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Rigi Magyar Isl818S ÉR ••••
HARANGSZó-KIAD AS.

I •

{} .li - tUS, mi iQ - •..•• ~; •~Ónk,.Ki -btn \IO·~on h·
"~~~'-' ~:-., - •. • ''r

~, Ki mi· .er., tünk ·$ZIA.1e . ~e'. Es n~ ha·

-100t szen- ve • d~: .: Ir. 901. mon mi . ne . künk .
Elvevéd rólunk haragját A te szent Atyád-

nak, Vérednek hullásával Megengeszteléd hoz-
zánk: Irgalmazz minékünk!

Az ördögnek tömlöcéből Kivevél a bűnből,
A halál köteléböl, Megmentél a rabságból: Irgal-
mazz minékünk!

Ta • ben· ned bl . zom, U· l"QIT"l J,. I:e -nem,

I.p' stA.s«i 'i1oe.~l:ne~~ SU"

CJYEI"htJt.kt-nom ne hagyj n~ . km, En b. te .nem.

Vagyok, Uram, jaj, nagy bűnös ember, Élle-
ned bűnöm számtalan ezer, Előtted szüntelen bé-
kever És úgy gyötör.

Istenem, Uram, légy szabadítóm! Tehozzád,
Uramhoz folyamodom: Megszabadftasz, tudván
tudom, Benned bízom.

ARA to PENGő
a mindenkori tlZorz6sz4mRlIlI.
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Napok

II Evangélikus
I

Római
katolikus

Magyar
keresztnevek

f Nap i
1 kelte I nyugta 1 [
o. p. o. p.

~II~:~~II~~~ ,lft::ssz.n. ~:::~:'~~,~~gbor 1;11~~li~il ~
3 (süt. ,/Benjamin Genovéva sz. 'GYÖIIgllV", T.nh. 1713216 5 !;
4 i Pént, Leona [Titusz pk. I ö1ved, -ke, Turány, -nha 713216 61 ':II.

~ Szo. :Simon iTelesfor pk. 1 Edöcs, ElIék (Ellák) 171321167 t"
1. hét. Újév: Lukács 2,21: Jozsué 24,14---016 - Újév titáni vasárnap: Aiáté 3,13-17; 73. noltár-

23-28, - Vízkereszt: Máté 2, 1-12: Ésaiás 2, 2-5,~~'-"Iv-a-s·-~-'7I-V-íZ-,I-{e-r-=-e~sz-=tVízkereszt 1~orond~Kor;nka ---1713216~-
I I Hétfo ,AttIla Lucián vt. Gyopár 17/32161 9 .
b I Kedd '1' Szörény Szörény S.örér:y, -nhe, Tas 1731 16110 :;;
9 Szer. Marcelljulián vt. Jutas, -ha, Patony, -nka i7 31116112 ;=,',,~

10 I (süt. IMelánia [VilmOS pk. Alimánd, 'Kökén~,oes 173016 13 ~
IIIPént. ;Ágota Hlgín.p.vt. I Lelea -di 1730 16

1

14 ~
121Szo. ;Ernő ,Ern{:Sap. KapJony, Kaplonlea 171291615 jf
2. hét. VíZKeresZ[ után 1. vasárnap: Lukács 2, 4I==52;Péid. 1, 7-~--

13 II Vas. Fl. Vidor Szentcsalád jCsongor,-ka,Tabos,-ka !7129161171,d
14 Hétfő Bódog.' Hilár pk. sz. 'Vider •• ka, Bódog 17281618 d
15 Kedd Lóránt Rem,Sz.Pál Bajna,Uzor ;72816119 ~
iti I Szer. Gusztáv Marcell p. vt. Agord !728 1620 I Z
171 (süt. Antal' Antal ap. Jeles. -k e, Szakocs '727 16221 ---
18 i Pént. lPiroska Piroska sz, vt. 'Piroska, Vezekény 17126161231,:;:;
19 Sza, 'Sára ,Margit I Bonca,Boncos,'Csöpi /72516125 ,~
3. hét. Vízkereszt után 2. vas,árnap: János 2, 1-11;. 1. Mózes 12, 1--4.

20 Vas. --iF2:Fáb:és f F2. Fáb. és feiT Ösbö. -k«, Saprony 7124/16126' ·WIl-
21 Hétfő I Ágnes Agnes sz. vt, I Báránka, Báraad, Alakúr 7

1

23 16128 i~

22 Kedd IArtur Raimund Enyed, ÖStend 722 16 30 ~
23 Szer. Zelma Vince vt. i Aracsa. Arad, Emese 722 16131 ,~
24 (süt Tádé jTimót pk. "Bábolna, Mad.... 72116132 «
25 Pént', Ipál ford. Pál megt. Bottyán, Talmád 17201633 . ff
26 Sza. iVanda IPolikarp Balambér, Tege 719 16j35 ~
4. 1161. Vízkereszt után 3. vasárnap: Máté 8, 1-13; 2 Kir, 5, 1-15.
27 Vas. I'F3.Lothár IF3.Ar. Sz. Jánl

l
Kara, Karád, Botár '171816371 ~

28 Hétfő ,Károiy IINOl.Sz. Péter Eröd.Erőke,Túz 71616381
~

29 Kedd !Adél Szal. Sz. Fer. \ Szalék. Ajbars 7 1516 401 ~301 Szer. Mártonka IMartinasz. Bati7.,-ka,Rugacs 714164111 ~
31 (süt. iVirgilia Bosco sz. J. I 'Csörsz, Keménd7 1316,42 tt
Vizkereszt hava. Télhó. I ,A bold fényv áttozésai , I Vízkereszt a k~ó

v, .. tö h I ünnepe. ImádkÓZUúazRégente: rzon ava.. I f~"i OJ'hold január 3-átl',
o v e(Yház misrniójAirt.
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AJe~icl~!lt uz l sl en üJvözitő Ilegyeime míruí en embernek: Titus 2, 11.

El;yhozlörUne/i ~mlél"zt./ö [anuár h6ra: 1. Zwin~1i Ulrik - 14&4; Szeberényi Jáeos " l1al.-
2. Luther nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 189Q. - 4. Gradecz! Stan.ith Horvátk
Gerlldy t J597 Kolbenbeyer Mór t 18S4. 6. Belgioiosl) a kassai evangalékisuktól elv elte a
!1itomplomot 1604; Zvonar.ich Imre S a csepregi vértanuk t 1621. - 7, A nikolsburgi béke
r:lliljkálása 1622: Györy Vilmos' 1838, - 10. A görögnyelvű Üjtestamentum elsö kiadása
r-vomtatásának befejezése 1514. - 13. Spener Fülöp, Jákab • 1635. - .14. Átoklevél Luthe,
ellen 1521. Gerok Károly t 1890. - .!S. Södcrblom svéd érsek' 18ó6, - 17. Luther utolsó
witteubcrgi prédikációja 1546, - 19. A münsteri anabaptisták leveretése 1536; Sárkány
Samuel' 1823 - 20. Hans Sach t 1576, - 21. Fliedner Tivadar· 1800, - 23, Honter
.l ános t 1549.; Dr. Schneller Istvén t 1939. - 27. Kassai ",sinat Eg,-i Lukács ügyében 1568.
- 28. Nagy Károly császár t 814. - 29, Luther Mártonné sz. Bóra Katalin • 1499; Zwingli
Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos i' 1890, - 30, Gerok Károly • 1815; D. Payr

Sándor t 1938,
;Jagyar törléneli emlékezle/ö: 1. Petőfi Sándcr " 1823, - </. HI. Endre az utolsó Árpádházi
király t 1301. - 16. Mikszáth Kálmán • 1849, - 17, Vajda János t 1897. - 21. Madách
Imre· 1823, Ybl Miklós Budapesten t 1891. - 26, Gyulai Pál Koloasvár-t • 1826. -·27.
Ady Endre Budapesten Í' 1919, - Z8, Benezur Gyula· 1844; Csokonai Vitéz Mihály t 1805.

~ 30. Virág Benedek 'j' 1830. - 31. Bajza Jryzsef • 1804. ,

Gazdasagi tudnivalók
január hóra.

Otthon: A gabonát szorgalmasan
kell Iorg atni, a -vetörnagvakat gondo.
san tisztogatni és előkészfteni a ve-
tésre,

;.... A rnult évi számadásokat zárjuk le.
A 'gazdasági, 'mérleget kész ítsük el a
folyó évre.

A tűz es betörés eile.ni, valamint
életbiztosttások megújítandók.

A mezőn: Megkezdjük fl trágya-
k.ho rdást é: terégetést. A mesgye ár-
kokat javit.iuk ki. A hiányos határje.
leket pótoljuk. Enyhébb idö ese lén a
szántókró! elvézetiük a' hólevét. A víz-
levezető barázdákat kiigazítjuk.

Az istállóban: Ügyeljünk az állat-
állomány gondos takarmányozására ..és
mérsékelt jártatására. A pihenő állo-
mány takarmányozasa kissé csökkent-
hetö, A csikóknak, borjúknak. maia-
cokriak bövebben almezunk.

A g)jümölcsösben: Hernyóztatunk,
ftág\~;az't.!~lk -és gondoskodunk oltóg aly-

'Jyakr6!; amelyeket tavaszig a pt;tcében
t,sz:íraz hornole közt t~lr_~t.ink. ')

A, ~aromfi udvarban: Az ól~kat- fo-
J ' "kezott mérfékben kell tisztogatni, rní-

"vel il tyúkok tolni kezdenek. Ha rnalá-
táva!; pörkölt zabbai etet.jük a. tyúko -. '
Kat, hamarabb tojnak.

, I

.............................,

..........•y., ..........•.• ~••..,•..•.....••

"
...........!,:..................•..::...

.................. ~.•..; " ......................•............ ............ , !.

'1 .,
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I Evangélikus
!

Magyar
keresztnevekNapok 1 Nap '/

kelteInyu«la (
o. p. o. p,-, __

Ignác pk-.-v-t.--·
i
'-tz·-el-ö.-JU-tó-C.-----;':..:....7112116144I fT

Gy sz B A ~Opika, Szironj'. ·1I1t. 7 10116146 ....\.... • • • • 4\ - 4\, ,

Római
katolikus

1,' Pént.
2 Szo.

!Ignác
[Karolin

6. hét.

3lVas •.
41 Hétfő5, Kedd
6 i Sz~r.
71 Csüt.
~!Pént.
9 :Szo.

'e. hét.

7. hét.

Vízkereszt után 4. vas,\rnap: Máté 8, 23-27; 40. zsoltár 2--4 ..

iF4. Balázs F4. Balázs Pk.l Csa,pó,Csapod, Tele,gd 171 9116147 n
[Ráhel Korz. Andr. ,Gyalmaz. Kósa 7 7116149 ~
!Ágota Ágota sz. vt. I Ösöny.CJsönke, Szered 17 616151 'E:
W~~~~tya 1~~~~~iJ~p.1 ~~::~~:;;;:::: Z.lők. I~~i~~~':
1Aranka Máth. sz. Ján. , Becsend, Káne 17 2 1655 jf
'Abigail !Alex. Cirill ICseder, Tab i7 01656 d

Vízkereszt után 5. vasárnap: Máté 13, 2+-30; Jer. 18, 1-10.

Hetvened vasárnap: Máté 20, 1-16; 1 Mözes 22, 1-13.

IHetv. vas.

I
Konrád
Zsuzsa
,Álmos
IEleonÓra
[Gerzson
'Alfréd

10 IVas. IF5. Elvira F5. Skotaszt. I Csekmö, Zádorft.. 6159/16158 d,
} 1 '\ Hétfő IBertold Lurdi M. ' ·Áldá.ka. Henyl! 6157 17 O a:
12 Kedd j'Lidia 7 szervita al. IICerec.ény. Mada 655117 2 .A-
13 Szer. Ella R. Sz, Kat. ' B;nyóke, Onga 655117 2 A14/' (süt. iBálint IBálint vt. Adon,.,Pató 653 17 .• ~'
15 Pént. IFausztin lKolom. Kol. 'KeeelödvSztrond 615117 6 :::
16 Szo [Julianna IJuliannavt 'Fe/hőke,ielemér.Zelé 649178-1J'--_!_~--·_--~--------'--------·--~-----------~~I~ '~

8. hét. Hatvanad vasárnap: Lukács 8, 4-15; Ámós 9, rl-12:

24 I Vas. IHatv. vas. jFHatv.vas.I,BCrenCB,DObó '. 16135171201 <fl('
251 Hétfő !Géza iGéza vt. ' ,:Géza. TarcaI 63417 22 ~
2~ 1Kedd iSándor 'K. Sz. Margit I 'Gyözö,Gyözik •• Tarzó<6132 17 23 ~
2/ 1 Szer. ! Ákos IGábor Passz. I Bátor, -ba, Berze:Berzike '6!~0117124 tr'

·2R!Csüt. Elemér Rornán ap. 1 Árvád.Árooc.Fra.Ele•••.ér •.•' 6128117126 ~.

Böjtelő hava. Télutó. I ~ ;::~f~nYVütozáiat. I ~ - .- .
, Készii1j'a böjtrel'

Régente: halak hau: '*"" ú,1 w,,;, 'jhold február l-éa. l ' '

17 [vas.
18 Hétfő
19, Kedd
2' II, Szer.
2 i Csüt.
221Pént.
23 ISzo.

F6. Hetv. vas. l' Edömén.Ssekcsö
Simon ok. vt. KáI. Köte. Vejnó-
Kenrád hv, 'Szende,·Szen.lih.

Aladár pk. - Aladár.Öned
Eleorióra .Opos, Szögyén

'Péter székf. Keve , Arács

'Dam. Pét. et. Levéd, Szemere, ...,.ke

6147117 10 ffJ!l
614611711 ~
614517 1~ Iwt-
6431714 tr
61411716 M-
16/391717 ~
16137117 19 ~
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Minden gondotokat oatt v~s.séfá, merl n.ki 40Tldia van reátoh, 1. Péter 5, 1.

F.e·yhdttörléneli emléh ezt eíő február hóra: 1. Bethlen Gábor " 1580; Caraffa vértörvényszéke
múködéllSfick megkezdése 1687. - 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása 1644. - Székács
.Jözsef " 18Ói; Löhe "Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp Jakab f 1705. - 6. Kámory Sámuel
• 1830: Ccékus István t 1890. - 7. Ráth Mátyás t 181Q. - 8. Az 1790-91-iki 26. t.-c,
Megállapítása a pozsonyi orszal!2yúlésen. - 9. Kiss János t 1846. - 10, Szeberényi János t
1856. - 11. A magyar g.lyaraQo!<at Ruyter Mihály kiszabadította rabségukböl 1676. - 12.
Schleiermache r Frigyes j' 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798: Huszár Dávid Pápán
bevégzL a hiedalb er gi ké té elsó magyar kiadásának nyomtatásút 1558; Vitnyédi István t 1670,
- 14_ Geruaul Teofil t ,1841. - 15. Sárkány Sámuel t 1911. - 16. Melanchton Fülöp' 1497.
- 17. Sibólti Demeter t 1589. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi
íejedelemrué választása 1605; Löhe Vilmos • 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben
15~6; uoa' Péter * 1712: Bornemisza Péter • 1535 It 1586): Reúchlin János o· 1455. -
2$. Zíegcnbaig Bertalan • 1719. - 24. A debreceni zsínat MeHus juhász Péter elnöklete

alaH 1579: Bahi] Mátyás' 1706, - ·Z5. D, Payr Sándor· 1861.
Magyar t árténeti emléh e;t.tó: 1. Az első gózhajó a Dunán 1831. - 2. Eötvös József báró
t 1871. -- 4. Barabás Miklós " 18to, - 5. Kisfaludy Károly' 1788: A gyózelmes branyiszkói
csata )849 .. _. 9. Bolyai Farkaa " 1775. - 13. Brassai Sámuel " 1800. - 14, Berzsenyi Dániel,
Nikla t 1836. :- 18. Jókai Mór, Komárom " 1825: Zrinyi Ilcna, Nikodémio t 1703. - 22. Bad
Péler· 1712,·- 24. Mátyás király' 1449: Bessenyei Győr~y t 1811. - 27, JÓsik. Miklós t 1865,

"'~'!l'::'''''''' , .............. ,.,
)

Gazdasági tudnivalók
február hóra.

.... 1. .

Ótthon: A vetőmat;vak elökészítés, ., , s.;

se. A magnak való tengeri válogatása,"
.morzsotasa. A vetőmagvak csiráztatá-
sa. Leltári tárgyak jókárba hozatala.

A mezön: A trágyát kihordjuk és
elteregetjűk. Az olvadás okozta víz le.
vezetése. Ha az idő kedvez, a zabvetés-
nek elökészltjük a földet." A vakondtú-
rásokat elegyengetjük. "

Az istállóban: A vemhes állomány .
gondozására'<. különös gondot fordl." ".
tunk. Az ig ás állatnkat jobban takar- o·í

mányozzuk.
A 'gy.ümölcsös~en; A magról kelt 11..,

fiatal fákat, ha -az idő engedi ki kell '.~.
ültetni. Némely g,~ümölcs'ffi,agvat (diót,

...,.L .mandulát) ,igen jó ebben a hónapban
elvetni. A metszést . idejekorán el kell , .
kezdenis míelött a fában beállana a
nedvkerlng és.". A dugványok' szedése,
oltása, hernyúzás- e hónapra vár; A fák
környékétr-tr ágyáznl kell.

A szőlőben: A trágyát széftereget-
[ük. Ha ősszel nem végeztük ·el a met-
szést, enyhe ·úl.őben eszközöljük.

A kertben: Meleg ebb vidéken a pet. . , ,
rezselyem, .zeller, sárgarépa,. spenót,
köra] horse "már elvethető, ~

A. méhesbenr Akasokat rnelegen!tet! tartaní. Az egerek irtandöle. r..···..······· .

'1....•

. .
............. ,

·..·..··....··....·····..·······l
· 1



MA~<iUS

11 Pént.
2fSzo.

9. bét.

3 i Vas.
41I-Iétfő
51' Kedd
6 Szer.
71 (süt.
81 Pént.
9 Szo.

la. hét.

]O'Vas.
l! Hétfő
12 Kedd
-13 Szer.
14

1

(süt.
15 Pént.
16, Sza.
U. hét.

- ~ ~--_ -*1.. _
II Evangélikus
;

------1
RÓMai

katolikus ! ! Nap loo\[I kelte ) ny~;g-;;;Ies
o. p.1 o. p.

Ma~yar
keresztnevek

. ;AI~in j~lbio:1 pk. .i Fáncsolv, "Saendíí e 16126117127, ~
ILuJza jSlmph~p. 1 I Ajándok .1624117129, n

ötvened vasárnap; Lukács 18, 31--43; Ezsaiás 52, 13-15:------

lötv. vas. I'FFarsang v. I Kölp, KőlPénke:csillavérl6il23l17131 'I~ ~

IKázmér ,Kazmer Ele, Gyöngyös, -he i6 21 17 32 ~
IAdorján jözséb I Dercsika, Ösze 16,19117133! ~

[
GOttI,ieb /Hamv.sz. ttt 1'lharos,lharka,Oneor 6117

1
17135'1 jf

Tamas Aq Sz. Tam. I Csepely, -ke, Réve 16;15;17137 if
jZoltán Ist. János ZoJtán,Zsolt,Réka 6113117139 Jf
IFranciska IFranciska I Becö, Becődí, Ten~ 61DI17 401 d

Bőjt 1. vasárnapja: Máté 4, 1-11; llV\ózes. 3, 1-15.
Ft.Jnvocabt Fl. Invocabit Cselény, -nke: Somló 6\ 91171'41!d
Aladár Szilárd . Borsa, Borsod, "Saí lárd 6\ 7117 42~ Jf",
Gergely 1.Gergely pk, Baja, Ináncs, lruincso 6; 5

1
17141

1
' Á

j
Krisztián jSzabin . ,1. "Illmériee, 'Sellö 6\ 3117146, :::
Matild 'Matild .Aboss a 6' 1)171471 ::::

!
Nemz. ünn. /Nemz. ünu. .t Nemesd. ,i,Szepcs, -lee 5159 17/49'. ,id
Henriette Geréb pk. Suránd, Zádo! i~158117 50l ,~

Bőjt 2. vasárriapja: Máté 1'5, 21-28; 2 Mózes 14, 13-15.

17 IIVas.
IB Hétfő
19 Kedd
20 Szer.
21 Csüt.
22 Pént.
23 Szo,
12. hét. --~--~~------~~------~----~~----~------~~
24'Vas.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szer.
28 Csüt.
291 Pént.
30 Sza.
18.-iiét:-
31 IVas.

IF2. Rem. cerlF2. Rem. cere , Abos, Oros, -ka ,51'56f1715111~
'Sándor, Ede iSándor pic "Kszon, "Filrjecske . ..: 5

1
54,1753, ,7fif

József l.Iózsef I Keccl, Kecelle '5152117154 t#
Hubert IB. Csák Mór, Csák, kötön, 'LeTlgő 15!4917156 H'
Bende~( IBenede~ ap.' Bc~degüz.;'~c1á", !forka 15147 17157 ~~
Oktanán IG. Katalin Cséka, Tuhore 1545 17,59 .,..~
IFrumenc IViktorián vt: A Magod, Karlal, Kart'alla r5:44;181 O ~

Bőjt 3. vasárnapja: Lukács n, 14-28; Zakariás 3, 1..-5.

IF3. OculiF3. Oculi I Séllye; SéIly!ke '5[42\18\' l' ~
[Irén *Gy. o. B. A. 1 J\1etö, -ske, ~rnye 5169118 3 ~'

j
Manó Emanuel Dabas, -l{a,Doboka, Makó 513.7118',4 it
Hajnalka Dam János 1 Alpár, Tuboly,-ka. 5'35118 6 -t9

IGedeon Kap. János '1 Katapán. Kupa, Bocsa, 533118 7 :f
ICirill /Auguszta I naracso-.ha.,.Szatmár, ;~a . ~ 32h8 91 rA.
ilzidor Kerény I Urk0'lY" Za'Jzon, /0,29/18 91 Á!

BÖJt 4. vasárnapja: János 6, 1-15; 2 Mózes 16, 11-21.

F4. Laetare IF4. Laetare '1 Dele, Déllö, Toldos, cha i51~27i~8Ilf I cf.€

Böjtmi:: ~1:r~·~.""'?~~J~5.
Régente: Kos hava.

A hold f~nyváltozásai, !
~ Március 2-nn. I Itt a böjt!



Imé "= l st ennei: ama báránya, aki elveszi o. uilág bűnei/o János 1, 29.

Egyháztörténeti emlékJ!7:/e/ő március hóra: J. Luther elhagyja Wartburgot 1522; Bad Péter
t 1769. - 5. A mal!yar evangélikus lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkivüli törvény-o
.z·ék elé 1674. - 6. Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwlngb Frigyes- wt. - 7. A brit- es külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
QrSrgy • 1762; A spanyol inkviz ic íő elfőr-lése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. - 10. Batizi
Aadrás beiratkozott a wittenbergi. egyetemre 1542; Fabó András' 1810. -12. Gerbardt Pál'
~. - 15. Karsay Sándor' 1814; Torkas László t 1939. - 17. Geduly Lajos' 1815. -
18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid' 1813. - 21. Bach Sebestyén' 1683. -
2Jl. Abádi Benedek beiratkozott a wittcnbergi egyetemre 1543; Franeke Ágost Herman' 1663;
l'4." pápa Becsbe érkezejt. hogy ll. Jflzsele! a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású
<elld~leteinek visszavonására bír ia 1782. - 24. Ruyter Mihály .(I.dorján • 1607; Bél Mátyás
• 16fU. - '26. Luthert megidézik Wormsba 1521. - Z8. Comenius Amos János' 1592; A
z~GI••<ú zsinat megnyítása 1~1O. _.- 29. A schmalkaldeni szővetség megalakítása 1531.. -

. 30. Máría Dorottya nádorasszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.
!fJ.!!~yaT történeti emléh ezí ető : 2. Arany János' 1817. - 5. Nagy Lajos király' 1326. - 12.
J(tuihh'Y Pál' 1810. - 16. Hunyadi Lasaló t 1457. -- 17. Kármán József' 1769. - 18.
~~ligeti Ede • 1814. - 19. Pézmény Péter t 1637. - 20. Kossuth Lajos Torinóban t 1894.-
25. Faludi Ferenc' 1704.. - 27. Ii. Rákóczi Ferenc, Borsi" 1676; II. Sylvester koronát

kiild a magyar királynak 1000.

....·..·j ....'L'l

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

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

A mezőn: ,A vetés folytatása, A fel.
fagyott ősz iék száraz időben lehenge.
relendök.

A réten; A herések, lucernások, le-
g-elök éles fogassal megboronálandók.

Az istállóban'. Ha a csikók 10-14
naposak, már- zaboltatjuk őket. A kan-
cát 3 hétfel ellés után. már rnérsékel-
ten :gába' foghatjuk. A borjuk tiszto-
gatásat és nyír ásat nem kell elhanya-
golnl. Az igás állományt a fokozott
munka alatt jobban kell abrakolni.

A gyümölcsösbent A gyümölcsmag-
vakat ej kell vetni. A bujtásokat. dug-
ványozásoka t most Iog anatosítjuk. A
fák elült etése most biztosabb, mivel a
talaj már átmelegedett. A bogyós gyü-
mölcsöket szaporítani kell.

A kertben: A spenót, kel. sárga' és
vörösrépa. késői borsó, kaiarábé, fe-
Iessaláta, végül a koraí bab elvetendő.
Amelegágyak szellöztetésétöl," beár-
nyékolasától, -perrnetezésétöl, meg ön-
t özésétöl függ a palánták f'ejlödése. A
spárgaágy gondosan porhanyítandö,
.~·ondozandö. A sz amócaágyakat meg-
kap~íljuk.

A 'szölöben: A magas 't'ekvésű szö-
lőkb'ÚI, ha az :d6járás megengedi, S
a matszés az előbb: hónapban már
megtörtént. nyitni lehet.

A méhesben: A méhek sz ép idöben
már megkezdik a kijárast. Ügyeljünk,
hogS- a méheknek mindiz eleg-endő
tápláléku, leeven.

..... ,.1, ,,, ..

···"r;:.:.;,:

.,;;,..
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i vangélikus t<atolikus,' keresztnevek ,'kelte Iny';gta.! ~ ..__ ~ .~~ ~ • ~o. p. o. p. ,

IIHétfő '\HUgÓ . [Hugö I Hagyód,H.agyóka 15125-'181121~
'2 Kédd Áron . \FerenC I loa,lbááka 1'512311814l ~~
3 Szer. Keresztély Rikard pk, ,Bénye, 'Gyöngyvirát 52118 15 ~
4 Csüt. IIzidor Izidor pk. Siló, -he, Turdos ',5 19 18 171 1>'
5 Pént. lvince - [Ferreri Vince IVasárd, Vasárka, 'Petúr ,Sil718 171 d

_Ő-,-S_z_o_.. _-,-IC_o_·I_es_z.tin !Cöles~t~n 1 Csát, Taksan i5 15 181.!_~1,~
(4, hét, BÖJt 5, vasárnapja: János 8, 46-59; Ezsaiás 50, 4-11.
.--:---._--~-- ---_ ...

li 71 Vas, !F5, Judica F5. Fekete v. I Ár ,ád, Arpááka 15 13/'l8 211_~_
.. 8 Hétfő Lidia Dénes pk.:: Kölcse,Kölcsike . j5 11 1822

1
.h.\-

9 Kedd [Erhardt Konrád Csomon,'Pillangó 45 811824 A
10 Szer. IZsolt Ezekiel 'Büvel1ó,Gyalán,-t /51611825\ ~
II Csüt. ILeo Il.Leóp. "Da liav Bane . 5 5,18126 ~
12

1

Pént. Gyula Fájd. Szűz. ?yula, Sz~jol~-h« ji5\ 3118128
1

1 ~

13 Szo.· Ida Hermenegild I ;Jtény,(jt.nk •.. · 5 l 1118129 pef
15. bét, Virágvasárnap: Máté 21, 1-9; 111. zsoltár ~ Nagypéntek: János 19, 16-30; 3 M.ó~~

--,-------c---- 16, 29-34:.....---,- --:-_

1-41Vas.' IF6, Vírágv. IF6. Virágv.~1 sea, Katon !41?9Ií8131 I ~
J 5 Hétfő Atala Anasztázia : Etes, Kecsed,Kecsll,-k« 14 st 18 321 i~

'16/ Kedd Lambert Labrei B. Jó. ~Enik6 .4 b5 18,34 k~
.17 Szer. Anicét Anicét p. Etecsény 4 54 18

1

135i ~'k...
18 Csüt. IlIma Nagycsüt.., Elemér,'Csinos, Zata 4521836' ~ ..
19 Pént. Nagypéntek Nagyp ttt. I Écs, Écsi, Sarkad 4 50h81381 ~
20 Sza. ITivadar Nag=~zombJ Acsar:'Kincsóke l4148118139i' ~

18, hét. Húsvét 1. napja: Márk is, 1-8. 118. zsoltár 14-24.
Húsvét 2. napja: Lukáce 24, 13-35; 16. zsoltár 8-11.

21 I Vas.
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szer.
25 Csüt.
26 Pént.
271 SZD.

.17. hét.

28 Vas.
29 Hétfő
30 Kedd

IF. Húsvétvas F. Húsvétvas. 1Csomád, Karancs., Szalács 1-4146!]8141 ~
Húsvéthétfő *Húsvéthé-tfő 1Legénd, 'Aranyos 14144118143 tr-
Béla Béla pk. vt. 1Béla, 'Tavasz 14142 1814~ c;t'
György György vt. Győre, 'Méhike 4141 18145 :f,
Márk Márk ev.' II Tallód,Ta116ska, Dédes 1413918\46 ~,
Ervin Marcellin xene, -k~, Köllód 4137118]481 ,~l

IArisztid Kaniz. Péter Káta, Kátoly,'Pintyó 43511849 ~
Húsvét utáni 1. vasárnap: János 20, 19-23; 1 Mózes 32, 24-31.

Fl. Quasim IIFl. Fehér v. ! ,;al;~s~ö.lcS'-ie«, 'r.ivál! 1433 18151 ~
Albertina Péter vt. 1 Csegö, -he, Técsó,-ke 1432 18,52 ~
Katalin Katalin I Irnek (Irnák) 1431 18153 ..•tr

Húsvét hava. Tavaszhé,
Régente: Bika hava.

A hold fényváltozásai. 1

~ Újhold április l-én. i
Feltámadunk!



9

Betegségeinhet Ö oiselt e i.' Id;dalmainka/ hordozá. Ésaiás 53, 4,.
"" .,.. 1:. •

Egyháztörténeti emlékezi elő április hóra: 2.' Nagy Károly. csáseár " 142; Luther elínduh
Wormsba 1521. - Bodelschwingh t 1910. - 3. A rózsubegyi evangélikus zsinat megnYit?s"
1707 (április IO-ig tartott):'- 6. 'Dürer Alber t .']' 1528. - 7. Wicheru János Henrik t i88\.
- 12. Hrabcvszky György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumávala
hugenbtták (francia protestánsok), vallásszabadságát biztosította 1598; Ráth Mátyás' 1749.-.
U. Györy Vilmos t 1885; Gustav adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy Mihály
erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második prot es táns nyomdát alapítja, az elsöre 1672-b••• ,
adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi gyűlés előtt 1521: - 18.
Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi birodalmi gyülésen 1521; 1. Rákőcei
Gyürgyné. Lorántffy Zsuzsanna 'f 1660. - 19. Az evangélikus rend ek protestálnak a speyeri
birodalmi gyűlés .határozata ellen 1529; Melanchton Fülöp t 1560; Bungenhagen Jáno. t 1558;
Nagy István evangélikus superiniendes t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejede-
lemévé választják a szerenesi országgyűlésen 1605. -r- Tessedik Sámuel' 1742. - 21. Huttea
Ulrik' 1488; Wichern János Henrik '1808. - 22. ,A kons tanai zsinat befejezése 1418. - 'ilf,
Gyurátz Ferenc' 1841. - 28. Az elsö magyarorazági diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895,
Magyar tbrténeti emlékeztető:. 3. Ver~eghy Ferenc' 1757. .;- 4. Köröaí Csoma Sándor '178~,
- 5. Kármán József t 1795. - 6. Mátyás király t 1490; Ybl Mikló s " 1814; Va. Gereben'
1823. - 8. Széchenyi István gróf 18(i0. ,·t 173.~. ,- 16. Katona ,József, Kecskemét t 1830. -,
18. Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 22. Tisza István gróf • 1861. - 28. .Iöaika Miklós báré',

. író • 1794. '- 29. Széchenyi Ferenc gróf • 1754. .', .'

