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Az év elmúlt s helyén kopogtat már az új.
reményeid, mivel amaz adós maradt. 
Beváltja emez. tavasz, nyár, ősz, halad 
egymás nyomára lép. fölgyűl és elvirul.

Vetsz és aratsz. A tett tűnő idődben él. 
Kísér és megfizet — és mind kikéi a mag, 
virág lesz és gyümölcs s a nyíló gondolat 
megérik az ige növekvő fényinél.

És hétköznapjaid fölött az ünnepek 
sugara föltűnik s figyelmeztet ragyogva: 
megadtad-é, mire életed késztetett

hű sáfár voitál s engedelmes szolga?
S ha tiszta arcodat nyugodtan emeled fői, 
az. év rád is mutat a táruló egekből.

Demény János



Hó és hét
napjai

Protestáns naptár Római kát. 
naptár 3

N a P Hold

kette 
ó P

nyusto 
ó p

kelte
Ó P

e;gn,(u. 
d - 9

t Hétfő Újév Lak. 4, lft21. Üjév * & 7 48 1619 — — 11 10
2 Kedd Ábel Zsolt. 121, 1-8. Jézus neve í h 7 48 16 19 0 9 11 39
3 Szerda Benjámin Mt. 3, 1 12. Genovéva sz. £°Z 7 48 16 21 1 21 12 5
4 Csütörtök Leona Mt. 3, 13-17. Angela özv. m 7 47 16 22 2 37 12 48
5 Péntek Simon Mt. 4, 1 11. Te.eszíor pp m 7 47 16 23 3 39 13 27
6 Szombat Vízkereszt Mt. 2, 112. Vízkereszt M 7 47 16 24 4 42 14 12

~ r Vasárnap Attila Lnk. 2, 41-52. Szentcsalád 7 47 16 24 5 39 15 2
8 Hétfő Szörény Mt. 8, 1-4. Szörény pk. 7 47 16 25 6 31 15 56
9 Kedd Marcell Ml. 8, 5-13. Julián vt. 7 47 16 27 7 15 16 55

10 Szerda Melánia Mt. 8, 14-22. Vilmos pk. 7 46 16 28 7 54 17 55
11 Csütörtök Ágota Mt. 8. 23-24. H gin pp. 7 46 16 30 8 2i 18 56
12 Péntek Ernő Mt. 9, 1-8. Ernő hv 7 45 16 30 8 56 19 57
13 Szombat Vidor M \ 9. 9-13. Veronika a 7 45 16 32 9 22 20 57
í r Vasárnao Bodog Ján. 1, 43 52. Vfzk. út. 2. vas. 7 44 16 33 9 47 21 57
15 Hétfő Lóránt V. Móz. 18, 15 19. ' Remete sz. Pál 7 44 16 35 10 12 22 56
16 Kedd Gusztáv V. Móz. 33, 1-4. Marcell pp. 7 43 16 36 10 37 23 57
17 Szerda Antal Róm. 13, 1-10. Antal ap. 7 43 16 37 11 1 —
18 Csütörtök Piroska 11. Móz. 20, 1 21. Piroska sz 7 42 16 38 11 33 1 4
19 Péntek Sára Ján. 1, 15 18. Sz Margit 7 42 16 40 12 9 2 00
J0 Szombat Fáíb. és Seb. Zs d. 12, 18-29. Fábián és Seb 7 41 16 41 12 48 3 2
t r Vasárnap Agnes I. Kor. 1, 26-31. , Hetvened vas. 1 n 7 41 16 43 13 36 4 3
22 Hétfő Artur I. Móz. 3, 1 13. Vince,. An. vt. 7 39 16 45 14 30 5 2
23 Kedd Zelma Róm. 5, 12 18. Sz Mária élj. 7 38 16 46 15 36 5 57
24 Szerda Tádé Fit. 2, 1-4. T móf pk vt 7 36 16 48 16 48 6 45
25 Csütörtök Pál ford. Róm. 1, 13 17 Pál megt. 7 36 16 49 18 3 7 27
26 Péntek Vanda I. Móz. 6, 9 22. Polikárp pk vt 7 35 16 50 19 21 8 5
27 Szombat Lotár 1. Móz. 8, 15 22. Ar sz Ján pk áé 7 84 16 20 40 8 39
r T Vasárnap Károly Ján. 11* 20 27. Hatvanad vas. áé 7 33 16 53 21 55 9 11
29 Hétfő Adél Jak. 1, 22 27. Szál. Sz F pk sh 7 32 t6 55 2o 9 9 43
30 Kedd Mártonka Es. 28, 23 29. Mártonka sz. th 7 30 16 57 — — 10 16
31 Szerda Virgitia Luk. 10, 38 42. Bosco Ján.hv 1» 7 29 16 58 0 21 10 51

« Utolsó n Jan. 1. 6.11 ó.
m Ujhold If 7. 21.10 ó.

Első a • m IS. 1.23 #.

HOLDFÉNYVALTOZÁSOK

©  Holdtölte 
<5. Utolsó n.

Jan. 23.
30.

5.47 ő. 
16.13 ó.

3



rEBRUÁWU
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TÉLUTÓM

Régenterst 
HALAK»'11 

HAVA/ \

Hó és hét
napjai Protestáns naptár Római kát. 

naptár &
N ap Hold

kelte 
é. p.

nyugta 
ó. p

kette 
ó. p.

•nyugta 
ó. p. A

1 Csütörtök Ignác Józs. 24, 14-28. Ignác pk. rt. 7 29 16 59 1 30 1128 8
2 Péntek Karolin Fii. 1, 12 21. Gyertyasz. B.A 7 27 17 1 2 35 1211 í
3 Szombat Balázs Zsid. 4, 9 13. Balázs pk. f i 7 26 17 2 3 34 12 59 e
4 Va.tárnuii ItácIiN Luk. 18. 31-43. Dtv.v. Fars.v. f i 7 24 17 4 4 27 13 52 2
5 Hétfő Ágota I. Móz. 13, 7-18. Ágota sz rm 7 24 17 5 5 13 14 47 7
G Kedd Dorottya Luk. 9, 51 56 Doroltya sz tm 7 22 17 7 5 54 15 46 8
7 Szerda Tódor És. 57, 15-21. Hamv. szerda 7 21 17 9 6 2! 16 47 T
8 Csütörtök Aranka I. Móz. 15, 1 6. Málhái J. hv. a . 7 19 17 10 6 58 17 47 T
9 Péntek Abigail És. 58, 1-8. Alex. Cirill pk. a 7 18 17 12 7 26 18 47 T

