy
ronggyal betömjük és a helyiség nagyságá-
hoz képest néhány szál kénlapot elégetünk
a felkötözött szőlő alatt, természetesen vi-
gyázva - különösen padláson - arra, hogy
tüzet ne okozzunk. Az első bekénezés után
24 órával a szalmazsákokat az ablakokból
eltávolítjuk és gondoskodunk a helyiség
rendes de nem túlságos, szellőztetéséről.
Ködös, esős időben nem szellőztetünk. -
Csekély páratartalmú helyiségbe egy sajtár
vizet teszünk s abba a poshadástól 'meg-
óvandó, egy kanálfej sót és néhány deka
faszenet keverünk. - A kénezést kétheten-
ként megismételjük. Előbb azonban a szö-
lőt átvizsgálva a rothadásnak induló szeme-
ket, vagy fűrtöket eltávolítjuk. - A téli
hidegekben gondoskodunk a helyiség fűté-
séröl, ill. a hőmérsékletnek a fagypont fe-
letti tartásáról. Igy egészen könnyen eltart-
hatjuk a szőlőt karácsonyig, sőt kedvező
körülrnények közt január-februárig is.

2. Lerakás. Lényegében ugyanaz, mint a
felaggatás, azzal a különbséggel, hogy a
fűrtöket vagy zsuppra, vagy ami még c~l-
szerűbb, állványori elhelyezett lécből készült I
polcokra rakjuk egymás mellé. További ke-
zelése ugyanaz, mint a felaggatott szőlőé ..
Előnye, hogy nem olyan. vesződséges, mint
a felaggatás; hátránya, hogy előbb beáll a
rothadás. Az aggatást és a leraká st a hely
kihasználása végett is legcélszerűbb együtt
végezni. (

3. VízbeálJítás. A fürtöket egy darab ve-
nyigével együtt vágjuk le s ennek alsó ré-
szét vízzel telt bőnyakú üvegbe, vagy saj-
tárba állít juk úgy, hogya fűrtök szabadon
függjenek. A. hajtás felső végét viasszal
vonjuk be, hogya párolgást megakadályoz-
zuk. Igy a szőlő sokkal üdébb állapotban
eltartható. .

4. Homokba eltevés. A fűrtöket apró
bilingekre daraboijuk s azokra igen finom
homokot szitálunk az így megtelt faládát
fagymentes helyen tartjuk. Használat előtt
a ládát néhány nappal felnyit juk s az egész-
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ségesen maradt szőlőt addig szellőztetjük,
míg annak dohossága elmulik. Igy eltart-
ható a szőlő késő tavaszig.

5. A iákén hagyás. Kevésbbé értékes, -kü-
lönösen direkttermő szölöt kedvező idő ese-
tén még karácsonyig is rajt hagyhatunk a
tökén, ahol sokkal üdébben és szebben meg-
marad, mint bármely más eltevési móddal.
Igy láttam már hó alól előszedni és, drága
pénzért eladni szép üde szőlőt karácsony
táján.

6. Felfonás. Némely vidéken szokásban
van a szőlőnek zsuppba való felfonása, mint
ahogy azt sok helyen a hagymával teszik.
Ezt a felfonott szőlőt felrakják a padlásra
és a késő őszi vásárokon teknőkben árulják.

7. Mézben eltevés. Ha valakinek kedve
és főként elég méze van hozzá, eltehet
néhány fürt szőlőt tiszta pergetett' mézben.
Ha közben a méz megikrásodnék, meleg
vízbe állítva feloldódik s a szőlő könnyen
kivehető.

8. Lekvár főzés. A szőlő eltevéséhez tar-
tozik a .szölőnek lekvárrávaló f elfőzése is.
Különösen ajánlható erre a célra az egyéb-
ként csekélyebb értékű Nova vagy Noah
fajta. Alkalmassá teszi erre húsos bogyója
és a lekvárban kitűnően érvényesülő zamata.

Bármelyik eltevési módot alkalmazzuk,
azon legyünk, hogy a szőlő ősztől tavaszig
rninél többször és minél üdébben megjelen-
hessék asztalunkon a mindennapi kenyér
mellett. .

Dr. Győrffy Béla

A répa szedés . ideje.
A jó lsten, az áldott magyar föld, a dol-

gos kezek munkája legtöbbször megadja az
áldást, a iö termést, de néha előre nem is
sejtett csapások következtében mégsem si-
kerül azt terveink szerint értékesíteni.