Gazdasági tudnivalók
. ~prilis hóra.

Otthoni! Á. burgonyát vetésre elő.
készítjük .. A. lucernát, vörösherét és ..~," ,.., ".."... . Of

kenderrnagot" vetésre készletben tart.
juk. A magtári készleteket "forgattat- """"""'''''''''''''''''''''''''''''''';''''''
juk.

A mezőn: Bevégezziik a vetést. EI- .".." ';..:..," " """""
rakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a teng erit, babot és csa- ..."...."'<",~ ••",r,>••" ••"" ••"""."' •. "'"'''''' " ••" •••" ••" ••••. """"" ••••""",,, .

lamádét. ft, ,
Az istállóban: A növendékmarhák !:.....,',./.~.,:, ..,""'''', ..,...,,',....,..,'''''', .. ,..,"',."..,',..,,..,";':"",.,""',.

fejlődésére különös gondot fordítsunk.
Az Igás :á!1atokat jól takarrnányozzuk.
A növendék állatok, ha elég erősek, le-gelőre bocsathatok. A zöld takarmány- "" ,..." " " ..,."...,.,,,,,.,,,,.,, ..", ,," ,,,,,.'..,,,.,,,,,.
ra fokozatosan kell átmenni. Legelőre-hajtás előtt száraz takarmányt .kell ada- . " ,.,..~, ".."." " .
golni. A februári malacoknak elvá-
lasztására' gondot fordítsunk.

A gyürriölésösbem Az oltást és, ne .
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virágzás
előtt permetezés.

Á zöldséges kertben: A termelésre .."' ".." ",, , """ "" ", " ".,..", "."" .
kítelelt zöldségeket ,gondos válogatás '- \
után kiültetjük, A nyári .zöldség et d-."." .."..."".,....".".kítsuk, E:vetjük a babot és a második "".."..." .."""....1:"",....",, ..
borsót.; Hagyrna-, spenót-, retek-, ré- "" ""."""..""..,,,"'"'''''''''''''''''''' ""."" " ""•.