10 Szombat Elvira Márk G, 45 52. Skolasztika sz. 7 16 17 14 7 52 19 48 8
1i Vasárnap Bérlőid Mt. 4, M l. Xagyb. eb, vas. 7 15 17 16 8 16 20 47 7
12 Hétfő Lídia Jak. 1, 12 21. Szerv. 7. alap Sht 7 13 17 17 8 38 21 46 9
13 Kedd Ella V. Móz. 8, 2-5. Ricci Sz. Kát 7 11 17 19 9 8 22 47 7
14 Szerda Bálint I. Thess. 5, 14 23. Bálint vt. H 7 10 17 21 9 37 23 47 \
15 Csütörtök Fausztin Zsid. 12, 1 7. Faust., Jov. rt. 7 8 17 22 10 7 — _
IC Péntek Juliánná Zsid. 2, 9 18. Julianna sz. 7 6 17 23 10 43 0 48 8
17 Szombat Donát I. Pét. 5, 5-11. Donát pk. W 7 4 17 24 11 26 148 8

IS Vasárnap Konrád Mt. 15* 21-28 Nagyi». 2. vas. W 7 3 17 26 12 17 2 47 l
19 Hétfő Zsuzsánna Zsid. 11, 8 19. Konrád hv. ttX 7 1 17 28 13 15 3 41 I
20 Kedd Almos Jer. 20, 7 11. Aladár pk. 6 59 17 30 14 22 4 32 g
21 Szerda Eleonóra I. Sám. 3, 1-10. Bódog pk. 6 58 17 31 15 34 5 16 3
22 Csütörtök Gerzson Csel. 16, 9 15. Péter ant. szkf. 6 56 17 32 6 51 5 56 9
23 Péntek Alfréd És. 41, 8 14. Dam. Péter pk. m 6 54 17 33 18 11 6 34 *
21 Szombat Mátyás És. 49, 7-13. Mátyás ap. d? 6 53 17 34 19 29 7 8 §
27» Vasárnap ííézai Luk. 11, 14-23. íS'agyb. 3. vas. á$ 6 51 17 36 20 48 7 41 i í
26 Hétfő Sándor Ján. 1, 29 37. Kortonai M. I4! 6 49 17 38 22 4 815 ö
27 Kedd Ákos I. Pét. 1, 17-23. Gábor hv. I4! 6 47 17 40 23 18 8 51 | í
28 Szerda Elemér Luk. 22, 24 30

\  <
Román apát JŰCGvK 6 45 17 41 9 28 8

HOLDFÉNYVALTOZASOK

© Ujiwrfd Febr. 6. 8.54 6.
fc E1ä<) n „ 18. 81.55 é.

©  H old tö lte
g  U to lsó  a .

Febr. 81. 22.12 6.
„ 28. 28.5» 6.

4



MÁRCIUS
31 nap 

TAVASZELŐ

Hó és hél
napjai Protestáns naptár Római kát. 

naptár ff
N a p Hold

kelte 
ó. p.

nyugta 
Ó. D

kelte 
ó. p.

nyugta 
ó. p.

1 Csütörtök Albin Ján. 13, 1-17. Albin pk. 6 43 17 43 0 25 1011
2 Péntek Lujza I. Kor. 4, 9 16. Simplic pk. 6 41 17 45 1 30 10 57
3 Szombat Kornélia Jel. 5, G 14. A ker.út titkai ft* 6 39 17 47 2 23 1149
4 f  immí rnitp Kázmér Ján. 6. 1-15. Nagyb. 4. ta*. 0 37 17 48 3 12 12 43
5 Hétfő Adorján II. Móz. 16, 2-15. özséb vt. G 36 17 49 3 53 13 41
G Kedd Gottlieb Ján. 6, 30 40. Perp., Fel. vt. tm G 34 17 50 4 30 14 39
7 Szerda n zmás Márk. 12, 28 34. Aquinói T. hv. a 6 32 17 52 5 1 15 40
8 Csülörlök Zoltán Ján. 6, 47 58. Istenes J. hv. a 6 30 17 54 5 30 16 43
9 Péntek Franciska II. Kor. 4, 7-14. R. Franc. özv. 6 29 17 55 5 5G 17 40

10 Szombat Olimpia Ján. 11, 20 45. Negyven vt. 6 25 17 57 6 21 18 39
Üt Ya««trt)*p Aladár Ján. 13, 31-35. " Fekete vas. 6 23 17 58 6 47 19 39
12 Hétfő Gergely Zsid. 8, 1-13. Nagy Gerg. pp. 6 22 17 59 7 12 20 39
13 Kedd Krisztián Zsid. 10, 11-18. Szabin vt. 6 20 18 1 7 40 21 39
14 Szerda Matild Ján. 13. 31-35. Matild kir.-né íNf 6 18 18 2 8 10 22 52
In < jtiltiiritik N fonrti ü. Zsid. ». 15-18. Nemzeti (l . 6 16 18 4 8 44 23 38
1G Péntek Henriette Zsid. 4, 14 16. Hétf. Szűzanya ÍR* G 14 18 5 9 22 —
17 Szombat Gertrud Jer. 17, 13-17. Patrick pk. 6 12 18 7 10 9 0 4G
ÍN 1< bárium Sándor. Kde Mt. 21, 1-9. Virág»»*. 6 10 18 8 11 2 1 39
10 Hétfő József Ján. 12, 19. Sz. József 6 8 IS 9 12 2 2 21
20 Kedd Hubert Jer. 11, 18-22. Csák Mór hv. 6 6 18 11 13 11 3 7
21 Szerda Benedek Zsolt. 111. Benedek apáit 6 4 18 13 14 22 3 48
22 Csütörtök Oktávián Mt. 26, 26-28. Na gyes üt. G 3 18 14 15 39 4 20
23 Péntek Nagypéntek Luk. 23, 38 46. Nagvpént. áZ G 0 18 15 16 58 5 1
24 Szombat Gábor Ján. 12, 24. Nagysz. <£n? 5 59 18 16 18 12 5 35

r Tasihiirp Húwétvas. Jel. 1, 18. Húsról vas. n s 5 56 18 18 19 40 G 8
1« Métr« Húsvéthétfő Ján. 20, 11 18. HásvélhéHŐ 5 65 18 IS 20 53 6 43
27 Kedd Hajnalka Csel. 13, Í6 39. Dara. Ján. hv. 5 53 18 21 22 G 7 21
28 Szerda Gedeon Csel. 3, 13 21. Kapiszt. J hv. SÜS 5 51 18 23 23 3 8 4
29 Csütörtök Ciril Ezék. 37, 1 14. Auguszta sz. 5 50 18 24 — — 8 50
30 Péntek IzidoT I Kor. 15, 1-11. Kerény vt. ft* 5 46 18 25 0 14 9 42
31

—
Szombat Árpád I. Kor. 15, 35-44. Guidó ap rm 5 44j 18 26 1 7 10 37

h o l d f é n y v  Al t o z á s o k

•  Ujkold Műre. 7. 21.50 é.
Tt EM  n. „ 1 5 .  18.4« é.

f?) Hold ;»J*le
ff Utolsó n.