Megtörtént ez már több gazdánál is és
sok panaszt hallottam róla. Ifjú korornban
panaszkedtam egy öreg falusi gazdának,
hogy a répám még szedetlen s ha nem
szűnik az esőzés, bizony benn veszik.

- Sose aggódj azon Édes Öcsém, ka-
rácsonyig ráérsz kiszedni. A répa a hold-
világnál nő a hóharmatos éjjeleken. Nem
tudod Te azt?

Azóta vagy 35 év cammogott el felet-
tem s igazolta az én Istenben boldogult
Jancsi bátyám állítását.

Sokan ősszel, szeptember első napjaiban,
gyönyörű napsütéses időben szedik már a
burgonyát, szeptember végén a répát. Bur-
gonyát a szárával, répát a levelével. csirá-
jával kint a földön betakarják, 1-2 hétig
ott hagyják, vagy azonnaibehordják, pin-
cébe rakják, annak rendje módja szerint
elvermelik, azután nyugodtan folytatják a
többi őszi munkát abban a 'hitben, hogy a
jó burgonya- s répatermés nagy gondot
vett le a válluk ról.

S amikor november végén vagy dere:
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'kán belekezdenek a répa-etetésbe, aggo,
dalommal tapasztalják, hogya répa meg-
ráncosodott, kellemetlenül megpuhult, a
megvágott vagy törött végek gyanúsan
perrészesedni kezdenek, ami biztos jele az
elkövetkezendő rothadásnak. A pincében
összehalmozott répa gőzös lesz, kellemet-
len bűzös szagot árasztó s alig várják,
hogy a vetési, ősziszántási munkák után
átválogathassák A kárt okozó folyamatot
azonban megakadályozni nem bírják. An-
nál gyorsabb lefolyású, minél enyhébb az
ősz. Márciusra a répa harmadrésze a trá-
gyadombra kerül. .

A burgonyával is sokszor megtörténik
az ilyen bosszantó kellemetlenség s ta-
vaszra alig marad belőle annyi, ami vető-
magnak elég.

A gazda meg töri a fejét, hogy uni le-
het a rothadás oka? Pont akkor, amikor
nagyon jó ára van a vetőburgonyának, s
abból amit a trágyadombra hordott,. ta-
vaszi költségei nagyrészét könnyen fedez-
hette volna.

Ez a rothadás sok esetben szinte általá-
nos a gazdák között, telhát a közriek is
nagy kára van belőle. Az elvermelt répá-
nál, burgonyánál is épp oly gyakran elő-
fordul, mint a pincében felhalmazottnál.

Legtöbbször a fajtát okozzák, máskor
a vizenyős, mélyenfekvő földet, vagy Iiogy
szedés után eső érte s nem tudott újra ki-
száradni. Oe minden ,,'késő bánat" már, a
kár megvan. .

Más esztendőben meg - rnínt a leg-
utolsó őszön is - októberben a sok eső
miatt feléje sem lehetett menni a répanak.
Ráesett a nagy Ihó, utána kezdtük csak a
szedését. Alig volt nap, hogy meg ne ázott
volna. Hordása is szörnyű munka volt.
Ember, állat szenvedett, mire a pincébe
került, persze sárosan, piszkosan, vizes en.

Ismét ráncokba szedte a gond a gazda
arcát:

- Máskor olyan szép szárazon beta-
karítottuk, mégis elrothadt a harmadrésze,
mi lesz véle most??

Pinceajtót. veremszáját nyitva hagyta,
hogy hadd szellőzzön! Csak az erős fagy
bekőszöntésével törnte el a szellőzőket.

S csodák csodája, nem puhul, nem is
ráncosodik. Olyan mint az acél, csakúgy
pendül ha odább dobjuk. A vágott, törött
végeknél is ép marad. A fehérfajta is olyan
egészséges, mint a vörös, sőt pár hét mulva
gyönyörűen megszáradt a pincében; annak
dacára, hogy 300 q volt egy rakáson.

- Megfoghatatlan! - tünődik a gazda.
Se a répa, se á burgonya nem rothad. Etet-
hetünk bátran, bőségesen elég lesz. Még
eladásra is kerül 4-5 kocsival. Ez pedig
100-150 P ma.