'Y:I:~~~.elül~~~~~ebs i1~~~~ó~eJ:s~p~re:~: 1 ,,,", ,"" ",,,',,, ..,,,.. ," ," ,.. .. " ""."" " .
~~~lá~a~~~;~~~~lja~~a~~itM:I~:it}~t ~ " " , ..l. ." " ,.. ,~ " .

. Az uborkát, dinnyét, s a melegágya- '
kat éjjelenként bef'edjük. A salátát, ká- .. " " ~"-.- -r-•••-•.•--.••'.~••~•••-e•••""'•.••••." ..•.

posztát, parad.csomot kiültetjük. ÍJ ,

Á szölöbem Karózás, kötözés. A , " ,.., ', " "..
szölövesszöt 'még most is ki tehet ül-
tetni.

1·····················
r

. ,,,,, : ,, ..

r

•••••••••••• , ••• , •••••••• " •••••••••••••••••••••••• ,. ••••• "" ••••••••••••• > •••••••••••••••••••••• , ••••••
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............................................................................................... ~ .



TAVASZUTO' M A' J U $

1 Szer.
2 Csüt.
3 Péat.
4 SZO.

1,8. 116t.

5 Vas.
6 Hétfő
7 Kedd
8 Szer.
9 Csüt.

lO Pént.
III Szo,
118. hét.

1<21 Vas.
D31 Hétfő
114 Kedd
1\5 Szer.
1\6 Csüt.
-171 Pént.
1<8t. Szo.

:20. hét.

19 Vas.
20 Hétfő
21 }l(edd

. !'lZ Szer.
23 Csüt.
24 Pént.
25 Szo.
21. liát.'

<

26 Vas.
27 Hétfő
l8 Kedd
29 .Szer.
JO CsUt. ..
31 Pént.

Római
katolikus

Nap'
kel te rnyugt-;-l q:

'0. P.I O. p. 1

Magyar
keresztnevek

.IF~lÖp !Fü!öp~ Jak. : Bank, SzaJk, S~alka 4i29118/'54'1 ~

'

,ZsIgmond I!Athanaz /'Égike j427/11856
1
d

Irma Sz. t feltal. / Cseme, 'Büszke. Ugocsa 1425 1857 d
Fiorián Mo~~a l Sárd, -ka. 'Tulipán [424 18í59 1 ~

Húsvét utáni 2. vasárnap: János 10, 11--16; 23. zsoltár.

F2. Mis.Sajtl F2. Nlisericor:' Dudar, Nyék ;4!22 19\. ol Á.
'IFrida 'János ap. ev. l' ·Áldó.~a, 'Napóka 1412019 21 Á
Napoleon fB. Gizella "Dclma, Jóbágy ,41919 2 ~
.Gizella lSz. József ün. i ssne, -h a, 'Ventúr 14 18191 41 :,:;
[Gergely INaz. Sz. Ger. 16sZény. Ösxéndi, Tar 416191 5 ,~'

/
Armin IIAntonin ' AJlagúr, 'Bogy6' 14\1519\ 71~'
Mamertas, __ H~!:..()!?...J:.~:·.,I Szécs, Szécsen. Széc.enk~ 14 13 19 8 ~
Húsvét utáni 3. vasárnap i- János '16, 1~23; Ézsaiás 40, 2~1.----
IF3. Jubilate !Fi.'Jubitate I öcs_~ny;,OCsél1k~---- -"14112 19i 9\1~
'Szervác \Pitter. Robert Gyöngy. "Éd eshe 411111910 H
IBonifác Bonifác' BajkavBakonv " 410 19111 tl
Zsófia Isalle János "Iudár, Tord~. 41 8 19!13 ~
Mózes Nep. János Bála, Ba.'tka. B.olond 14)719114--(id
Pask ál 1Paskál hv. Husvéd, -ka . j4 6 1915 ~
Erik IVenanc "Csengellii.Tegre, T"gzö 14 41917 I i4:

Húsvét utáni 4, vasárnap: Jánós 16, 5-15~ Zakariás 13, 1.

Cantate !F4.Cantate I Buda, Budánka, "Ara' 14i 3119118-19~
Bernát [Bernar din i Aluttyán, T,úrul .• -csa 41 211920 <f
Konstantin IB. András ; Hösed."HOsik., "Sziid eli : l41 1119t201 ~
Julia Júlia sz. vt. ~ Gvulácsha .., 4i 0191211 a.'i1
[Dezső Dezső pk. vt. Sxada, Tékcs, Tékesdi ;3'\5919 22! ~
iEszter Ker. segíts.I,.Dalmad, Gyökös, 'Rob, '358119124', r.l
!Orbán ,YII. Gerg. pk.: Csatád, Szönesöd, Old. 315711925

1
c..t?

Húsvét utáni 5. vasárnapi J:\!lOS 16, 2~0; 2 Mózes 17, 8--15.

IRogate :F5. Rogate : Csemú,'-ke. Fügcd

[Béla ,!Béla vt. I BéJd.. Torraos , -ka

I Emil !.ó..goston I ,úr, l,elle{p'ünk.l Csenád

M' P· M d "Kajdon, Káma ~. I
axim 1 azz! 1 ag. Úid, K~zdi."Ékes '

Mennyb. Ü. IAldozócsüt. .' I

Petronella Kegy.-ószt. B., 'Dalló;Kevc, Keoihe

:.\\enuybemenetel ünnepe.
Régente: Ikrek hava,

.
r-
i A hold fényváltozásai.
1 ~ Újhold május l-én.
i ~ Újhold május 30-án:

Krisztus él!



·J\kiÍtet l st en Leíh e oez erel . azok istennek fiaI. Roca. 8, 14.

i:gykáztötlen.ti emléket/ető május hóra: Z. Szegedi Kiss István -;- 1572. (" 1505); Kagy istvaa
-e,an~élikus superintendes • 172a. - 3. Bevthe István -;- 1612; Pósaházi János 'f 1686; Gyurátz
Ferenc t 1925. - 4. Luther Wartburgba vitele 1521; Livingstone Dávid + 1873. - 5. Bölc.
Frigyes t 1525; Il1ésházy István 'i' 1609; Zsi linszky Mihál'y " 1838. - 7. Sickingen Ferenc
t 1523; Budai ..Ezsaiás " 1766; A ·Prot. Orsz. Aryaha. alapitása .1859. 9. Zinzeudor i Lajos
~róf -r 1760. -- 12. Wasa Gusztáv' 1496; A herrnhut i testvérfelekezet, m in t független önalle,
keresztyén kőz ősség megalapítása 1127; Wimmer Gottlieb Ágost" t 1863. - 15. Münzer Tamás
Iúaadó para.sz tj a inak leveretése 1525; Nagygeresed i egyezség 1833. A prot. egyházak seerve--é ee iigyében kiadott cs ász á ri pátens visszavonása 1860; Luther ki skaté jának megjelenése
1529. -19. Alkuinj' 804; Az ~Isö némel istentisztelet Wittenbergben 1525. - 20. Ti!ly feldú1ta
Magdeburgot 1631. - 21. Fry Erzsébet' 1780. - 23. Sav onarola elégettctése 1498. A harminc-
éves háború kezdete. Mar-tinita és. Slavata helytartókat és Febr-ieius titkárt a vár ablakából'
-kidobták 1618. - 21,. Dürer AIQ.~/i'· 1471. - 25. Á birodalini átok kimondasa Luther ellen
Wormsban 1521; Baltik. Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf Láios gróf' 1700. - 27. Dante'

1265; Kálvin János i' 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.
Magyar történeli emlélrezí eíő : 1. Zrinyi Miklós + 1618: Munkácsy Mihály t 1900. - 2
-';orlicei áttörés 1915. - 3. IV. Béla király t 1270. - 7. Berzsenyi Dániel' 1716. - ~.
,atsányi János t 1763; Hentei elkezdi lövetni Pest városát 1849. - 26. Balassi Bálint t 1594.

28. Mikszáth Kálmán l' 191? - 29. Izsó Miklós j' 1875. - 30. Fáy András' 1186.1 Gazdasági tudnivalók
~ május hóra.

J
Otthon: A rnagt árakat, hombaro-

';.:.kabt ShZel!dő~tetjÜk!.. ~ .csűr déS .szérüskkert
a e or asra. elökészíten Ö. rn.vel é-
sőhb .err e idő nem marad.

A 'rnezön: Vetések gyomirtását foly-
tatjuk,a répaf élék, len, kender, cirok
verését ~3 utánvetését befejezzük. E'ö-
készit.iük a köles. és rnuhartáblákat. A
takarmány és rozs etetését megkezd-
jük. Vörös here, baltacin. lucerna, zöld
takarmány, esetleg 3 széria kasz a ahi
kerül.

Istállóban: A zöld: takarmány .ada-
golására való fokoxatos. átmenetel he-
f'e iezzük. ;\ korai csikókat elválaszt-:
juk és ':gen jól zaboljuk. A befogásra
érett csikókat és tinókat c, jártat juk,
fokonatosan bcf oajuk, hogy hordasker
használhassuk.

A. gyürnölcsösben: A' fákról a vad-
sariakat el' ke'I távolítani. A hó rná-
sód'k felében kezdjük a szemzést. A
hernyóz ás, paizs- és levéltetű irtásra
gondot Io rdítunk. Virágzás előtt per-
mctezés ..

A zöldséges kertben: ,PI vetörnag-
termelésre szűnt uborka, dinnye, sa-
láta, retek el vetését befejezzük. Az
uborka, dinnye, tök szabad földbe ke-
rül. A..rneleg ágyba vetett dinnye, ubor-
4\8 indái 2--3 levéllel a termés felé ki-
irtandó (herélés).

A -szölőben: Az első virágzás előtt 1..···
meg kfJt történni az első Ikapalásnaif· I
Rapál<""l'.or a földet jól f'elf'oraatjuk." .....
A dudvákat k: kell gyornlálni.' .Perme-
tezés. - l..···

. A rnénesben: A méhek ebben a 116-,
napban rajzani kezdenek. li. ra iokr a ,7 ·)

, vigyázni kell éő' befogni. A kasokat- a'l '
pó)dJrí~()),t(,j tsztorra tn i kell. .

.t '.

!1

. ~~.

........ HH.y ..

...... ···..·1
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. Nap 1
1 kelleInyugtaI q:
o. p., o. P:';"'-i--

1 ISzo. [Pamfil [Pamfil j Kndocsa,Ajaács 13151119j32j A
2--2.-'-h-é-t..~--'--~-~Mennybemenetel ;'npja': Márk 16,1-4-20; 110. zsoitár 1-4.
_-:-'- __ --, Húsvétutání 6. vasárnap: János 15, 26-·16,-4;1 Kir. 19, 8--14.

21 Vas. 1F6.Exaudi FB. Exaudi- Dengizék, Szentő, Vécse- 1315111933 Á
3' Hétfő IKlotild Klotild CseHő(Caec),'l/diká 3150 1934 :::
4 Kedd Kerény Kar. Ferenc Szöd, Szőny,Szőnyike 3501935:::
:cd Szer. Bonif ác Bonif ác pk. Csány,'Rázsony,'Zenó 3 49J19\36 ~
6 Csüt. Norbert Norbert pk. Tobor,Káld,Zerind 348119 37 ~
7 Pént. Robert Robert hv. ! Rasd,Rasdi 34819 38 ;~.-
8 Szo. Medárd Medárd IMedes,Siklód 131471191381~

23. hét. Pünkösd1. napja: János 14,23-31;Ezékiel 36,25-27.-- ---
_,-- __ ---,- -....:.Pünkösd2. napja: János 3, 16-21; Ésaiás 4-4,1~ .

.g Vas, F, Pünk. vas IF,Pünk, vas, Cigle, 'Jávor 13147119391 ti '
JO Hétfő Pünk. hétfő *Pünk, hétfő Bács,Uraj, -ka, Csém 31461939 tr
1I Kedd Barnabás Barnabás ap. Gorda, Gordáska 314bl19 40 ~.
12 Szer. Klaudiusz Fakundóí J. Adonka(Antonina) 314611940 :;~
]3 Csüt, Tóbiás Páduai Antal 'Barangó,'Firtos,-ha 3)461941 ~
14 Pént. Vazul Nagy Vazul '1 Eny'ed5,I1már 3146/19411 ~
15 Szo. Vid Jolán ! Jólánka, Öcse, Bés 3!46 19142~.
24, hét. Szentháromság vasárnaoja: János 3~1=-15;-4-Mózes 6, '22-27.--.
16 v~s.--1 Szthároms, 1Ft. Szenthár. Csemel, TömörHny-- 13146119\42! .i'
i 7 Hétfő [Töhötörn Rainer hv. . Madocsa, Bezeg, Dúl 3!4611943, i'::
lB Kedd IArr~old Efrém ea. .. 'Écsk~.'S%~relhe . \3\46 1943' ~
1!1 Szer. 'IGyarfás Gyárf., Pr t. Gy.ulánka ,34619 441 ~
20 Csüt. ,Ráfael Úrnapja Solymár,Solymára. \31461l9 441 ~'
21 Pént. IAlajos Gonz. Alajos Csizét,-he, öszöd,-h« 1314611944\ ~ '
22 Szo. Paulina Paulin pk. Akos,Szöked 1314619\44 lm{€
2'5:'hét. Szentháromság után.i 1. vas.: Luká.Cs!6,-19--3t;Dán. 5,1 9, 13-17, 2~tf
23 I Vas, Fl. Zoltá~ F2, Ediltrud I =: Keve:'"Kedö,-co - 3;:t7119-4q) jf-
24 Hétfő Iván Ker. Ján. sz. Erő_s,Le~~nte , 3'4719451 if .
251Kedd Vilmos Vilmos jM.ágOCS,Mágocsa,Darvad31471945 j.f
26 Szer. János, Pál JánosésPál Ogotáj,·Ogúz 3481945d,'
27 Csüt. László László kir. I Csitár,Hada 3!48 1945 d
28 Pént.. Arszlán Jézus Sz. Szív f 'Kegyes,-dí , 'Málka' ci49!19145 Á
29 Szo, Péter, Pál Sz.Péter.Pál Csere,~eszö,Keszi 3149!19145 A,.
26, hét. Szentháromság utáni 2. vasárnap: Lukács 14, 16-24; 3.6.zsoltár 6-11.
3O'Vas-,--'F2.-Pál----:Pál -e~!.--TApoz (Alpinián),KorCány'13:5011914Sr=-

Napok Evangélikus' Római
katolikus

Magyar'
keresztnevek

Pünkösdhava.
Régente: Rák hava.

A hold fényváltozásai.
~ újhold június 28-án.

KonfirmáclM
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Nem szé~.venlem a Krisztus evangéliumát. Róm. 1, 16.

iOtWháztlfrléneti emlékeztelő június héra : 1. A vallásszabadság kihirdetése ~' tordai on~._
;Eyalésen 1557;Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádaady Tamás t 1562,. Csepregi koll<fl1t~
"rum 1591. - 4_ Karsar Sándor 1'1902. - 2. Bonifacius t 755. - 6. Horváth Mihály kultu",,"
iJ\'iniszú:r 1849-ben a haza veszélyes állapotára való tekintett el erre a napra [szerda] mindee
val láelelekeaettöl megtartandó orszagos böjtöt rendelt. - 7. Wasa Gusztáv királlyá ""las,'-
tdea 1523; Gerhardt Pál t 1676. - 8. Rákóczi György· 1593; Franeke Ágost Herman t t1'J1i'.
- UJ. Apáczai Cseri .Iános " 1625. ~ 12. Szemerei ~atko:vieh Pál " 1743. - 13. Luther Mar •••••
ts Böra Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi .Jén •••
nyelvfanának nyomtatá s át 1539. 15. X. Leó bullája Luther 41 tételét átok alá veti 15~
Szú •• Karolj- • 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítésa Zinzendorf Lajos bérfhel ••.
dorli birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Műnzer Tamás kivégez tetése 1525. - 19. A nic."';
zsinat megnyitása 325. - 23. A bécsi béke megkötése 1606. - 24. Bugerihagen ~áno s " 1<J81!..
Gusztáv Adolf seregével megjelent Pomerániában 1630. ~ 25. Az ágo.taL hitvallás felolv,,"~
az augsburgi birodalmi gyiilésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. - 27. Eck k
li;arlstadt vitája 1519. - 29. Pál apostol lefejez tetése-. Rómában Nero alatt 64. A hagyom.a ••."

• szerint ugyan e' napon feszítették meg Péter apostolt fejjel lefelé. .'
Magyar történeti ~mlékeztetö: l . A vallásszabadság kihirdetése a torda; országgyűlésen 15&:(...
'Mátyás király bevonul Bécsbe 1485. - 4. Benyovszky Mör-ic gróf t 1786. - 15. Erkel Fer""""
t 1893.; Budapest. ."székesfőváros" lett 1892.•, - 22. Az első "",ozi", Maéyarországon 18~,

, :..,. 26; 'Kemény Zsigmond báró ·'1814. - 27. Brassai •Sámuel f)1897.

Gazdasági tudnivalók
június hóra.

AI·mezőn: Répa, tengeri és burgo-
'nya második, kapálasát szorgalmazzuk.
A burg onyabokrokat, m.ihelyt .annyira
növekedtek, feltö!tjilk. Abetakarított
zabos bükkönynek tarlójába kölest ,ve·
tünk, A repce és gabonafélék aratása
a hó vége felé megkezdődik.' A búza
aratását idejében kell megkezdeni, 'ne-
hogy a szem kipereg jen,

A baromfi udvarban: Most .történik
'a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészbaromfinak osztályozottakat

~gyúiúvei látjuk el. MásodIk 'osztályo--
> zás októberben, végleges osztályozás
decemberben .
.,' ft. gylimö\csösbeti: A férges.r lehul-

- -lott .almát,- körtéf és szi1vát a fák alól
.sertések számára fölszedjük. Állandó
szárazság idején a 'fáknak' tövéfjól
megöntözzük, porhanyóan tartjuk, a

'gaztól állandóan' tisztogat juk. Virág-
:zás után permetezés. \

A kertben: Kiültetjük a téli fejes-
,káposztapalantákat. A gyógy- és ,fil-

I szernövényeket érés ' idejé. be-n. 'sze'cf.Ji1k
.és, árnyékban ,,$.2t.árítva,: gondesan .osz.
tályozzuk. ", _ "

cA' szqlőUen: E hónapban" legelső. .te-
.endö az 1 úgynevezett törés, kacsozás,
vagyis letördelése a fölösleges vesszök-
nek, ami 'a 'legnagyobb elővigyázattal
történjék. Azután jön a szölövesszök-
nek a karóhoz kötözése. Második per-

,lTjetezé~:,:! , 1.

't. ,·A méhesben,:'A méhes tisz tántartá-
~á';'a I.~agy gondunk legyen. Tartsiik '
szem el.Mt lIZ utóbbi utasltásokat.

, II l' " . ,
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Napok
1. i Evangélikus Római

katoííkus I
i

Mag'y~r
k<:resztney.ek

! Nap .
J kelte j-;;Y;;gt.a' @
o. p. o. p.'

J U L 1 U$
-

1 Hétfő ITibold ' IJézus sz. v. i Vérbulcsú.Csege,Kapolcs 131511194.51::::
2 Kedd lOttokár Sarlós B. A. 'Sallód, -i, Soltony, -nka /315111945\'-
3 Szer. IKornél Mind. sz. p.' r run«, Nyuszti 3151 1944 ;;
4 C~ü~. !Uírik Ulrik pk. :lmola, Öcsád 3151 19 44 ~
5/ Pem. !Enese Zakk. Anta! Enese, sme, -he, Zete 3i52 19441 M
6 Szo. !l~zajás lzaiás pr. 1Giluádi,.~ác.ka,Sigér •• i. 3;53 19143 I~

27. hét. ~zenth~om~á'g~ánl 3. vasárnap: Lukács '15;.1-1Ó; Ezékiel 34, ll-Hi.

7 r Vas.. !F3. ~irilt IF2.Ci~.,.Met-' Bá~d',-ik-" (Pa-"t~~j,' -- 3i54119i43'! tt
8 Hétfő ITerez IErzs.lur.né I Csató,-ka:!per;es 31541911431 tf
91 Kedd Lukrécia \VerOnika sz. 1 Börcs, Várdó, VcirJócska . 3.155119421 ''''',o

10 I Szer. lAmália , Amália. Livöd , Lad, ·Z.ned;; 3'56 191411 ~
II Csüt. jLili IL Piusz p. ,.~8ente. Csentö, -Ile 3157119 40-1 ~
12

1

Pént. Izabella 'tGUalb. János, Abony [Patcrn.] 'ztu, 3i,58119140 II ~.
~Szo. [Jenö Anaklétp. Dér.D.erecske,Sz<)lát,-ka 31591939 t'
28. hét. Szentháromság utáni 4. vasárnap: Lukács 6, 36-42; Mikeás 6. 8.

:i I~~~fÖ irl!~~it'S~~·n~~~;~nt.1::~~:::J:;:~~Ö'''"'I:I? :~'II~~I,~-
16

r

Kedd [Valter .Karrn.Bi A. I S:őllós.-ke:Bodola .4121938.:fx
17 Szer. !Elek Elek hv. I Gyöllyörö, Ond, -ika :4,1 .3 191371 ~
:8 i (süt. ;Frigyes Kamill hv. '1 Kadán, "Csep píhő, Szemó .4 4 19136: 'iE
HII! Pént. .:Emilia IPáli Sz. Vince . V~rsény, ke. Biborka 1411 519135 GE

I I '1 . 1 I I
201Szo. Imés IJeremoshv. '1 E,esd(IlI.J,Keszöke 4, 6,19!34 ~
29. hét. Szentháromság utáni 5. vasárnap: Lukács 5, 1-11;.2 Mózes 19, 3-6. .
21 IVas. IF5. DánielF6. Praxed. 1, ~atacs, Csala. 'Ráska 4! 7119i331 j.f
22 Hétfő INt Magd. IM. Magd. I Csönge,.Szi"t~, Vajta 4/ 819i32 )f
23 Kedd Le:-ke. ! Apo!!inár Pk., ~t~ám (ApolL). Ka!ocsa 41°11913°1d
24 Szer. IKrisztina.. IE ..Kinga ' , Mondola, Vassany (Var.s.) ,4'11,19,301 d--
25. (süt. [Jakab [Jakab ápo I Tomor , -a. Boda/ka ,411119i291 d
20 i Pént. IAnna [Anna assz. lCsobán . . 14;12 19128j Á
27~ Szo. IOlga IPantaleon; r f:0nyód, Fon)!Q/<a, A)tooy 14114 !9126 [ JS.
30. hét. Szentháromság utáni 6. vasárnap: Máté '5, 2~26; 1 Sámuel 15-22-29.

~8 Vas. \F6. Ince 1F7. Ince p. j'Bars.': -ika, Csele, Ecséd 14Ii5\.19125!·c :~
2\-1 Hétfő IMárta IMárta sz. " "Raba, Virág, ·Vtrd~ka.. 4119 19;20 =
30 Kedd Judit [Judit vi.. i ',Arb9<, SzeJJiény '. ,12119l~8 'NSl'
311 Szer. IOszkár !Loy. Ignác J ·riJzinke,~leg=. -ke . :!!231~!Z1rl..I . , I ,~

Jakab hava. Nyárbó. I A hold fényv:~itozásai. 1. A le«siirgösebb filUnIrl-
Régent-e: Oroszlán hava. '!. Újhold [ülius ~i-án. 1, nál 13 fontosabb az Iw.ten,.o

.t .1 tiutelet
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l!.a lsten oeííink, kicsod « ell eníink ? Róre. 8, ?1.

l:kylÍa:!örl,;neti emlélee zteíő julius hóra: 1. Voes Henrik ~s Esch János Br űsse lben t6zloaiált
eacnvedtck 1523, amit Luther elégiéban énekelt meg; Bárány György t 1757.1" 1681).
4. Geller! Keresztély - 1715, Vallásvita Lipcsében Luther és Eek között 1519. - 6. 1. r-
római püspök Attila előtt 452; Husz János - 1369 és t 1415. - 10. Kálvin János - I~.
anémet katolikus Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem t 1~;.
ll. Rudolf 'kiadja a csehr protestánsok részére a Ielséglevelet 1609. - 12. Rotterdami Erasmus
'1' 1536; a hall ci egyetem megnyitása 16,}4. - 14. Budai Ezsaiás t 1841; Bauhofer János.
·t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon' Gottfried által 1099. - 16. A pápa kö •.••t~t
leteszik a kiátkozási bullát a konstantinápolyi Sophia, templom oltárára 1054 (Keleti etyhh'
szakadá •. ) -- 17. Kolbenheyer Mór - 1810; Luther kolostorba lép 1505. - 18. Bouilloe-
Gottfrid t 1100; a pozsonyi evangélikus templomok és ,skolák elvétele Kolonich által 1612;
Perlaky David - 1754; a vatikáni zsinaton a pópa csalatkozhatatlanságáröl meflállapltotC
dogma kihirdetése 1870. - 20. A Káreli Gáspár általlefordított . Biblia kinyomatásának
befejezése Vízselvban 1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a jezsuita rendet 1773;0
a Teleki .Iőasefné Rófh .Iobanna-Ié!e ösz.töndjj-alapttvány l'étesltése 1812. - 23. Bouillon
Gottfried királlyá választása 1099; a haseli zsinat kezdete 1431: a nürnbergi vallásbéke 1532.
-. 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes - 1834. - Z8. Bach János Sebestyén t 1751;
Baksay Sándor - 1832. - 29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t
1876. - 3U. A husziták "Ziska vezérlete alat! a prágai városháza ablakából a polgármestert.

_ és a tanácsosokat kidobják 1419. -,31 .. A passaui vallásbéke 1552,
Magyar történeti emlékez/elő:,4. Szinyei-Merse PáJ • 1845. - 5. Lavotta János - 17M. -
6. Baross Gábor - 1848. - 11. Revizcky Gyula t 1889. - Z7. Eötvös Loránd -bárő, Pest - 1840.
- Z8. Hadüzenet Szerbiának a trónörökös meggyilkolása után 1914. - 29. Szent Lásalö király
'1' 1095. -- 30. Tompa .Mihály t 1868. -:- 31. Petöfi Sándor., 1849. 31. Lizt Ferenc t 1886.

t, ,, ,.:,.,.", ".,'..; .

, 1

Ga,zd~ág'i tudnivalók. . . ..'
július hóra,

·······c····· ..................•.........•.

...Jl::'.

Otthon: A magtárak, hombarok ké-
szen állanak a termés befogadására.
A szérüskertben az asztagok helyét

"11ökésZítji1k' .:
",":;: ...• ,; '. ,. A m~~őn: Kezdetét veszi az .aratás.

. A behordás után azonnal forgatunk.
A repceföld tökéletesen elökészítendö.
Ha szükség es a tarlószántásba még
póttakanná'rÍyt vetünk" A 'kápósitát és
dohányt kapálni kell. ,\ .. --

A 'g'yümö!csÖsben: A fáktövét tisz-
tán es porhanyósan tartjuk. Az alma

- asz alast megkezdjük. Az, -oltványok .
hajtöszeméböl nőtt haltásokat kötöz-
zük, E J16tlan eszközölíük a r;.bizke és
pöszméte (egres) huj tását. - A magas.
törzsiÍek idomítására gondot kell Ior-
ditani. A vadh-3jtásol{-at· ef -kell távolt-
tani. - .. - n-

Ir • . :J ~ .

k kertben: Kiszedjük a. hagymát.
Helyébe tél: retket, vagy féli salátát
lehet vetni: ~ káposztát' herny'óz'hi kell.
A zöldséget kapálni, gyomlálni, s .ahol
szükséges, "ritkltarf ken. M.- érettvvl-
Tág és zöldség magját gyüjtjü'k. A ki-
takarított salátaágyakba téliré- .valö

+uborka stb. ültethető.
A szőlőben: ·E hónapban

a második kap~álás, amlta
kötözés.,követ. A megtágu1t

ú ir a le !{elf verni.

r

....•..•. J ..... ,..............•....

................ '.....;. .

történikmásodik ,;, .10. .
karókat .•

""' tr .
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Napok I Evangélikus , Római
katolikus

Ma~yar Nap
keresztnevek kelte Inyu1!ta (:__ ~~. __ ~ ~~ ~~ ~o~. p. o.~,~p~,~__

1 Csüt. lVasas Péter /Vasas Péter I Va.od, V as ók e, Etéd 14120 19-'20 I ;~
2 ~é,nt. ll.éhel ILig. Alfonz 1 Re~ö., rorló , 1421 19 181 ,~

~ZO, •Hermina ' [István er. ! Varsáf" JWikk. . 14123 19,171 ti'
~ hét.__ SZentháromság utáni 7. vasárnap: Máté· 9, 35-38; 2 Mózes 34,'4----8,

41 Vas. IF7. Domonk'Pg. Domonk. II·Délib. áb, Törtel, Tört~l1. /4124119'/151' 'H'
5 Hétfő ,Oszvald IHavas B. A. Haoadt, Emöd, Saalárd :4125/19 13 ~
6 Kedd !Berta fÚr színvált. Dhik«,' !4:271191121 "'~
7 Szer. IIbQlya IKajetán hv. I Csiperk«, Encs, -ih,' ',:1'28119,10 i~
8 Csüt. ,László Cirjék vt. . ! Bussa, 'Sudár,-i_' ;412C)11911O:~

,9 Pént. ..jErnőd lViann. Ján. I Csedén, -ke, Rovaad 413°1191 8 i ~~
;10 t S~~...:.... ll.őr inc ILőrincl Adamás, rcau« 43119 6 t' l
lj!!. bét. Szeutháromsag utáni 8, vasáraap: Máté '7, 132--23; 1 K(r.Úl, 36-39.---

'll Vas. IFS.Tibo;-!F9. Zs~zsa;'--'TarjáD, -h, (T""ri~J~14'133 191 41 if
] 2 Hétfő Klára. !Klára sz. :S'agúr'.; ;, ..• 434 19\ 3 n
13 Kedd [Ipoly [Ipoly, Kassz, , Iboly,Barakoni 43619 1 ~
141 Szer. (Özséb !Özséb hv. i Devecser, Vadony 143718159 n
15 Csüt. !Mária !Nag~ B. A. 1 NaI!Yo~:Naly6ka.1'arc~a 4 38118 5~ ~-
Iti Pént. IAbrahám l.Ioakim ! Ote.Otrk. 439 18156 ~
171 Szo. Anasztaz !Jácint hv. i Hetény,Hdénk ••,Arika 4,41,18154.}f·
33. hét. Szentháromság utáni 9. vasárnap: Lukács 16, 1-12~ l·Mózes 39, 1=:::s.-

181 Vas. IF9. Ilona IFIO.llona 1"Borostyán, ?«lehii', '/4142118\52, ~
'19 Hétfő Huba 'ILajos pk. I Ozdor, Macsó 4144 18150 if
20 Kedd ilstván kir. ISzto Istv. kir. I Vajk,G-yapoJy. ',:1445118148 RJt-
21 Szer. Sámuel iSanta! Franc. I Csanta, Zsadány, -da /4146118147 d
,22 Csüt. IMenyhért ITimót i 'Bolllárka, Maglód '-41471118145A
23 Pént. iFarkasBen. Fülöp " Cakó (Zakeus). Farka. 1414918143 A,
241 Szo. _1Bertala~erta!an ap. Badacsony, Tatárd, Tal,árka 4 !50118141 ::: •
34. hét. Szentháromság után: 10. vasárnap: Lukács 19, -41-48; '(MÓzes 18, 20-30.- -
2,5 Vas. 'IFlo.LaJOS Fll.Lajoskir 'Balla,I,(önmg '14152118139 :::~
26 Hétfő Izsó Zefirin p. ·S~.l/k~, Koppánd '145318137 'ffJl:
27 Kedd Gebhárd Kala.z..Józs. K.ál()~!, Décse, DIc.I"..k. e.; 454118136rfi1"
28 Szer. IAgoston Ágoston pk. .ll.mQ,~h . ,.' :, ,1455p8134 ~ ..
:?C) , Csüt, Erneszt Ker. J án, fejv Ba;esa, .lesélI, H"t;o ,,1II 57 18132 ~.
30 I Pént. :Ró.za Li11!aiRóza 'I':R~..:,B~d~ny,.-"k,a, ,i~:58118130' tt
~ 1 'SzO. ! ErIka Rajmund ' N,mrod, Lá:ka, Tolon, , \.>10\18128 ft
ti'.. "1 • •

] ~asiZony haTa. ! A hold féoydltozá$ai.T' IS-tVán'király nap'[a ev••
:,:1 RéCeUte: Sztz hava. I ' ., ' , . 1 ,gélikusünnep ta::f !~ Újhold augusztus 2(}-án. " '
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Légy híu mindhalálig. Jel. 2, 10.

Egyhztörténeti ~ml.kez~e,tő aygusztus hóra : , 1.. Grynaeus Simon t 1541 r 1493), Gradeczi
Stansith H"rv'atb Ge~gely.· 1558. A brit uralom alatt levő országokban az összes rabszolgák
télszabadítása 1833. -'2 .:1\ pozsonyi diakonissza anyaház megnyitása 1891.; Haan Lajos' 1818.
- 7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. - 8. Békekötés a hugenottákkal St.

~. Germainban 570; Rubint"János.t 1788 l' 1722); Csen~ey Gus~táv • 1M2. -1 . Haári I:a:jos t
1891. - iS.!. Szent- Itván .magya<,.király megkoronáaása , 1001 (újabban 17-ére teszik és t
1038. - 17. A lipcsei evangélfkus mIssziótársulat me'galapítása 1.836. A csehek II. Ferdinánd '
ellenében Frigyes pfalzi \'álasztó'Í" l<iált'ják ki királvdknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv
A. t '1899; Zelenk Pál' 1839. - 20. Clairveuxi Bernát t 1153; Wimmer Gott lieb Agost •
F93; Pálfy ..fózsef· 1812_ - 24. A párizsi vérmenn yegaő 1512. ~ 25. Bethlen Gábort a •
loesztero~bányai or.szá{gyülésen MgyarorsZág királyává választják' 1620; Haase Károly' 1808.
- 28. Augusz tinus t 430. Kermann Dánie1 • 1663. - 29. Bel Mátyás t 1749. - 30. Szeaci

i M<;>lnanAlbert • 1574. V~ 31. Hutten Ulrik t· 1523; Oberlin Jánes Frtgyes " 1740. .
i-lagyar tör'feneli 'emlékeztető: L· Arany Lásalő t 1891; Megbukik a tanácsköatársaság 1919.
- 5.. 'Az oláhok megsz állják Budapestet 1919. - 6. Mányoki Adám t 1757. .:..,. 8. Kölcsey
'Ferenc • ·1790. - 13. Hunyatli' Jáno' s' t 145'6; Görgeí leteszi 'a legyvert Vm:gosnál 1849,1-'

~ 15. Szent István koronáz.ása, 1001" halálá t 1038, -' 22. A Nemzeti Sztnház megnyitása 1837..
- 23. Kazinczi t 1831. - 24. Kölcsey t 1838. - 29. II: Lajos t 1526.

:-- ••••••••••G-at-d~a-S-á-g-i-t-u-d-n.;...iv-a-l•••ó-I{-' -----:]~ ...-~..-'""- ~

augusztus hóra. - .'.' '" 1"''''
Otthon: .(\ cséplésutan azonnal kez- .<,

detét veszi a 'rostálás. és a yt;tÖpilJlg
osztályozása. Az új gabonát sűrűn kell.
forgatni. . '
- A mezörít Foly tat juk a lorgatast.
szántást és boronálást, vagvis elöké-
szítjük a földet az ősz: vetésre'. Foly-
tat juk a, tengert ritlsí,tását. A tarlóré- !
pát kap áljuk, gyomláljuk. A lent, ken. ~.
dert+nyűjjük c és iáztatjuk, :'A réteket '1'
kaszáljuk. ,A, repcét és :a zöldtakar- .
mánynak 'v'aI6" rozsot elvetjük,' Beta-
karítjuk ' a borsot, babot; lencsét- és ló-
babot. Cséplés. A hó, végéri az őszi ve- 1
tés megkezdődik. '"

. A gyümölcsösben: lia a fák gyü-
rnölccsel rakott ak, ágaikat alá kell tá- , .
másztaní. A gyümölcsöt 'kézzel szedjük .
és 'sohasem rázzuk, A gyümölcsmagvak
gyűjtését foly tat juk, pe csak jófajta és
teljesen érett gyümölcsök magvait te-
g·yükel.' A jövő évben ülteteridő fák
számára már most lehet gödröket ásni.
A málna felnőtt ágait visszavágjuk és
az elgyürnölcsözött hajtásokat tövűk-
nél levágjuk. Az érétt gyümölcsöket
most ke!! befőzni és aszaln.. .

A kertben: Bőven kel! öntözni. Be.
takarítjuk a korai burgonyát és a má-
kot. Elvetjük a téli salátát. Az új sza-
móca ágyasokba elültetjük a ;kél:ően
megerősödött palántákat és tartalék-
ban iskoláztat juk az újabb indahajtá-
sokat.

Az istállóban: Az állománynak csu-
pa zöld takarmányt ne adagoljunk és
a szemcs. abrakolast sem szabad elmu-
lasztani. . .f

1. ,

•••••••••••••••••••• d.
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Római
katollkus

,
22 Vas. !F14.Mária Fi5.Már. vt, Kada, Kar:/ácska 512911
23 Hétfő ITekJa Tekla sz. vt. -v áltód,-ka, Bőd , Békés,-di 5130il
24 Kedd IGellért [Fogolykiv. M, Kende, Könd, Kendice 513211
25 Szer. [Kleof'ás Gellért vt. S~rá1JY, Suránha, 'Nyilas 1513311
2ő Csüt. ! Jusztina Cipr., Juszt. Biaond, Bizonka, 'Hívőke 5i3511
27 Pént. IAdalbert Kozma, Dom. Ajka, Ajá_ndék ~13611

I .,281 Szo.
39. hét.

29 IVas.
30 i Hétfő

I

.Vencel IVencel 'kir. ! Mogul, Dobsa, Fentos

utániTő, vasárnap: Máté_ 6, 24-34;
!Mihály főa. ! Apöcs, Somoró

[Jeremos ea. I Barca, Barcika, Labore

Szentháromság

!F15. Mih.
'Jeremos

I -= l'
I A hold fényváltozásai. 1
i- I
1 Q Újhold szeptember 25-én. i

, Gyermekedet
evaugélikus

iskolába járasd.

Kisasszony hava. őszelő.
Régente: Mérleg hava.



19

Tanul ját ok meg tőlem. hogy en szelid és a/á:afos s:tívií vagyok. Máté 11,29.

EI1yhczt6riéneti emlékeztető szept ember hóra: 1. A császári pátens kiadása a magyar pro-
t~stans egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György' 1567. - 3. Bethlen Gábo,:
seregével elindulII. Ferdinand ellen 1619. - 5. Thököly Imre' 1657. - 7. Gusztáv Adolf
gyözelmc Breitenf eldnél 1631, a Zsedényi-Iéle alapitvány Iéteaitése. 1878. - 8. Jeruzsálem
c líoglalása 70. - 12. Pesti evangélikus. zsinat megnyitása 1791 (október 14-ig tartott; Haub-
ne-r 1I1áté 'j' 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chrysostomus [Ar anyszájú Já"';s)
t Dante t 1321. - 16. Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adoll egyesület megalapítása 1842
.-. 17. Kermann Daniel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi álla-
mokat 1866. - 19. Haubner Máté' 1794; Erdödi. zsinat 1545.-''-- 21. Savonarola Jeremcs -
1452; Luth~r(!ltestamentum fordtásának megjelenése 1522. ~ 22. Thököly Imre erdélyi feje-
delemrné választása '.1690; Lincoln a rabszolgaságot az Egyesült államokban megszünteti 1862;,..

• Kis János - 1770. - 23. Wormsi concordatum 1122. - 24. Gellért .püspök megköveztetése
1046 (1047-re is teszik). - 25. Ausburgi val lsbéke 1555. '.- 27. A porosz. vallási únió létre

hozatala 1817. - 29. Vasa Gusztáv + 1560.
Mc.gyar tiiriéneti emlékeztető: 1. Buda török kézre kerül 1541.:- 2. Fadruz János' 1858.::"
3. Eötvös József báró' 1813. - 7. Zrinyi Miklós t 1566. - 9. Czuczor Gergely t 1866; Izsó
'Iiklós • 1831. - 10, Erzsébet királyné t-1898; Pápai Pár-iz Ferenc t 1716. - 11. Nagy
Lios király t 1382, - 17, Pulszky Ferenc Budapesten • 1814. -19. Kossuth Lajos Monokon'