»táré. 23. 11.50 6.
„ 30. 6.35 6.
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APRIMS2I
30 napq* 

TAVASZHÖÓI

légen te: :»1 
BIKA A] 

HAVAA\

Hó és hé!
napjai Proes'áas naptár

■ _ l

Római kát 
naptár Ö

N ap Hold
kelte
6. p.

nyugn 
ó. p.

kelte 
ó. p.

nyugta 
6. p.

sít
•*

t Vasárnap Hugó Ján. 21, 15-13, Fehérvasáru. rm 5 43 18 28 1 51 1134 41
2 Hétfő Áron Ján. 3, 1-11. Gyüm. o. B. A. 5 40 18 29 2 31 12 33 s;
3 Kedd Kereszíély Zsolt. 89. sz. P.ikárd pk. a 5 39 18 31 3 3 13 34 4
* Scetda Felszab. iinn. El. 4. 23. Felszab. ön. 5 36 18 31 3 33 U  33 S
5 Csütörtök Vince Ján. 5, 1-14. Ferreri V. hv. 5 34 18 33 3 59 15 33 a
6 Péntek Cölesztin I. Pét. 1, 3 12. M. Creszc. sz. 5 32 18 34 4 25 16 32 s
7 Szombat Herman I. Ján. 2, 12-17. Herrn. J. hv. • 30 18 36 4 51 17 31 ii
§' Vasárnap Lidia Ján. 14. 5 8. IIÚSV. U. 2. V. iM 5 29 18 38 5 17 1831 íí
9 Hétfő Erhardt Ján. 10, 1-11. Konrád hv. 5 25 18 39 5 44 19 32 21

10 Kedd Zsolt. Mt. 14, 22 33. Ezekiel prof. 5 24 18 40 6 12 20 33 8;
11 Szerda Leó Ján. 21, 15 19. Szí. József olt. íHf 5 22 18 41 6 45 21 43 8:
12 Csütörtök Gyula Jer. 23, 1 6. Gyula pp. 5 20 18 43 7 23 22 31 1
13 Péntek Ida Zsid. 13, 12-21. Hermeneg vt. 5 19 18 44 7 57 23 26 8
14 Szombat Tibor Ján. 10, 23 30. Jusztin vt. W 5 17 18 46 8 57 — -
i ! Vasárnap Atala Ján, 12, 20 20. Hűsv. u. 3. vas. 5 15 18 47 9 53 016 8
1G Hétfő Lambert És. 65, 17 19. Labre J. hv. •Wn 5 13 18 49 10 57 1 8 8
17 Kedd Anicét Róm. 8, 18-23. Anicét pp. 5 12 18 50 12 6 144 4
18 Szerda Ilma I. Ján. 4, 7 14. Apotlónius vt. ** 5 10 18 51 13 17 2 22 2
19 Csütörtök Kocsárd Kor. 1, 15 18. Emma sz. ** 5 7 18 54 14 31 2 47
20 Péntek Tivadar I. Kor. 15, 20 28. Tivadar hv 5 6 18 54 15 48 3 30 |0
21 Szombat Arue m Jel. 21, 1-5. Anze'.m pk. 5 4 18 56 17 6 4  ‘3 18
22 Vasárnap Szofér Ján. 6, 00-69. Hűsv. u. 4. v. r a 5 2 18 5S 18 24 4  36 31
23 Hétfő Béla I. Tim. 3, 16. Gvörgy vt. 5 0 18 58 19 34 5 14
24 Kedd György Csel. 16, 16 25. Fidél vt. 4 58 19 0 20 52 5 53
25 Szerda Márk Luk. 19, 29 40. Márk evang. MZ 4 56 19 1 21 58 6 38
26 Csütörtök Ervin II. Móz. 14, 10-14. Kiét.,Maré. pp B- 4 54 19 3 22 57 7 29 e
27 Péntek Ariszüd I. Kor. 2, 6 11. k. Péter hv. r 4 53 19 4 23 46 8 24
28 Szombat Valéria Jel. 4, 2 11. Kanizius P. hv & 4 51 19 5 — 9 23
2) fftsán iap Albertina Luk. 11. 3-13. Hűsv. u. 3. v. 4 50 19 7 0-28 10 i'3
30 Hétfő Katalin Márk. 11, 22-26. Sziénai Kát. é k 4 48 19 9 1 4 1123

HOLDFÉNYVÁLTOZÁSOK

9  Ujhold Apr. 6. 11.52 ó. ©  Holdtölte Apr. 21. 22.30 6.
^  Első u. „ 14. 13.55 ó. C  Utolsó n. „ 28. 13.17 6.
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MÁJUS 
31 nap 

TAVASZUTÓ

Régen!©:
IKREK
HAVA

N a d Hold
Római kát 

naptár
no  es nei 

napjai Protestáns naptár $ kelte
6. D.

nyugta
ó. D.

kelte
6. p

nyugtj 
ó. p.

i Kedd
Szerda

A .munka üna. Kul. 3, S3. Zsigmond Ján. 17. A llpnka, Pa. 
Atanaz pk.

fk 4 46 
4 45

19 10 
19 11

1 36
2 3

12 24
13 24

3 Csütörtök Áldozócsüt. Kot. 3, 1-4. Áld. csüt. 4 43 19 13 2 29 14 24
4 Péntek Flórián Kol. 1. 17 23. Monika özv. 4 42 19 15 2 54 15 23
5 Szombat Gotlhárd Ef. 1, 15 23. V. Pius pp. íHt 4 40 19 15 3 20 16 23

f
Frida Ján,T 7. 33HISL 
Napoleon Jef. 29, 11-14. g É k ”- 6 S S SN

4 39 
4 37

19 16 
19 17

3 46
4 15

17 23
18 25

8 Kedd Gizella Ján. 15, 18. Mihály fa. m. 5Ht 4 36 19 19 4 46 19 25
9 Szerda Gergely I. Kor. 13. Naz. Gerg. pk. tt* 4 34 19 21 5 22 20 25

10 Csütörtök Ármin Ján. 7, 33 39. Anlonln pk. íHf 4 33 19 22 6 4 21 22
11 Péntek Mamertus Zsid. 11, 32-40. Hier. Fér. hv. 4 30 19 24 6 53 22 15
12 Szombat Pongrác És. 41, 17-20. Pongrác ** 4 29 19 24 7 49 23 4
IT Vasárnap Pünkösdvas. Csel. 2, I-1S. Pünkösdva& 4 28 19 25 8 49 23 45

U e a r £3
4 26
4 25

19 28 
19 29

9 55 
11 5 0 24

1G Szerda Mózes Csel. 4, 1 12. Nép. János vi. M 4 24 19 30 12 22 0 58
17 Csütörtök Paskál Csel. 4, 23 31. Baylon P. hv. & 4 23 19 31 13 30 130
18 Péntek Erik Csel. 10, 42-48. Venanc vt. áá 4 20 19 32 14 45 2 2
19 Szombat Ivó És. 54, 11-17. Cölestin pp. n 4 19 19 34 16 ( 2 33