Tudod-é kedves Gazduram most miért
Bern rothad? Mert jól megérve szedted ki
annak idejében. Ezt érheti eső, hój : elrak-
hatod sárosan, vizesen, akármekkora ha-
lomba, ez nem pusztul el. Próbáld csak meg
egyik éven magad is, s higyj a saját ta-
pasztalatodnak. Ha azorrban korán kisze-

ded, éretlenül, még fejlődése közben, nem
birod egészségesen <megtartaní, akár mit
csinálsz vele.

Novemberben rnindig van annyi idő,'
hogy kiszedhetjük. Ártalmas, nagy fagyok
igen ritkán szoktak váratlanul betoppanni.
Egyébként azért igazodni kell részben az
időjáráshoz is. Októberben még fejlődése is
számottevő, ezért se szabad a szedését
megkezdeni. Mindent a maga idejében, kü-
lönben kárát látjuk túlzott szorg almurrk-
nak, iparkodásunknak.

Orbán Károly.

~ világ, álla mai.
EUROPA.

'l eríil ete 11,400.000 n'~Yzttkilom'ttr, 5;:9 milliá
lakossal.

1. Albánia. Királysá~. Personál-űnióban van Olaszor-
szá~gal. Területe 27.300 nél!yzetkilométer, 1 mil-
Iiö lakossal. Fővárosa Tírana, .

2. Andora. Köztársasáll a Pireneusokban. Francia és
spanyol fennhatóság alatt. Területe 450 négyzet-
kilométer, 5300 lako •• al. Fővárosa Andora.

3. An~lia. Királysál!. Területe U2.OO0 négyzetkilomé-
ter, 47,300.000 lakossal. Fővárosa London.'

.ol. Belgium, Királysál!. Német védnökség alatt. Terü-
lete 30.500 ni:~yzetkilométer, 8,300.000 lakos sal.

. 'Fővárosa Bríisez el, .
5. Bulgária. Királysál!. Területe 108.700 négyzetkilo-

méter, 7 millió lakossal. Fővárosa Szólia.
6. Dánia. Királysál!. Területe 42.900 négyzetkilométer,

3,800.00 lakossal. Fővárosa Kopenhága.
7. Esziorszdg, Köztársas;i.l!. Területe 47.550 négyzet-

kilométer, 1,100.000 lakos sal. Fővárosa Tallin.
Szovjet fennhatóság alatt.

8. Finnország. Köztársa.ál!. Területe 382.800 nél!yzet-
kilométer, 3,800.000 lako •• al. Fővárosa H elsínhí, .

9. Franciaoreeág, Köztársaság. Területe 551.000 négy-
zetkilométer, -il millió lakossal. Fővárosa Ptirizs ..

10. GÖrÖ~or•• á~. Királyság. Területe 130.000 négyzet-
kilométer, 7 millió lako. sal. Fővárosa Athén.

11. Hollandia. Királysá~. Területe 35.000 négyzetkilo-
méter, 8,700.000 lakossal. Fővárosa Hiig«, Német
v.dnöks'~ alaIt.

12. Írország, An~ol dominium. 69.000 né~yzetkilométer,
3 millió Iakoaaa l. Fövárosa Dublin.

13. Izland. Királysá~. 102.850 négyzetkilométer, 119.000
lako. sal. Fővárosa Revkiaoík,

14. Jugoszlávia. Királysá~. 247.550 ni:l!yzetkilométer.
15,400.000 lako. sal. Fővárosa Rtl~rád.

15. Lettország. Köztársasá~. Terü1ete 65.800 négyzet-
kilométer, 2 millió lakossal. Fővárosa Riga. Szcv,
jet fenhatóság alatt.