1802. - 21. Széchenyi István gröí " 1791. - 27. Kisfludy Sándor - 1772; A Vaskapú

megnyitása. 1896

Gazdasági tudnivalók
szepternber hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakészle-
tek forgatását, rostálásat. A vetőmag.
ról idejében kell gondoskodni. A babot
száraz helyen tartjuk. A búzavetörna,
got vetés e.ött gondosan csáváztatni
kell.

Az istállóban: Az állatokat takarmá-
nyozzuk, mielött a már kevés fűvű le-
gelőre kiengedjűk.

A mezőn: A rozs és búza vetését
megkezdjük. A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A burgo-
nyát felszedjük A terigerit Ietöríük, .de
ne hagyjuk a héjában. Elkészítjük a
pincében vagy veremben a répa és bur-
gonya helyét. Különös gondot fordí-
tunk ar ra, hogy a répa és burgonya
a földben meg ne fagyjon. Az őszi ek
elvetése után Folytatjuk a tava ziak
részére a szántást.

A gyilmölcsösben: A gyümölcs sze-
dése S osztályozása. A kertben szed-
jük a magnak valókat. Alma- és körte-
magok vetése megkezdődik,

A szőlőben: E hóriapban van..a har-
madik, ér és alá kapálás. A fölösleges
leveleket a tőkéről le kell szaggatni, _
leülönösen .azokat, amelyek .a fürtök-
t61 elvonják a napot. Ilyenkor kell
megjelölni a terméketlen tőkét hogy
helyére szür et után mást ültessünk.

A méhesben: A méhek sejtjeit e, hó
Vl!ge felé már föl lehet metszen..

..................... ,..: .

......•...................................
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Napok; .: I Evánfé1ik~sj k~~~:~S k~:::bt~vek IO:N
1

~~ p~ I ~
_-:-- __ -::-- ••..••~---- ••••..;...;;;;,......-..:.~ kelte nyu;;::g~ta"":_-_

1 Kedd IMalVin' IEemihg pk. r Kele'."~r~~:!ac., -ka --:r5!42117j251'~
2 Szer: ,PehJla c~" IOrangyalók , Örs,Örős, -h e, Kötes,-dí 115143117\23 ~
3 Csüt, 'lHelga,' "I,LiziőLTeréz' 'Édo, Tabaj, -csa ,5\45!17121! f"
4 Pént. ,Ferenc "Assziszi F. Bodor,-kc, Haina, ": 5146117\19· ':f
51 Szo. !'Aurér ,.Placid'vt. Etele,Atilla, (Attilán) " 5i48117117! t'

40. hét.Stenthár01!1ság .utáni 16. vasárnap: LukáCs 1, ll-l7; 1 Kir. 17, 17 24.-

6 Vas. Fi6.Brú~ó \FÍ7:B'rúnó, -'1 Bcreny,E'rc:.· . 5!48J17151 ~
-7 Hétfő Amália, R zsafüz,ér 'Etelka, (J\de!h.),Cselgü 5150\17131, n
·8 Kedd Etelka IMagy. N. a. Magyar,~,llfagyardl" 5151]17 III~
'9 Szer. Dénes [Dénes pk. Déd a, Dédács,.'liím~s 5153117 9 'fE
10 Csüt.' Gedeon IBorgias Fer. 'Fényöke,-'Ozihe, SZ'Őhe 5154 17 7 <4€
11 Pént. Brigitta IPlacidia ~.zi'-mö,gll ••SZÖncs.e .' J 15156117 5 .~

:12 Szo. Miksa Miksa ' Náná&,-ka,Csohány:'Zila 5j57j171 '4 Jf
-- --.), ~ L -ÓÓ, ;-----;- ,'-

~1, hét, Szentháromság utáni 17. vasárnap: Lukács 14, 1-11; 139, zsoltár 23--2~.
---

13 Vas. F17.KálmánF18.Edekir,! Tcve'l, Tevel/ő.Vados 515811712 d
14 Hétfő Heíén Kalliszt. p. Bató,Bogárd,Bogárka 61 011III O d
JS Kedd Teréz Teréz sz. !Aranka, Szapár,-ka' 6[ 116158 ,d
16 Szer. GállGál ap. 1 Féhérh e.Feiércse.Yeiérá 61 31161561 ~-'
17 Csüt. Hedvig tAlaCOqUe M. i Takcaány , 'Tuhudún 6: 4116154 A
18 Pént. Lukács Lukács ev. I Csokaly,Ogondur 161 5116153 :::
ISI Szo. ILuciusz AI.k.Péter . ';Bal~jtár 161.31!6151 :::

.42. hét. Szentháromság utáni 18. vasárnap: .iY5áté2-2, 34-46; i Krónika 1, 7-12.
-~ !"'", -- '-----

20 Vas. F18. Irén F19. Vendel C.e~gö!d, Szinesk« 61 81i61,49 ~'
::!l Hétfő Orsolya Orsolya vt. Dabzó,Dobsonka 611011647 'rf4!'
22 Kedd Előd Kordula sz. Karald,ci,Kusaly, -h a 6jl1116145' ,
23 Szer. 'lc,:YÖngYike Ignác pátr.. Koppány,Koppánka' 6! 13116143 ~
24 Csüt. Salamon [Rafael íöa. ·K-t.1dor;·Réde,*B€cIili, 6114116142 ~
25, Pént. Blanka IMór pécsi pk.j Öcsöd, Örkönd 6/16116140 11
26 Szo. IDömQtör Dömötör " FenYér{~di,Kérőd 6,17!16138 tt~
t'3. hét. Szentháromság utáni 19. vasárnap: 'Máté 9, '1-8; 32. zsoltár 1--1.
27--Vas. - IF!9. Szabína'Fzü, Kr. kir. J ~c'~',Besnyőd,B~.n.~ök.16]19116136\~
28 Hétfő jSlmon .Sim.és Jud. 1, Cs,lar,Nesl.e,Tomord 61211161341~'
29 Kedd Zeno [Nárcisz pk. 1 'Ard~,.Ardóka, Somodo~ 16:23/1632
30 I Szer. IKolOS ' , Rodr, Alf.onz I CsaJ,tany, Farkasd,Kean 6!24116132\ ~
31 csüt. Ref. emf. Ü. Farkas pk. :ar~a., ~.e~~z, , 6125116[30 ff

~~;=:::·B:::~::~. I ~ :;:':'d~:;ó~::~n ",ünte,.n,::::".b:
!
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Vigyázzatok, áll iat ok me~ a hitben, legyetek lérliah, legyetek eriisek, 1. Kor. 16, 13.

Egyháztö,.ténefii emlékez/elő október hóra: 1. A heidelbergi egyet~m alapítása 1368. ,- '2. A
marburgi vita Luther és Zwingl között 1,29, Torkos László • 1&;;9. --'- 4. Cranace Lukács •
1472: Fliedner Tivadar t 1864. - S. Ezen a napon 1582·ben XIII. Gergely új naptára érlel.
mében okt6.!?,e,·4·ike után mindjárt 15·ikét írtak Zsilinszky Mihály t 19 5 -: 6. Komá,o!lli
Csipkés"Gybr&y t 1678. - 8. A uther Társaság me,galapítása 1'8a'!. - 9. lü15íngeni egye.
tem afapítiisa 1477. -l1:.ZI.ka; János t 1424: Zwíngl Ulrik t 1531;. I. Rákóczi György t )648 •.
-13- .. Petrovics Péter J ~5~7: Fry Erzsébet t 18;45.r-;-14.Pozsony a szent koronával Beihlen
Gá,bor. kezére, jut 1619,. Szeberényi Guastav Adolf· 1816. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál
16jl4.:.A magyarhoni. ~vangélikus egyetemes egyháZi gyámlntézet megalapítása 1860: "7 16.
Cranach Lukács t" 15!Í3.1·18. A wittcnbergi egyetelJi megalapítása 1502.'- Pákh Mjh'ály •
1795. ,---;-19. Thurzó -Imre f ..1621. - A Ba ld ácsy-fé le, alapítvány létesítése 1876. - 22.
Sántha Károly • 1840. - 23. lIuszár Gál t 1575. - 24, A westfáltai béke megkötése 1648.
- 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére 1781. - 28. Nagy
Konstantin gyözelme" Maxentius föllítt. 312': Rotterdami E1[asmtis·· 1466», '- 31. Luther ,95
, .' • télelének kiaögezése 1517; a salzburgi protestánsok elűzése '1731. "

Magyar' lörté~'eíi e'mUkezt~tő: 2. Mikes Kelemen t 17&1. .::. 3. Madách Imre t 1864, -,-
6. Az' aradi tizenhárom vértanú t 1849. - 8. 'Megnyílik!a duriapartI, ú] • parlament 1902.-
JQ. Múnkácsy Mihály: t..t~46. - 16. Hadik AndrjÍs tábörnok megsarcolja Ber línt 1757; Gva.,
dányi Jo~ef • 1725, - f7. Deák Ferenc:" 1803: A legelső repülés Magyirországon, Blériot
19Ó9. -t- n. Lisz! Ferenc~ Doborján • 1811; Arany János, Budape! t 1882. r-' 25. ~. cseli;!k
ledöntik Mária Teréz ia-szobro t'> 1921. - 29. Kisfaludy Sándor t 1844. - 31. Gr. Tisza,

• István! a forradalmárok' agyonlövik 1918. '. ' '7:: . ,

G:~::!::::::alO:- "1 ' ·;mm~~-~-~·"'. · ,.,,·..·-•..":1

,
... .f...Otthon: A szernes g abonák lfészle~

tét: forgatni kell. Takarékoskodni kell ;:;...
a szálas takarrnénvkészlettel, amig le- ......} ....
het zöldet is kel! adagolni. Gondosan
kell a töreket és polyvát raktározni.
A tengeri, a répa s a burgonya beta- j ,
karttását sürgősen be ·kell fejezni. A !...
sárgarépát es petrézselymet a 'pincé· ~
ben homokba rakjuk. ,_ . i

A -szántórötdön: Az őszi vetést foly- .1
1
,

tat juk: ' 4 tavaszi vetés alá sz.ántf'öldet •..~
megforgatjuk. Trágyát hordunk a föl·.. 5;, .
Jekre .• _

A g'y.űmölcsösben:'· Porhányttaní és
t r ágyázni kell a gyümölcsfák tövét.
A fiatal fá~.törzsét tövises ágak Ielkö-
tésével biztosítani kell a. nyulrág ás el.
len. A diót g-ond-osan kihé:jázva zöld
burkából, erös ;óSVízben kefé el lernos-" ...r. ••••••••••• :, •••• " •••••• !;.,. ...

su~ és:,szelMs h"e'iyen Iderítjük,.~tőbb·;
ször megforgat juk, hogy meg ne
avasotííék. .~ I

i\ ,'!tettben: Terménytaka títas, ásás, i /',"
trábazás. "f " i' 1

A 'szölöben: - A szüretet leg jobb
szár az .idölren tartani.' . ·f .

'A ~méhesben: A mél~ek 'rhb~t már
r éli pihenőre készülnek. Ezt elő 'kell . ~---'--é-

'ie.gJteni; a kasokat.kívülröt- 'arr\l.T-kell r ,

i)~fapasZtal1i; hogy azokhoz semmiféle \. .
méhellenség ne juthasson. -:" ! .: '.:.:::_.: .' .

. '<' t '

......................... ~-!.:!-...
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Napol,c .: II,Eva~gélikUS ' kRómai ll. Magyar ,I--~~p_,_1 p-
, ,. , .atqliku~ keresztnevek :.el~~ I~;~!,'&

1 IPé"-t. o' IMar.ianna lMindenszent. Ögyek, Ögyeeske, Déva 16126116:291 ,,p
2 Szo.· '.áehl!! : !Halottak n. 'Gyözö, ·Győzike. Tűde 6!281161271 ~

44. hét. 'Szentháromság utáni 20. vasárnap: Máté 9, 18-26; 39. zsoltár 9-14.

3 Vas.. F20. Győző IF21. Hubert Hoba, 'Illa, "Zolna '16130\16125 n
4 Hétfő Károly < B. Károly ~arolt, Böta, 'Világos 6131116123 ~
5 Kedd .,Imre, Imre hg, T Téleny,.nke, (lror~,·rőke) 6,32 16122 ~,'
6 Szer. jLénárö Lénárd hv. Lovád, Cikó 6[34)6121 (-iS
7 Csüt. jDeZSŐ Enelbert Csenger, -k e, Szudár, -h« 6135 16

1

119 if
8 Pént. Gottfried Gottfried Hódes, -di, Zsombor, ·a 637 16 18 K
9 Szo. iTivacar Tivadar vt. Orta., Ugmn, ,ka,Uzon '6\33 l(?.l!§l}F _

45, hét. Szentháromság utáni 2i. vasárnap: Máté 24, 15-28; Dániel 2, 31. 45,-------------~'-----------------------------
10 Vas.iF21.Luther I F22. Av. And' 'Tünde [Nympha] j6\40\1615 ,V.J

II Hétfő lMárton IMárton pk. ,1Atád, vu. Verse.g f 4111614 ~
12 Kedd l.Iónás IMárton p. . 1 Ecser , .de, Aha, Abád 15'4311613'-
13 Szer. !Szaniszló lK. Szaniszló ji Enéh, 'Vnőke' \6\44 16 12 ~
14 Csüt, ! Klernentin IJozafát vt. Kalánd, Kömlö, Kömlöd ,6\46 16/10 .•.
15 Pént. Lipót IN. Albert et. ,Csama, Csoma ,0:47161 9 ::::

, J6 Szo.Ottmár [Ödön pk. _ [!ternér, Ötemér, C.áholy :6;49[161 71 wl
46, hét. Szentháromság utáni 22. vasárnap: Máté 25, 31--46; Dániel 12, 1-4.

17 Vas. 'F22.Ar hát.\F23.cs.Gerg!' JenÖ,Jenke,(Eug.) 6~5111616 I~

18 Hétfő Ödön IPéter Pál b. Hetés,Ormánd , 6!52\16 5 ;~
19 Kedd Erzsébet jErzsébet a. Berénhe, Bodrog, Csömér, 6:531161 41' i~

:20 Szer. jolán Val. Félix I ~~lcsú: (~~I~tor). Csete 16154116 4, tt ,
~i lesüt. Olivér ISz. M. bemut. Kacu/ka,l(olesd, 6;56116 31 1vK'
22 Pént. [Cecilia !Cecilia vt., CHIlőke,Cso~aj,-da 6~57116 21 ~
231 Szo. IKelemen IKelemen p.. Bokod, Sukoro 11;'59)6 1 C.tS
47. lIét.' Szentháromság utáni 23. vasárnap: ,Máté 25, 1-13; 126. zsoltár.

24 Vas. IHalott. ünn.,IF24. Ker. J: . í Zal.kod, Bitér, Pálka. '7i 01161 OI C:-~
25 l' Hétfő Katalin [Katalín vt. I Kajdacs " I~II215 591 ~
26 Kedd 1Milm~ ilB. János i Barakony, Karcag !,I 3H5\58 l' ~

271 Szer. Virgil Érmes Mária'! Szód, Szolnok 17\ 4115158 '
28 \ Csüt. [Stefánia !Pignatelli hv. l'EIVő,>Maksa, Tényő, -ke 1715 15157 i <jJ
29 Pént. !Noé' \.Szaturnin i Dersény, 'lima 17! 71155711 <f'
30 Szo. iAndrás András aps. 1 'Bájo" Tarbes 17; 915056, 1~

\ltolió dolgok ha". A bold féoyváltO%áiai. 1
RéC_te: NJu.w, Illava. I~OJhold november 2I.á.·,1 J ,

Krisdas vislWljött!



Mi/ldenbell lia/akol adjatok, l. Tess. 5, 18.

,'EgyhtiztörléTleli emlékez/elő november hóra: J. Huszár Gál bevége.t Bo nemisza.Péter I,Az
""V'angéliomokból és az epistolákból való tanulságok" címú munkája 1. ré.~ek Dyo",i~t
1573. - 5. A konslanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs o 1494; Henckel J4nos t 15j9r 1481); Lányi Illés t 1618 (O 1570). - 8. A fehérhegyi csata 1620. - ? Chemnitz M,ártOJl
o 1522; az ész ünnepe Párisban a Notre-Dame templomban 1793. 13. Augustinus o 354. -- -
:15. Bethlen Gábor t 1629; Comenius János t .1610. - 16. Gusztáv Adolf t \632 (az új
naptár sz er int}, - 17. lllésházy István nádorrá válsztása 1603. .!?~ SFh\~rmacher frít' •
~ 1768. - 22. Lethenyei ls·t';:án a witteubergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi PéCer t
1634. - 24. Knox János t 1572 (O 1505). - 26. A clermopti zsinaton U. O,b{;JI p{;\ta a_
keresztes háború Jllegin'<iitásátá lelkesít lQ9!i;' Rákóczi György e~Mly'~ fJÚ~9;<;1~mmév,,}a~Etása

. : "1~0. -. 28. Lang~Mátyá. t 1~ iO 1613bvb r .·.f~tll 8~
M"4yar tbrténeii em/ekez/elő: 1. Megnyílik az Ipartanoda. ebből lett a Múegyetem-t846.-
3. Széchenyi megalapítj9; a M. T. Akadémiát ;825.1. Erkel Ferenc' 1'810. - 9. Gy~a' Alr
t 1909. 17. Csokonai Vitéz Mihály' 1773. - 18: Zrinyi Miklós t 1664.'- 19. VlIrösmarty
M,jhál~ Pesten t 1855. - 21. A Lánchidat átadják a forgalomnak 1849.; J(;sfaludy)Káro1y t
1830. - 22. Ady Endre' 1877. - 25. A M. Nemeetí Múzeum alapitt~a 1802l.J ~t lep,

Gábor + 1629. - Gyöngyösi István • 1629. i il
rJ· -1 .., l"\.'t"1"";

1= .................... /.,\.I.I.}. .••..(1............•.•. [!.~.~.•....d .
2U C' .os2 \'

,s; .. ·!,':.. ·1n:lvbA · ·;1&· :01' .

Gazdasági tudnivalók
november héra,

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hízók szükségleteit lernorzsoljuk, de
mindig csak annyit, amennyi az azon-
náli fogyasztásra szükséges. Megkezd-
jük a takarrnányrepcével az etetést.
Bevégezzük a kendertörést és tilolást.
Megkezdjük a forrást.

Az istállóban: Az őszi munkák _be-
fejezése után az igás állatok takarrná-
nyn szűkebbre szabható. A vemhes álla-
toknt gondosan jártat juk és takarrná.
nvozzuk. A fejőstehenekkel megkezd-
jU-k a répaetetést. Minél nedvesebb a ..•.'c:

takarmány, annál fÖbb a tej, ·ha kellő f ; -,
erőtakarmányt adagolunk, úgy annál 1
több a vaj. Nagyon fontos az állatok
vakarása és kefélése.

A- mezöh: Ivlíg a~ idő engedi, szan-
tunk H;- aszálltás kifogyof't, {rágyá- ?J;\J..~;.::;;.............•~.B~!i~.s.
zunk. s',o1Ai I ö1BH f,~.,

A gyümö1csösben: Tragyázunk s a 1:-..:.;: r:;~:f';.. ···f ·ft·~j·A:'·····,····~.:,i"b~r.i·i"···:r~·····

siár~:z ág.akat levagdossuk.~LQmbhu!hi. 1 : :.:;~ ~~r.t.<>.~?~~í;>.)J....• 19X2 cS:
tás utál);,peri11etezünk. ' •• • G .1V, I ni>vtii •..... Ju2j Ú~..

A kertben: Tísztogatunk, 'trágyá-'~ ..,~ , t ~..f.tl;.L. ..........•. ·l·~q:~.r..·
zunk és ásunk. e. '_ .J ~ A Bllifflf')- .0 ? BS:-

A szőlőben: Hidegebb éghajiat alatt '''Líii;l~02':)i;'1E)j',,,c'''';f9''''-~''''''
idejekorán be kel! födni a szólőket,·· .... ~·l'·······OíViiU·;·;.l"... ..;2&V'j;,$:"· ...
még mielött beállanának a fagyok. JI b ;>. '1. ., I Qf.
TTágyázás. Akarók felszedése.·· ..·..·.. .1l>0....\. l1.'.1H·t : .

A méhesben: A kasokat be kell -: ..~..?r,~.~.~::...~I.~~.~_.._..~~.::!~~.
födni, hogy· a méhek a hi(l' 1"
vé4~re, le'iye.n\;k ' •..~J.i"X lJ> blorl A ... / .. ~~!~W:r....~~ys.~.J.I1()~?~l.~.J.l:..

• ~ 9'{'~, .nE,f,s:, 1:;rfrf''J::>:Jb b'odtU .svsrí Alsa :'Jí"9~~SI

··:B·t·..~ ..•r;....Q..::..............•......fl..... r

q[t;\ Z ü1jbII e
..........··················'jhür·....··..·Db'~)r··(j..·:·..

............. b,~~f1.:r.l..L •••••••. 'J. ".2.1. .
sfbnc:t:C I .tÜ2J I ~r

......···~~'üj ..··· ~JHsl:t·..tr..
... ......;~J,.,? ,.Q".?..~ .

tn:! IbA .ferl .oa

. i.; r bb~)I r
./.,v' :D 1'1jj: ..... ~'is'sC! I öT"

I/i~t~1••••••• :};:~~ IZ~·..
~f.:~':l,.l • ..• ";o","p, I :?...



. Adv,,;'t'L .vasarnapja. Az egyhéai évkezdete; Máté 21; 1-9; Róma 13, ll-a.
48. h~~.. Advent 1. vasárnapja: Lukács 21, 25----36;Róma 15, 4-13. '

". """'.... ~ .Q!.F( 1" J ••.• -~
1 Va~.~J .\ FJ. Elza Fh Elegy pk, ,"Gsögl~, Gyovac!ii,., It, 7 t 1115155 n
2'}rIétfó .!}Aurélia !Biblanavt. ~Kál1ó,.Aranka(Au~.). 7121'15155 ~
3 ~edd jOliVi'a' " Xavéri F. .L Zovárd; ,~ka, Berendv 7 13115154 ~
4 Szer. Borbála Borhála Ozd, -ika [Oam.}, Szond 17 15 15541 Jf
5 Csüt, [Vilma Szabbasz ap. Csaba,Csabóka, Csobád 71615 531 ~
6 Pént. !Miklós Miklóspk. IcsagaFj 1· I>;':S17171553 ~
7 Szo. IAmbrus Ambrus pk. Babar,-ka, Pákod 9' 718 1553 Q.);

49. hét. Advent 2. vasárnapja: Lukács 21, 25-36; Róma 15, 4-13. ,
-- ------. ---------,- ----~--.. ,'. l '.... . ., .~ .,.! - .•... u - ~-

8 Vas. F2.Mária F2. Sz. fogant: E,!,óJkBuzad,lbad" .1711915531 d
9 Hétfő Natala :Furier Péter I För~mér,Vázsony,-ka 171201553,.4.

! - ..J (... If ....f't'b
10 Kedd Judit ;Melkiades p .. I Melegd, Bőss., 721 15531 A
II Szer. Árpád Damáz-p. f Pakoc~,Taskan 17122151531 .:rtb
12 (süt. Cábriella OtiIia ., ,i?ics~e,Doba 7/2315153 ;
13 Pént, Cura Luca sz. "Ekesé, 'Madárka 1 71241151531::::

. 14 Szo.' ,SziIárdka Nikáz pk. , '-. Dersike, Dörs,Der~' 7124115154 ~
50. hé!:._ Advent 3. vasárnapja: Máté 11,2-10; ,1.,Kor. 4, 1-5.
]5 Vas. F3. Johanna F3. Valér, 1Paks, Paksorry l~ax,.) '7f25 15i54 1 ,~ .

.16 Hétfő Al?i~a E~el'~a cs. 'Etelka , r 7!26 15[541 ~
17 Kedd Lázár Lazar , -Burény, -nka, (Sturm.): '1 7127 a5154 j '.
18 Szer.' Auguszta !Gracián Váröd , -ha, Töhötöm J 7127115!54 f .~
J 9 Csüt. Viola Pelágia IBOlya,Nemály, -he 171281151551ti
20 Pént. Teol il :Timót vt. I Dés,.,ke,:ZeUóke, Baján 7128 1555 11
21 [Szo. ITamás r Tamás aps. i Tomai.-ha, Kelel,-di,. ! 7129115156: ~
51 hét Advent4. vasárnapja: János 1, 19-28; Filippi 4, 4-7. Karácsony,L napja Lukéca2, 1~14... .., Titusz 2, 11-15. Karácsony2. napja: Lukács 2, 15-20; Titusz.3, 4-8, ,

22 1Vas. 'I'P4Zénó F4.Zénó " 1"Kara!,ai.Motún 17129r1556 ~
231Hétfő lViktór ia !Viktória ~'Csalka,Ambod,Kocsob~r 7,3011557 ~
:241 Kedd 1Ádám, Éva 'Ádám, Éva ,Ösed, 9se, ·tJdvös~e . 171301.1557 :r
25\ Szer. !Karácsony Ni-karácsony .,Kadar~s,M~gyar,-ka . '7,31 15158
20 Csüt. István 1. vt. Sz. Istv.T vt. Előd,-h e _, 7;311558 <tY

.271 Pént. IJáBosJános aps. Böjte,Tomány,-,nha :f' 7311q 59 n
28 Szo. .Kamilla Aprószentek Apor,-dí, Fiád , Fiacsa 7j3J 16 O n
52:-hét:- Karácsony utánlvasárnap: -+-ukár;s2~3-=40; Galata 4, 1-:-7.---

29 Vas.-----;:-Öávid -P.Tamás pK."I"Bökény, Ka~csa ' 7!321161'-) 1 ~
30 Hétfő Zoárd Dávid. Csebe, Hunát,-ka ~- 7132116' 11 ~
31 Kedd Szilveszter [Szilveszter 1 'Estike, 'Estillö, Késöd' 7[32 l6l" 21 ~

1 ti=n _! .
Karácsony hava. Télelö.
. Régente: Bak hava.

Üj egy~ázié~,:
új kegyelmi n!'

A hold fényváltozásai. ,.

@ Újhold december 23-án.1
I
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••••.~c.§.ií§.g~ag .~S·lt0:;" Tj).2p!JyeJ,ben az .l sl enrce és e, földií.n· bé!zess/g é; az .el)tb.,eknek>~~
[áakarat, Lukács 2, 14.

Egyháztörténeti emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a wittenberlP
egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítésa 1409; A triedenti zsinat berekésatése
1563. - 5. Evangélikus egyházunk zsinatának megnyitása 1891. - 8. A vatikáni zsinat
megnyitása 1869. - 10. Luther elégc;tte az átokbullát 1520. - 13. A tridenti zsinat megnyi-
tása 1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A [ezsuiták kitiltása Erdélyböl a meggye ••
.o.rszágRyfrlésell 158~.tLinzi békekötés 1645. - 19. Kálmáncsehi Sánta, Márton t 1557; Gusatár
Adolf • 1594 (úí Il'lpt~ sz.rint}. ~ 20. LMhe ~rtq"né S$' -.Bóra Katalin t 1552; Vitnyéd.i
István' 1612; Szemerei Matkovich 'Pál t 1823. - 21. Limberger István' 1825. - 22. Czékua
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 ~606. -r-r- 31. .Wiclif .Iénce

, t '1384; Niko1sburgi békekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.
Magyar történeti emlékeztető, 1. Vörösmarty Mihály • isoo, 'A 'magyfu- rádió ;,ületésnapr~
19~. - 8. Csiky Gerggely.· 1842. - .~7.. Cz~czor Ge~gely>~ 1800. ~ 120. A;z .elsö m"l!Y:ar
spörfegyfet alakulása 1865. - 21. Gvadányi József. Szakolcan t 1801. - 22. -Kemény ZSlg-
mond báró t 1875. - .24. Feszty "Ár.pád • 1856. - 27. .Iulian -barát hazaérkez ik az ösbazából

1237. - 29. Bocskai István t 1606; Apáczai Csere János t 1659.

'. ... .~.

Otthon: Folytatjuk a gabonaforga-
tást, rostalést,.', triörödst. A tengerit
szükséglet szerhi rriorzsoljuk. 'A kerti
magvakat és gyógyrrövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjük. A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé-
gezzük, mert -a romlott .gyürnölcs el.
rontja a többjt is. A fonást folytatjuk.
a gazdasági szövést megkezdjük. Foko-
iatosan valamennyí 'gazd. ' naplókat le-
zárjuk, hogy január havában a vagyon-
mér:egef élkészíthessük." Pontos sza-( j madás nélkül' csak saját zsebünket
csapjuk be. Az évfaríökat és SZámlá-I"

i ,J,iat ki- kell .egyenlíteni. A követelése-
.ket az új nyilvántartásba át kell ve-l zet ni. .kosárf onás, kefekötés, fafaragás

j a téli hónapokban gyakorlandó. I .
1 ada~~lvi:t~:~~s{~, ~o:;.~~~~~~;a~~:;fu~· "~'-""';":.''''';;''''''''-'''''':'':''''''

1 a céltalan ta'KarmáriYJJusztításnak A 1<.... .. .....
i hízók istállóját meleg en tartsuk. Csak .
~ állott vizet itassunk. Úgy szel!őztessük

l
az istállót, nagy ki ne' üljön, Gon-

'. dosko dgunk, hogy 'eUéskor' az.öállatck.
nak kellő helye legyen. ártássuk az
állatokat. Nagy hidegben az egész
állományt az istállóban itassuk. A hi-
zóba fogott sertések moslékát sózzuk,
mert így étkesebbe válnak. Ha a sze-
mes tengerít nem szívesen eszik, da:
rálva adagoljuk , '

A baromfiólban: Gondoskodjunk
érdes iszap mentes homokfürdőről ál-
lott vízről. Nagy hidegben a tarejukat
vazelinnel. vagy sótalan zsírral ken-
,jök be. ., ••.

I
I

II
I
1

Gazdasági tudnivalók
december hóra.

::"::' .. ::...i

1

..·.. ·..
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. .......•...•...• -e. ~ ......••.~....:.~.. , "'" Jr~ ~.;.~-.v;.
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Az 'igii~<'ke'res~tyén'i' ,életről:'
, , .

.c
- tt-.

tI.:i (tha,' tdv.crimi,

4. hi.tct kell mcutanUlui,
_ • \ t ,..--

J;;~gyi,.miJlcsét 'lnet1'11ltlt(ftni

.•••"gy életét jobb'ítu.ni.

lsten lnúsként l;á,,·110zlat.la,

lU (M: hitét ~neg nem t.art~!é",

És gyüm,iJlcsét nent 'lnutat;lu.,

SO életét nteg neln ;lobbit.lu .•

.t::: életne1. :;obbitása:

Szent Lgének 11ang(d(i.slt"

Ib;S (tnJ1al~ Ő meg tartása,

SZlvünkben is metJtartá,s(f.

E~ ntegtanít igaz .ltih·c,

Bs a boldog ,·etnénység1'e.

tJs a. lelki bél:ességre,

Istenbéli nagy örönu'e.

Hittel bízunk egy 7stenben;

seu ltiszün"'~ há·,'oln sze'lnélyben,

A.tya, Fití, S:fientlé,lekben,

.f'-e!lfogltatatlnJl, Felségben.

Atya, Lstent bizouy ltisszül:,

. '-enni né&ünk TereJntő1l1~ueli,

Mindcnbe1J. segitségü~lknek,

"'galnl(~S f/ontl·v·i.<;előnklleJ •.

.Jézus J(,ris:-.:t-us, m,i 11.1 ey'VenIÓtl'''',__

l{(ü'lHJzatfól szubaditón1:,

,-gs keYlle'mes: oltal1naz6nk,

(ty« Lstennél sZ6sz61ónk,

rt S~entlélel. bölcs tanítónk,

Id·ves.Yégre igazga.tönk,·

Bállatinkban vig":.sdalót~.:

l'.elkil,nkben nlegvidámítónk,

J\- IfJ 1'm:i,,- 'ÍfI'lI 1wll idve~ülni;

Istenről i,Y így érteni:
(jt lénlleyben egynek hinni,
Ilá'-Ol" s~(':?n~lyben tisztelni.

!
A

E~ llit ré saen s?:épségessé,

VI' '1stcn előtt kedvessé,

(.elkii.nkben békességessé,
. c )~ .

• ,JI Cllnym'szágban iJriJkössé. r
j le!( l'

,il fi)Z' IlU ldben uJ'allo:odik,

ft test ellen tusakodik,

,"indeJt J6t'a' 'igyekezik,

S~ent (I-olgol,at cselekes#·ik.
r ,

Kik et; hittől elsznluf(lnal"

És bíinül.,be,n ,1neYn1ftra,dnalt,

líétség nélkiU ell.ádw?:nal"

.Uel·t 61;. (jrdöfl~el' s~olflÚl_k •

,llindennelt ueu életében,

j.leym.aradJli igu# hitben .

Ilt'yafiú eeereeeroen;
HOf/U légyen l~'ten kedvében.

" '

l.i.ine/~ légl/e~1 na,gy .:tis#tés~ég,
\l ' I

cf.lind,fh·i;kké, és dicsőség,

lj töre nékünk békesség.

Es ;4:ty"i ,1:eguelmesség.
I ,

ISllteretlen régi s?:et·z6.
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, A?: ige... J J.

Istenről csak annyit tudhatunk
meg, amennyit Ö mag a hajlandó
közölni. Istennek ez' az' önmagáról

, J ,

.Isten önkijelentő cselekedetének az
_a lényege, hogy, "i g,e te s t tél e t t".

.Tsten kinyilatkoztatása., igéje te-

.Jiát = Jézus Kr is z t u s.
Istennek ezt. az igéjét. mi, ma

\. o:::::::::::

j' mm~~lljlI ::::::::::::
1 ' 'II
I !

,1

II
I I

II

'-mmmm I
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mmmm II .
----" ~

"Nyiljatok meg ti kapuk ... !",
A györi 'öregtemplom főkapuja. - Pető Kálmán felvétele. •

"Való közlése történik meg a Jci- csak a Szell tí rá s ból vehetjük,
nyilafkoztatásban. Isten nyo- .lézus Krisztus úgy van benne a
maival a világ is tele van. A csilla- szentirásban, mint pólyában a gyer.
gos' ég s egy-egy megrázó esemény mek. A pólya nem azonos a gyer-
mögött lehetetlen .meg r nem érez- mekkel, dc benne található. Abib.
ni Isten bölcseségét és hataltfiár. liaban emberr tanubizonyságok a
De igazában igéjével ismerteti.' Szenilélek ihletese nyomán .Isten
meg, magát. Isten igéje pedig nem akaratát közvetítik. Ezért a szent.
valami eszme, gondolat, vagy rend- 'írás hit .és élet dolgában 'egyetlen
zer. hanem valódi c s e ie.k e d e t. és~v6g.ső tekintély .. Nem mintha
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a természeti világ, vagy kertörté-
net tévedésmentés-foglalatá v0Íaái .
hanem mert elejétől végig Krisz-
tuS'ról tesz: tanubizonyságot. Leg-
főbb jó: Isten- 'írott, hallgatott és

. kiszolgáltatott- igéje: a szentírás, a
prédikáció és a szentségek.'

János 5, 39. .\.) >

!"cj.nos.....14,9.
11. Tim. 3, 16.
JI ...Péter 1, 20, 21.
::EfJ1J:ességii1'at 1. rész 7. pont, 13.
...~:Nawkáté előszava 57. pont.
Agostai hitvallás védőirata 13.

pcm:-, 11.
Ágostaí hitvallás védőirata 24.

p01l1( 89.
~agyklité 3. párancsolat.
Schmalkaldeni hitcikk 3. rész, -5.

pontj

A szenthárornság.
Atti üdvözülni akar, annak min-

denek előtt az igaz keresztyén hi-
tet kell megtartani. Aki ezt nem
őrzi meg változatlan épségben,
kétségtelenül örökre elkárhozik.

At. igaz keresztyén hit pedig az,
hugy az egy Istent Hárornságban,

Háromságot pedig egységben
tiszteljük. Sem a személyeket nem

J~~verjQk össze, sem a lényeget
nem választ juk szét.

Me.rt más az Atya személye, más
a Fiú: személye és más a Szenthá-
nomság személye.'

D_e~z Atya és a Fiú és a Szent-
lélek egy istenség, egyenlő a di-
csöségben, közös örök méltóság-
ban. ' .
- 'Amilyen 'az Atya, olyan a Fiú és

olyan a Szeritlélek. ..
Az Atya hem teremtmény, a Fiú

nem teremtmény, a Szentlélek nem
teremtmény .. - '( I

'Megmérhetetlen az Atya, 'meg-
mérhetetlen a Fiú, megmérhetetlen
a Szeritlélek. J

Örökkévaló' 'az Atya, Örökkévaló
11 Fiú, öFökkha16 a,-SzehtI:élek,'

. ~ 'gis lliQ.4S örökkévaló,
hanem égJ. öré ~evaló,

Mintahogy neQ1 három terem-
tetlen, sem hardm megmérhetet-
len, hanern egy teremtetlen és. egy
megmérhetetlen J "

• • ~ 1 ~ flo I

.~gyképpen mif.1?~nhatÓ .az Atya,
míndenhato a FlU, mindenható a
Szeritlélek. .: _.

Mégsincs három mindenható ha-
nem egy mindenható. '

Egyképpen Isten az Atya;' Isten
a Fiú, Isten a Szentlélek." ..

Mégsincs három Isten.. hanern
csak egy Isten.
. Ugyanúgy Or az Atya, Or a Fiú,

Mr a Szentlélek. 1
Mégsincs három Or,' hanem csak

egy Or.
. Az Atyát senki nem alkotta, sen-

k! nem teremtette, senki nem
szülte. -

A Fiút az Atya 'nem alkotta,
nem teremtette, hanem egyedül
tőle született.

A Szentlelket az Atya és fl'iú
nem alkotta, nem teremtette, nem
tőlük született hanem tőlük szár-
mazotf '

Tehát egy Atya van, nem há-
rom Atya, egy Fiú van, -nem há-
rom Fiú, egy Szeritlélek van, nem
három Szentlélek.

E hárornságban pedig 'egyik sem
első, vagy második, egyik sem na-.
gyobb, vagy kisebb. -

Hanem mindhárom személy egy-
képpen j örök és egyenlő egymás-
sal.

Így, mint már mondottuk a há
romságot az egységben és az egy-
séget a háromságban kell tisztelni.

Aki tehát üdvözülni akar, a
Szenthárornságról ezt valljal

, - :Athimázius . hitvallása
·~II. Móúi; V. Mózes:· Isten 'Ilevei.

Esaiás '6, 3. r-

Máté 2c8, 19, \ ....



János 1,1-3.
. János 14, 16.
u, Kor. 13, 13~ ;;

o Efezus 2, 18.
o Róm. 11, 33-36.::' .

Egyességi irat 1. ré§z :8. pont, 18.:
Egyességi irat. 2. rés'z 8. pont 33.
E.9yességi irat 2. Tész 11'. pont, 66 ..

A' bún."

o Isten az. embert gyermeki ár-
t at l a n s á g r a teremtette. A sze-
m é 1y es ö r dög csábításáfa sza-
bad, felelős, engedetlen választásá-
val az ember, ezt a bűnesetben
elveszítette. Mivel: a -tiltott alma
megevéséves r ist enn é akart len-
ni, cselekedete nemcsak .bűn ha-. . .,
nem' v éte k : 'Isten elleni lázadás.
Ezzel nemcsak -elszakadt Urától
hanem e l l e n's égév é is vált. Ez a~
átkos állapot Ádám minden ivadé-
kára á tör ö kl ő d ö t t-; Ezért ne-
vezzük ere det beli J vagy ereden-
dő bűnnek. Azt jeleini ez, hogy az
ember elveszítette a j-óra nem-
c s a k a ked v ét, hanem a kép es-
s é g é t is. Azóta legjobb szándéka
mellett is ,,'azt cselekszi, amit gyű-
lö!". Ebben van .az eredetbeli bűn
vétkes állapotának legszörnyűbb
mélysége: most már n e m v t e h e-
r.ü n k róla, mégis felelősek va-
gy u nk érte. ,Bűn aljj, vagy' nk re-
kesztve s büntelésként rajtunk van
Isten haragja, a h a l á l é s kár-
hoz tat á s. A po k o l áttörhetetlen
sziklabörtöne ez! Ernber Ih ag á-

tói nem szabadulhab belőle!!
1. Mózes 3, 1~19.
14. zsoltár 1.
Róma 1, 18-32. ,.
Róma 3,9-19.
Róma 5; 12.' "
Ágostai hitvalÍás "19'
Eattess~qi irat 2.' ré;z1. pont 7.
Schmalkaldeni hitdkk 3. rész 1·

pont 1.
Ágostai hitvallás védóirata 2.

o .kmegváltás. . J

I,ste~ jO~o~ haragjának ká-rhoi::