í i M i * * * f e J S t f f f c .  5 SzL Hár. was. Bobola A. vt.
r a 4 18 

4 17
i9 34 
19 34

17 15
18 29

3 8 
3 45

22 Kedd Julia I. Kir. 8, 12 30. Júlia sz. m 4 16 19 36 19 32 4 27
23 Szerda Dezső Ef. 4, 16. Dezső pk. 4 15 19 38 20 41 5 15

124 Csütörtök Eszter IV. Móz. 6, 22-27. Úrnapja ** 4 14 19 38 21 36 6 9
125 Péntek Orbán I. Ján. 5, 6 13. I. Orbán pp. 4 13 19 41 12 22 7 6
126 Szombat Fülöp II. Kor. 13, 1 13. Néri Fül. hv 4 12 19 43 23 2 8 7

f f i KftS"*p s í i ? ,m s 5® , . Kink. n. 2. vast,' 
Ágoston pk.

m 4 11 
4 11

19 43 
19 44

23 36 9 9 
1010

129 Kedd Maxim Jer. 15, 15 21. Pazzi M. sz Ük 4 10 19 45 0 6 11 12
30 Szerda Sándor Ján. 5, 37 47. Nánd. kir. hv 4 10 19 46 0 32 12 13

|31 Csütörtök Petronella Zsid. 11, 1. Kesv.közv.B.A. 4 9 19 47 0 58 13 12

HOLDFÉNYVALTOZASOK

(?) Ujhold Máj. 6. 2.35 6. O  Holdtölte Máj. 21. 6.45 ó.
"5 Első n. „ 14. 6.32 ó, <$ Utolsó n. * 27. 21.17 ó.
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J*N1U«LJ 

90 »***
WYÄRELÄJ

Régeat»:#L

ra**1
HAVMV

HA Ám KAI
Protestáns naptár Római kát. 

naptár a
N ap Hold

napjai kelte
6. p.

nyu»ia 
ó. p

kelte 
ó. p.

nyugta 
ó. p.

ti
A

l Pénlek Pamfil Ef. 4, 7 15. Jézus Szív. ün f a 4 8 19 48 1 23 14 12 2.
2 Szombat Anna Luk. 24, 44-49. Erazmus vt. f a 4 8 19 49 1 48 15 12 2.
t Vasárnap K ta f i l r f  M i. 9 . 9 -1 3 . Piiiik. a. 3. van., f a 4 7 19 50 2 16 16 3 8
4 Hétfő Kerény Csel. G, 1-7. Karrac hv. úW? 4 7 19 51 2 41 17 14 K
5 Kedd Bonifác Ef. 5, 15 20. Bonif pk. 4 5L19 52 3 21 18 15 a.
G Szerda Norbert I. Kor. 12, 12-26. Norbert pb. 4 5 19 53 4 0 19 24 F!
7 Csütörtök Róbert I. Kor. 10, 14 22. Róbert pk. n 4 5 19 54 4 46 20 10 0J
8 Péntek Medúrd Róm. 12, 16. Medárd pk. Wf 4 5 19 54 5 40 21 0 0
9 Szombat Félix És. 12. Primusz és F. 4 5 19 54 6 49 2146 9J

10 Taslrnap Margit i nk. 15, 1132. Pft/tk. h. 4. vas. 4 4 19 55 7 47 22 27 Y!
11 Hétfő Barnabás Róm. 4, 1-8. Barnabás aps. 4 3 19 5G 8 56 23 2 2
12 Kedd Klaudiusz Luk. 1, 49. Fakundói J. & 4 3 19 56 10 7 23 34 41
13 Szerda Tóbiás Luk. 15, 1132. Páduai Antal 4 2 19 57 11 19 — —
14 Csütörtök Vazul Róm. 4, 16 25. N. Vazul pk. 4 2 19 57 12 32 0 5 ő
15 Péntek Vid I. Ján. 1, 7 10. Jolán özv. r a 4 2 19 58 13 46 0 34 4Í
1G Szómba’ Jusztin És. 59, 16-21. Régisz F. 4 2 19 58 14 59 1 9 e

17 Vasáraap nibötöm Mf. ft. 13-10. Pititk. m. 5. vas. m 4 2 19 59 16 11 144
18 Hétfő Arnold Ján. 8, M l. Efrém hv. M 4 2 19 59 17 20 2 21 rí
19 Kedd Gyárfás II. Kor. 2, 1-11 Gyárfás és P. M 4 2 20 00 18 26 3 6 9
20 Szerda Rafael I. Sám, 24, 1-20. Szilvér p J » 4 2 20 00 19 18 3 55 GC
21 Csütörtök Alajos Mt. 18, 13 20. Gonz. Alajos f a 4 2 20 00 20 14 4 50 0Í
22 Péntek Paulina Luk. 23, 33 46. Paulin pk. f a 4 2 20 00 20 58 5 50 0«
23 Szombat Zoltán Róm. 2, 1 11. Ediltrud k. né 4 3 20 00 21 35 713; 81

t i Visndraap Irán Márk. ft. 17-23, Pttnk. n. ft. vas. fik 4 3 20 01 22 4 7 55’ öí
25 Hétfő Vilmos Mt. 3, 1 12. Vilmos hv. CJ«< 4 3 20 01 22 35 8 58 8í
26 Kedd János, Pál Ml. 11, 7 15. János és Pál 4 3 20 01 23 1 9 59 eí
27 Szerda László Ján. 3, 22 30. László kir. 4 4 20 01 23 26 11 7: 7
28 Csütörtök Arszlán Csel. 13, 21-33. Irén pk. fa 4 4 20 01 23 51 1159 Qi
29 Pénlek Péter és Pál I. Pét. Péter és Pál fa 4 5 20 01 — — 12 59 ej
30 Szombat Pál És. 60, 19 22. Pál ap eml n # 4 5 20 01 0 21 14 1 i

HOLDFÉNY VÁLTOZÁSOK

6  Ujhoiil 
'vS Első a.

Ján. 4.
12.

17.40 6. 
19J» 6.

(?)
d

H oldtölte
Utolsó a.

Jám. 10.
90.

ISJtft é. 
7.21 é.



JŰLFUS 
31 nap 

NYÁRHÓ

Régente:
OROSZLÁN

HAVA

Hó és hét
napjai Proíe«’áns naptár Római kai 

naptár &
N ap Hold

kelte 
ó. p.

nyugta
6. p.

kelte 
ó. p.

nyugi
ó. p.