16. Litvánia. Köztársasál!. 59.480 nél!yzetkilométer,
2,900.000 lako. sal. Fővárosa Kaunas.

17. Ma~yarorszá~. Királysá~. Területe 161.000 négyzet-
kilométer, 13 ts fél millió lakossal. Fővárosa Bu-
dapest.

18. Monaco. Fejedelemség. TerÜlete 1.5 négyzetkilomé-
ter, U.OOO lakos sal. Fővárosa Monaco.

19. Német Birodalom. Területe 825.000 négyzetkilomé-
ter, 106,620.000 lakossal. Fővárosa Bulin.

20. Norv.~ia. Királyság: Területe 322.700 négyzetkilo-
méter, 3 millió Iakossal, Fővárosa Osló. Német
védnökség alatt.

21. Olaszorszá~. Királvság. Területe 310.180 négyzet-
kilométer, 44,400.000 lakossal. Fővárosa Róma.

22. Portugália. Köztársaság. Területe 91.800 négyzet-
kilométer, 7,300.000 lakossal. Fövárosa Lissabon.

23. Románia. Királyság. Területe 192.000 négyzetkilo-
méter, 13,.olOO.ooo lakos sal. Fővárosa Bukarest.

U. San. Marino. Köatársasag. Területe 61 'négyzetkilo-
méter, 1.ol.ooo lakossal. Fővárosa San Marino.

25. Spanyolország. Köz társaság. Területe 512.000 négy-
zetkilométer, 25 millió lakossal. Fővárosa Madrid.

26. SvU ország. Királyság. Területe 494.000 négyzet-
kilométer, 6,300.000 lakostal. Fővárosa Stockholm.

27. Svájc. Kőz térsaeég. Területe 41.300 négyzetkilomé-
ter, 4,200.000 lakossal. FÖTárosa Bern,



211. Szlovákia. Kö ársaság. Területe 37.~ négyzetki-
lométer, 2,6 .000 lakossal. Fővárosa Pozsony.

29. Szovjet-Or uország. Tanácsköztársaság. Európai
területe 6 99.000 négyzetkilométer, 144,900.000 la-
kossal. F rosa Moszkva.

30. Törökorsz, • Köztársaság. Európai területe 24.000
, négyzetkil éter, 1.300.000 lakos sal. Fővárosa An-

kara [Áas an},
31. Vatikán A. . Egyházi állam. Területe 0.4 négy-

zetkilométe ezer lakos sal.

Teriil ete négyzetkilom~t." 1200 millió
lakossa/.

ÁZSIA.

1. AIJ!anisztán. írályság. Területe 650.000 nél!yzet-
k ilpméter, 7 1. illió lakossal. Fö .•érosa KabuI.

2. Irok. Királysál>\ Területe 301.000 négyzetkilométer,
3,600.000 lako", ,1. Fővárosa Bagdad.

3. Irán. Csész érse g , Területe 1,600.000 négyzetkilo-
méter, 15 míl líe. lakossal. Fövárosa Téheron,

4. Japán. Csáaaéraég , Területe 680.000 négyzetkilomé-
ter, 102 millió lakossal. Fővárosa Tokió.

5. Jemen, Területe 62.000 négyzetkilométer, 1 millió
lakossal. Fóvárosa Sana.

6. lIandzsukuó. Császársál!. Japán védnökség alatt.
Területe 1,300.000 négyzetkilométer, 400.000 lakos-
sal. Fö .•árosa Sinhing,

7. Mongolia. Tanácsköztársaság. Orosz befolyás alatt.
Területe 1,600.000 négyzetkilométer, 2 millió lakos-
sal. Fö .•árosa Ilrga.

II. Saudi-Arábia. Kiályság, Területe 1,108.000 négyzet-
kilométer, 5,300.000 lakossal. Fövarosa El Riad.

,. Szouiet-Oroszors uig, Ázsiai területe 15,174.00 nél!Y-
zetkilométer, 37,625.000 lakossal.

10. Tonnu Tuwa. Tanácsköztársaság.' Orosz védnökséll
alatt. Területe 166.000 négyzetkilométer, 70.000 la-
kossal. F őeérose Kysil Choto.

11. Thailand. Kir-á lyság, Területe 530.000 négyzetkilo-
méter, 15 millió lakossal. Fö .•árosa Bang-Koh,

12. Törökország. Köztársaság. Ázsiai területe 739.000
négy<etkilométer, 15,200.000 lakossal. Fővárosa An-
kara.

13. ANGOL BIRTOKOK:
aj India. Császárság. Területe 4,079.000 nél!yzet-

kilométer, 360 millió l~"'ossal. Fő .• árosa Delhi.
bJ. Ad en, Területe 28 ezer nél!yzetkilométer, 165.000

lakosaal.
ej Bchreín-szígeíek, Területe 552 nél!yzetkilométer,

120.000 lakos sal.
d) Birma. Területe 604 négyzetkilométer, 15,600.000

Iakoesal.
ej Borneo, Területe 194.000 négyzetkilométer,

780.000 lakos sal.
fJ Ceylon. Területe 66.000 nél!yzetkilométer, 5,800.000

lako. sal.
íj Ciprus. Területe 9200 nél!yzetkilométer, 371

ezer lakos sal.
IoJ Hadramaut. Területe 151.500 nél!yzetkilométer,

120.000 lakossal.
i) Honhong, Területe 1010 nél!yzetkilométer, 1

millió lakossal.
il Koureít, Területe 5000 négyzetkilométer, 80.000

Iakossaf.
kJ lIaláj államok. Területe 138.000 négyzetkilomé-

ter, 5 millió lakossal.
1) Palesztina. Területe 25.400 négyzetkilométer,

1,400.000 lakossal.
mJ Transzjordánia. Területe 42.000 .él!yzetkilom~.

ter, 332.000 lakossal.