tat/)::.a)lapq.tábóf Kr í sz t us V:ál~
t ott, 111 é ~ 'bennünket. ',;Neri't arariy~"
nyal, sem ezüsttel, hanem .szent -K.
dr~ga /verével,árt;ltlan szenvedé-
sévei és halálával, ," Az it elő
Ist en! Krisztusban ir g a ima z 6
Aty á v á 1 békelt. Mert a büntelen
Krísztus helyettünk vállalt bünhö-
dését elfogadta megsértett' szerit-
sége . végleges., e'ngeszteléséűl.
Krisztus el eg e t fe t t bűneinkért.
Ez a .m egi g azu l á s.' Azóta Isten
nem rninket néz, hanern Fiára te-
kint és az 6 érdenrét nekünk'
sz.ámítja be. A közbenjár6
Krisztus kedvéért b ű nb o c s IIti a t-
b a n részesülünk. Csak ennek' alap-
ján kezdődhetik el a: Szentlélek' 11-
j á s z ű lő erejéből 'a .bűnnel vias-
kodó, gyümölcstermő keres'ztyén
élet .. Míg e testben élek, megiga-
zult' állapotomban is bűnös -mara-
dok. De naponkénti megtérésben
mégis állandó m egs zen te l ö dés
az életem. Míg majd egykor a
Krisztus által nyert feltámadásban
és üdvösségben ' 'teljességre Jut
megváltatásom. o j

Róma 8, 1.
Gal. 3,'13.·
II:-KoT. 5, 17-~2J.
1 Péter 2, 24.
Ágostai hitvallás védőirata 4. T.2.
Ágostai hitvallás védóirata 4. T. 72.
Agostai hitvallás védőirata 4. r.182.
Egyességi irat ')2. rész -3. pont 4.
~gyességi .irat 2. rész 3. pont' 30.
Egyességi 'ir,at 2., r:~sf:),3. pont 14.

J o ',J '
A~A~g-y~áz.

o Mindezek hirdetésére 'hallására
és élésére" rendel te Istel; <'Ize g y ~
ház at. Az Ág'ostai hitvallás sze-
rint "az eg-yház' a szentek gyüle-
kezete,' melyben az evangéliornot
tisztán tanítják és a szentségeket
helyesen szolgáltatják ki". Az ezv-

"
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ház tehát nem' jószándékú emberek
egyesületszerű összeállása. . hanem

'.. .' -'./ . . Ia szentek, azaz Istentől élhívottak
hitb~e'li . és' 'szeretetközös#g~; arne-:
lyetáz újszövetség 'K r isz tus··t e s!
t éhe k neVez. Bár 'a "sze,ntek gyü.
lekezete"; mégis 'együtt vannak'
benne jók és gonoszok, rnint ave.
tesben 'a' búza és kónkolv 'vao'y a, .;y" b

há lóban a' ic és hasznavehetetlen
hal. PI. különválasztás majd csak az;
utolsó ítéletben' történik meg, Az'
egyház arra való, ~ hogy őrizze a
tisztá keresztyén J tarrítást, hirdesse
az igd;. szolgáltassa a szeutsége-
ket s hívei 'gyümölcstermő életével'
dicsdítse Urát. -.:. "

. J! .['),e .: ~ r "'

Roma 12. 5.
Efez'tfs ,4" 1,1~16.
KoLoss?,l, 18, 24..
'NIáté )3, 24--30.
A.gostai hitvallás 7:. ..
A.gostai h,itv.aHás védőinita 7. p. 5.
Agostai. hitvaUás védőirata 7. p. 18.
S'ch./ma-lkaldeni h'itcikk 2. ré~i 4. p,

, Krisztus visszatér.

Kri'sz{~s.él és -ur-Glkodik. Az idők
végén pedig vis s z at é r . Első el:
jövetele alázatos és: szolgai volt.
Rangrejtve érkezett s csak a vá-
lasztott hívek ismerték meg. Utol-
só eljövetele azonban . dicsőséges .

és, királyi lesz. Mi n d e n.ek meg':
látják, azok is/akik' keresztrefe-
szítették. Érkezése id'ő p o nt j.á t
nem közölte velünk. .Hirtelen-va-
r atlan érkezik .. De azt rhegmon-
dotta, hogy l1iilyen' je Le:k 'előzik
m.eg-. Az időpont tévelyg,ő számít.
gatása helyett tehát a jeleket kell
figyelnünk. - Krisztus visszatéré.
sc í tél et r e szól, Ördöggel, halál-
lal. együtt minden ellenségét lába:
alá veti. Feltámasztja a halottakat,
s kétfelé választja az -embereket,
aszerint, hogy ki milyen viszony-
ban volt Övele. A hitetlenek örök
kárhozatra jutnak,' 21 hívők !11~g',:,
kezdik Urukkal a teljes és örök
üdvösséget. Minderre í'g ér e t'ü IIk
van. Ennek t bizo ny oss ág á val
szolgál 6 hűségben, vígyázó k é-
s aen lé tb e n szüntelenül ' várjuk
~lZ Urát] , f,

Máté 44, 36~51; 25,1~13_
. Márk 16, 62.
L:uk~cs 21,25-36.
János 14, 3; Csel. 1, 11.
ApQstoLi hitvall4s' 2. rész.
Athanáziust,!utvallás vége.
Agostai hitvaUás 3. és 17.

- iÍgostai hitvallás védőira1;a 17)
'Kiskáté:-: második hitágazat ma-

f/yarázata. ..J ,

Ez bizonnyal igaz! Ámen!!
Sz-a b ó i Jó z'se f ,--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~,

, '
Oh örök felséges, mindenható nagy, és rettenetes.Szent lsten! Kihez .aasonló

seholsenki az Istenek, között nincsen! Szerelmcs szeat Atyánk, a Jézus Kr.sztusban!
Mi te szent Felségednek szegény, bűnös fiai;" előtted' e. mcstan. órán töredelmes'
sztvelrrknek térdelt meghajt juk, és tenéked· Uram a 'Krisztus Urunk mébtöságos
szent nevében, alázátos hálákat ~i'd~ink, .hog y m:1nUu't' nemcsak, Isteni képedr e és
hasonlatosságodra teremtettél, haln.em még annakfelette méltó haragodban elébbeni
irgalmadról .meg ernlékeztél, és szegény hazánknak sok változásai között mind ez
ideig vtűrhetö. Ielki s testi békességben nagy kegyelemben meg is őrzöttél. .Jöllehet
pedig m'ndezekre és, ezekhez hasonló több jótéteményidre rnélt atlanoknak esniérjük
rni magunkat;' kérünk mindazonáltal ó Atyánkl, azon szent Fiadnak méltóságos
érdeméért Tégedet, hogy minden bűneinket rn inékűnk dicsőséges nevedért rnegbo-
csatvan a' te szent' igédnek világosságát e, világnak végezetéig .közöttünk tartsad meg
és nevelied az ig az hitetsn'bennürík, .Adjó mi Urunks édes Istenünk! Országunkban
kivánatos csendességet, 'adj a Te Anyasz entegyház adn ak rnind lelki s mind pedig:
testi állandó jó bekességet . . . ' lS'

Részlet ebből 'az imádságból. amelyet Ács Mihály az 1687i88. pozsonyi országgyűlésen az
evang elikas rend ek clött ruindehnap elolvasott i '~
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mellett, amelyet hirdetett', c, Erre
még érthető "igen- "nel vála zolt.
Nem sokkal utóbb .csendes sóhaj-
tás után megszűnt a szíve dobogni.

Luther ellenségei nem tudták el-
képzelni, hogy ez a "főeretnek"
igaz keresztyénként béke'tlégben
halhatott meg az Orban. N\intien-
féle rosszakaratú hiresztelé eket
kürtöltek világgá: pl. hogy maga
ördög fojtotta meg, sőt később
már azt is hiresztelni merték, rogy
Luther ágyában felaka ztotta ma-
gát. Ma már komoly római kato-
!ikus emberek sem rnéltatják hi-
telre ezeket a célzatos mende-mori-
dákat.

Luther halálos ágyán is erös
hitü keresztyén nek bizonyult, hi-
szen életében is sokat foglalkozott
a halál kérdésével s arról írataiban
és magatartásában is sok kere z-
tyén tanítást adott. A reformátor

.minél teljesebb megismeréséhez is-
mernünk kell a halálról kifejtett
gondolatait is. "

Mi indította Luthert arra, ~hüg':l!'
szerzetessé legyen? Voltaképpen a
haláltól való f'élelrne. A valláso'
lelkületü ifjú erfurti diák nagyon
félt a haláltól. Az akkori valláso
nevelés Istent szigorú bírónak. fes-
tette" aki mindenkit a szerint ít~l
meg,' ahogyan megérdemli. Ilyen-
nek góndolta Istent az ifjú Luther
iS,.sőt Jézus Kri ztusban is csupán
a szivárványon ülő és a világot
megítélő bírót látta. Ezért félt

1891 augusztus 2.-án - 55 éve - éve - született Széchenyi István. - 1531
kezdte meg szelgála át a pozsonyi dia- október lL-én - 415 éve - halt meg
konissza anyaház. - '16~1'szepre!l1 Zw':ng j. fr'. - 178 október 25.-én
7.-én - 315 éve - győzött Gusztáv - 165 éve - kelt a türelmi rendelet. -
Adolf Breitenfeldnél. - 1541 szeptember 1761 október 2.-án - 185 éve - halt
2.-án - 405 éve - került Buda török" meg Mik.e{ Ke~Fmen. .
kézre, - 1791 szeptember 21.-én' - 155 lj . __ " J'
".....,~ I ~-. ......:---............v-- _.:_ ...._..!_ .... ..~ ...."..,....~ .. .!.,...~:jr

Luther Márton szell) Lözt a halál al.
Négyszáz éve annak, hogy Lut-

her ~árton 1546 február IS-ának
harmadik órájában szülővárosában,
Eislebenben, befejezte földi életét.
Nem érte váratlanul a halál: régen

, készült már ra, sokszor kivánta, és
Istent' arra kérte, adjon neki bol-
dog és békés kimulást. így is tör-
tént M~g örömmel tapasztalhatta,
hogy télvíz idején fáradt-betegen
vállalt utolsó útja és szolgálata
nem, volt hiábavaló: a mansfeldi
grófok testvérviszályát sikerült bé-
kés megegyezéssel elsimítania. Bár
már előbb megérezte, hogy életét
itt fogja bevégezni, ahol született
és a keresztség szentségében része-
süit, - az utolsó napig erőt vett
testi gyöngeségén, részt vett a tár-
gyalásokon, többször prédikált is
- utoljára február l4-én, vasár-
napon -, és két ízben is élt az
úrvacsora szentségéve!. Utolsó es-
téjén, amikor szívgörcsei már
egyre hevesebbek lettek, elvégezte
még .szokott imádságát, azután 'le-
feküdt. Jonas doktor, Luther hű
munkatársa, Cölius eislebeni lelkész
s még mások is' állandóan mellette
voltak. Ismételten imádkozott, lel-o
két Isten kezébe ajánlotta, hálát
adott Istennek, hogy: megismertette
vele Jézus Krisztusf; akinek bi-
zonyságtevöje lehetett életében.
Végül Jonas és Cölius -ezt..kérdez-
ték a haldoklótól: "" Tisztelendő
atyánk, meg akar-e állhatatosa!'!
maradni Krisztusban és a tanítás



olyan nagyon § haláltól, ,I).}ert ret-
tegert az Isten ítélőszéke elött való
megjelenéstöl. Amikor p~dig' a
mellette ,lesújtó villámcsapásban
hirtelen olyan' közel érintette ő't
a halál szele, akkor' rémületében
szent Ar;nAlfüz kiáltott segítségért
és , megfogadta, hogy
szerzetessé lesz.. A ko- ')
lostorban vélte megta-
lálni a menedéket a ha-
lál és az ítélet félelme
elől. De hiába: itt sém
ta1álta meg azt,' amit
keresett, sőt lelki gyöt-
relmei, - rettegései még
inkább fokozódtak. Nem
találta meg a kegyel-
mes Istent. Végre az
Irás igéjén ,keresztül
vezette ·el öt. 'a Szent-
lélek a könyörülö, ke-
gyelmes Isten _megisme-
résére. Amikor Róm . .1,
17. alapján rájött arra,
hogyIsten igazsága nem
sújtó, bűntető, hanem
kegyelmet gyakorlo. i-
gazság, és hogy az igaz
ember hitből él, - ak-_
kor egyszerre kitárult
előtte a paradicsom ka-.
puja. Ekkor lett Luther
reformátorrá, és ettől
kezdve a halál sem volt
többé olyan ijesztő, és
félelmetes előtte, lllint
korábban:' __

Első próbája 'a haláltól való fé--
lelem legyőzésének az 1516-i pes-
tisjárvány volt. Sokan menekültek
a járványtól megfertőzött Witten-
bergből, Luther azonban a helyén
maradt. Még öt is megremegteti
ugyan a halál, de már kötelességé-
nek érzi, hogy a helyén maradjon.
"A világ nem döl össze, ha Márton
barát odavesz is," mondja. 1527-
ben újabb pestisjárvány látogatta
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meg Wittenberget. Az f egyetem
is Jenába költözött. Luther -azon-
f .• l {1 ._. .,. \

ban" a választófejedelem határo-zott kivánsága ellenére is Witten-
bergben maradt es Bugenhagea
városi lelkésznek segített a bete-
gek "vlgasztalásában, Egyik iratá-

Az eislrben1 András-templom. Halála előtt három
'nappal' itt prédikált Luther utotfára.

e , .; f \ ~ ,l'

ban ("Szabad-e a halál elől mene-
külnünk ?") kijelentette, hogy az
igehirdetőnek és lelkipásztornak
az a kötelessége, hogy' a helyén
maradjon és a. h'alál veszedelmébe
jutottakat segitse, ha mindjárt a
saját élete kockáztatásával és fel-
áldozásával is, mert a jó pásztor
éJetét adja a juhokért. Ugyanígy
viselkedett más.járványok idején is.

"Amikor a búcsú ellen kiádott
3
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tételei nyomán egyházi részről a
felháborodás első hullámai csaptak
feléje, ö nem remegett életéért,
sőt kész volt a halált is vállalni.
Augsburgba menet barátai óva in-
tették öt, mert ellenségei el akar-
ják tenni láb alól; Luther azonban
egy levelében ezt Írta: "Augsburg-
ban is, ellenségei között is Úr a
Jézus Krisztus. Éljen hát Krisztus
és haljon meg Márton!" Ugyanígy
Wormsban is kész volt életét ál-
dozni az evangélium ügyéért. A
wormsi rendelet azután valóban
közel hozta annak a lehetöségét,
hogy Luther az eretnekek sorsára
fog jutni. Öt ez nem ijesztette
meg: éveken át szinte naponta
várta, sőt sokszor egyenesen ki-
vánta a vértanú-halált. 1523-ban
Brüsszelben két rendtársa lett az
evangéliuru ügyének első vértanúja.
Luther ezek emlékére írta első
énekét. Majd Bécsból és Magyar-
országból 1< apott híreket hasonló
vértanúságokról. BoI dog o k n ak
mondotta ezeket a vértanúkat, ma-
gát viszont boldogtalannak, hogy
Isten öt még nem tette rnéltóvá
ilyen mártirságra. A parasztháború
szörnyűségei közben újra úgy érzi,
hogy be kell fejeznie életét, -
aminthogy egy ízben. amikor a
lázongó parasztok közé ment,
hogy lecsillapítsa őket, valóban
nagy veszélyben forgott az élete.
Ebben a hangulatban szánta rá
magát a házasságkötésre; nem
azért hogy nyugodt családf életet
és kényelmet biztosítson magának,
hanem hogy bizonyosra várt halála
előtt tanítását 'még ebben a tekin-
tetben is megpecsételje, az ördög
bosszúságára. " ' ,

}1inth0gy azono an Isten, r erné-
nye ellenére, minden alkalommal
csodálatosan életben tartotta, ez
hivatástudatát erősítette. Pedig
1527 óta gyakrabban ismétlődő

betegeskedése (vesekövek, ideges
fejfájások) és ezzel - összefüggő
lelki gyötrelmei következtében még
inkább kivánta a halált és a "ked-
ves ítélet napjának" mielőbbi eljö-
vetelét. Éppen ezekben a lelki vivő-
dásokban tapasztalta meg Luther
újra az ördögnek meg nem szűnö
kisértéseit, amelyekkel a halált
félelmetessé, ijesztővé igyekszik
tenni. Ezeknek a kísértéseknek
ellenében menedéket, erőt és VÍ-
gasztalást mindig Isten igéjében
keresett és talált. Amikor 1530-ban
Augsburgban az evangélikusole
hitvallásáról és elismertetéséröl
folytak nehéz tárgyalások, Luther
a wormsi ediktum miatt nem lehe-
tett ott, hanem a távolabbi Koburg
várából volt kénytelen -figyelni az
eseményeket E közben újra heve-
sen törtek rá a testi és 'lelki szen-
vedések és 'klsértések. A vele levők
gyakran, hallották, amint szobájá-
ban hosszasan imádkozott hango-
san. Szebájának falára pedig vi-
gasztalásul és erösítésül I~gkedve-
sebb zsoltár ának, a 118, zsoltár-
nak 17. verséf írta fel: Non moriar.
sed vivam, et narrabo opera Do-
rnini! (Nem halok meg, hanem élek,
és hirdetem az Úrnak cselekede-
teit!) És ha ellenségei a halálát
kivánták, őt ez sem bántotta, mert
bizonyos volt affelől, hogy még
halálában is folytatni fogja művét.

Megtapasztalta azonban 'Luther
,a halál félelmének kisértéseit sze-
retett hozzátártozóinak, barátai-
nak halálában is, de ezeket a kisér-
téseket is mindannyiszor legyőzte
érq'S és bizodalmas keresztyén hi-
tével. i Legmegragadóbb . példája
ennek forrón szeretett kislánvának,
a tizenhárom éves Magdácskának
halálakor' tanusított magatartása,
Atyai' szívét bizony mélyen meg-
sebezte a fájdalom, mégis őmaga
készítette elő gyermekét' a- halálra:



"Ugye., kis lányom, szívesen ma-
radnál itt édesapádnál,- de szi-
vesen mégy a mennyei Atyához
is?" A gyermek így Jeleit: "Igen
édesapám, ahogyan Isten akarja."
Feleségét pedig ekkép vigasztalta:
"Egy szentet küldtern a mermybe.
Oh, bár ilyen lenne a mi halálunk
ts. Ilyen halált még ebben az órá-
ban elfog adnék". .
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ját; feltárulnak előtte a pokol
borzalmai, amelyekbe' az ördog
utolsó eröfeszítésével rbete aRarja
őt taszít ani. Itt csak egy menedék
van: Jézus Krisztus, aki legyőzte
a bűnt, a halált és az ördögöt. Aki
erős hittel őbelé fogódzik; annak
nem árthat az ördög+sérumivdü-
hössége annak szemében a halál
elveszíti ijesztő, félelmetes voltát.

Luther sírja a wittenbergi vártemplom s~ószéke tövéb~n.

Luther másokat is gyakran vi-
gasztalt és erősített a halál kisér-
tései ellenében. Sok prédikációja-
ban, iratában, asztalnál folytatott
beszélgetéseiben foglalkozott a
halállal és mutatta meg, hogyan
kel! a keresztyén ernbernek a. ha-
lállal szembenéznie:' Egy' 1519-oed
megjelent kisebb iratában valóban
evangc'iumi útmutatást ad Luther
a halálra való előkészületre. ·Nem
tagadja, hogy a közelgö: halál so-
dorja a keresztyén embert a leg-
nagyobb kisértésbe. Hiszen a: ha-
lál valóban a bűn zsoldja. Az em-
ber a halálos ágyán egyszerre
maga előtt látja bűneinek nagy
sokaságát, érzi magán Isten harag-

Mert akié Krisztus, azé a kegye-
lem, a feltámadás és az örök' élet,
Oe hadd szóljon néhány móndat-
ban - maga Luther: "Életünkbel1
kell· a halál gondolatával foglal-
koznunk s megbarátkoznunk vele
amig még távol van és nem 'szo-
rongat minkeLA .1!1a1lál'órágábar
azonban, amikor túlságosan' hatal
mas a jelenléte, ,"ez már veszedel
mes és semmit sem használ." NeU'
azokra kell- ilyenkor tekinteni, aki.
két Isten haragja szétzúzott és aki.
ken a halál diadalmaskodott, ha
nem "a halált teljes igyekezette
azokban szernléld, akik Isten ke
gyelmében haltak. meg' és:' legyőz
ték aHhalált, mindenekelőtt Krisz
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tusban, .azután az Ő. .szentjeiben . .'i'
"M~rr\1él ,~rőse9b a hit, annál.gyen-
géq~da halál; :,-:iszon~ mennél igyen-
gébb. a .hit, annál erősebb -és ke-
servesibb.a halál'.', "f

Ime~~.Luther ,M.?r,~sm 'is egyike
azo}ft;J.ak, akik erős ,hi tte] és bizo-
dalorpmql legyőzték a halál félel-
mét s nekünk ebben QS, évszázadok
multával Is, reformátorunk. 'útmu-'
tatónk, példaadó tanítómesterünk.

Az.ő hitén.erősödik a -mi vhitűnk
is; . amikor .szernbenézve : minden
veszéllyel, vele. együtt valljuk:
n' ,;' . t 1 - L •

. -' Kincsünk, életünk, I

, Nőpk é; gye,;ólekünJ:i: _
, í' Mind elvehetik J "l.

. íl Mit ér ez őnekik!
Mienk a m~f).ny· örÖkre!

Wiczián Dezső dr.

luther és a némel parasztháború.
Forradalmár, urak csaUósa, vagy - reformátor ''!,

1525-ben történt, hogy Luther talál-
kozott a forradalommal. Csak néhány
hónap, míg a parasztlázadás lezajlott.
De ez a rövidke idő rendkivüli [elentö-
ségű Luther személyére és a reformáció
fejlődésére. Luther becsületet sokak
szemében megtépázta. A reformáció
nagyléptű hódító útját megtörte. S ez
volt az egyetlen forradalom, amellyel
az idők folyamán az evangélikus egyház
egészen szoros érintkezésbe került. Nem:'. .,.n' t ' s

érdektelen tehát, hágy a reformáció
hajnalaból vett példán meglássuk: egy-
házunk h'ogyan tekint a forradalomra
és ' hogfan )v:s~lkedl:k' 'a fcrr adalomban ?

In.', .. ;1'1 t I JI
. '. Szociális forradalom

. ( vallásos szinezettel,
. 'A parasztíorrádalom parazsa régóta

izz ott mérnet- földön. Néha lángra is ka-
pott, De . az itt-ott ifelgyúlt -tüz eket ha-
marosan vérbe ·fojtották. Egyházfeje-
delmek . és világi. UTak a föld. népének
verítékéből '. sajtolfák a csengő aranyat,
a terttett asztalt, a'· kényelmet - f ékte-
len, fényűző;' 'élwhajhász-, önző életükhöz!
Várakra és kolostorokra ökölbe szo rí-
tott kezekkel, gyűlölettől-fent tekintettel
nézett fel a robotoló parasztság.

Ak'kori'l.JSn új ,s.ze1l6 támadt-Német or-
sz ágban. 'vWttenberg 'felől fútt. Bibliák-

ról lesöpörte a port. Tavaszi áramlata
lelkek szikkadt földjén virágzást bon-
tott. Vihara rázta a régi egyház épületét.
j erncsak várablakokon küszott vbe vá-
lasztófejedelmekhez és hajtotta szlvüket
az evangéliomhoz. Nemcsak ko.ostor-
cellák ajtóit nyitogatt a és vitt békes-
séget szerzetesek lelkébe .. Ierncsak vá-
rosok polgári házain fujt át es terem-
tett új egyhazé életet. Eljutott a völgyek
rnélyébe, eldugott falyal< népéhez is. Oda
is, ahol a parasztháború kitört.

_ Ami .a reformációból ide érkezett,
ahhoz kevés volt, hogya reformáció
ti~zta - tanítását ITJegismertess~,ah'hoz
azonban elég vol!\ hogy a r égót a xzz.ó
parazsat felgyujtsa. Megérkezett az ősi
drága, elfelejtett evangelium a némel
parasztsághoz, de meghamisítva, de ·át-
r.e~tve. S bekövetkezett.' a végzetes félre-
értés, a reformáció tragédiája, de a !lé-

met parasztság tragédiája is: Krisztus
örömhíréből lázadásra hívó, fegyverbe
sz ólító :j oborz ás lett. ·A Sz entírásböl a
parasztság szocíál.s Jcövetelése.t igazoló
könyv. A keresztyén ember lelki sza-
badság ából jobbágyfelszabadítási prog-
ramm. Az örökélet láthatárát felváltotta
egy jobb szociális es poNt*a': rend.
ábrándképe.



Ki tehet erről? Luther semmiképen
sem, lsten ,előtt majd felelnek a ref or-
mácíö, hamís prófétái -, egyikükról.
Münzer Tamásról még lesz, szó "'-,' akl'k
sok helyen így eltorzították Jézus evan-
géliumát. S felelnek a;ok: az egyszerű
hivek, akik földi .nyornorúságuk és földi
vágyaik kábultság ában nem _akarták
meghallani Istennek! -üdvösségúí.krőI
szólö igéjét ~

De nemcsak a, refprmáció ·t~)1ításá-
nak félreértése okozta, h9,gy az elnyo-
mott parasztság saját szociál.s és polliti-
I~ai ref orm-követelését azonosnak vette
a reformáció ügyével, J;Iozzájárult még
ehhez az a .tény is, :flOgy a parasztháború
elsősorban a római eg~házhoz ragás~~
kedö főpapok és főurak birtokain tört

'" , .
ki. Ezeken a területeken pedig erőszak-
kal' elnyómták az' e~angélium:s~abad

~ . "j"\ 's If
hirdetését és a reforrnác.ó tanainak ter.
[esztését. A 'paraszitság joggáf vélhette,

s ll' ri j

hogy amikor saját szabadságáért harcoi
urai ellen, a reformáció szabadság áért ':s
harcol. A parasztok' ellen szervezkedö
r endék egyszersmind a reformáció kiir
tására is szövetkeztek, Persze a !Irégi
h.thez való ragaszkodás 'mellett 'elsösor-
ban 'haltalmukat féftették a reíorrnácíótól.

Tizenkét pont.

Márciusban jelent meg a parasztok
sz ociális követeléseit tartalmazó röplap:
"A ,keresztyén olvasának békesség) d
Isten kegyelme Krisztus- által" -' így
kezdődik a 12 pont. '

Elsőnek a' szabadpa,p-választás ,'és
-elbocsátás jogát kérik, ;,A megválasz-
tott lelkészek a' s~en( évangé!iumot
tisztán prédikálják mind~n emberi
hozzátétel nélkül! AniifÍ't a !3zentí'rásöa~
világosan látható, hogy egyedül igaz hit
által jutunk Istenhez és egyedül' irg al-
masságában üdvözülünk"!

A harmadák 'pontban következ.k az
irat' tegdÖtitőbb követelése:, "Kriszfus
drága vérével kivétel nélkül mindnyá-
junkat megvéltott. A Szeritírásból kö-
vétkezik tehát, hogy szabadok vagyunk
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és=szabadok" al~a'runk lenni". 'Kivánják
felszábádításukat 'ri jobbágyságból. >,' r

A t~Váp\)láK í s6fári" a ke'ményrób~t
enyhítését' s li1étyz~tükÖn könnylfö jotó-
1,at kérnek Érdekes például, hogy a
szabad 'hálász-u,t 'és vadászat követelését
b.bjiaí igevel '(1. Móz, 1', 28) tárrthshják
alá: "Am:kor' az 01'lste:n>'a'z embert te'::
remtette. 'hat~'ID1a1" adott 'néki 'rríinden
állaton, a -levegő ,i~laaarain" és a viz
halain". ~.., JJ -, ,"

Luther' válasza.

Éles szem. és evangéliumi tlisztánllUás
:~ ,:.J

Anémet parasztháború jelvénye. "
',- J • ,

kell, a .I2i.pon-txmegb.:rálásá'hoz. lA röplap
rendkivül mérsékelt hangú, --.;.. ellentét-
hen a.Felkelő .parasztság magatartásával.
A oenne foglalt skövetelések nágyrészt
jogos szeeialis ''kiv,ánalmak. Ezehkívül
első pillanatra, úgy.itetszik, hogy,af'irát
reforrnátoríi -hangot lit meg és ' minden
követelését a Bibliára éplti, Ugyanakkor
azonban' mindjátt. érezzük,« hogy a .he-
lyesnek- és- a helytelennek valami" végze-
tes lösszekeverésével van dolgunk. ,-
Lássuk 'csak, hogy Luther meg tudta-e
tartani ebben a kuszált helyzetben evan-
géliumi Itél'öképességét P Nem csúszott-e
félre a' kényes ,kérdés tárgyalásáná!?
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" Április vegen jelenik. meg felelete:
.Jntés a ,békére". Először az urakhoz
szól, szava kemény és vádoló. Előre be
is jelenti, hogy .senkire.,,s.em lesz tekin-
tettel.

"Ezt a szerencsétlenséget és felkelést
senki másnak nem .köszönhetjük, egye-. ' . .. ~
dűl nektek, fejedelmek és urak. Különö-
sen riektek,. vak pü~pökÖk és .esztelen
papok s szerzetesek, ak.k mind a mai
napig nem szüntetek meg leonokul a
szent, evangélium ellen dühöngeni. Ezen-
kívül világi uralmatokban semmi mást
nem te ztek, mint nyúztok és adót köve.
teltek, hogy buja és fennhéjázó életete-
ket folytathassátok, míg csak a szegény
ember tovább el nem viselheti. A kard
a nyakatokon van. A parasztok már
gyülekeznek sebből - hacsak Isten
bűnbánatunk folytán meg nem akadá-
lyozza - a német föld pusztulása és
romlása következik, szörnyű gyilkolás-
sal és vérontással. Tudjátok meg, kedves
urak, hogy Isten dühöngést eket sokáig
nem tűrhet., nem js akarja és nem is
fágja tűrni. Mert nemcsak a parasztok,
- Isten maga áIJ szemben 'veletek".

Engedjenek tehát a parasztok követe-
Iésének, nehogy "egy szikra kip attanjon
és egész Németországet f'elgyújtsa. Bű-
neink Isten előtt vannak. Hacsak egy
levél rezdül is meg , (IH. Móz- 26, 36),
féln'Unk kell haragját, hát még ha ilyen
törnegek jönnek mozg ásba".

Azután a parasztokhoz fordul: "Saj-
nos, szenfelett ig az, 'hogy .a fejedelmek
és az urak - aJkik az evang élium pré-
dikálását megtiltjálóiés az embereket
elviselhetetlenül elnyomják - megér-

'dernlik, hogy Isten' ,helyükrőlletaszítsa,
mert 'Isten és ember ellen 'súlyosan vét-
keitek. N'ncs mentségűk".

De vajjon a lázadó parasztoknak
tiszta a: Jelkiisrúe rete P ~ kérdezi; s r á-

mut at két bibliai igére. Az, egyik Jézus
szava: "Ak1ik fegyvert ,fognak, fegyver-
rel kell veszniök" (Máté 26;_ 52). A- má-
s'k Pál apostol tanítása.' "Mi'nde'n lélek
engedelmeskedjék a' Ie.sö , hatalmassá-

gokriak, mert nincsen hatalmasság,' ha-
nem csak Istentől és amely hatalmassá-
gok . Vannak, az Istentől rendeltettek"
(Róm. 13, 1).

"Hogyan tudtok ti elmenni ezek
mellett az igék mellett?" '- kérdezi
Luther. "Azt mondjátok, ll. felsőbbség
tulságosan gonosZ és elviselhetetlen ?.
[gaz, de "ez nem ad mentséget a láz a-
dásra. Senki sem lehet a maga birája.
A bosszú az Istené (V. Móz. 32, 3.5). A
földön büntetésre egyedül a felsöbbség
jogosult. ~

Minderre nemcsak a Biblia' tanít:
Arn.t eddig mondott, lstennek a világ
rendjébe -;írott törvénye is, Büntetlenül
a pogány ember sem szegheti meg. De
a parasztforrudalmárok igaz keresztyé-
nek akarnak lenni: reájuk tehát már a
;nélyebb, k~resztyén törvény ds vonatko-
zik ....:...folytatja a reíormator.: S ez az,
amit Jézus ~ 'hegyi beszédben mondott:
"Ne álljatok ellen 'a gonosznak, hanem
akia~cuJ üt téged jobbfelől" fordítsd
felé il másik orcádat is. És ak: törvény-
kezni' akar veled és elvenni a te alsó
ruhádat, engedd oda neki a felsőt is.
És aki téged. egy mé rf'öldútra kénysze-
rít, rnenj vele kettőre" (Máté 5, 39-41).

Luther mindjárt alkalmazza is ezt
az igét. "Ti nem akarjátok eltűrn., hogy
veletek rosszat és jogtalanságot csele-
kedjenek, hanem szabadok akartok lenni
és csak jó és igazságos dolgokat tűrni".
Pedig Krisztus éppen az ellenkezőt
mondja! "Szenvedés, szenvedés, kereszt,
kereszt, - ez a keresztyének .iog a
és semmi más. A keresztyének nem
harcolnak karddal és puskával önl1\jgu-
kért, hanern kereszttel és szenvedéssel,
-r-r; arn.nt fejedelmük, a Kr ísztus nem
k~rdot ránt" hanem, a kereszten í ügg".

Mar ad-e még - a tűrés mellett -
9Z elnyomott keresztyén embernek -mas
lehetősége is? Az imádság. Vigye 'ügyét
imádságban" az Isten elé - morrdja
Luther.

Az ut án ' sorra veszi az egye, ponto-



kat.. lsten igéjének alapján .rablásnak
neveli, 11a 'a' parasztok a. felsőbbségnek
járó tizedet' á papok és szegények közt
öuhatahnulag k.osz tják. "Ha adni akar-
tok és jót .tenni.saját tulajdonotokból
tegyétek." Következö, később ismerte-
rendő iratában bővebben is kifejti: "Az
evangéliuni a magántulajdonból nem
csiná} köztulajdont - kivéve azoknál,
~ki1{, ezt önként, maguktól akarják,
amint az apostolok és tanítványok Csel.
-'1,32-37' szer.nt tették," Az első keresz-
tyének nem idegen javakat követeltek,
hanem a magukét 'adták köztulajdonba
- áÍlapítja meg Lutdler. Ez 'az" evangéli-
umi kommuuízmus. "A mi par~sztjainK
ellenben mások javait akarják 'I\.·öztulaj-
donná tenni és a magukét ma~uknak
lllegtar~{lni. Ezek aztán; nagyszerű ke-
resztyének!" - teszi hozzá gúnyos/an.

t •. ), ..)

Mit
1

~lond L1fther a parasztok legna.
gyobb 'követelés~re: "Ne .. legyen, job-
bágyság, mert Kr.sztus mindnyájunkat
megszabadított"? . Nem foglalkozik a
jobbágyfelszabadítás szociális '6s politi-
kaikérdésével, csak ~egokolásu~k~l.
mert eb-ben hivatkoznak a Bibliára. A
megokolásban.a keresztyén szabads.ág
meghamisítását látja. A keresztyén em-
ber szabadsága nem "testi" szabadság.
Kr.sztus a bűntől szabadított meg, nem
pedig földi. rabságtóI. Hivatkozik Pál
apostol tanítására a. rabszolga-kérdés-
ben (Olvasd el Filemonhoz írt levelét!).
A keresztyén sza'badság " nem függ a
jobbágysorstól, fogságtól vagy beteg-
ségtől - moridja Luther. Érdemes ehhez
elolvasni L Kor. 7, 22-t.

Luther éberen őrködik: hogy Isten
országa dolgait ne keve rjék össze a
földi orsz ág dolgaival. Isten országa
törvényéből nem le'het földi ország
rendjét l;legteremten:. A parasztok kö-
vetelésének "ez :a pontja rninden embert
egyenlővé akar tenni és Krisztus lelki
országáb.ól földi országot csinálni.. ami