1 TüMwniip T iboíd  M». 21, 28 32. Jézus s á . vére íTfi? 3 6 20 01 0 46 14 59
2 Hétfő Ottokár És. 43, 17. Sarlós B. A. irrt 4 7 20 0 1 19 16 1
3 Kedd Kornél Csel. 16, 25-34. II. Leó p p . irrt 4 7 20 0 1 55 17 1
4 Szerda UlTik Márk 10, 13 16. Ulrik pk. V 4 7 19 59 2 39 17 59
5 Csütörtök Enese Csel. 10, 42 48. Zak. A. Máris M 4 9 19 59 3 30 18 53
6 Péntek Ezaiás Ján. 3, 18. Izaiás pr. ►eb 4 10 19 59 4 28 19 42
7 Szombat Cirill Ef. 3, 14-21. Cirill és M. 4 11 19 58 5 33 20 24

“fr fi^árnap f>séz Márk 4. 2Í-29. Piisik. ii. 8. v*«.. 4 11 19 58 6 43 21 3
• 9 Hétfő Lukrécia Róm. 6, 12 18. Veronika apnő 4 11 19 58 7 55 21 38
10 Kedd Amália Kol. 2, 16 23. Amália sz. & 4 12 19 58 9 9 22 10
11 Szerda Lili I. Kor. 6, 13-20. I. Pius pp. d á 4 13 19 57 10 13 22 42
12 Csütörtök Izabella Zsolt. 32. Guaibert J. ap 4 14 19 56 11 41 23 13
13 Péntek Jenő Ján. 19, 1 6. Anaklét pp. 4 15 19 56 12 48 23 45
14 Szombat Eörs I. Kor. 15, 35 49. Bonaven. pk. 4 16 19 55 14 0 —

ÍÖ V m r i ia p l í e n r t k  M l. 12, 4fi 5 # . j é z .S z í .M r j a  Eb 4 17 19 54 15 10 0 23
16 Hétfő Valter Ján. 8, 31-36. Kárm. B. A. 4 18 19 53 16 15 1 3
17 Kedd Elek Márk 4, 26 29. Elek hv. dé 4 18 19 52 17 14 1 4 9
18 Szerda Frigyes Ján. 15, 1 8. Kamill üt. dá 4 19 19 51 18 8 2 42
19 Csütörtök Emilia Gal. 6, 7 10. Páli Vince hv. 4 20 19 51 18 53 3 38
20 Péntek Illés Kol. 1, 9-11. Emílián Jer.hr. 4 20 19 49 19 28 4 40
21 Szombat Dániel Fii. 1, 6 11. Prrxédesz sz. a 4 22 19 49 20 7 5 41
£ET lá m á m a t) M á r ia  M a g d . VIt. KS. 44  46 . PÜnk. H. 10. V. >w> 4 24 19 48 20 88 6 45
23 Hétfő Lenke I. Kér. 17, 16. Appolinár pk. >?=r» 4 25 19 47 21 4 7 46
24 Kedd Krisztina I. Tim. 6, 6-19. Kinga sz. 4 25 19 46 21 29 8 47
25 Szerda Jakab I. Pét. 3, 1 6. id. Jakab aps. 4 27 19 45 21 56 9 47
26 Csütörtök Anna Dán. 5, 1 30. Szt. Anna assz 4 28 19 44 22 20 10 46
27 Péntek Olga Mt. 10, 16 23. Pantaleon orv. 4 30 19 43 22 48 1146
28 Szombat Ince Luk. 12, 42-48 Ince pp. i r r t 4 30 19 41 23 18 12 48
F T V » s ä r i ix p M á rta  M t. 2 3 , .14.:«». Piink. m í í . r . i r r t 4 33 19 40 23 53 13 46
30 Hétfő Judit Mt. 22, 15 22. Judit rt. V 4 34 19 40 — — 14 45
31 Kedd Oszkár Neh. 4, 1 15. Loy Ign. hr. V 4 35 19 37 0 30 15 44

HOLDFÉNYVALTOZÁSOK

£> üjhold Jói. 4. 8.43 é. ©  Holdtölte fill. 18. 20.17 ó.
"5 Első a. „ IX 5.6« ó. (Z Utolsó n y  - 2*. 10.59 A
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AUGUSZTUS at 
31 nap ci

NYÁRUTÓ Öf

Régente::» 
SZOsaC 

HAVA A1

Hó és hét 
napjai Pro! es! ára naptár Római kai 

naptár a
N ap

kelte
6. p.

nyugta 
6. d.

Hold
kelte
6. p.

nyugta rj 
ó. p .

Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Vas. Péter I. Pét. 2, 13-17. 
Lehel Róm. 13, 1 7. 
Hermina Jer. 18, 1-10. 
Domonkos Róm. 9, 1-5.

Vasas Sz. P. 
Porciunk. B.A. 
István
Domonkos hv.

hüiű 4 86 
4 37 
4 38 
4 39

19 36 
19 35 
19 34 
19 32

1 18
2 12
3 14
4 23

16 40
17 31
18 17 
18 59

6
7
8 
9

10
11

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

O sm id  Lak 1, 3S-M. 
Berta Dán. 12, 2 4. 
Ibolya I. Pét. 5, 5 11. 
László És. 57, 15 19. 
Ernőd Jób 42, 1-10. 
Lőrinc Ef. 2, 1 10. 
Tibor II. Sám. 16, 5-14.

!&&■zus sz. váfl!
Kajelán hv. 
Cirjék vt. 
Vianney J. pb. 
Lőrinc szp. vt. 
Tib. és Zsuzs. v

&
i h

m

4 40 
4 42 
4 42 
4 45 
4 46 
4 47 
4 48

19 80 
19 29 
19 27 
19 27 
19 25 
19 23 
18 21

19 36
20 11 
20 44 
2117 
2150
22 25
23 4

t i Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

iÄ Ä S . V *
özséb És. 38, 10 20. 
Mária Csel. 9, 31-42. 
Ábrahám Mt. 10, 18. 
Anasztáz Márk 5, 22-43. 
Hona És. 35, 3 10.

PÜnk.-n. 13. v Ipoly, Kassz. v.
özséb vt. 
Nagyb. assz. 
Joakim hv. 
Rókus hv. 
Hona cs.

**
!Mt

í*.
4 58

19 20 
19 18 
19 17 
19 15 
19 13 
19 11 
19 9

23 48

35 löt,*»*0
21
22
23
24
25

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Huba Márk 12, 41-44.

á f i a S r t t í V I b A . « -
Menyhért Kol. 3, 13 17. 
Farkas Filemon 3, 22. 
Bertalan II. Ján. 9, 1-13. 
Lajos Mt. 25, 31 46._____

Pfink. n. 14. v

Sz. M.sz. szíve 
Ben. Fülöp hv. 
Bertalan aps. 
Lajos kir. fr.