14. FRANCIA BIRTOKOK:
aj Francia-India. Területe 513.000 nél!yzetkilomé-

ter, 299.000 lakossal.
b] Indo-Kína. Területe 740.000 négyzetkilométer,

23,~.000 lakossal.
c) Irwangtsou és Cheik Said. Területe 2500 négy-

zetkilométer, 267.000 lakos sal. •
d] Sziria ~s Libanon. Területe 197.000 négyzetkilo-

méter, 3,600.000 lakossal.
15. HOLLAND BIRTOKOK: Jáva, Sumatra, Borneo,

Celebes, Madura, stb. sz igetek. Területe 2,030.000
néllyzetki1ométer, 68.100.000 ·Iakossal.

16. OLASZ BIRTOKOK: Rhodos és a körülötte lévő
szigetek, területe2700 négyzetkilométer, 149.000 la-
kossal.

17. PORTUGÁL BIRTOKOK: Területe 23.000 négyz.t-
kilométer, 1,200,000 lakos sal.
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18. Fülöp-szigetek. Az Egyesült Államok fennhatósága

alatt. Területe 296.000 négyzetkilométer, 13,400.000
lakossal. Fővárosa ManilIq.

AFRIKA.
. Területe 30 millió négyzetkilóméter, 152 millió

lakossal.

AMERIKA.
Terület. 42,900.000 négyzetkilométer, 270 millió

lakossal.

1. EJ!yesült Államok, Köztársaság, Területe 7,839.000
négyzetkilométer, 129,257.000 lakossal. Fővárosa
Washington. Az Egyesült Allamok birtokában van
Alaska, Portoriko, Panama-csatorna. Területe
1,528.000 négyzetkilométer, 1,920.000lakossal.

2. Costa Rica. Köztásaság. Területe 550.000 négyzet-
kilométer, 607.000 lakossal. Fővárosa San José.

3. Cuba. Kőatársaság , Területe 114.500 négyzetkilomé-
ter, 4,400.000 lakossal. Fővárosa Havana.

4. Domingó. Kőz társaság. Területe 50.000 négyzetkilo-
méter, 1,500.000 lakossal. Fővárosa Ciudad TrujilIó.

5. Guatemala, Köatársasag , Területe 109.000 négyzet-
kilométer, 2,500.000 lakos sal Fővárosa Guatemala.

6. Haili. Kőztársaság. Területe 27.800 négyzetkilomé-
ter, 3 millió lakossal. Fővárosa Port au Prince,

7, Honduras. Köztársasá~. Területe 153.000 négyzet-
kilométer, 963.000 lakossal. Fővárosa Tegucigal po,

8. Mexiko. Köz társaság. Területe 1,970.000 négyzet-
kilométer, 19,100.000 lakossal. Fővárosa Mexiko.

9. Nikaragua. Kőetéraaság. Területe 118.000 négyzet-
kilométer, 1,100.000 lakossal. Fővárosa Managua.

10, Panama. Köztársaság. Területe 14.500 négyzetki-
lométer, 530.000 lakossal. Fővárosa Panama. .