lehetetlen". Hozzá teszi: Föld: ország-
ban lehetetlen a személyek teljes egyen-
lősége, mert kell lenni vezetőknek és

3!9
a.at tvalóknak, V'szont Krisztusban enél-
kül 'is teljesen egy az úr és szolga (Gal:
3, 28). Luther nem volt utópista. tudta;
hogy Isten országa nem valósul meg
~oh.a földi ország keretei között, S azt
is tudta, hogy földi.> országban teljes
egyenlőség sohasem lehet.

Már ebből is látsz.k, hogy Luther
nem rnerül bele a parasztkérdés szoci-
áiis és polit.kai megoldásába, - noha
világosan látta a szeeialis reform jogos-
ságát és szükségességét. Vajjon miért
tesz igy? Ezt is megmondja.

A szabad halász atról, vadászatról;
f ak.terrnelésröl, az adókról és a szolgál-
tatasokról szóló "többi pontot átenge-
dem a jogászoknak. Nem tartozik reám,
az evangéliúrn h.rnökére, hogy ezekrő!
véleményt mondjak, Nekem a lelkiisme-
rétet ,ken tanítanom az isteni és -keresz'-
tyén dolgok felől. Fentebb mondottam
mar, hogy ezekhez (t, i. az emlitett földi
kérdésekhez) .nincs köze a keresztyén-
nek, nem is törődik velük, A keresz-
tyén. ernber mindenk.t enged, hogy -
aki csak akar - raboljon, elvegyen,
elnyomjon, nyúzz on, zabáljon és tom-
boljon ; mert a keresztyén ember mártir
a f~!dön". Ne beszéljenek hát a felkelő
parasztok keresztyén jogról, mert "mind-
ezekben a kérdésekben a keresztyén jog
azt parancsolja, hogy csendben marad-
janak, szenvedjenek és inségüket csak
Istennek panaszolják el".

Befejezésül egyszerre szól Luther
mindkét félhez: felsőbbséghez és paraszt-
sághoz. "Ti kényurak, ellenetek szól ,3

Sz entirás, mert erőszakosan uralkodtok,
az evangéliuÍnot megakadályozzátok és
a szegény embert elnyornjátok." ~ "Ti
parasztok, ellenetek is szól a Sze nt-
írás ... ,i És megokolja azzal, hogy fegy-
verrel lázadnak -a felsőbbség ellen. "Ri)...
viden, Isten a kényu raknak és aláza,
dóknak egyaránt ellensége. Egyik párt
se~ harcol jó leLkiismerettel." Végül is
tanácsolia Luther, hogy a f elme rült
kérdéseket békés úton szabályozzák ..

Fogjajluk most össze Luther gondo-
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latait! A parasztság elnyomott helyze-
téért az urak felelősek -'az Isten előtt.
De a: fegyveres felkelés gondolatát
Lutfier elutasítja.' Egyrészt azért, mert
Isten - a felsőbbség iránt minden körül-
mény között engedelmességet parancsol.
Másrészt, mert a keresztyén embernek
az igazságtalanságot imádsággal' tűrnie,
raegbocsátanca, elhordozn'a lés ie1sz'én-
vednie kell. A' szociális kérdések béK'és
rendezését kéri Lufhér mindkét féltÖI;

• '. , J \'.j lmegoldasokat azonban rie m ajánl, nrert
azok nem az evangéliuru hir'&'töjére,
f'ianem politikusok ra : 'tartoznak: Csodá-
latos világosság g g'al k.dornborttja Luther
a keresztyén életnek nem-e-világi-voltát,
nehogy-végzetesen összefonódlék a, földj
élet kérdéseivel. A keresztyének vándo-
fok 'a földön,l:delent is, mindent az
örökkévalóság sze~szög,éből néznek'. "

" Tombol a ,felkelés,

'Luther keresztyén tanácsát 'é gyik fé1
sem fogadta 'meg, Az előző kisebb za-
vargasok "égyre szélesebb -hullámokát
vernek és gyorsan lángba borul egész
Dél-Németország, majd, 'I'hüring.a "és
Szászország is, A -:-felkelőlparasztsag
mellé áll a városi szegényebb nép réteg.
Városok-ds '.kezükre .kerülnek, többek
közt Würzbu'rg;' a 'p'üspöki székh-ely,
Közben vérfagyasztó l{égyetJen'ségel': tör-
ténnek. A' felkelők rabbl,nak, gyilkol nak',
gyujtogatnak Fíistölg.6 várak,'kiég'ett
kolostorok, meggyötört f'alvak' Jelzik
útjukat.' Luther a borzalmak :hírére újra
közbelép.

7'1>

Luther a forradalmárok közt,

Ha az- 'írás nem használt, Luther rnost
az élŐ szó -erejével probál-ja lecsende"
siteni a tomboló' vihart. Elmegy' a fe~-
kelő' p'arasz'tok kö~é. 'Egyik helyről a
ii1á .kra jár. Szüntelenűl p'rédiká], E16'ző
iratábói eígondo'lhatjuk; il'Ógyl' ig~fi:r'Cte'!
téseiben ugyanazt' mo~dja:' Istéi1,;!j'géjef
tisztán és vig azán az' adott! helyzetben]
a szociális j'érdésben' és' ~' iázadás dol:
gában. Csak i4 "'hapig' tart llt',ii Egyik

életrajzírója említi, hogy közben 'életé~
nek legszörnyűbb tapasztalataíf szerzi.
Több 11elyen a felkelő tömeg éllene for-
dul, Egyszer' majdnem Íetaszítják a szö-
székről. A :két hét alatt rájön, hógy'az
Ige' f.egyYere nem -álÚthátja' meg - II

szörnyűTelkelést. Kudarcba fullad útjá.'
A parasztfor radalom 'rombo"' tovább':,

) I , ~.j l

,j,f, ' '''X(' parasztok i 'rabló' és~gyUkOS
" " , ho'j-(lá'i '- elle'n".

Már-már ÓiylátsiÍk,' h~gy győinek
a felkelők és beigazol-Óaik Luther' sej-
tése ~z_egész nérriet Iöld, pusztulásáról.
Luther sz eme- előtt megjelennek' az :ár.-
tatlan gyermekek, 'ass~'On~ok, Öregek,' a
mérhetetien kár, ami' a Telkelés nyomán
sarjad, Á fijedelm'ek habJoznak és n;m
tudják,; ,,?i(,~S!nál.ja'i1_~k. Útjáról ,~ai~c
térve, akkor irja meg,május elején,
~okat tá-irtatlott munkáját: ,~AI,pl~ras.ztolc
ratnö éS I gyil'k~" hordal eIJerí"., ) ~<;

A ;felkelŐ Iparasztok három szörnyű
bűnt követtek el Isten ,~s ernber ellen-:-
írja Luther. Erőszakosau megtörték az
Istentől- ,p,arancsolt engedelmességet a
felsőbbség iránt: ez az egY'2k, - Fellá.
zadtak,': gyilkolnak és . rabolnak: ez' 'a
másik. "A láz'adás pédig nem is közön-
ség es gyilkosság; olyán rnint nagy tűz,
egy országot 'meggyújtb,at és elp~siÜt-
h'at, Nincs ártaLmasa1J1:i7'5rdög:lJb a fbr-
tadalnrárnát' '<Mint a' 'veszett'kutyát., '1 l.. :. ~... j , ( ~

agyon' kel ütn':: ha ríerrr ütöd, ö üt
téged ag 'on és veled az egész) 'orszá-
göt", -_IS ezek~t'La -'b~rzalnías es- .ször-
nyÍl bűnöket 'az evangélÍull)mill, fedezik.
magukat keresztyén 'testvéreknek' neve-
zik:,1 ez a harmadik' bűnük. " ' .•
, MÍt tegyen már rnost a felsőbbség?
A!'ázatosan vallja meg: 'Ífogy á par~iit.
forradalmat' megérdemelte, lA~mfán -

\, "1 .•• .r ,;
"ha á 'sz'ív így fstenre van hangolva"'-'--!
nyilatkozzdn; [<észn'ek egyessegi ürgya!
lá lokra; L;l1a'ped;g 'nem Hasznái, nyúljon
fegyverh'á, j.utli'e~ felszólítia a fe-j~de~'-
meket '-, ezen ütköztek rbefr legtöbben
..:....akiméletlen megtorlásra, a kérnény
büntetésre,' még pedig a Szentfrás alap.



ján: "Gondol.ia meg a fejedelem, hogy
lsten haragjának szolgája ö (Róm, 13; 4),
akire éppen ilyen gazfickók ellen biz a-
tett a kard;' Isten ellen vétkezik, ha;
nem bűntét:., Itt szúrjon, vágjon, fojt-
san, aki csak tud. Ha meghalsz köz-
ben, Isten igéje és -pararrcsa (Rófn'.
13!) iránt: 'engedelmességben es a sze're-
tet szolgálátában 'h-alsz meg, hogy f'ele.'
barátaidat megmentsed". ) '1 \ ,ft" ','

A kemény- felszólításból sem 'űiány-
zik az ;i'rgalom~ :~áva: gyakoroljanak
könyörűletesség et ' 'az elfogottaK közül
azokkal, akik csák kényszerűségből vet!
tek részt a íelkelésberr. ',' .

Tek!:ntsűnkvisszá' 'egyelien móridat-
ban Luthernek ' erre 'a'z -iratára is;' A
parasztfelkelés 'puszHtlfsa láttán, Luther
lsten ':géjét küldi parancsub .arf'elsőbb-
ségnek Is te nb),l kapott joga és -köteles.
sége az engedetlenséget megbüntetni, a
Iáaadást l'evÍlrryj-.' ,.,1, ,. ;J ,1

r" A .szörnyű vég.

Amikor Luther meg torlásra buzdítá
ir ata szélesebb !törb'en' elterjedt, a 'pa-
rasztháború-döntö-' 'ütközet ei rl1át fuegL
történtek. Még 'pedig a felsőbbség' fá-
vára, S ez a vég borzalmasabb volt ma-
gár.ál a felkelÚnél. A fejé'delmek bosszúja
nem ismert határt. Az egyik szötnyű
jeíenetriek szinte őrült hőse: G Műnzer
Tamás, 'az elcsapott lelkész, aid a refor-
mációtói hajolt el a parasztháború-
nak legszélsőségesebb, szinte ördög;
vallásosságába.

Három fejedelem csapatai, vették
körül Frankenhausennél a felkelő pa-
rasztok szekértáborát s Fegyverletétell
tárgyalásba kezdtek. Münzer Tamás erre
felállt a táborban és harcra tüzelte em-
bereit. "Isten nem akarja, hogy az isten-
telen fejedelmekkel békét kössetek." A
f'ejedelmeknek egyik bék'ékövetét k!i -ís
végezték. Akkor megindult il hercegek
serr.ze a pa rasztok ellen. A szegény
emberek csak álltak és várták az Isten
csodáját, arn.t MÜÍ1zer még' az utolsó
percben is i-gÚt·r és' az égen f eltűnt

4'1
szivárvárinyal bizonyított. Várták: és
ériékelték a ;,Jov'el Szeritlélek Üris-
tenv-t, Amikpl' kaszabolni ~ezdt~k őket,
f ejvesztett, .thiiíbavaló meneküléssel pró.'
b~!koz'fa.k~ ~:sebb'" csoport' )állt .csak
ellen, S' megkezdődött a borzalmás
rnészárlás. '8000 parasztból iholtán ma-
radt 5000' ember. Münzer Tamás vesztő-. ,
helyen fejezte be életét: ,

• ! t; J; ! f' J ~ ,

-1' " ' Luther igazö.ió levele.

A pa;asztháborúnak a felkelé'snél is
kegyetlenebb és ';,.'éresebb leverése min-
denütt általános iszonyátot keltett. A
fejedelmek mintha csak egyenesen
, , ' .,.'
Iíuther iráta értelmében jártak volna el
ilyen szörnyüségesen! Egyre többen nem

t ~ í , .ol
értik Luther' magatartását! Egyre na-

\ )-<"\ r •

gyobb a felháborodás irata el~en! Ke-
resztyénietlennek ' és keménynek bélyeg-
- ~' . I
ZiK, Júliusban azután Luther nyomta-
'! "', ,., _ I . ,fl

tásba'n' válaszol egyók barátjának leve-
lére s ebben általánosságban is fele'!
t árnadóinak.: I >1

'Bátor, szép r~f0rm:Üórj levél! Luther
iíem mentegetö~i~; nem.moiakodik és

r (li ') I .••• I .••. :,'. I

nem von vissza semmit,' mert a keresz-
tyén ta~ításból' .n~m' engedhet. "Ái-t
mondják, hogy':'nagion, szerétetlen és
irgalmatlan voltarn. Azt Telelern: könyö-
rületesség ide, K'önYörii!etesség, oda, itf, t "r ' ,
Isten igé~érő! van ·:'szó. r .Nern akáro~
sernmdt ~érÚ haÜa1ni ésl tudni .a könyörü-

• J .' ,"., í..

letességröl, egyedül arra. [gxelni, amit
az. Isten ákar.' Ezért van' igaza, iratom -
nak, még ,ha ~z egész világ isjnegbot-
ránkozik rajta. Mit törődöm azzal, hogy
riek'ed 'nem tetszett, h'a-' aziilstennek Itete
szik? Ha' ő 'haragot és 'nem könyörüle-
teSséÚt' akar, mit a-karsz te:a könyörü-
Iefésség'g el kezdenUr' S· megint a régi
,igére hivatkozik: I~ten a fe\sőbb~~,gllek
fel,;'yvert' adott 'ai' engedetlenek és láza-
dök BUnte-tésére, ' " If: "

De r'e'ndithetet-len Luther a:,Jfejedel-
rnekkel is urakkal szemben 'itt is:- "Azt
mon'dják: . az urak < visszaéltek Iegyve-
rt'kl~;eI és ' szörnyűséges m'ódon új'lkol-
tak. A~t f elelern: 'mi köz e ehhez 9Z ém
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könyvernnek P Ha visszaéltek a hatalom:
mal: nem tőlem tanultak. Megkapják
biintet~~üket., Mer,! a', legfőbb Bírq, 'a~i
(iz' elbizakodott parasztokat általuk
biÍn'tet:,: nem" fog' rólu'k sem m~'g'feledr'
k~zni. 'Nem 'menekülhetnek ök. sern.r,
HozzÚÜri' Luther ; Kf,ogásolt iratába!Í
azzal fqgla;kozott,' amit a parasztok,
megérdemelnek. ",Ha, itt lesz az; idő.' és.
az alkalom, hogy'~~g'k~Í1 tennem, .:
a fejedelmeket és tiU.Jakat is megtáma-
d'QI,!. Mert. amennyiben tanító hivatalom-
ról'val~" szó, fejedelem annyi, e\'\ttem,
níhJt a. paraszt". '''',

-cl\ . ~

h!

'j" L1J~gerszégyentjr

_ Vég:igtekiút~ttÜI; ,'Ltíther' '~o,r~'olód~-
sat a, paraszthábórúbán,' LegtoobeL őt
ln'agái:déztük, 'en)ihités vagy hamisítás
n~lktil.' Van-e' val~l1Ii> )unit ~'helyte1ení-
tÚ'nk nála ? Van-e Valami" amiért Luther
szégyenkezhel ?~ .1' ",

Talán az;;"hogy nem volt diplomata
es .nern viselkedett sirnulékonyabban P!

" ' -, '" t
Megtehette volna, ,)lOÚ. moridanivalójá-
nak élét lefaragjá s úgy beszél, hogy
nagyjából. 'a~: igazság is megmaradjon,
de egyik' párt se ,haragudjon meg.
Ehelyett m:riUegyíK ~~raszt,háborús 'ira"
tában, olyan nyiltan ',és "bátran 'szólt,
hogy a parasztoki's,\lrak:s f~iszisszen-
tek., Isten igéjes~kkal rkorri~!yabb d610g,
hogysem diplomata~ügyes'ség N,agy, óva-
tosdág ,kö\J'ö;'yegébe el si~badr?~ \-ejteni.
lsten őrizze, mé'g egyházunka] a diplo-
matáktóll " 'c •

" '., lj ",'

Va,gy talán azt hibázta el Luther,
hogy nem (yálloÚ: a ,szociáL;s 'ref9,~m
élére.?! A szegény nép előtt hálás.ssze-
~ Ih" _ ' . ,. 'j

rep tett volna, ha az elnyomott paras1jt:
sig jogos kívánságaitn~,érhetetLe~ "sze~
rnélyd hatásának szárnyára és a refo rmá,
ció akkor már sodró erejű. rnozgalmá-
nak hátára ~Yette volna. Más "v~1t 'az 'ő
hivatása. Neki diágább~volt Ist~n· ígéjé.
nek szolgálata a legszebb .e-világi' Iela-
datnál, is. Drágább volt a lelkek üdvös-
ségének rnunk álása -rnég .a 9~oc(ál'sl~ch;'

dés társad~~rni rendezéséné: is, Pap volt,
:geh)rq~tőstvolt é~;)semmi más! "
. ' Ellenf elei wádolják, hogy Luther volt
a felkelés' rugója. Pedig; a' .napnál Is
világosabb, :hogy nem volt torradarmar.
Ismertetett irata'ban, ,de másutt J$, rnin-
dig' a, Iorr adalom vellen szól, A paraszt-
h~i1?9rli .kitört "volna n~lkülle":!3. 'A Jorr,a-
dalmarok. csak a ,:t~lr~éft~tt "kutherr,a
hivatkozhattak. +" ó; y'" '. :.'

clS1?]ét más,9k azzal JvádoljáJ", hegy
<}re;;,_~lnyol11ott sZ!fgény. ,parasztsággal
~zt!m,bef;1:r,i' fl3i,~,~elri:!ek pártjára ,állott.
Láttuk, qOgy -rnennyire-j nem j,g,azl.ez
sem, M.i!yen éleserr 'éS!/ktll11ényen tá-
ll1f!gta ,~ f~jedelm.ekeU Egyikc-helyen a
kényur akat . bestiáknak is l1'evez:. '\ieql,
ő nem volt az'urak csatjósa. J ,- • -:•• '. • • ,. ,t

Reformátor volt.r-Népszcrűségg él nem
törődv>tl~ egyedül az Ige' szolgája Luthe!'
a parasitháború 'minden j fordulatában.
Isten ítéletét hirdette egyképpen mind-
ké.t fél bűneire. Isten ,igéjének tanítását
adta' ni'iú'dgn kérdésben, a' parasztság el-
\1y~n},atásának ~t'4r,lá,z}dásnak -hibázt a-
tásában . egyképpen. ($' szenvedélveserr
harcolt lsten igéjének meghamisit ása
eÜenT .,ahogyam -a para;ztok. ham;s pró-
fétái 'a )2 pOlü~,ari és másutt félrema-
gyarázták il .Bibliát, földhjé, tették az
evangéliumot. 'h

A paraszthabern. folyamán ingado-
zással is .csak- az vádolhatja, aki .nem'
ismeri 'pontosan összes kijelentéseit, -;-:-
vagy, rossz:ndulatulagkiválogat egyes
mondatokat, elhallgat másokat. .Maga-
tartásában nincs semm: következ etlen-
ség, -visszatáncolás. '~gyenes vonalon
halad. A parasztoklr~2pontj~ra adott
feleletében ugyanazt hirdeti, a f elsöbb-
ség iránt való el1gedeln?~sségröl és a
f'eg:y,veres feÚ,elé.srőí,' d.c.,~ szegény pa-
rasztok elnyornásáról, az ur.ak bűne.rö!
is ,,;,,, mint ,;második k'emén'y" irat$b~n"
X~gy ,a harmadikban, az ö~':gaz~h/;'l~vél-
ben.s.Csak a helyzet más: első iratának
~egir$sakor 'még, 'f:ennforog' a~ék~'s
megegyezés lehetőség'e és még n,en;
tombol a forradalom. A második irat~
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A. DÓz$s-fgr.radá,lom ';~gyh,áz·i
háttefe.

Sok .sző esik manapság 'a magyar
népnek arról a.. forradalmáról, - amely
1514-ben zajlott le Dózsa György vezér-
lete alatt. Oe hiányos volna róla az
.smeretünk egyházi hátterének látása
nHkül." ,~'>fI

L Gyakran van úgy, !hogy mások
valaminek az okai és mások a létrese-
gitó körülményeí. Ezt látjuk a Dózsa-
forradalomnál is, Okait így foglalhat juk
ös ze: a magyar nép vágya olyan sza-
badságra,' hogy az'. eddiginél magasabb
szintű életre' emelke-dhessék. Ami; azon-
ban megló.dítqtta' a !forradalmat, egy
keresztesháborút hirdető pápa: bulla
volt. Bakócz Ta'más. esztergomi érsek,
bíbornok 'hozta magával Rómából, vé-
kony víg asz talásul 'a'rra ·a csalödásra;
hogy Qel)1!-~Lk~rült pápáva választatnia
magát. A bulla. búcsút ígért mindazok-

. nak, akik felveszik 'a keresztet es harcba
mennek a török ell en. Viszont átokkal
fenyegette, azokat.vakík akadályozzá]; a
keresztesháborúban való részvételt.

A búcsú a római kafolikus egyház-
nak ma .s egyik igen hasznos eszköze
a lelkek kezelésére. Búcsú = az ideig-
való, vagyis az e -Iöldi. és a tisztítóhe-
lyen , végbemenő büntetésnek részben
vagy tellesen elengedése. A páp a erigedi
el. Kivált a középkor vége felé volt nagy
becse. a búcsúnak, Nem 'ok nélkül pat-
tantotta ki Luther Mártonból _éppen
egy búcsúlevél-osztogatás va reformáció
szikráját. A búcsú ígéretével "és hirde-
résévei összekapcsolták a bűnbocsánatot,
vagy's az örökkévaló büntetés alól való
feloldozást: az örök' üdvösség igéretét.
így történt ez a Bakóez-hozta bullában
is. A szavak feltételezték a bűnbánatot
és bűnmegvallást,de 'virulni engedték
il közhitet: a rögtöni. és örök üdvösség
bizonyosságával ~halhat !\1~g,\_-\{eresztes
katona a .török kezétől. 1

Baköcz' bíbornoknak. a pápa kövété-
nek joga lett volna Európa- több más
országában is 1kihirdettetníea bullát,
rtemcsa:k,,lV).agyaror;§zágoh., Ha m:·nJl,azt
yéghez vitte volna, arniré felhatalmazása
volt, akkor kétségtelenül. megrnütatkő-
zott volna 'a keresztyének összetartozása.
nak az erde az 'iszlám hódítasával szem-
ben. Akkor az egyház valóban nemcsak
úgy [eletkezett volna, mint az ezves
é'mbnek üdvösségének a blztosítéja,

hánern- úgy is, rnint a "keresztyének ön-
Védelmi közösség et-.lgen ám,de akkor .is
kérdéses maradt .volna: mennyiben he-
lyénvaló keresztes - keresztyén ,-
krsztusi ügyet csinálni a török elleni
ilábó-rúiML"Egyházi ügy-e a háborúvi-
s.elés? .Bakócz csupán Magyarországra
szorítkozott ama becsvágyának kielégí-
tésében, hogy az ő nevéhez fúződjék a
tiirqk kíverése EurópábóI, és igy annál
könnyebb felelni a felbukkant kérdésre.
Visszaélés volt a kereszttel, Krisztus
megválto halálának a .jelével, .hogy ke-
reszt es háborúnak n~}:eztek egy ol:yan
háborút, amely Magyarórsz ág dolga volt
és nem' a'zegyháú~. S még ha más or-
szág ok -népeí szintén résztvettek volna
is e háborúban, akkor. sem az egyházra
tartozott volna. fl háború dolga.vhanem
az állami felsőbbségekre. A pápai bulla
a vallásos lelkesültséget akarta felhasz-
nalni' az ellenség elűzésére, az egyese'k
buzgóságára .támaszkodott, és dicsőséget
a~art~zen,zni fl rqmai katolíkus ~gy-há~~
nak Holott ebben az esetben a. minden
magyart kötö országvédelmi fefadatot
kellett volna megláttatni a nemzet egé.
sz ével, • .~

2, A keresztesbáborúra összegyültek
seregéből akkor J lett forradalriri közös-
ség, amikor az ország védelrnére efdagu-
kat odaszánók elkeseredve azt tapasz-
talták, hogy e-rre ,nincsen szabadságuk;
a felettükállókukadályozz.ák őket, hogy
harcba Intlul ianak az' ország ellensége
ellen. A nemesek ugyanis zokon 'vették
[obbágyaíktól, hogy elhagyják azrföl-
det és jószágot, abbamarad fl' munká-
juk Olyan hirek érkeztek a táborba,
hqgy az otthonmaradt családokat nyo-
niorgatják, a táborba készülőket vissza-
tartják, 'az útrakelteket fogdossák :'és
megkínozzák. Nem történt gondo§!copá~
fl tábor. e,nátásáról sem. 'n"l'

Hogy 'a :keserűség forradalrnat szít-
sen, 'ebben i. annalt is része volt-,~ hogy
iÜib:bágyQ.kon!· kívül' másféle: viszonylag
lcevés.jvette- f;e,1 fl keresztet. Csak '<1 .sze.
gény .nemesek ~R a csekély Jp'va<;lalllJl!,
'yagy' éppén" áhásnélküli) papok kö;zül'
íötték il gyülekező helyre. Sőt it [ob-
bágyok crnáris.Jázongó szívvel ' érkeztek;
a legtöbben talán nem js vallási buzgó-
ságból álltak be katonának, hanem azért,
hogy sz abadulianak a .íobbázvélet nyú,



gétöl, - akár· egyidőre, akár' m.nd-
örökre. A katonai vitézség addig sokuk
számára: vált a .felernelkedés lépcsőjévé.;
hátha nekik is r-útat, nyit a keresztes-
harc jobbágyságból való szabadulásra.
A "ke;;erűség azért volt mély bennük,
mert a jobbágyság Igája egyre terhesebb
lett Mátyás király óta, tehát a rabszolga-
sorshoz közeli nyomorúságon felül a
süllyedést I:'S átélték; vagy ök maguk
éltek, vagy közvetlen elődeik életéből
ismertek egy szabadabb világot.

A jobbágyok sorsának ,hanyatlásával
együtt romlott a köztük élő papok hely-
zete is. Különösen is szenvedtek m zö-
városok lakosai. Veszni in au It' a lehető-
ség, hogya jobbágyi sorból a városi
polgárság szabadabb és emberibb színt-
jére emelkedjenek.

A néppel együttélő papdk magukévá
tették annak keserűség ét. S kínosabbá
vált , ez a sajátmaguk sérelm étöl: a dús
javadalrnú papok kirekesztették őket a
boldogulás útjairól.. Nagyon érdekes,
hogy ez volt az egyik panaszuk: tanu-
latlanokat s olyanokat, akik még nem
is papok, emelnek magas papi állásokba;
a tanultságot nem értékelik. A forrada-'
lom tehát ezúttal éppen nem a tanulat-
tanok érdekében emelt zászlót, hanem
ellenkezőleg a szakértelem érdekében.

Igy tö-rtént; hogy bár sok pap lett
a.dozata a Dózsa-fo rr adalornnak, a for-
radalm: seregben papok is jutottak ve-
zető szerephez. Bizonyár a ök sútptták
leginkább az urak ellen fé:l'obbant
bosszú-tüzet, annak a hangoztatásával,
hogy a pépa bullája kárhoztatja a ke-
resztesháború akadályozóit. Szítani tud-
ták a lobogó lángot, de fékezni nem,
amikor a bosszú elharapódzott: kegyet-
lenségbeés paráznaságba csapott áto

A forradalmi-sodrás a felszínr e hozta
tehát a középkori egyház berendezke-
désének egyik nyomorüságaf ; a papi
rend létét és fokozatait. .

3. A forradalmat leverték. A nemes-
ség bosszúvágya nem 'srnert határt. Az
országgyűlés nem telt be a . véreskezü
bűnösök kegyetlen rnegbüntetésével, ha·
nem "röghöz kötötte" a jobbágyságo t.
vagvis megfosztotta szabadságának
utolsó rnaradékától, az elköltözködés,
új urhoz szegődés jogától. A jobbágy-
nak semmije sem tulajdona, csak a
munka bére :'!leti meg.

De feltehető, hogy hamarosan eszére
tért volna a nemesség, és feloldotta volna
a parasztságot ebből az új kötelékböl,
Verbőczi István azonban éopen a mé.v-
pontra süllyedésker készítette el a m'<'f-
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gyax törvények gyüjteményét, sebbe
belevette a jobbágyság jogtalan állapo-
tát, ."Hármaskönyv"-nek nevezzük ezt II
jogi munkát. 'Nos, 'ez a "Hármaskönyv;'
szinte .szent könyvévé lett a' nemesség-
nek, és így ez a jobbágyságot, még
hosszú századokonát tartotta béklyó-
ban - azzal árnítva magát, hogy ez
mindrg így volt, és így van ez rendjén.
A nemesség kváltságainak merev rög-
zítése mégsem magyarázható pusztán az
i §bgli találkozással: azzal, hogy a job-
bágyság földhöz-kötése egy időbe esett
a "Hármaskönyv" létrejöttével. A pa-
raszt'lág lekötözése elsősorban Verb6czy
Istvan lelkületével és magatartásával
függ össze. Típusa, Jellegzetes képvise-
lője .az önző, törtető, vagyonha.mozó
nemesnek! .

Ez pedig azon a réven tartozik bele
a .Dózsa-f'orradalom egyházi hátterének
a rajz ába, hogy Verböczy István egy-
szersmínd a reformációnak :8 ellensége
volt. Ezt több. ízben. kinyilatkoztatta,
Amikor az ország 'B:öv~teként' a Német-
római Birodalom 1521. évi worrnszi gyü-
lésére utazott, útközben •.k·adott . egy
Luther-támadó könyvet. Wormszban pe-
dig állítólag Lutherrel magával -s . be-
szélt - bizonyára azért, hogy e'tánto-
rítsa meggyőzödésétöl. A reformációhoz
sz ító keresztyének véres üldözésétő: sem
riadt· v.ssz a. Összekapcsolódott tehát
benne a [obbágyelnyomás, a bosszú
indulata és a reformáció üldözése. Előre-
vetült ellenképe volt a reformáció ma-
gyarjának, annak, aki az ostort a 'Sze-
gény nép üldöző: ellen fordította, Istenre
hagyta az elnyomottak kesergetöin a
megtorlást, és ' hálát adott az' evangéli-
omért ' .

Szkhárosi Horváth Andri1s,' az éne-
kes-reformátor me r te, orsz ágpusztítók-
nak, csalárdoknak. dúlóknak. lopóknak
nevezn: a' ."fe.iedelmeket-". vagyis azokat,
aki'kneka hatalom, az ország vezetése
a kezükben volt. Bátorsággal énekelte;

1
ilbröljetek fel azért, fejedelmek,
Mert igy nem mondottok ti ker esatvének-rek,
Ha véget nem vettek sok gy:;Jölségtekn~!c,
Sok bosszúállásnak, telhetetlenségnek ...

Béküljetek meg elöször istennel,
.Es épüljetek meg Ö szent i~éjével,
Az Ö szent Fiának megesmeretlve! . , .

A reformáció magyarja vissza már
nem fordithatta az idő kerekét a iob-
bágynép forradalmához. De 'eudltett
egyet rajta - a szabadság felé. AllI.il
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a Dózsa forradalom inkább csak sejtett,
hogy t. d. nincs különbség ember és
ember között az egyházban, azt nyiltan
hirdette a, reformáció, gyökerében sem,
m.sltette meg a papi rendet. Igy tört
valóban rést a rendi világon. Amit a
Dózsa-forradalom töredékesen látott. azt
3' reformáció az egész nemzetre vonat-
kozóan meglátta: általános nemzeti bűn.
tudatra é, bűnbánat ra van szükség l Az

az egyházi berendezkedés, amely' .a
Dózsa-forradalomnak hátteréül szolgált,
a ref ormacóban összeomlott. A forrada-
lom sikere szempontjából későn', jólle-
het mindössze néhány évnyi volt a ké-
sés, - de idejében ahhoz, hogy helyet
adjon az evangéL'omi hitű egyháznak:
a megnyomorult magyar nép vígasz-
t aló ján ak. c,

Sólyom Jenő dr.

Révés: Pista.
Hadd emlékezem rád köunyes szem-

\!\ld é$ elszorult szívvel. Felpánt1ikázott
kalappal jártál a tayaszon, toborzókat
és katonadalokat énekeltél. amikor be-
vonultál önként tábori lelkésznek, Cso-
dás népi 'sze retetre és erős lélekre valló
levelet írtál még Ukrajna valarnely.k
eldugott falujából s a kecskeméti har-
CO'kbIHl • az' élen rohamozva kaptál el-
csuklőn a gyornrodhoz ; "meglóttek,
meghalok, de megérte! ÉI,ien Magyar-
Illrszág"!

Az örökkévalóság .nagy magyar egé-
bell vajjon eszedbe jut-e a volóci csilla-
g'os ég, amikor a ruszin karácsony éi-
sz akájén házról házra .jártunk s hallgat-
tuk a ruszin nép: énekesek játékait és
spontán alakult népi kórusaitl P

Kristalyosan csengett anídeg, a hold
kék pasztell-fénybe vonta a kicsi, jászol-
gyermek békességének örvendő falut s
mi ort a Kárpátok elsirnuló kis falujá-
ban elbűvölten álltunk s a férben fog-
.'lk, láttuk és éreztük a szót: Kárpát-
alja. Ceruzával jártak a gondolataid cs
érzéseid is, Művészlelked képben látott
mindent. 19: szívtad magadba ott is a
v:t~got.

Most közel vagy az Orhoz! Bizony-
ságot tudnál-e tenni arról, hogy ott, a
karácsonyi énekek távolról szúrődó
haugjui mellett, a csodás kárpáti' télben
ránkbo ruló égbolt alatt is közel voltunk
Ahb.oz, aki nagyooe' 2 télnél, nagyobb
a ifÍvlatoknál.

Almodol-e a nagy magyar télbea ott
a nagykő rösi hantok alatt arról a volóci
télről, amikor nagy 'nehezen kíkönyököl-
tük a két helyet a Latorca völgyének
hófuvásos útja felé .induló vonatori.
Em lékszel ? Vastag faggyúszag tette
nehézzé benne a levegőt. Fehér gubás
ruszinok lassú mozdulattal tették le ma-

'gukat a padokra, mig szernüket óvato-
san körUlhordozták. Élénicült a beszéd
S lassan r ákuszott a Iag gyúszag ra. Fehér
homály fedte az ablakokat, nem láttunk
ki, de már éreztünk valamitebböl a dús,
távlatokkal teljes s mégis, zárt ,fogalom-
ból : Verhovina.

Zánkán már kint álltunk a hóval
bef ujt nyitott perorion. Hótól roskadó
fák között, szűk völgyön mászott fel
velünk a vonat s a mozdony nehéz fehér
pára és füstfelhőt zihált. Feltűnt a síug-
ratö is s néhány perc mulva már 2

vasuti . vendégszobában rendezkedtünk
be téli szállásra.

Vöröset izzott a ló vaskályha csőtor-
kclata, forrott rajta a csajka tea s a
hátizsák mélye hazai hideg vacsorát tá-
ialt a tervekkel telt két bar át elé. A
két ágy a szoba két sarkában tündéri
hóvilág álmainak' hordozója lett s alvó,
mosolygós arcok előtt sílécek ' orrának
ütemes mozgása képzett meg,

Volóc! Fehér világ a Kárpátok ge-
rince alatt! Ó, merinyire könnyüvé ~
sz abaddá tudtam felejtkezni benned!

Jártuk a hótól süppedő sűrű erdl'it



csak úgy találomra. Ereszkedtűnk a lej-
tökön, k apaszkodtunk a meredek úta-
kon, kacagott a lelkünk a test ritrniku:
mozg ása mellett, fürdött a végtelen és
sz ent nagy tisztaságban. Csikorgott a hó
a talpak alatt s hosszú nyom szaladt
utánunk a lejtőkön.

A háború gyilkos· fegyverei nagyon
messze, érzéke.nken kívül szóltak.

'A fehér hegyhátak nyugalmat hir-
dettek.

A zubogóibari a fagy alól elöcsör-
gedezö -p atak derűsen nevetett.

A feneketlen, ruély : erdők csendet
p rédik á.tak.

A mozdulatlan erdőszélek rábólintot-
tale béke.

A í arkas megsz égycnülten . futott az
erdő mélyér e lsten fensége elől s csak
nyomát hagyta 'hátra tanuságul: ahol
Isten békét akar, ott béke an, csak 'az
ember er ne rontsa.

A hólepett erdők néma csendje eU,len-
állhatatlanul vonzott. Kristálypalotában
éreztük magunkat, amikor felértünk a
Plaj oldalába. Az erdők felett' rnessee
nézett a szem s talán ott lettern igazi
szerelmcse a távlatoknak.

Mese'világnak tűnt fel, amikor a.' zuz-
mara és hólepett fákra néztünk. Semm'
félelmet sem keltett, amikor az érintet-
len, szűz hólban farkasnyomokat vettünk
észre. Elhagyva a lent maradt zajló vilá_o
gat, itt éreztem először, hogy egyedül
lenni jó. Ott fent a világ felett, abban
a tündéri világban ·a -csendnek, .magány-
nak, tisztaságnak, békességnek oly hal-
latlanul széles skálája nyilt meg előt-
tünk, hogy némán hajtottunk rnirid.g