4 59
5 1

íHf
tt€

18 59 
18 57

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

i f l S , « P á  lo !426 31. 
Ágoston I. Thess. 5, 14 24. 
Emészt I. Thess. 2, 13-20. 
Róza I. Pét 1, 3 12.
Erika Ján. 12, 18. ______

«U lő. na n.
Ágoston pk. 
Kér. Ján. főv. 
Limai Róza sz. 
Rajmund hv.

fa
w

18 55 
18 52 
18 50 
18 49 
18 47 
18 45

HOLDFÉNYVÁLTOZASOK

6  Ujhold .Aug. 2. 23.39 ó.
^  Első a m 10. 13.22 6.

©  Holdtölte Aug. 17. 1.59 6.
<1 Utolsó r. » 24. 11.20 ó.
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Szeptember 
30 nap 

ŐSZELŐ

Régente:
MÉRLEG

HAVA
—

Hó és hét
napjai Protestáns naptár Római kát. 

naptár $
N a p Hold

kelte 
ó. p.

nyuRta 
ó. o

kelte 
ó. p

■nyugta 
ó. p.

i Szombat Egyed Jel 4, 1-11. Egyed ap. 5 17|l8 43| 3 10 17 30
- A Vasárnap Rebeka lám. 11, H l , fiiak, k, lé. t. S & 5 18 18 41 4 24 18 1

3 Hétfő Hilda I. Tim. 4, 4 8. Manszvét pk. & 5 19 18 40 5 43 18 40
4 Kedd Rozália Luk. 16, 9 13. V if erb. Róza r a 5 20 18 38 7 1 19 14

1 » Szerda Viktor Csel. 27, 20-38. Juszt. Lőrinc <5*3 5 22 18 37 8 22 19 49
! 6 Csütörtök Zakariás I. Thess. 2, 9 12. Ida özv. 5 23 18 33 9 35 20 25
! 7 Péntek Regina Luk. 6, 20 26. Kassai v t *«e 5 25 18 31 10 48 21 4
: 8 Szombat Mária Jel. 22, 1-5. Kisb. Assz. H* 5 25 18 29 11 58 21 48

9 Vasárnap A diáin Mí. 11. 25 30. PSisfc. a. 17-v. M 5 28 18 27 13 2 22 37
-10 Hétfő Erik Rom. 5, 1 5. Tolent. M. re. 5 29 18 25 13 50 23 29
11 Kedd Teodóra Zsid. 12, 4-11. Pulchéria sz. rm 5 30 18 23 14 49 _
12 Szerda Guidó Jak. 5, 7 11. Szűz Mária n rm 5 31 18 21 15 31 0 25
13 Csütörtök Ludovika És. 49, 13 21. Notburga sz. 5 33 18 19 16 9 1 26
14 Péntek Szerénke És. 54, 7-10. Sz. t  felm. ( k 5 34 18 17 16 40 2 27
15 Szombat Nikodém Jel. 2, 8 11. Fájd. Szűza. *****c**«r 5 35 18 15 17 10 3 27
lé Vasárnap Edit Mt. 12. 1-R. Mink. o. 18. v. 5 37 18 12 17 32 4 29
17 Hétfő Ludmilla Róm. 13, 8-10. Sz. Fér. sebh 5 39 18 11 17 59 5 29
18 Kedd Titusz Mt. 15, 10 20. Kúp. Józs hv. 5 40 18 9 18 28 6 28
19 Szerda Vilhelmina Róm. 12, 4 16. Január pk. vt. 5 41 18 7 18 55 7 27
20 Csütörtök Friderika Gál. 2, 11-21. Euszták és t. v. i f t 5 42 18 5 19 22 8 27
21 Péntek • Máté Gál. 6, 14-18. Máté aps. 5 44 18 3 20 4 9 26
22 Szó nbat Móric Ámos 5, 11 15. Vil. Tam hv. i f t 5 45 18 1 20 28 10 25
» Vasárnap Tekla Mt, 22. 34-48. Fűnk. u. 19. v. f t 5 46 17 59 21 7 11 21
24 Hétfő Gellért Jel. 22, 6 9. Fog. kiv. B.A. V í 5 47 17 57 21 51 12 17
25 Kedd Kleofás Csel. 12, 5-17. Gellért pk. vt. 5 49 17 55 22 43 13 9
26 Szerda Jusztina II. Kir. 6, 8 23; Cipr. és J sz v 5 50 17 52 23 43 13 58
27 Csütörtök Adalbert Dán. 10, 4 21. Kozma és D. A 5 52 17 50 — — 14 42
28 Péntek Vencel Luk. 22, 39 46. Vendel hg vt. 5 52 17 48 0 48 15 22
29 Szombat Mihály Jel. 12, 1-17. Mihály főa. 5 54 17 47 1 59 15 59
so Vasárnap Jeromos Luk, 12, 15-21. i fiiak, a. 29. r :  

1
5 56 17 45 3 13 16 39

HOLDFÉNYVÁLTOZASOK

e tjjhoid Szcpt. 1. 13.49 6. <g> Holdtölte Szept. 15. 13.38 6.
Első n „ 8. 19.16 6. ($ Utolsó n. 23. 5.13 ó.



OKTÓBER« 
31 R9f>*K
OSZHÓ Ól

Régentoiuf
SKORPIÓÉI

HAVÁ*

Hó és hét
napjai Pro'les'áns naptár Római kát 

naptár G
N ap Hold

kelte 
ó. p.

inyvgta
6. p.

kelte 
ó. p.

nyugta 
ó. p. b i

•<;
1 Hétfő Malvin I. Móz. 8, 15 22. Rémig pk. & 5 57 17 42 4 30 17 8 8
2 Kedd Petra Csel. 14, 8 18. Őrangyalok 5 57 17 40 5 48 17 43 8J
3 Szerda Helga Ruth 2, 1-12, 23. Kis Teréz sz. 5 59 17 38 7 6 18 19 lei
4 Csütörtök Ferenc Márk 6, 32 44. Sz. Ferenc hv. sH 6 1 17 36 8 25 18 57 Ti
5 Péntek Aurél Ján. 12, 20 26. Piacid vt. 6 3 17 34 9 40 19 40 01
6 Szombat Brúnó Márk 4, 26 29. Szt. Brúnó hv. m 6 4 17 32 10 49 20 28 35
7 VasárnnE* Amália Ml. *22. M i. Róasaf. k 6 - ö 17 30 11 51 2121 IS
8 Hétfő Etelka Ján. 15, 18. Magy. Nagya. M 6 6 17 28 12 45 22 19 :GJ
9 Kedd Dénes Ján. 6, 47 58. Dénes pk., t. v. rm 6 8 17 26 13 30 23 4 4