11. Soloador. Kőz társaság, Területe 34.100 négyzetki-
lométer, 1,700.000 lakossal. Fővárosa San Saloador,

12. Argentina. Köz társaság. Területe 2,800.000 négyzet-
kilométer, 12,800.000 lakossal. Fővárosa Buenos
Aires.

13. Bolivia. Köztársaság. Területe 1,332.000 négyzet-
kilométer, 3,226.000 lakossal. Fővárosa La-Poz.

14. Brazilia. Köatásaság , Területe 8,500.000 négyzet-
kilométer, 42,400.000 lakossal. Fővárosa Rio de
Joneiro,

15. Chile. Kőz társaság. Területe. 142.000 négyzetkilo-
méter, 4,600.000 lakossal. Fővárosa Santiago de
Chile. .

16. Equad or, Köatésaség , Területe 451.000 négyzetki-
lométer, 2,800.000 lakos sal. Fővárosa Quito.

17. Kolumbia. Köztársaság. Területe 1,162.000 négyzet-
kilométer, 9,300.000 lakossal. Fővárosa Bogota.

18. Paraguay, Köatérsasag. Területe 419.000 négyzet-
kilométer, 932.000 lakossal. Fővárosa Asuncion.

19. Peru. Köztársaság. Területe 1,250.000 négyzetkilo-
méter, 6,500.000 lakossal. Fővárosa Lima.

20. Uruguay. Kőztársaság. Területe 187.000 négyzet-
kilométer, 2,090.000 lakossal. Fővárosa Montevideo.

21. Yenezuela, Köztársasál!. Területe 1,020.000 négy-
zetkilométer, 3,500.000 lakossal. Fővárosa -Ccrcccs.

22. ANGOL BIRTOKOK:
aj Angol-Guyana. Területe 231.000 négyzetkilomé-

ter, 332.000 lakossal.
b) Angol-Honduras. Területe 22.000 négyzetkilomé-

ter, 56.000 lakossal.
c) Angol Nyugat-India. Területe 32.000 négyzetki-

lométer, 2,200.000 lakossal.
'd) Bermuda-eziget eh, Területe 49.000 négyzetkilo-

méter, 31.000 lakossal.
e] Falhland-szigeteh, Területe 15.000 négyzetkilo-

méter, 3000lakossal.
f) Kanada. Területe 9,570.000 né~yzetkilomé'er,

11,100.000 lakossal. Parlamentje Gttouuiban ülé-
sezik.

l!) íl i-Fundl and és- Labrad or, Területe 712.000 négy-
zetkilométer, 294.000 Iakossa l.

23. Grőnland, dán birlok. Területe 2,175.000 négyzet-
kilométer, 18.000 lakossal. A terület legnagyobb
része jégmező, csak a déli part lakható.

24. Francia birtokok: Guad el oupe, Francia-Guvona,
Moliniqu. és SI. Pierre. Területe 91.200 négyzet-
kilométer, 590.000 lakossa!.

25. Holland- birtokok: Curacao, HolIand-Guayana. Te-
rűlete 141.700 négyzetkilométer, 760.000 lakossal.

AUSZTRÁLIA.
Terület. 8,600.000 négyzetkiloméler, 11 millió lakossal.
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BARS és HONT k, e. e, Tár.efye.

Ipolysálli járás:
Ipolyság lebr. 24 n márc. 17., máj.

26., jún. 16., a'lg. 11.,' szept. 15.,
okt. 27., dec. :15.

Vámosmikola áp~(..7., júl. 21., szept.
22., dec. 15. • -

Ipolyhidvég jan. 2., lebr. 6., márc.
6., ápr. 3., ms.i. 1., jún. 5., júl.
3., aug. 7., szept. 4., okt. 2.,
nov. 6., dec. <4:.

Ipolynyék jan. 20., márc, 31., jún.
23., júl. B., szept. 22., okt. 13.,
dec. 22.

Ipolypásztó lebr. 19., ápr. 23., jÚI1.
25., szept. 17., dec. 17:
Lévai járás:

Csata lebr. 4., máj. 6., szept. 2.
Garamsz entgyörgy ápr. 28., jún.

23., aug. 18., okt. 20.
Garamdamásd márc. 20." jún. 19.,

okt. 23.
Nagykálna febr. 18., ápr. 15., jún.

17., aug. 19., okt. 21., dec. 16.
Nagysalló lebr. 24., ápr. 21., máj.

26., jún. 30., aug. 25., szept. 22.,
nov. 17., dec. 15.

Zseliz lebr. 10., márc. 10., ápr,
1,5., máj. 12., jún. 9., aug. ll.,
szept. 9., okt. 13., nov. 10.

Szobí járás:
Szokolya lebr. 25., okt. 28.
Ipolyszalka jan. 25., márc. 1., ápr ,

19., jún. 21., aug. 24., nov. 15.
Letkés lebr. 5., ápr, 2., jún. 4.,

okt. 1.
Nagybörzsöny jan. 7., jún. 17., aug.

5., okt. B.
Szob jan. 13., ápr, 7., jún. 23.,

okt. 13.