fejet Az előtt, aki ily csodálatos teremtő
erőve! formál mindent s egyetlen érzés
töltött el mértéken felül,: nagy vagy
Te lsten!

Hányszor dudoltam ott is természet
járosom kedvelt dallamát,' Grundvich
énekét: Maa - on niin kaunis . .. A f'ö.d
Clly szép ...

Vagy látod-e ör ökk éva.óságba
látó sz ernrnel - a r ahói telet, rniko r
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jőr~ngezve csúsz tunk a' szánkó mögött
5 a Hercegh-Iányok visszakacagtak ránk
abakról ? Hogy' élvezted Herceghné
szines elbeszéléseit nagy hegyi türáiról
s magyar nyerseséggel összevesztél Kata-
pánékkal, 'inert szidtál mindent, ami ner»
magyar, .- 'persze a nén~etet ís. Dé
ószinte fellépéseddel kibékültél velük s
úg~r h.sz em hosszantartó kedves élrné-
nyed lett a vaddisznóvadászat, amire

együtt-'indultat0k a zimankós téli haj-
nalon ott a hucul hegyek köz é,

-Szerettelek- Pistám nagyon, mert
egyedül voltál. Özvegy édesanyádat is
nemrég temetted. Atván jártad az útat.

'Lobbanékony voltál, néha marón gunyos,
de egyéniségednek kedves va rázsa vol t.
Bohém ötleteid voltak, de jól állt ne-
ked. Ungváron olajmérnöknek mutatk oz ,
tál be s ar'g' győztem akkor hallgatni
papvoltodró\.

Együtt jártunk be sok szép k.lórné-
tert motoron. 'Te is nagyon szeretted
a k is Zündappot s amikor rövid magya-
rázat után eíöször ültél il. nyeregbe,
játszva és dalolva szaladtáj bele, a 90-be
a Szolyva alatti műúton. Nevetve haj-
ladoztak az útszéli fák s engem a hátsó
üllésen. a hideg, lelt az ijedségföl. '#,

Ungváron esténként nekiindultunk a
sétáknak. Sohse felejtem el, arn.kor
kiálltál a Landa fölötti dombtetőre. A
csillag os.. hóldas éj megvilágftott a- alat-
tunk a várost s halkan odahallott a
cigánymuzsika .
. " Nem; érdekelt akkor a vá ros. Csak
a csillagos. . sejtelmekkel teli- magyar
ég-bolt.v A távolba néztél. Arra, ahol az
ország szíve őrizte' a magvar nép"álmM.
Megverebted a lábadat, e.ébe vágtá! a
cigánynak. zengett a mélyen szép han-
god s a.busong ó, fájdalmas, ré g: magyar
dallamok végighömpölyögtek a szuny-
nyadó város fölött.

.. .Hallgatott . Bercsenyi ősi vára. Igy
hallgatta . -évsz ázadokkal előbb ugyan-

. ezeket a dalokat. Hallgatott a Galg ó is,
a 'sok modern palota. Csodálva érezrette
benne a ms gy a r vér lüktetését. S h rll.
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gatta távol a magyar róna. Neki nem
volt, 'új. Nem csalódott ideszakadt fiá-
ban. Bizonyára hűségÚI fogadott be
akkor is, . amikor ör6kre megtértéi
hozzá. •.

Ott Ient a' város, felett elhallgatott
akkor a 'c:g~ny, is" a' Landánál s meg-
némult szó a ,90k I vacsorazo vendég
ajkán is.' .

f ~ r ;

"Én Istenem rendelj szállást,
Mert meguntam a bujdosast " ./'"

Ha lsten kegye!me valaha vissza-
vezérel még Ungvárra, .Volöcra, Raliór a,
elmondom majd az erdőnek, hegyeknek,
zúgó patakoknak, hóbor-Ította csúcsok-
nak, Bercsényí várának s a kis ungvári
szórakozóhclveknek, hogy neked immár
szállást rendelt az Úr." ..

Berlinben sramIi zene mellett koccín-
tottunk először igazán barát: poharát
külföldi csavarg ásaink találkozásan. AI-
mokat szöttünk. Nagyokat és gyümöl-
csözöket. Ki gondolta akkor, hogy hét
év mu'va, 1945 hóhullásos január ján, az
ostromlott Budán rajzanak fel bennem
rólad az' 'ernlékek' - csak emlékek! -
s egy tőled kapott kovácsolt vaskereszt
s egy általad tervezett bibliai f al.sző-
nyeg beszél csak rólad s művészi lelked-
ről, aki vísszarnentél azóta- rendelt
szállásodra.

Pedig hogy tele voltál tervekkell
Szirnbolikus rajz aid, szent-edény terveid,
Ial.szőnyeg eid, oltárterítöid, Mária-tanul-
mányod csak enyhe kezdet voltak ahhoz
képest, ami benned, izzott és égett.
Fóti-uti káplánszobádban rég: magyar
reformátori ig ehi.rdetők mondásaiból
festtettél stilusos falitáblákat. lróasztalod

ódon könyvekket volt tele. A falon
corous-résztetek, régi' Aemp!omi szab-
rocskák függtek, angyal-f gurák Őriz-
ték barokk rnozdulatokkal nemesveretű
ízlésedet .s terítők, kendők; takarók
mutatták népi gyűtőszenvedélyerlet.

Hová lett tőled mindez!
, \ ,Hul:ó" hópelyhek! Ti 'tündérvj'!ágot,
kristálypalotát tudtok varázsplni a v.lág.

. ból s Jótékonvan feditek be ezt a zajló,
borzalmas, ostromlott várost is.*

HuJ!ástokban tompább az ágyúszó,
szelidebb az emberi hang. Befeditek az
utcák romjait, kihült tetemeket. F;ehér
lepellel simává teszitek á pusetulás ké-
pét. Lassu hullással lebegtek egyformán
ha szel.d béke száll az emberi szívekbe
s ha a gyúlölet vihara korbácsolia :fél
a népeket. .

Nektek mindegy: háború, vagy bke,
bombatölcsérekkel felszántott utca, vagy
süppedő őszi avar az erdők szent csend-
jében.

Ti .Iáttátok Pistát is, amint bóbitás
sí-sapkájában siklott a MencsuI lejtőjén,
vagy amint a tetőn derékig vetközve
kacagott rá a kristályszemeiteken ját-
szadozva bukdácsoló téli napsugárra.

Gyöngylepel voltatok számára a föl-
dön s kacagásra .de rült, amikor az esti
utcalámpa fényében szállongó pelyhei-
tekre nézett.' "

Sűrűn hullótok most is, fehér hó-
pelyhek. Fedjetek be ernlékét s dom-
borulo katonas.rját melegen.

Szeretett titeket nagyon.

Kisjeszeni Emít.

• A cikk Budapest ostromakor született.

Én erőtelen vagyok, te ílégy erősségem; én fájdalmas' vagyok, te légy kegyes
orvosom; én elbágyadt és nyavalyás vagyok, te légy én gyámolóm; én megháboro-
dott és keserves szívű vagyok; te légy vígasztalóm; én félelmes vagyok, te légy
bátorságom; én halandó vagyok, te ,légy életem s ez élet után szent Fiadnak Jézus
Krisztusnak érdeméért add meg nékem a mennye: dicsőségnek rrreghervadhatatlan
koronáját.

Részlet Torko A~drás: Engeslleló áldozat clmil imádságo. könyvéböl. - Megjelenik eb'beh
az esztendőben. '



Hitvallás
lIi~ziil1k ulind (Hi e fl lJ J.stenben
,fl enny és föld teJ'e1ntő;lében;
Ltld nekü,:k Atyánkká lett,
Hogy lehessünk gyerJJlel~ei.
(j 'minclnyájunk elta.J·tó:Ja,
'l'esfÜnJ.-lelkünl< n~egtaJ·tója.
6a:lol. ellen nyú;it oltalJJlat,
Semi I.úr nel.iink nent áJ·that.
Gondot visel ránl.,
Oltalo1n, oltalo_,
Nála van 1ninden hatalom.

Hiszünl< a Jézus Krisztusban
Ő Fiában uli Urunl<ban;
S hatalo1nban, dicsőségbeH
iI~g1l1énllewíi öröl. Isten.
Sz'Íiz 8.láriától született,'
Valóságos e-msrer-r é lett.
Szentlélektől fogantatott.
liJlkú"hozott bűnösölH'wt
O;ltott (lJ'ága vért.
S halálból, halálból
~sten elóhozfa ú:J'bfil.

Hiszünk mind a S..:entlélel<ben,
.4z Atyával és Fiúval
Egylényegű Uristenben;
Bánkódó1, vigasztalója
Szegények gazdagít,jja.
lJJgész föld kercsztyénsége
lIenne ;lut e fl lJ él·telemre.
J<Jbben van a bűnbocsánat.
IiJfJben van a föltámadás.
In.ségiinl; után

. l·!ir "k.{;,,::Z("!-'"J.
t

l:á,.. teésr en.
I.f,.;;1; életünk a ntennyben.

c.ut(jer i"I. eir to n
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Bűnbánat
Tulsidus-Gandi.

Nincs Lélek a földön
Szennyesebb, bukottabb,
Bűnmartabb, torzultabb,
Mint az enyém Uram!

Elhagytalak Téged, éLetem Pásztorát,
Gyengék és szegények áldott

megtarfóját.

... Uram én vétkeztem,
UtáLatos szívvel,
Uram, én vétkeztem ... !

1','1ennyiajándékkal hintetted fejem~,
Én meg hetyke gőggel fitymáltam

szereltwid.

Uram beberugtam,
Te szeni zsámolyodba,
Hűtlenül, hitványan,
Uram beLerugtam.

Elédhullom mégis,
Kegyelemért újra:
Bűnbéklyómat Uram,
Hogy kezed megoldja!

Angolból ford.: -é -fo

. ;

Ezt az ősi hindu verset Gandi for-
dította a börtönben.

JöveL, édes Idvezítőm!
Légy halálomban segítőm.
NIidőn Isten kezd ítélni,
Tőlem szoros számot kérni.

Az én teljes életemről,
lHinden cseleked,etemről,
Az én minden beszédemről,
Minden titk0s vétkeimrőL.

AUj mellém édes Kézesem!
Hogy kárhozatba ne essem.
Kínod enyhítse kínom at
S boldogítsa halálomat.

Jézus a te szent véredért
É~ véres verejtékedért

Segélj utolsó harcamban,
Az én halálos ágyamban.

V égső szód legy,en biztatóm
SzólástóI ha megfosztatom,
Te magad kiálts énbennem:
Én Istenem, én Istenem!

E világbó! Légy vezérem,
Míglen célomat elérem.
Midőn fejemet lehajtom,
Légy mennyekbe utam, ajtóm.

Kezedbe végyed LeLkemet,
Mint Latrot biztas~ engemet:
Ma Lészesz paradicsomban
Vélem, az én országomban.

Ismeretlen régi $~erd.
C

, ,
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ország. - Az európai államok között
a sor végén állnak Olaszország, Len-
gyelország és a sereghajtó Spanyolor -
sz ág. (1.2%) - A könyvterrnelés a déli
államokban a legkevesebb s írni olvasn;
.s itt tudnak legkevesebben. Az írni ol-
vasni nemtudók száma Portugáliában 67,
Görögországban 43, Spanyolországban
42 százalék. A statisztika, ,itt a dán gazda
asztalán, elég sötéten alakul a déli álla-
mokkal szemben. Magamban már hallom
is az .smerös itthoni ellenvetést, hogy
a civilizáció északon nagyobb, de az
irodalom, különösen a művészet szem-
pontjából a Skandináv állarnok mérföl-
dekkei bandukolnak a déli államok rnö-
gött. Olaszországról ne!s beszéljünk,
de Spanyolország, 'hor olyan sok az írni
Q1vas ni nem tudó és kevés a könyv.
Dicső történelem, világhódító felfede-
zők, a burg os: katedrális csipketornyai.
az ezerablaku Escor.á! aranyos termei,
Velasquez rriéltóságos gr andjai, Murilló
madonnainak mcnnyei mosoly a, a mű-
vészet tetőpontjai. Van-e vége a fel-
sorolásnak?

Felelet! Ugrik a mozivászon, elmarad
a dán major! Tovább rohanunk. -
Koppenhága. Dánia fővárosa. A hullám-
verés által kerékre faragott hatalmas
sziklákon ott ül a nagy szobrász Erfksen
műve, Andersen meséinek bronzbaöntött
alakja, a kis hableány. A parton a világ-
hírű régi tözsdeépület tornya, mint egy
hatalmas fúró mered az ég felé. Amott
a márvány templom kupolája s az óriás
orgonát ábrázoló Grundívig templom
modern vonalai. - 'Ez nem művészet?
Tovább, tovább! Már Stokholmban ol
svéd fővárosban vagyunk. Az árkádos
városháza (R. östberg műve) és az
Engelbrekt templom az úgynevezett rno-
dern stílus úttörő remek ei. Tornyes
hatalmas épület a 'Torwaldsen múzeum.
A nagy müvész Kr.sztus szobrát jófor-
mán minden:ki ismeri. Végül gyerünk
Finnország fővárosábá Helsinkibe. A
nagy templom ernlékeztet Esztergom ba-
zilikájára. Hatalmas alkotás. Mindenhol
Saarinen-nek,'a nagyépitésznek remek-
rnűve.; a hires fópályaudvar, az oszlo-
pos parlament, a sziklaternplorn. Ne
rnondja senki, hogy északnak szégyen-
keznie kell. Művészetük a maga nevében

Egy kis evangélikus
világföldra,z ..

Még mindig romot takarítunk, még
mindig homályban tapogatunk, még
m.ndég bizonytalanok vagyunk. A vihar
elmult, de a .természet kérlelhetetlen
törvényei szerint a hullámzás még tart.
Újjá építünk? De hol a mérce, hol a
segítség. Isten utat mutat. Forduljatok
evangélikus testvéreitek felé.

Evangélilt'us világföldrajz. Mennyi hát
először az evangélikusok létszáma a
földön. Németországban 45 mill.ó, a
skandináv északon alig több mint 20
millió, Amerikában 3 millió. Le emelek
egyet az eldobott ujságokból összegyül-
tött földrajz; albumaimból. Evangélikus
-észak, Utazunk. Nem gyilkos gépmadá-
ron. ANDERSENNEK a nagy dán rnese.
mondónak repülő ládáján. Persze először
Dániába megyünk. Leereszkedünk.,a ké-
ményben, úgy mint a mesében. Egy dán
parasztnál vagyunk öntudatosan vallja
magát annak. Ma nagy rnunkája volt.
Trágyát hordott a földekre. Estéli mun-
káját is elvégezte már a gazdaságban,
most fürdőszobában kimosa'kodva és át-
öltözve könyvtárát tanulmányozza. Meg-
mutatja a gazdaságot. Minden villany-
erőre van berendezve. Csodálkozom a
nagy tisztaság on. Még az istállók .is
ragyognak. Nálunk az Alföldön alig ta-
lálunk fürdőszobát. Északon sehol sem
hiányzik. Fölvilágosít, hogy egészséges-
ségük fő oka a tisztaságuk. A halálo-
zási arányszám egész Európát tekintve
Dániában a legkisebb. Utána az evang é.

lrkus Norvégia, Sweitz és Svédország
következik. Most ismét a szobába me-
gyünk. Csodálkozom a sok könyvön.
Erre meg ő csodálkozik. "Dániában
minden munkásnak és parasztnak lega-
lább ekkora a könyvtára!" Azért a nem-
zeti büszkeség szerényen csak lkiijön
belőle. Statisztikát mutat. Megtudom,
hogy a nemzetközileg hitelesített ada-
tok szerint a háború elötti utolsó békés
5 esztendőben (1933--37), ha azt vizsgál-
juk, .hogy minden 1000 lélekre százalék-
banhány ujonnan megjelent könyv
esik, a világranglista első helyén Dánia
áll, (9.5%), 2. Németalföld (6.8 %), 3.
Norvégia (6,6 %), 4. Japán (5.90/0),5.
Swe.tz (50/0), 6. Svédország (4.3 %), 7.
Magyarország (3.8%), 8. Nagybritánia
(3.5'/e), 9~1.O. Nérnetorszég és Francia-



tökéletes, Felveszi a versenyt a dél nagy
alkotásaival.

Tovább utazunk, a változatosság ked_o
véért most már pompás elektromos
vasúton. Ránézek a térképre. Svédor-
szág területéhez (449.000 km2) képest,
gyérnek látszik a vasúti há.óz at. Senki
sem gondolna, hogy lakosaihoz mérten
(6.3 mill:ó) viszont igen is sűrű. Ha azt
vizsgáljuk, hogy minden ezer lakosra
hány km. vasútvonal esik, akkor az
európai ranglista első helyén Svédor-
szág áll (2.67 krn.). Hogy mit jelent ez,
ma tudjuk igazán, mikor hidaink, vasút-
vonala.nk, moz donya.n'k romokban he-
vernek. - Európában tehát .a lakosság-
hoz képest Svédországban a legsűrűbb
II vasúti hálózat. A sorrend is érdekes.
1. Svédország 2.67 krn., 2. Finnország
1.59 krn., 3. Lettország 1.58 krn., 4.
Norvégia 1.38 krn., 5 Dánia 1.35 krn.,
6. Sweitz 1.27 krn., 7. Magyarország
0.96 krn., 8. Ausztria 0.87 krn., 9. Német-
ország 0.80 krn., 10. Nagybritánia 0.68
km. A statisztika végén megint a déli
államok állanak. Sereghajtó Portugália.
- Oe nemcsak avasútvonalak hosz-
szüak, a gépjármű statisztikában is az
északi evangélikus államok vezetnek.
Ezeket csak Ariglia es Franciaország
előz: meg, de itt már a háború elött
(J937-ben) is sok volt a hadi célú jármű,
- szemben Skandináviaval. Ha azt néz-
zük, hány ember jut egy gépjárműre,.
a következö sorrend alakul ki Európá-
ban. LAnglia 18 ember 1 járműre, 2.
Franciaország 19, 3. Dánia 24, 4. Svéd-
ország 29, 5. Norvégia 32, 6. Irország
42, 7. Németország. - Végül a déli-
európaiak.

Evangélikus észak. Utaztunk, statisz-
tikákat láttunk, Könyvtermelés, írni ol-
vasni tudás a műveltség, - 'vasút, gép-
járművek a .civilizáció fontos óramuta-
tói. Az evangélikus észak, Dánia, Svéd.
ország, Finnország m'ndenhol vezet
Lényegük a tisztaság, egészség, művelt.
ség, művészet, civilizáció. - Elgondol-
keztam azon, valami összeköttetés mégis
mégis csak van az evangélikus protes-
tantizmus s a felsorolt tények között.
Valam.', amit a földrajzi leírások leg-
gyakrabban elszöktak hallgatni. Valami,
a könyvelk könyvének szerepe a könyv-
gazdag északi államokban, valami, az
élő evangélikus hit, amely a Skandináv
országok minden bölcsességének kezdete.

Most tovább utazunk. Németország-
ban ts megállunk, egy pillanatra. A h.t-
vallö ev. egyház papjának par ókiája,
.eredet< tetejű, fabordás bajora!pesi ház.
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A lelkész mindenről tájékoztat. Itt és
a Rajna mellett kisebbségben vagyunk,
de a Birodalomban 45 m.lliös lélekszám-
mal az evangéJ.ikusság többségi egyház:
Az elmult évek sokat romboltak az
egyházban vs, de a hitvallók kis serege
vállalta a számüzetést és martírságot.
Kis templomunkat kijavítottuk, de év-
tizedek sem lesznek elegendők a nagy
evangélikus katedrálisok kijavítására.
Elpusztult Európ a legmagasabb temp-
loma a 162 méteres Ulmi székesegyház,
a hamburgi Nicolai Kirche, Europa leg-
nagyobb orgonájával, a híres berEni
evangélikus dóm és még sok más. Újjá-
építjük őket, - ha nem 20, 100 év
év mulva, - de az emberek! Pályaudva-
fokról mind ismeritek őket. Zöldegyen-
ruhás, rongyos, sápadt árnyékok. Fiata-
lok, - de a lélek templomának szenve-
dése közben egy (világ omlott össze
bennük. Hazajönnek és meg tudják, hogy
már nincs aki hozzájuk tartozik. Most
ülnek, ülnek, néznek maguk elé. - Be-
szerveztem az egyháztagokat. Erejükhöz
mérten foglalkoztatju.k a hazatérteket.
Lássák a munkasiker örömét, Iássák,
hogy építünk, lássák isten: rend, a ta-
vasz újra visszatér. - Nehéz feladat,
hiszen még al.g szűrődik át egy bágyadt
kis sugárzás. - Elhallgat. Idebent gyer-
mekzsivaj, a tavasz evangéliuma, - oda-
kint a bajor Alpesek, telének soha ilyen
súlyos törvényei. Halvány fény a hósip-
kás csúcsok felett. - Most kinéz az
ablakon mintha azt mondaná. "Onnan
jön az én segítségem".

Még Amerikában .is élnek jelentős
számmal evangélikus testvéreink. Ame-
rika messze van! "A képzelet sebes-
szarnyú sas", de közöttünk az Óceán,
a hullámok üteme. - Fogolyvonatot
kisér, Csinosan, rendesen. tisztán öltöz-
köd.k, mint minden amerikai katona.
Ö is evangélikus. Mutatja a Bibliáját.
Washington, Lincoln, Hoover, Colidge,
nagy amerikai bibliás elnökök sem szé-
gyenlették, de az amerikai nép s az
Isten sem őket. A katona szirnbolikus
szavain gondolkozom. "Ti minden téren
~. vízszíntes sikorr mozogtok. Közép
Európa. Szűk lehetőségek. Életetek örök
zavar, örök összeütközés, örök kararn-
boI. Tudod milyen felfelé törés van az
Empire, Chrysler, Woolworth paloták 300
méteres vasbeton tornyaiban ? Sokho-
mályterű kicsiny lárnpásotoknál, csak
sejtitek, m: van New-York szabadság-
sz.obr ának f áklyái alatt. Az utcákon
zuhatagos forgalom; de rend és erő.
Látod, 48 nemzet ha összetart! Igazat

.(*
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adok neki. De nemcsak lehetőségek,
ide Washingtonole .kellenek, - Megy a
vonat mindjárt. Még az 'egyházi viszo-
nyokról pár szót. - Végtelen szabadság
a vallási hovatartozásban is, ezért 55
protestáns nagy felekezet van. -.:. k.mon.
dottan evangélikus csak 3 m'llió, de a
'különbözo más felekezdek .között .ís
Lutheri alaport álló egyházak taglét-
száma 40· millíó. Mintha azt mondaná.
A közös forrás után, a deltánál ágakra
szakadtunk. De Isten nagy céljának ten-
gerében egyesülni fogunk. - Amerika
nagy, Amerika hatalmas,' - Arnerika
messze van! Közöttünk zúg az Oceán.

Multkor a sokat emlegetett csoda-
fegyver robbantás: kisérleteiröl láttam
fényképeket. Amint elterült a füst a
sivatag homokja felett, foltjaival félel-
metesen gömbölyödött, mínt egy óriás

dió. Hát eddig a civilizáció? A vándor
majd elmereng a romolcan, Itamaia'd
még néhány hírmondó.

Észak evangél'kus népei; - hit és
tudomány, hitvalló németek - hít és
kitartás, amerikai evangélikus ctestvére-
ink - hit és összetartás, hit és erő!
Nem hencegni akarunk veletek. Segit-
séget kérni, tanuln: akarunk tőletek.
Még mindig romokat takarítunk. Vár-
juk, hogy a romokon áttüzeijen kará-
csonyi tisztaságtok fehér fénye és me-
lege, várjuk, hogy a háborúban megke-
ményedett szívek csonthéján, áttörjön
lelketek eleven békés hite. Mert ha nem,
- új háború lesz, Akkor lezárult mű-
velt világunk koporsófedele. Miként a
csonthéj s benne a d.óruak a bele. Mi-
ként a dión ak a bele.

MolDár Endre.

SZüh3tésnapi vacsora ..
1944. október 16-át írtunk.
Reggel felébredve nem nagy kedvet

éreztem megszekett munkárn végzésére.
Az előző napi események lelkem mélyéig
felkavartak. Úgy gondoltam, Edehaza fi-
gyelem az események további áradatá-
ról szóló híreket. Elbatlagtam egyik ba-
rátomhoz s ott ismerőseimmel, bará-
taimmal beszélgettem, v.tatkoztarn: mi
lenne az országnak a helyes útja, mi
lenne legjobb jövendők szernporitjából.

Félóráig tartó ilyen Edőtöltés után
belátt arn: nem .ez most az én dolgom.
Az én dolgom az, hogy legyek Isten
követe a rámbizott gyülekezetben. Elő-
Vezettem hát Ikerékpáromat és nyakamba
vettem a szórványt,

Az őszi nap bágyadt melege enyhén
simogatta tarkómat. A táj a derült,
csepdes őszi napok békességét árasz-
totta. Vidám kéken mcsolygott a Bala-:
ton, szel.d napfényben fürödtek a piros-
tete'jü viÚák, az ősz ezer színével meg-
rakott kertek, rétek, szántóföldekés a
műút szürkén kanyargó pántljkája. Nyu-
godalmasan pihent minden, mint az
öreg paraszt,' aki hósszú ' éjet robot ja

'"

után napról-napra ott ül ház·/! előtt a
padon és onnan szemléli bölcs mosoy-
gássaI az utcán járó-kellő, szekerezö
embereket. Nehéz volt ilyen környezet-
ben a .szó szoros értelmében vett véres
Valóságra gondolni. Arra, hogy a drága
magyar Alföld pusztító 'csaták zajától
hangos és csak .dö - valószinűleg kevés
idő - kérdése a háború viharának ide-
érkezése. Talán már napok, hetek mulva
harckocsik csörömpölnek végig ezen II

műúton, amelyen most nesztelenül gurul
előre kerékpáront.

A községtől nem messze szekeresek
táboroztak a tarlón. Az utasok tulnyomó
része :asszonynép és gyerek. Egynéme-
lyik szekér ,fölött ponyva feszült ház-
tető módjára vagy félhenger formáju
tetőt alkotva. Látásukra honfoglaló
őseink [utottak eszembe. Azok vándo-
rolhattak így, ilyen. sátoros szekerek-
kel, meg ilyen lovakkal. A lovak kiivétel
néllküi szívós, könnyű magyar lovak
voltak. Vékonyak, de jókarban tartottak
és tEszták. Sima szőrük ragyogva fénylett.

Kérdezősködés nélkül .is tudtam, hogy
a táborozók háborús menekültek. Már



vagy két hét óta, nap, nap után szemlel-
hetjük II rnindenf éle cókmókkal és embe-
rekikel JI1egrakott szekereket. Előbb r it-
kábbaa jöttek, aztán egyre sűrübben.
Székelyfö!dről, ErdélybőJ, majd az AL
földről: Békésböl, Kecskemétról ... Nyu-
gat felé vonulnak."

,u úton is állt egy szekér. Suttyó
legényke tett-vett körülötte. Leugrottam
a blciklírő!:

Honnan jönnek?
Mondott valami falunevet, de attól

nem lettem okosabb.
Nézem a legénykét. Barna arc, nyilt

tekintet. A fején fe-kete báránysüveg.
- Nem. 8 Bácskába telepített buko-

vinai csángók maguk?
- De azok vagyunk. Sz éke'yek -

igazit ki'.

Sok. csangóval beszéltem még később,
de úgy vettem észre, a. csángó elneve-
zést nem vallják. Székelyeknek vallják
magukat, Olyanformán lehetnek a csángó
névvel, m'nt a palócole és göcsejiek a
maguk jelzőjével. Ha Göcsejben meg-
kérdezt I!Z ember az ott lakó népet, hol
kezdődik Göcsej, mindig a szomszéd
falu felé mutatnak:

- Nézze ott van '" szeg. Az már.
Göcsei, Mi még nem tartozunk bele,
csak _ ittélén vagyunk. .

A 0:.lvem elszorult, mikor a legényke
válaszát meghallottam. Hát ezek is jön-
nek? A csáng ók P Csak pár éve tele-
pedtek- meg délen, a kitünő bácskai föl-
dön li HiÚt: megmelegedtek volna, tova,
üzte őket lt 'háború vihara. Ismét ország-
uton Vili al magyar: törzsnek ez a drága
hajtá.a ...

Szoeaorüan hagytam ott a legénykét
és meatera tovább utamon. Egész nap
járts •. a ilZórványt. Hitoktatást végez-
tem" fet.őttek'kelbeszélgettem. Gondom
volt Sfra lit, hogy az eseményeket az
i~e átJllltó. igazságot megmutató vilá-
:osliágtba lIIelyezzem.

öLet: eáte vetett haza. Dolgozószobám
ra:,yot" fi"tasál.rban várt rám. Sötéten

53

fénylett, íróasztalom sima lapja a villany-
körte sugárzásában. Könyves állványom-
ról hófeJhérbe és rózsaszinbe öltözött
daliák nevettek felém. Irógépem mellett
fátyolvirág szerénykedett.

P'[lanatra megtorpantam szobárn kű-
szöbén. Vajjon mi az oka ennek a nagy
csinnak, fénynek? Nem várunk kano-
nika vizitációt ...

Hirtelen eszembe jutott valami. Hát
persze, holnap születés napom lesz. A
harmincadik. Nékem szól hát ez a sok
virág, meg a kivilágítás. Nagyszerű. Bi-
zonyosan jó vacsorát is kapok.

Az egésznapos kerékpározástóI fárad-
tan, éhesen leültem az asztalhoz és türel.
metlenül vártam az ízletesnek igérkezö
születésnapi vacsorát. Pár nappa! előbb
levágott, hízott kacsát "kaptunk egyik
boglári hivünktöl, Abból a kacsaból még
lesz annyi, amennyi kiadós születésnap:
vacsorára elég.

Jónéhány percig vártam. Feleségem
csak nem jött. Egyre a -konyhában szösz-
mötölt. Végre rámnyitotta az ajtót:

- Hozom rögtön a vacsorádat. Azért
késtemidáig, mert a menekülteknek
készítettem ezt-azt. Sok bácskai szé-
kely család érkezett a faluba. Itt a
szomszédban, a községházán szállásol-
ták el őket. Van köztük egy nyolchéna-
pos.kisgyerek, Agyonfázott az ösz: úton.
Nmcsen pelenkája, kis ruhája. Ildikó,
Jenőke holmijéből összeszedtem neki
pár darabot... Anyjának, nővérkéjé-
nek meg vacsorát viszek. Itt van ez a
két darab hús. Ennyi maradt a kacsaból.
Valamelyiket ezek közül átviszern nekik,
ha nem ellenzed.

Igen, a menekültek. Csaknem megf e.
ledkeztem róluk. Pedig nem egy szeke-
rükkel találkoztam a nap folyamán, sőt
gyalogosokkal is, akik teheneket haj-
tottak. Az előbb, hazafelé jövet is láttam,
hogy Földvár fölött szekér sor á)llIQ:
út mentén. Néhány szekér a vadrózsa-

bokrokkal teletűzdelt parti dombhajla.
ton táborozott. Sötét volt már, de 'ery
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tábortűz világított. Levest készítettek.
meleg énél. A tüz fénye néhány apró
gyermekre, asszonyok ra, szakállas fe-
ketesüvegű férfira esett és rávilágított
egy szekér oldalára, kerekei re. "Isten-
segíts". - kapta el szemem a falu nevét.

Mindez pár pillanat alatt' átsuhant
agyamon Ieleségem szavai nyomán. Mé-
gis elég rriogorván 'válaszoltarn néki -
fejemmel a pecsenyedarabok felé .ntve:

- 'Nem bánom én, akármeiyiket v'-
szed is:

Feleségem elment és én morózusan
kezdtem meg a vacsorát. Nem így gon-
doltam én ezt. Éhes vagyok, mint a far-
kas, születésnapom is van s ':ám a fele-
ségem még annak két kicsi darab hús-
nak is elviszi felét ... ' Meg aztán a he-
lyett, hogy születésnapí vacsorám alkal-
mával velem társalogna, magamra hágy
és- a rneneküttek közé rnegy, pe d.g' ele-
get foglalkozhatott velük egész nap, ..

Lelkem mélyén első pőllanattó! fogva
határozottan tudtam: feleségem helye-
sen, mert Krisztus akaratának megfe-

lelöen cselekszik. Mire szükön adagolt
vacsorámnak végére értem, Krisztus le-
győzte már bennem az önzés utálatos
ördög ét. Szívből hálát tudtarn adni lsten:
nek, aki éppen azáltal is, hogy felesé-
gemet rendelte társamul, egyre irtogátja
belőlem ezt a fekete bűnt.

Örvendezve adtam hálát Istennek,
amiért születésriapi vacsorámat evangélő-
urní vacsorává tette. Néhány napja, mi-
kor a kacsát kaptuk, azon gondolkod-
tam: nem kellene-e meghívni egy baráti
csatadot vacsorára. A kedves isernrösök
helyett - Isten jóvoltából -ime, ott-
honukat .' veszített, éhező ernberekkel
osztottarn rn'eg vacsorámat. Pontos ugy,
ahogy az Úr Jézus mondja:

- Mikor ebédet vagy vacsorát ké-
szíted, ne hívd barátaidat... nehogy
v.szont ök 's meghívjanak téged és
visszafiaessék néked. Hanem mikor la-
komát készítesz, hívd a szegényeket ...
és boldog leszel, mive.hogy nem fizet-
hetik vissza néked ...

. "':y~~...-...~- .•-~~ .•-..- .•••.....--~ ..•.•.•.....••••.•..••..••.•- ••...,.,~ .•~ ..••••.••- •....••••.•..•••~~~~.,;- .•- ••

Ságlly Jenő.

.Il. .fjdború mélységei.
) Péntek.JÓska.

Szülei Felpécról kerültek Ameri-
kába. Mert a magyar Kanaán nem
tudott minden gyermekének ke-
nyeret adni. Elették az idegenek

Jóska már ott születetti S a' ha-
talmas olvasztókemencében ameri-
kaivá lett Angolul beszélt köny-
nyebben és szivesebben. De az
anyatejjel i szítt, egy-~gy magyar.. .~. .,

szöra mintha a mcsszemaradt óha-
za egyoegy kedves tája ringott
volna eléje délibábosan.

Aztán jött a háború, Nyolcezer,
lóerős Liberátorok dörögtek a (a-

vaszi napsugárban. Péntek Jóska
is ott ült az egyiken. Győrtkellett
bombázni. Csattan aLiberátor fém-
oldala és halálosan meginog a ha-,
talmas gépmadár. S már nyilnak
is .az ejtöernyök.

Péntek Jóskáról csak annyi hírt
tudtak bajtársai hazavinni, hogy
Győr és Moson között ugrott ki.•Aztán sürgöny jött Amerikából:
kérik a szülök: keressük meg a
Jóskat. Hiába kerestük élők-holtak
között.

Ki tudja hová lett?! Atsóöorsa-é'
a szél valamelyik szornsaédoe . or-

, ,



szágba, vagy eltemették roncsol-
tan ősei faluja közelében az óhaza
földjébe, amelyet kénytelen volt
ellenségként bombázni ?!

* * *
Kisgyerek az árokparton

A szerencsétlen ország nyugati
csücskeben folyt már a tolongó
visszavonulás. Tank és pajtássze-
kér, vágtató ulánusok és botor-
kálva sántikáló öregek siralmas
áradata hömpölyög az országúton.
Mintha bizony a térképről le le-
hetne szaladni... '

Az egyik hid mellett 3-4 éves
fiúcska sirdogál az árokparton.
Szőke haját borzolja a didergető
szél. Valahogy elszakadt a szülei-
től. "Hogy hívnak, kik a szüleid"?
Nem tudja, csak sirdogál. A háború
nyikorgó gyilkos gépezetének leg-
szönyűbb sirám a ... ! 1

* * *
Szegény Magyarország!

Az osztrák útak mente tele volt
elhajigált magyar holmival. Bab-
kávéban és kockacukorban gázol
a kerék. Német gazdák szekérszám
hordják a Duna magyar uszályai-