10 Szerda Gedeon Csel. 2, 42 47. Borg. Fér. hv. 6 10 17 25 14 10 ________ —

11 Csütörtök Brigitta Zsid. 10, 19-25. Sz. M áriái. A. a 6 11 17 23 14 44 017 :TJ
12 Péntek Miksa Jel. 5, 11 14. Szerafin hv. f k 6 12 17 21 15 13 121 15
13 Szombat Kálmán Jel. 19, 6 9/a. Ede kir. hv. 6 14 17 19 15 40 2 23 ES
14 Va«árHM!i Hetén Márk 10. 13-1*. Piink. n. 32. r . ' o*< 6 16 17 18 16 6 3 22 «c
15 Hétfő Teréz I. Kor. 9, 24-27. AviJai 7. sz. 6 48 17 15 16 33 4 211 rí
1G Kedd Gál II. Kor. 10, 3 6. Hedvig özv. iH 6 19 17 13 16 58 5 22 ES
17 Szerda Hedvig Róm. 14, 13 21 Alac. Margit 1H 6 19 17 12 17 22 6 20 OS
18 Csütörtök Lukács Tit. 2, 1 10. Lukács ev. 6 20 17 10 17 55 719 ej
19 Té- tek Luciusz Luk. 22, 31-38. ALk. Péter hv. íHf 6 22 17 8 18 28 819*tej
20 Szombat Iréné I. Ján. 2, 15 17. Kanti J. hv. 6 23 17 7 19 6 9 17 TJ
21 Vasárnap Orsolya *ff. 18. 21-35. Piink. K. 23. r. w 6 25 17 5 19 48 10 13 81
22 Hétfő Előd I. Móz. 50, 15-21. Mária Sz. asz. V i 6 26 17 3 20 38 11 5 1Ö
23 Kedd Gyöngyike II. Kor. 2, 1-11. Ignác pátr. 6 28 17 0 21 32 1154 43
24 Szerda Salamon I. Móz. 33, 1-16. Ráfael főa. vjÍÍÚ 6 31 16 59 22 24 12 39 08
25 Csütörtök Blanka Jónás 3. és 4. Mór pécsi pk. 6 32 16 59 23 41 13 19 ej
2G Péntek Dömötör I. Móz. 18, 20 33 Evariszt pp. w* G 33 16 55 — — 13 56 9<1
27 Szombat Szabina És. 49, 14 21. Eusiochium sz 6 35 16 54 0 49 14 30 08
M ^asarnap Simon Mt. 10. 24-33. Kir. j áS 6 35 16 52 2 3 15 3 s!
29 Hétfő Zenó Mt. 23, 1 11. Simeon, Júdás & G 38 16 50 3 19 15 37 T8
30 Kedd Ko'os Ef. 3, 14 21. Rodr. Alf. hv. i h 6 38 16 49 4 36 16 11 11
31 Szerda Ref. emlékünn. Zsolt 1-24. Farkas pk. 6 40 16 47 5 56 16 48 81

HOLDFÉNYVALTOZÁSOK
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•  Ujhold 
Első ti

Oki. 1. 2.57 6.
» 8. 1.— ó.

#  Ujhold

(?) H o ld tö lte
(X U to lsó  a .

Obt. 80. 1 4 4 4  ó.

Oki. lé. 141 A.
„ 33. 0.55 «.



NOVEMBER
SO nap

ŐSZUTÓ

Régente: 
NYILAZÓ 

HAVA

Hó és hét 
napjai Pro'esláni naptár Római kát. 

naptár £
N a p Hold

kelte
6. p.

nyujtt#
6. p

kelte 
ó. p.

nyugta 
<J. p.

1 Csülörlök Marianna Ján. 17. Mindenszent cis 6 41 16 46 7 12 17 29
2 Péntek Acliil Mt. 10, 34-42. Halottak n. m 6 43 16 45 8 27 18 16
2 Szombat Győző Rom. 11, 25-36. Hubert pk. & 6 45 16 42 9 36 18 58

Vasárnap Károly Ján. 2, 13-17. I'iínk, a. 25. r. 6 45 16 40 10 37 20 5
5 Hétfő Imre I. Kir. 18, 21-39. Imre h. sz. rm 6 47 16 40 11 26 21 8
6 Kedd Lénárd Hős. 2, 16 22. Lénárd hv. rm 6 48 16 38 12 7 22 9
7 Szerda Nagy Ökt. Szór. Forr. eial. tinin. Nagy. Ö kt. F . tt. 6 50 16 36 12 45 2 3 1 1
8 Csütörtök GotTfried I. Sám. 5, 1-12. Kolos v4- 6 52 16 35 13 16 —
9 Péntek Tivadar I. Pét. 2, 5-10. Later Bazil sz. a 6 53 16 33 13 44 0 1 4

:10 Szombat Luther És. 54, 11-17. Avell. And. hv. 6 54 16 32 14 11 1 1 3
11 \asárnap M árton Ján. 5, 19-29. Fiiak. a. 26. v. <**< 6 56 16 31 14 37 2 14

112 Hétfő Jónás Zsid. 11, 8 16. Márton pk. !Ht 6 58 16 30 15 2 3 1 2
113 Kedd Szaniszló És. 26, 13-21. Vidák hv. fa 7 0 16 29 15 28 4 1 2
114 Szerda Klementina És. 28, 14 19. Jozafát pk. vl. fa 7 1 16 27 15 55 5 13
115 Csütörtök Lipót Dán. 12, 1-4. Nagy A. pk. 7 2 16 26 16 29 6 11
116 Péntek Oítmár És. 35, 1 10. Gertrud sz. íNÍ 7 3 16 24 17 0 712
117 Szombat Hortense Jel. 21, 1-7. Csőd. Gerg. pk. 7 5 16 23 17 46 8 8
Ili» Vasár na» Ödön Lak. 19. 11-27 Főnk, a. 27. v. 7 7 16 23 18 34 9 4
119 Hétfő Erzsébet Ján. 5, 19-29. Á. Erzsébet ö. W 7 8 16 22 19 27 9 53
i20 Kedd Jolán Mt. 24, 29 36. Valois F. hr. 7 10 16 21 20 26 10 35
321 Szerda Olivér Joel 2, 12-18. B. A. bem. 7 11 16 20 21 30 11 21
322 Csütörtök Cecilia Mt. 24, 37 42. Cecilia sz. vt. m 7 13 16 19 22 37 1157
223 Péntek Kelemen Jel. 2, 8-11. Kelemen pp. v. 7 14 16 18 23 48 12 31
224 Szombat Emma Jel. 20, 11 15. Keresztes J.v. áS 7 15 16 17 — — 13 3
tib Vasárnap Katalin Mt. 25. 1-13. Fiiak. u. 2$. v. áJ 7 16 16 16 0 57 13 35
52G Hétfő Milos I. Thess. 5, 1-10. Portu. Lén.hv. ra 7 18 16 15 2 12 14 8
227 Kedd Virgil Fii. 2, 12-18. Érmes Mária '8% 7 19 16 14 3 28 14 44
£28 Szerda Stefánia Zsid. 10, 32 39. Márk, Jak. hv. & 7 20 16 14 4  43 15 18
129 Csütörtök Noé Jel. 3, 7 13. Szaturnin vt. 7 22 16 13 6 0 16 2
C30 Péntek András JeL 3, 14 22. András aps. 7 23 16 13 7 11 16 50

9  Első a. 
©  Hold toi ti

li oldfényvaltozasok

Not. «. 7.59 6.
„ IS. 16.52 5.

(5 Utolsó a. 
•  Ujhold

Nor. 21. 21.01 6. 
„ 29. 2.— 6.