Verebélyi járás:
Verebély febr. 4., márc. 29-ápr. 1.,

jún. 17., aug. 26., sz ept. 30., nov.
18., dec. 16.

.Léva m. v. jan. 7'f febr. 3., már c.
3., ápr. 7., máj. 5., jún. 3., jú l.
7., aug. 4., szept. 1., okt. 6.,
nov. 3., dec. 1.

Magyarország országos állatvásárainak határr'apjai
az 1942. évben.

1.
D'"trianoni terület" és a "Magvar Szent Koronához visszacsatolt felyi~. ki terület."

ABAÚJ-TORNA vármel!ye.

Abaújs.ánlÓi járás:
Abaújszánt6 ápr. 9., júl. 16., okt.

8., dec. 10.
Csereháti járás:

Jász6 márc. 10., máj. 19., jún. 23.,
okt. 6., dec. 9-15.

Szepsi lebr. 24., ápr. 10., rr-á]. 29.,
júl. 14., szept. ll., okt. 27~,
dec. 18.
Gönci járás:

Gönc márc. 11., run. 10., aug. 12.,
okt. B., dec. 9.

lPálháza máj. 8., okt. 9.
Kassai járás:

Abaújszína márc. B., máj. 9.,
szept. 12., nov. B.

Nagyida jan. 20., márc. 31., máj.
26., jún. 30., aug. 18., szept. 22.,
okt. 20., dec. 1.
Ssíkssől járás:

Sziksz6 lebr. 3., ápr. 28., júl. 21.,
szept. 1., nov. 10.

Encs jan. 2., márc, 6., máj. 1.,
júl. 3., szept. 4., nov. 6.

Felsővadász márc. 31., jún. 23.,
aug. 25., okt. 20.

Forrö ápr. 7., okt. 6.
Tornai járás:

Bódvaszilas márc. .f., jún. 24.,
szept. 16., dec. 2.

Torna jan. 30" márc, 13., máj. 1.,
aug. 28., okt. 23., nov. 20.

Tornaszentandrás jan. 23., máj. 21.,
aug. 21., okt. 16.

Kassa tj. v. jan. 15., márc. 19.,
máj. 7., jún. 25., aug. 13., szept.
24., nov. 19.

BACS-BODROG v4rmegye.

Bácsalmási járás:
Bácsalmás febr. 10., ápr. 2~., szept.

15., nov. 17.
Katymár máj. 19., okt. 13.
Kunbaja márc. 17., okt. 27.
Tompa máj. 12., szept. 1., okt. 27.

Bajai járás:
Bácsbokod márc. 24., júl. 28.,

nov. 10.
Hercegszántö ápr. 7., szept. 1.
Nagybaracska jún. 16., okt. 20.

J ánoshalmi járás:
, Jánoshalma máj. 15., júl. 21., szept.

22., okt. 27.
Mélykút márc, 6., máj. 29., au~.

8., nov. 6.
Baja tj. v. febr. 9., ápr. 20., jún.

7., júl. 20., szept. 21., okt. 25.,
nov. 30.

BARANY A vármegye.
Baranyavári járás:

Magyarb61y márc. 10., szept. 15.
Újpetre máj. 20., okt. 28.
Villány ápr. 4., júl. 5., szept. 1.,

okt. 31., dec. 13.
Hegyháti járás:

Má~ocs febr. 10., ápr. 15., jún. 9.,
okt. 6.

Mekényes ápr. 21., aug. 11.
Baranyajenó jún. 24., okt. 21.
Gödre márc. 24., júl. 28., szept.

22., nov. 3.
Egyházaskozár márc. 12., máj. 5.,

jún. 26., okt. 20.
Godisa máj. 29., okt. 9.
Kaposszekcsö jan. 23., ápr. 10.,

aug. 7., okt. 23.,
Magyaregregy ápr, 25., szept. 20.
Sásd lebr. 25., máj. 6., aug. 8.,

aug. 30-szept. 2.
Szászvár márc, 31., jún. 30., szept.

15.
Mohácsi járás:

Dunaszekcsö márc. ID., jún. 9.,
szept. 1., nov. 5.

Németböly jan. 10., márc.24., máj.
12., júl. 21., szept. 9., okt. 20.,
dec. 10.

Himesháaa máj. 26., aug. 5.
Majs jan. 20., máj. 1., au~. 29.,

okt. 10. .
Somberek ápr, 8., áug. 8.