ból a magyar cukrot. Még a ká-
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posztás hordók is cukorral telnek
meg. Sitthon karácsonykor nem
jutott a magyar gyerek nek egy
szem szaloncukor a karácsonyfára.

* * *
Ez is a háború mélysége:

'1945. tavasz: "Aki nem települ
Németországba, hazaáruló: dögöl-
jön meg"!

1945. ősz: "Aki Németországba
menekült hazaáruló: dögöljön
meg"! Sz. J;

* * *
Tál az Oper encián *)

- Ének Óber der Ennsnél. -

Itt jártak ök mint fergeteg
Hajdan egy ezredévelőtt,
Ez a táj kapott mennydörgő
Egüktől záport: nyilesőt.
Lehel és Bulcsú száguldott
Erre kis mokány paripán
Itt túl az Operencián.

Ez volt az út hol lovagolt
Szívedig gőgös Napnyugat
Ezernyi hajras hős pogány
Felszentelni a kardjukat.
E'ltűnödörn, mint szép mesérí,
E régi igazkrónikán
Itt túl az Operenelán.

És mi a késő unokák
Szaladunk úgy jtt, mint a nyul
Távolabb vesztett haz ánktól
Amit elhagytunk 'botorul ...
Nem mese, hogy egy ősi nép
Hazátlan, kóbor bús cigány
Ma túl az Operencián.

Greinen túl. J 945. ápr. J 1. Dobaí Béla.

'1 Sokan nem tudják, hogy 'a magyar mesevilágunkban előforduló Operen-
ciástenger nem is annv.r a szólás-rnondás csak, mint azt gondolnők. Ausztriának
azt az egész vidéket, hol az Enns folyó folyik: "Ober der Enns"-nek, azaz "Felső
Enns-vidékének" hívják, nrint pl. Fe'lsö-Dunántúl. A «alandozások idején e vidék
az ősmagyarok Nyugatra vezető útvonalaba esett. Mikor azt akarták rnondani,
hogy nagyon messze jártak, ezzeí a fogalommal jelezték : "A Felső Ennsen túl,"
az "Ober-Bnnsen túl". Ami a nagvar szájnak megf'elelöen így alakuét: "Oper-
Enns". S az 'dök folyamán a közepes kis Enns folyó azután a mi rnesevilágunk-
han már iha'talmas tengerré dagadt.

A költő ,is, a hadifogságban, az Ope renciás-teng eren is túl járt s azt énesfi
meg e versben, mikor az Enns Iolvót átlépte a sok százezer menekü'ö magyar
honf.itá rsai láttán.
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A toronyai gólyák.
Ilia Vasziljev voll a neve.
Vörösre testette a lebukó nap 3 bá-

rényf'elhöket a nagy orosz síkság felett,
amikor elbúcsúzott feleségétől és há-
rom kis por ontyától.

Katonának ment.

Visszavonultak, azután megint dőre.
Faluját felégették s amikor rajta keresz-
tül visszaszorították az ellenséget, felesé-
gét II gyermekeit már nem találta meg.

Keserű könnyeket nyelt akkor s ke-
mény, érzéketlea katonává edz6dött.
Már nem is akart szabadságra rnenri'.
Minek? Nincs hová.

Ha tudott az italhoz menekült. Az
sokat feledtetett s a vad t.vornyákban
ngy érezte, mintha erőre kapott volna.

Arca megedződött. Szemének kemény
tüze volts telt bőrét bronzzá piritotta
a nyár forró napsugara.

Négy éve harcolt már, amikor Rorná.
aíán keresztül s a déli Kárpátokort át
a nagy magyar Alföldre, Toronyára ju-
tottak. Falvak százain mentek már eddig
i~ >keresztül, nem nagyon figyelt rájuk.
Falu, falu. Kemény katonák között élt,
saponta szembenézett a halállal, Nem
ilSfélt tőle. Elfásult már, megkérgesedett
s csak akkor engedett fel k.ssé, ha gyer-
meket látott. Azokat nagyon szerette.
f1yenlmr három k.csi fiának kacagása
csengetc a fülébe s a kék gyermeksze-
mekböl az ő fiai mosolyog tak rá.

Ha éjsz akei szállásra olyan házhoz
került, allwl gyermek ~S volt, az álomra
9l:enderülő fiú fejére tette simogatóan
~éppiszto:lyhoz szokott kemény kezét s
}ígya:n szólt:

-. njácska, aludj el szépen.
A tiszántúli asszony mosolyogvaIaví-

totta ki:
-- 'óskának hívják.

- ne Ő ilyenkor otthon járt s a gyer-
.ek Ifjác~ka volt.

M~ • ap azért b.ztos célzással, gon-

dojkozás nélkül rálőtt az ellenségre s
talált. Az is három gyermek apja talán?
Ez az eszébe sem jutott soha. Hábo-
rúban volt.

Nem volt rossz ember. Csak belül
mélyen a szívében fájt valami s a háború
szdgorú törvénye alatt állott.

-0-

Kálmán atyát, a toronyai plébánost,
nyájának kegyes pásztoraként ismerték.
Jó magyar ember volt, de a politikéva!
nem sokat törödött. Könyvei között élt
s Kempis Tamásból elmélkedett sokat.

Gyakran átment Toldos Lajosékhoz,
ahol elkvaterkázg attak s hiába nem poH-
t'zál vaíaki , csak szó esik erről, arról.
Újságokat is olvasgattak s lehet-e hi-
báztatni valakit, ha megüIi lelkét II há-
borús propaganda,ami úgy ,kusdc, mínt
hinár a víz alatt, vagy a láp vize a
gyepes talajon?

Beszélsz ellene, hitetlen va'gy vele
szemben, de körülölel, behálóz, beléd
szívódk s m:nden mozdudatcddal, érved-
del csak jobban magához ölel, mint a
mocsár.. Képzete-ket támaszt benned,
mint sötét erdők Iornbsuhog'ása nyár-
végi éjszakákon. Rabul ejt, rnint ódon
kastélyok babonás szellernreg é: s min-
dent elsöprö orkánnal fojtja beléd a szöt.
ha vég-sőfl1'Jdoklásodban érvelni pró-
bálsz.

Képeket láttak ök is a nagy asztal
mellett, ahol Kálmán atya markáns, ku-
rucos arcát erős vona'uvá világította
olykor a gyufa lángja, am.nt p.pár a
gyujtott. Cikkeket olvastak s beszélltek
meg "az ellenség szörnyű Ikegyetlenke-
déseiröl",

Toldosrié hallott is hir t arról, hogy
Szikváron összefogdosták az összes fér-
fit, kop aszra nyírták őket, bélyeget sü-
töttek a vállukra s útnak índították
őket Sz ibé r ia felé, gyalog. A Haagvá-



ban áallotta Csoláknétól s a hír ';gaz,
mert .az asszony ángyanak az öccse
onnan szökött meg. Tőle 'hozták a hírt.
Csosákné csak tudja!

Igy várták hát az eseményeket. Vol-
tak napok, hogy órák hosszat az udva-
roa ásott búnkerekben tartózkodtak,
mert lőttek nagyon s repülőröl
ils géppuskáztak.

Egy szép napon aztán .:...
úgy kora délután - lementek
a bunkerbe magyarul - s pár
óra mulva feljött CIk oroszul.
Váratlanul kihuzódtak a néme-
tek. a faluból s mire feljöttek
II nyirkosan hideg földodubóJ,
o.m~ katonák jártak géppisz- ,
tolyt szegezve az utcán.

Fele sem vólt tréfa, de azért
a nap épp úgy ment le Koci-
háék tanyája mögött a Tisza
irányában, rn.nt azelőtt. Azon az
éjszaka nem ig en volt lefekvés
a faluban. Csak úgy ruhástól
húzódtak meg az ágyakon.

Kálrná» atya könyver között
bóbiskolt s próbált olvasni, de
goadolatai elkalandoztak az
Mom és valóság határrnesgyé-
[én s átfutott benne sürítve és
émelyítön rnindaz, ami akarva-
akaratlan füléhe jutott anémet
propaganda nyomán. Közben
lekoppant a feje s . reggelre
nem tudta, hogy álmodta-e a
szörny(isége'ket, vagy ébren
gondolta vissza ujságcilckek
leír~~át.

Arra riadt fel, hogy egy gyerek be-
szaladt 4wzzá.

- l'~iztelend' úrI Tisztelend' úrI Tol-
. dosékst, az éjjel 'k~írtották az oroszok!

,,--- 'f'ált nem, te!
- 8i~ony igen! Tessék gyorsan

~~n&ía.ll·
A WI' igaz volt. A To.das házaspár,

az eg,etemista nagyfiú s a ·két szép
elad01e.iJw golyótóI talalva holtan he-
vertete a !alvásbah. Sohasem derült ki,
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hogy miért végeztek ve.ük. Mondják,
hogy a rádiót nézték ttkos Ieadónak,
am.t a rnérnöknek készülő Gáspár g'ye-
rek fabrikált össze s ezért volt ft vé-
rengzés.

Kálmán atyában felgyűlt a keserűség.
Fejébe tolult a vér, ökölbe szorult a

Végeztem!
Masereel: Danse macabre.

keze s halánté'ka bosszút ~·ükte-tett. Elra.
gadta öt is a háború vérengző bórája,
lihegve járt f el-alá szobájában s feledve
rnindent, amit Isten törvénye s a higgadt
ész diktál, elbörult keserűséggel az abla-
kon M rálőtt az első oroszra, aki 1. plé-
bánia udvarára - kantával a kezében.
hogy kutra rnenjen - betette a lábát.

Nem volt rossz ember, csak belül
mélyen a szívében valami nagyo. fájt
s' civil pap létére is már i háború. szi-
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gorú törvénye alatt állónak érezte
magát.

1'lja Vasziljev pedig holtan terült el.
Kezéből kiesett a vizeskanta s a vér
pirosra - festette az ingét. Arca nem tor-
zult et Kisimulva nyugodtak meg izmai
s fe!esége várta ott fennt az örökkévaló
- talán ment három 'k:sfiát látta viszont
rónaságok nap fénytől aranyló búzatáb-
lái mellett.

Kálmán atyában perzselő villámként
futott végig tettének szörnyűsége s íté-
letet cselekedve, maga f'elé fordította
a fegyvert. Sebzetten bukott le az asz-
tai mellett, de még élt, amikor a be ro-
hanó katonák döbbenetes megtorlásként
il halódó testre rádobták a Szentírást,
breviáriumot, Kempist, az egyházi atyá-
kat, poleostot az egész könyvtárat s
felgyujtottá'k.

Hamuvá vált az 'egész paplak s a
megrendítő tragédia napjának alkonya
már csak az üszkös falakra borulhatott
rá. A kiégett ablakszemek koponya üres
szerngödreiként meredtek az októberi
éjszakába.

llja Vasziljevet pedig eltemették a
templom f.arla meIJett, hűs bokrok árnyé-
kában. Vörös fejfát áIJítottak a sirjárn
az ötágu csiblag g al.

-0-
Z.imankós őszi szelek meghozták las-

san a telet is s a hó sűrű pelyhekben
födte be Ilia Vasziljev sir.iát s Kálmán
pap emlékét. Puhán' hullottak a pely-
hek, eltompultak a szavak.. zajtalanná
simultak a fájó emlékek, m.nt ahogy
zajtalan, v'sszhangtalan a szó és hang-
t alan a lépés a puha fehér hótakaró fö-
lött. Az él.et ment tovább. Új pap jött,
::1 tanítólaklJa költözött s amikor a ta-
vaszi napsugár az élet gyözemét : hir-
dette,a .kiégett, paplak -; üszkös . falai
fölött az elárvult keményre fészket ra-
kott egy gólyapár.

A falu népe erőre kapva lendült bele
az új élet új ütemébe. Vasmarkek fog-
ták az eke szarvát, hasadt a fekete föld
húsa, huIJott a mag, szállt a fohász,
zöldült a határ s május elsején a munka
új ünnepét köszöntötte a falu. MegáUt
az ünneplő sokadalom Ilja Vasziljev sirja
mellett is, hogy a háború súlyos terhét
bánja.

Az eg)lÍlk párt embere lenóüldes
beszédbe kezdett.

- Ennél a s.rnálvahol a hantok alatt
egy felszabadító h6s nyugszik, li:'nek
életét gonosz kéz oltotta ki... .

A két gólya az üszk ös kérnény tete-
jén ebben a pillanatban, mintha sugallat
szánt volna végig a tájon, kelepelní kez-
dett. Szünet nélkül, konokul, ellentmon-
dásként, csattogón, hangot,mozgást,
életet gyűrűzve sz ét a komor faJak
fölött.

A szónok hangja meguotlott, de to-
vább folytatta,

Hiába folytatta. A falu népe babonás
féle'IBmmelnézett a két gólyára. Ossze-
hajoltak a fejek, megilletödött és sejtel-
mekkel telt arcok néztek egymásra s a
hírthordó öreg asszonyok szemében ré-
mület tükröződött.

Véletlen volt - mondták a lIiggad-
tak, de később suttogtaik arról is a
falubarn holdfényes esték kapu ~lőt1i
beszélgetésé:n, hogy Kálmán aJtya teme.
tetlen, kóborló 'lelke szólalt meg- szün-
telen tiltakozással. ' '

A keleprelés pedig meg nem s~tint,
amig a szónok be nem fejezte 2 mon-
danivalóját. ,

Akkor az egyik gólya leült, a más:'k
pedig fél lábon állva mozdulatlanul
nézte, hogyan osztik a nép, indul tovább
az élet s hogyan hull aranypermetként
a tavaszi napsugár a zsendülö v~íé~re.

KoftIlJl EmU.

LAPUNK AZ OJ HARANGSZÓ,! OLVASD!! TERJESZD .•,!
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Az elInult év
~agya.r szelle Ini élete.

Az emberek előbujtak a bunkerokból és az utcára merészkedtek.
A hegyoldalból visszaköltözött a falu a házakba. Kereskedők megnyi-
tottak boltjaikat. A tisztviselők elfoglalták íróasztalaikat. A munkások
üzembe helyezték a gépekét. A tankok után belevágott az első eke a
tavaszi fekete földbe. Beszuszogott az állomásra is az első vonat. Igen"
összehuzózkodva, szerényen, sokszor fázósan és éhezve, de megindult
ismét az élet Magyarországon. .

,Az országunkban dúló háború bénítása után rövidesen megindult a
szellemi élet is. A betűkatonák hamar porondra léptek. Ujságok, folyó-
iratok, könyvek jelentek meg. Megnyíltak a színházak és mozik. Kultu-
r ális előadásokat tartottak. Harigversenyeken énekkarok és zeneművék
szólaltak meg. Festők és szobrászok ki állították alkotásaikat. Sejtelm es
halksággal műsort kezdett sugározni a magyar rádió s egy-két szerenesés
ernbernek volt is, amivel foghassa a hullámokat..

Izgalmas és érdekes látványa magyar szellemi élet 1945-ben! Hiszen
Magyarország olyan történelmi és politikai fordulón ment át a hatalom-
változással, amihez fogható éles kanyart ilyen hirtelenséggel talán még
nem is csinált a magyar történelem. A Trianonra következő 25 év
szellemi életének megszokott jelenségei után most azzal a feszült kiván-
csisággal tekintünk szét a szellemi élet megváltozott területén, mint
amivel az ostrom után az első felfedező útra indultak a városban. Vagy
amint az első hetekben-hónapokban izgalommal" vártuk: milyen lesz az
élet a megváltozott körülmények között?
,- Előre kell bocsátanom: ez a széttekintés a szellemi életben tulajdon-

képpen nem egyházi feladat. Az egyház igazi feladata Isten Igéjének
hirdetése szóban, írásban, tettben és a szentségek kiszolgáltatása. Ezt
helyettünk senki más el nem végezheti. A szellemi élet fényképfelvételét
és értékelését viszont a magyar szellem emberei is elkészíthetik.

Három ok is van arra" hogy most mégis körsétára indulunk a
magyar szellemi élet területén egyházunknak jelenleg legnagyobb nyil-

.vánosságú sajtótermékéhen. . J

Az első ok: Egyházunk nem lehet elefántcsonttorony, ahova a ma-
gyar evangélikusok bebujnak s egyszerűen nem veszik tudomásul, ami
a magyar életben történik. Jézus nem veszi' ki övéit a világból. Nekünk.
evangélikus keresztyéneknek benne kell élnünk nemzetünk életében"
akármi történik is. Nem . lehet szernünkben közömbös a magyarság
szellemi élete sem. Mert egyrészt itt is, az .eszmék kavargásában, meg
kell mutatnunk keresztyénségünket és hitünkról itt is, a szellemi élet
sodrában, bizonyságot kell tennünk. Másrészt meg felelősséggel is tar-
tozunk a magyar lélekért. Örködnünk kell azon, hogy a magyar szellemi
élet megközelítse Istennek magyarság-teremtő gondolatát.

A második ok: Az egyház - mivel tekintetét az örökkévalóság látó-
.határán járatja - kissé messzebbről, nagyobb távlatból nézi az esemé-
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nyeket, mint az e-világi dolgokba, eszmékbe belernerült emberek.
Tárgyilagosabb tud lenni, Nem lesz olyan könnyen elfogult és egyoldalú
rnint földi eszmék harcosai vagy divatos keráramlatok. Messzebbre lát
tíz esztendőnél, húsz 'esztendőnél, ötven esztendőnél, politikai divatnál,
és a történelmet az örökkévalóságon méri.

A harmadik, legegyszerűbb ok: Az elmult évben a magyar szellemi
élet termékei kevesekhez ~uthattak el olvasóink közűl a mindennapok
megnövekedett gondja, a szellemi élet eszközeinek megkevesbedése,
megdrágulása és kis körben valófnozgása miatt.

1.Az új magyar életben - időben és 'rangsorban elsőként - meg-
jelentek a szovíetorosz szellemi termékek. A 25 esztendős elzártság titán
friss lendülettel tört utat, szellemi életünkben a győztes és szomszédos
nagyhatalom. Még javában dúlt a' háború a: Dunánál, 'Szegeden már
nyomtak a Szikra-füzeteket. Még tartott Buda ostroma, Pesten' már a
Szovjetunió vallási és egyházi viszonyait ismertető füzeteket vittek
haza az utcára merészkedö járókelők. Budapesten és vidéki városokban
az ostrom után hamarosan megnyíló mozik szovjet-Wmeket vetítettek
a vászonra. Először háborús és propaganda-fihnek jöttek, azután egyéb
is: vígjáték, történelmifilm. , )

Megalakult a Magyar-e-Szovjet. Művelődési Társaság Budapesten
június 9.-én, majd több vidéki városban: Pécsett, Zalaegerszegen, Debre-
cenben. A Társaság Budapesten Rachrnanov orosz írónak Viharos alko-
nyat círnű forradalmi színdar abjával mutatkozott be. Majd orosz fény-
képkiállítása következett "Háre és építés" címen. Orosz népdalokból,
énekekböf .és zenernűvekből hangversenyeket rendezett. Több .előadást
tartott a Szovjetunió tudományos életéről, természettudományi 'és orvosi
eredményeiről.' A rádión Keresztül hetente tart ismerétterjesztő előadást
Oroszországról. Hetilapja: a Jövendő elsősorban a szovjetorosz kultú-
r át ismerteti olvasóival kepekben és cikkekben.

. I

Egész kis könyvtárra tehetőa szovjet politikai gondolatait tartal-
mazó, mult évben magyarul megjelent füzetek és könyvek száma. Csak
a legjelentősebbeket említjük. "A Szovjetunió kommunista (bolsevik)
párt jának története" című hivatalos kiadvány. több jnint 400 oldalon -fog-
Ialkozik a párt történetével és programmjáva:l l,88I-től, az orosz ipari
munkásság első szérvezkedésétöl 1937 -ig. Kicsiny, ae tömör, világos és
sokatmondó Sztálin- füzete: A 'dialektikus és történelmi materializmus-
ról. Ebben a párt világnézeti' alapját' és a gyakorlati következményeket
ismerteti. Megjelent magyarul az orosz forradalom nagy gondolkodójá-
nak, Leninnek könyve: Allam-és forradalom. Sztálin írásai: A leninizmus
alapjai, A leninizrnus kérdései, Marxnak és Engelsnek, az orosz kom-
munizmus két hatalmasszellemi apjának tanulmányaival több kiadvány-
ban if> találkozunk: Bérrnunka és töke; A magyar forradalom, A korn-
arunizmus alapelvei. Szíkra-füzétekr-Miért erős a szovjet állam?;A. 'szov-
j,et erkölcsről, Hogyan kormányozzák 'a szovjet-országot P Néhány orosz
I'egé:ny is Jelent meg, továbbá szovjetorosz tudományos munkát ismer-
tető Ktm3,vek is. . i ,
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2. Az új magyar szellemi élet második jellegzetes vonása: a politika
uralkodó érvényesülése a szellemi életben. Ez a tény több jelenségben is
megfigyelhető.

Ezek között a legkézenfekvőbb a politikai iskolázás jelentős tér-
foglalása könyvekben, cikkekben, nagyközönségnek tartott előadások-
ban. Két füzetcím a Szocialista Tudás Könyvtárából: Mi a szocializmus?
Mi a fasizmus? Előadáscímek a Független Kisgazdapárt politikai akadé-
miájáról: A demokrácia külpolitikája. A demokrácia közlekedéspoliti-
k ája. Könnyen lehetne folytatni a sort.

A következő jelenség, ami már közelebbről érinti a szellemi élet
egész területét: A mai magyar közéleti berendezkedésre annyira jel-
lemző módon, a pártok vették kezükbe a szellemi élet irányítását. A
különbözö pártok politikai gondolataik közvetlen terjesztésén túlmenő-
leg, a müvészet és művelödés legkülönbözőbb területein is sorompóba
léptek. Rendkivül jellemző a helyzetre, hogy a képzőművészeti kiállítá-
sok javát az egyes pártok rendezték. A kornmunista párt, a szociálderno-
krata párt és a nemzeti parasztpárt külön tárlatokon vonuItatta fel
művészeit és mutatta meg politikai eszméit festményekben. rajzokban .
és szobrokban. A napilapokon kívül - melyek közben-közben a szellemi
élettel is foglalkoznak - a hetilapok egyik része is pártkezekben van.
A Szabad Föld a kommunista párt földmives lapja, a Parasztujság a
parasztpárt hetilapja, a Demokrácia, Független Ifjúság, Igazság a kis-
gazdapárt különböző hetilapjai.

A politika és szellemi élet szoros kapcsolata megfigyelhet6 a
marxista szocializmus gondolatvilágában született szellemi termékek
gazdag során is. A magyar történelem és a magyar irodalom a szo-
eialista szemlélet megvilágításába kerül. Ebből a szempontból rendkívül
érdekes Révai József Ady-könyve. A legnagyobb magyar költö verseit
társadalmi erők küzdelméből magyarázza és Adyt a polgári forradalom-
nak ajándékozza. Lukács György tanulmánykötete is jelentős: Az irás-
tudók felelőssége. Lukács György Moszkvából figyelte a magyar szel-
lemi élet jelenségeit és el marxizrnus módszerével vizsgálta íróinknál a
re akció és fasizmus, illetve a szocializmus [elentkezéseit, Ide tartozik két
forradalmi verskötet is. Az egyik József Attilának, a legnagyobb magyar
proletárköltönek forradalmi verseit gyüjti össze: Döntsd a tőkét! (Nép-
szava kiadása, Szakasits Árpád előszavával.) A másik pedig "A forra-
dalmi Ady" címen., Ady Endre politikai verseit közli.

A szeeialista magyar történelemlátás ugyancsak termelt néhány je-
lentős könyvet. Gergely Sándor: Uriszék 1514. című történelmi regénye
eredetileg Moszkvában jelent meg 1935-ben, de a magyar szellemi életbe
csak most érkezhetett meg. "Ilyen kemény, az urak viselt dolgait le-
leplező, agitációs írás aligha jelenhetett volna meg nálunk az. utols6
húsz év folyamán. A regény a Dózsa-féle forradalmat tárgyalja, meg-
lehetős élességgel és őszinteséggel. "*) "Századok és tanulságok" címen
indult tanulmánysorozat a szocializmus történelmi módszerével dolgozza

*) Szabadnevesés 74. oldal - VKM. Iskolánklvülí népművelési ügyosztályának
kiadása. 1945. - Ez a kötet különben részletesen vég igkfsér! az elmult év ezellerní
eseményejt SI cikkünkhöz több támpontot adott.
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fel multunknak egy-egy részletet. Barabás Tibor: Martinovics élete c.
könyvében az első magyar forradalm árt állítja elénk. Illés Béla, az orosz
hadseregnek az ostrom utáni hónapokban Budapesten tartózkodó ma-
gyar tagja, amagyár olvasóknak ismeretlen nevű Zalka Mátéról írt aki
Oroszországban, Törökországban harcolt és Spanyolországban es~tt el
a szocializmusért. Sós Endre: Három mártír c. könyvében a szocialista
gondolatnak három nagy halottjáról emlékezik. Az elmult idők szo-
eialista magyar történerét adja a "Népszava története" c. könyv.

Erdődy János: Új színjátszás, új film c. munkájában a színházra al-
kalmazza a szocialista követelményeket (Népszava kiadás).

A politikai fordulat hatása a szellemi életünkben néhány új,vagy
eddig h~ttérbe szorult Író és költő szerephez juttatásában is megmutat-
kozik. Uj nevekkel találkozunk, akik az időszerű politikai hangot ütik
meg írásaikban. A régi rendszerben némák voltak, égyikrészük nem is
volt idehaza, hanem Moszkvában élt. A politikai magatartás.miatt régeb-
beh üldözöttek közül többen fogtak tollat. Vas Zoltán börtönnaplóját
adta ki: Tizenhat év fegyházban. .

A politikának és a szellemi életnek ez a több oldalról is megmutat-
kozó, újszerű benső barátsága gyakran azzal a következménnyel járt
az elmult év folyamán, hogya politikai gondolat elébe került a szellemi
élet sajátos érdekének. Ami politikailag megfelel, nem-biztos, hogy
művészileg és irodalmilag is érték. A szellern nem szereti még a politika
bilincsét sem. A politikai művészetben, irodalomban, történelemben a
politika diktál a szellemnek és a szakszerűségnek.

3. Volt a mult esztendő magyar szellemi életének kevésszámú, de
értékes, a napi politikától független megnyilatkozása is. Ide tartozik
mindjárt két erdélyi könyv. Makkai Lászlónak, Mákkai Sándor volt
erdélyi református püspök fiának, hatalmas "Erdély története" c. mun-
kája, Könyvében jelentős helyet kap Erdély társadalmi fejlődése és a
nemzetiségek története. Kós Károly régebbi írása most frissen jelent
meg: Budai Nagy Antal históriája. A drámai elbeszélés a Dózsa-forra-
dalmat megelőző parasztfelkelést jeleníti meg. Századunk magyar szel-
lemi életének jelentős emléke Szabó Dezső önéletrajza.

Itt kell megemlítenünk, hogy a szellemi élet több vezető helyér-e
friss, igazi magyar értéket [eíentö személyek kerültek. Kodály Zoltán
zenei kultúránk irányításában, Ortutay Gyula a rádiónál, Karácsony
Sándor nevelési és' népművelési területen jutott irányító szerephez.
Bereczky Albert budapesti református lelkész, a református lelki ébredés
felejthetetlen, csendes-szavú munkása a kultuszállamtitkári székben máris
egészen különös sugárzású fénybe vonta szellemi életünknek keze ügyébe
eső dolgait. .

l'~eki és munkatársainak köszönhetö.. hogy a magyar szellemi élet-
ben új, döntő jelentőségű, a magyar' népi gondolatot és a keresztyén lel-.
kiséget előtérbe helyező irányt kezdett a rninisztériurrr népművelődési
osztálya. A munka még nem bontakozhatott ki, de a lépések helyes
irányban történtek s ha akadályok nem jönnek, meg rátermett emberek
is akadnak a végrehajtáshoz, korszerű és mélyen' t;n?~yar művelődési
terv alakulhat ki. . . o

" ;
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4. A magyar szellemi élet utolsó említésre kerülő jellegzetessége

1945-ből, hogy a baloldali politikai fordulat következtében elnémultak az
Ú. D. "harmadik oldal" képviselői. Ezt a kifejezést Németh László használta
először 1933-ban. A "jobboldali" és "baloldali" magyarsággal szemben, a
népi gondolatnak mögéje sorakozó hívei a "harmadik oldalon" akarták a
magyar jövőt szolgálni. A "harmadik oldal" értelmét 1943-ban a
balatonszárszói írói találkozáson hasonlattal világította meg Németh
Lászlo. Akkor már nyilvánvaló volt, hogyakorszerű magyar gondolatot
szolgáló népi írók táborát a politikai meggyőződések több részre osz-
tották. Veres Péter, Erdei Ferenc, Oarvas József a szocializmushoz csat-
lakoztak. Németh László ezt mondotta a "harmadik oldalról": "Tegyük
fel, hogy van Új-Guineában egy párt, amely azt vallja, hogy Uj-Cuineá-
nak az angolokérrak kell lennie. A másik szerint Uj-Guinea csak a hol-
landok alatt lehet boldog. S most föláll valaki, és azt kérdi: Nem lehetne
Uj-Guinea a pápuáké (az őslakosságé)? Ez a - harmadik oldal."

A "harmadik út" követöinek helyzete a mai szellemi életben jól
megvilágosodik abból a vitából, amely "új szellemi front" címen folyt
az elmult évben. Kállai Gyula, a kommunista párt egyik államtitkára így
nyilatkozott: "Aki erre az útra lép, feltétlenül önvesztébe rohan." Erdei
Ferenc szerint ez az értelmiség szinte vesztegzár alatt van, reménytelenül
és az aléltságig fejbe ütve a változás után. Oarvas József vállalná a
közösséget a "harmadik ut"-at követő értelmiséggel, ha megtér a szo-
cializmushoz.

Mindenesetre a "harmadik magyar út" írói és követői ma hallgat-
nak

* * *

Ime, ez nagy vonásokban a mai magyar szellemi élet látóhatára.
Csak tájékozódást adtunk. A bírálatot rábízzuk kinek-kinek látására és
lelki ismeretére.

Oe egy álmunk at azért elmondjuk. A 16. század nagy magyar láto-
mását. Az igazi evangéliumi magyarság előtt ez a kor lebeg ma is drága
örökségként és csodálatos példaként. A magyar életben akkor mélysé-
gesen eggy é olvadt a magyarság és a keresztyénség. Akik a magyar
reformáció vezető emberei voltak, ugyanakkor a magyar szellemi élet
halhatatlanjai is lettek. A 16. századi egyháztörténet és irodalomtörténet
ugyanazokat a neveket sorolja elő. Az evangéliumnak és magyarságnak
ebből a hatalmas találkozásaból megszületett a négyszázados régiségé-
ben is felülmúlhatatlan magyar nyelv, a népi magyar irodalom, az euró-
pai kultúra szomjazása, a szociális gondolat evangéliumi értelmezése és
bátor hirdetése minden magyar felé, a Mohács utáni magyarság nemzeti
bűnbánata s a magyarság reformációi lelki ébredése.

Lehet, hogy az álom örökre csak álom marad, de azért mi mégis
imáddgainkban hordozzuk és munkánkkal valósítgatni próbáljuk.

Veöreös Imre.
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Mikor a hódító Moszkváig ért eL:
A muzsik szólt: Moszkva nem Oroszország.
S -húzódott a pusztába egyre beljebb.

Minden nagy és kicsi
Napóleonnak

Az első hadánást m,á1' rég [euuituk:
Ma már talán a tizedikna állunk.
Előttünk lát határig lángol minden.
Égig füstöl fel elhamvadt világunk
S húzódunk mi is beljebb, egyre beljebb.

Tipró tankokk:zl robognak utánunk
S repülővel űzik a sast: a Lelket.

Mi csak húzódunk beljebb, egyre beLjebb.

Ez itt már a tizedik hadállás.
Holnap feladjuk, nincs itt most megállás.
De lesz, ha kell, még tízszer, százszor ennyi:
SzikLajedezék, dsungel, ingovány,
Ahol csak nekünk tanácsos a jár'ás
Lidérces novemberi éjszakán,
Mindenhová mégsem bírnak követni.
Legyőzött ország nem legyőzött nép.
Egyszer kiderül: .ki száll sebesebben
'S magasabban: a Lélek vagy a gép;

Egyszer aztán pártunha áll a szél,
Pártuiikra Isten minden ostora:
Fagy, éhség, dögvész, - és minden elem
S győzünk, mivel a hazánk végtelen.

1936. Reményik Sándor.
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A pápírliiány miatt idei naptárunk is csak sztlkftett terjedelemben
jelenhetett meg

Ismét közöljUk az ősmagyar nevek naptárát is. Ezek a régi magyar
személynevek Jórészt okmányokból valók. A csillaggal jelzettek iro-
dalmi alkotások. A dőlt betavel szedettek női nevek. Azt tanácsoljuk,
hogy gyermekének adjon ki-ki egy bibliai és egy ősmagyar nevet.

Szállít míndennérnű lcönyvet, papírárut és tan- I
szert,

A

Harangszó-kiadóvállalat
ajánlja:

Uj Harangszó
dma hetilapját. Ezidöszerint az egyetlen magyar
evangélikus egyházi lap. -- Tanit, épít, tudósít.

Könyvkereskedését

Kés z í t: könyvet, ujságot, nyomtatványt és
míndennemü nyomdai munkát.

Nyomdáját
CÍII1l: Györ, Petöfi -tér 1. szám.
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