Pécsi járás:
Egerág ápr. 5., jún. 16., okt. 11.
Görcsöny lebr. 24., máj. 24., au~.

23., nov. 5.
Pellérd márc. 19., máj. 1., júl. 24.,

okt. 10.
Pécsváradi járás:

Berkesd márc, 31., juu, 30.
Hosszúhetény márc, 14., ápr. 28.,

júl. 21., szept. 15.
Pécsvárad lebr. 10., ápr. 21., jún.

13., aug. ll., okt. 13.
Püspöknádasd ápr. 7., aug. 18.,

szept. 29.
Véménd márc. 27., júl. 17., okt. 30.

Siklósi járás:
Nagyharsány jan. 25., ápr. 12., jún.

26., okt. 9.
Siklós márc. 17., jún. 9., au~. ll.,

dec. 1.
Diósviszló lebr. 26., ápr. 1., júl.

14., szept. n., okt. 27.
Harkány lebr. 17., ápr. 21., júl.

28., dec. 1.
Kérries máj. 5., szept. 1.
Vaiszl6 mát-c. 12., júl. 2., okt. 1.,

dec. 10.
Szentlőrinci [aras.

Szabadszentkirály jan. 16., máj. 21.,
jún. 27., aug. 14., szept. 22.,
nov. 3.

Bükkösd márc. 26., jún. 9., okt.
4., nov. ll.

Magyarmecske már-c, 21., jún. 19.,
szept. 9.

Királyegyháza lebr. 20., máj. 12.,
júl. 4" szept. 15.

Bogdása márc. 18., aug. 14.
Sellve márc. 4., ápr. 29., aug. 12.,

okt.· 14., dec. 2.
Szentdienes márc. 17., jún. 3., au~.

n., okt. 10.
Szentlórinc febr. 14., ápr. 12., jún.

10., szept. 4., okt. 18., dec. 22.
Mohács m. v. febr. 24., márc. 17.,

ápr. 15., jún. 23., szept. 15., okt.
13., nov. 10., dec. 15.

Pécs tj. v. jan. 7., febr. 3., márc.
3., ápr. 7., máj. 5., jún. 3. júl.
7., aug. 4., szept. 1., okt. 6.,
nov. 3" dec. 1.

BÉKÉS vár.ellye.

Békési járás:
Békés márc. 21-22., jún. 13-14.,

szept. 26-27., nov. 21-22.
Kör őstarcsa ápr. 23., sz ept , 1.
Mezöberény jan. lD., ápr. 4., júl.

4·., okt. 3.
Gyomai járás:

Endröd máj. 17., aug. 16., nov. 22.
Gyoma márc. 6--8., máj. 15-17.,'

aug. 7-9., nov. 6-8.
Gyulai járás:

Kétegyháza ápr.7., aug. 4., aov.l0.
Orosházi járás:

Orosháza már-c. 6., jún. 19., szept.
n., dec. 11.
Szarvas] járás:

Szarvas lebr. 20-21., ápr. 11-12.,
jún. 19-20., okt. 16-17., dec.
1S-19.

Öcsöd máj. 10., szept. 22.
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K/Jdreffy János - - - - - a.20 P

1t."."'.16 .Já.o.. Bibliai tragéQia.
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Meg ren d e I.h e til:

"HARANGSZÓ" kiadóhivatalában •.
G y II r, Pet II f i • tér 2.

ÉpU,
tanít,

tud6sít

a HaranflS:ó 1

D. KAPJ BÉLA: I I.
KEGYELEM ES ELET
E~házegyetemünk rangidős püs-
pökének ) 100 olda las két kötetes
aranynyomásos díszmüve. Prédiká-
ciók. előadások, tanulmányok gaz-
dag tárháza, A két kötet együttes

ára 15 pengő .
Megrendelhetö e elmen:

Evangélikus püspökség,
Győr, Ráth Mátyás·tér 1. szám.

PORatakarékpénztári csekkszámla: 32.514.

Payr Guszt6v utóda, Csoroa. Vállal ok
templomtorony újra fedését és javítását,
vi11ámhárltó felszerelését, templomok ftl.
tését, ha nincs kémény, eternít kéményt
.,készftek. Kályháim már több templom-
ban lizem6en vannak. Vállalok bádogos
munkákat és v.fZv~eték szerelését, kézi-
és motor-ba.itás4· szívattyúkkal, a leg-
jobb és legolcsóbb kivitelben.
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