Ki



Hó és hét
napjai Protestáns naptár Római kát. 

naptár £
N ap Hold L

kelte 
ó. p.

nyugta 
ó. p.

kelte 
ó. p.

nyugta 
ó. p.

b
1 Szombat Elza Jer. 31, 31 34. Elegy pk. fc* 7 25 16 12 8 17 17 47 [ti

~SF T a ín u ip Auréllá Ml. 21, 1-9. Advent 1. vas. j ff® 7 26 16 12 9 14 18 46
3 Hétfő Olivia Hab. 2, 1-4. Xaxér Fér. hv. ff® 7 26 16 11 10 1 19 45 gJ
4 Kedd Borbála Kol. 1, 9-14 Borbála sz. vt. 7 28 16 10 10 43 20 55 őc
5 Szerda Vilma II. Sám. 7, 4 6. Szabbasz ap. f t 7 29 16 10 11 17 21 59 8í
6 Csütörtök Miklós Sof. 3, 9 20. Miklós pk. f t 7 31 16 10 11 46 12 52 2c
7 Péntek Ambrus Ján. 18, 33 37. Ambrus pk. ***** 7 32 16 10 12 14 — ~
8 Szombat Mária Jel. 22, 12-19. Szepl. fog. 7 33 16 10 12 40 0 2 2
* Vasárnap Natália Luk. 21, 25 36. , Advent 2. vas. ** 7 34 16 10 13 6 1 2 2

10 Hétfő Judit És. 26, 1 13. Melkiádesz pp. 7 35 16 9 13 31 2 2 2
11 Kedd Árpád És. 51, 9 16. Damáz pp. JHt 7 36 16 9 13 59 3 2 2
Iá Szerda Gabriella Luk. 12, 42-48. Otília sz. íH? 7 37 16 9 14 30 4 11
13 Csütörtök Luca És. 52, 7 10. Luca sz. vt. W# 7 38 16 9 15 4 5 1 1
14 Péntek Szilárdka Zak. 2, 5 17. Nikáz pk. vt. ff* 7 39 16 9 15 42 5 58 8ö
15 Szombat Johanna És. 12, 1 6. Valérián pk. W 7 40 16 9 16 24 6 56 Öő
KT Vasárnap Albina Mt. 3, M l. Advent 3. vas. ttX 7 41 16 10 16 21 7 49 64
17 Hétfő Lázár Luk. 1, 57 70. B. Lázár 7 42 16 10 18 18 8 37T8
18 Kedd Auguszta Mt. 11, 11 15. Grácián P. 7 43 16 11 19 22 9 2M2
19 Szerda Vio'a Hós. 14, 2 9. Pelágia sz. vt. 7 44 16 11 20 29 10 00
■o Csütörtök Teofil És. 57, 14-21. Jenő Makár m 7 44 16 11 21 38 10 3608
21 Péntek Tamás Ján. 5, 31 38. Tamás aps. áá 7 44 16 11 22 48 1 i  7-T
22 Szombat Zénó És. 62, 1-5, 10 12. Zénó vt. & 7 45 16 12 23 58 11 3888
s r Vasárnap Viktória Ján. 1, 15*18. Advent 4. vas. sfc? 7 45 16 12 — — 12 98
24 Hétfő Ádám, Éva Mt. 1, 18 25. Ádám Éva S% 7 46 16 12 1 12 12 4384

■251 Kedd Karácsony Lnk. 2, 1-14. Nagykarács. r s 7 46 16 13 2 26 13 17TI
2 i | Szerda István 1. ví. Luk. 2, 15 20. István kp. vt. 7 47 16 13 3 39 13 55oö
27 Csütörtök János I. Ján. 3, 1-6. János aps. SE 7 47 16 14 4 51 14 4004
28 Péntek Kamilla I. Ján. 3, 7-12. Aprószentek IP 7 47 16 15 5 57 16 3118J
29 Szombat Dávid Ján. 12, 35 42. Tamás pk. vt. M 7 47 18 16 6 68 16 28^2
f Vasárnap Zoárd Lak. 2, 25 32. Kar. ut. 1. vas. * ff® 7 48 16 17 7 52 17 3098
31 Hétfő Szilveszter Zsolt. 90, 1-17. Szilveszter p. m 7 48 16 18 8 36 18 3558

■$> Első n. 
<£> Holdtölte

HOLDFÉNYVALTOZÁSOK

Dec. 5. 
.  13.

17.20 6. 
10.30 6.

Q Utolsó n. 
9  Ujbeld

Dec. 21.
* 2ö.

15.37 6. 
12.43 ó.
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D r .  R e ö k  I v á n :

Jézus K visxius
nevében kezdjük meg az új esztendőt és ennek küszöbén Jézus Krisztus 
nevével üdvözöljük egymást.

Ünnepnapokon, évfordulókon m eglassítják az em berek lépteiket, sőt 
meg is állanak egy kézszorításra, néhány szóra és a beszélgetés meg
meginduló áradása legtöbbször a köszönésből, az első üdvözlő szavakból 
forrásoz. így szólítlak meg én is kedves H ittestvérem  az új esztendő kü
szöbén.

Jézus Krisztus nevével szólítalak «meg, m ert ez a név kapcsol össze 
bennünket a Magyar Evangélikus Egyház közösségébe és ez a név fog
lalja el a legfőbb helyet fejemben és szívemben most itt az új esztendő 
küszöbén, ő  reá gondolok, am ikor sum m ázom  m agam ban az elm últ esz
tendőt és am ikor rem ényeim et és vágyaimat teregetem ki az új elé. Miért 
titkoljam  el ezeket előtted, hiszen te is számvetést csinálsz és egyben új 
terveket készítesz és te is kutatsz magadban, hogy ezeket mihez m érjed, 
kihez hasonlítsad. Egyszerű és becsületes dolog, ha most elcsépelt frázi
sok ismételgetése helyett közvetlenül és azonnal hangosan gondolkozom 
tovább, hátha érdekel, hátha hasznát veszed

Ki nekem Jézus Krisztus, kérdi hangtalan tekinteted, hogy zsinór- 
m értéknek és példányképnek veszem visszatekintő számvetésben és előre 
néző tervezgetésben?

Ember, igazi em ber m ondom neked! Itt az arcképe az íróasztalom on, 
nem valami glóriás em berfeletti szentkép és én úgy nézem tiszta mély
tüzű szemét, haját, arcvonásait, ahogy a többi emberi arcra nézek. Es 
am ikor elgondolkozom a szavain, a cselekedetein, az életén, m indig előt
tem van, hogy ember volt, hozzám hasonló valóságos ember. A pogány 
mithológiák istenei és félistenei sohasem vonzottak, hanem  m indig ta 
szítottak! Nem vigasztaltak és nem is taníto ttak  semmire! Ez a világ ne
kik csak színpad volt, melyre ötletszerűen betoppantak s aztán ugyan
így elrohantak. Mindez csak bosszantó gúnyolódás felém, aki em ber va
gyok a nálam  erősebb törvényeknek hódoló valóságban.

De Jézus a názáreti, az em ber fia. ő igazi és valóságos ember! Az 
ajtón  lépett be a világba és annak rendje és m ódja szerint megszület
vén, vállalta a világ teljes valóságát. Amikor éhes, szomjas és fáradt vol
tam, milyen jól esett arra gondolnom, hogy ő is rótta gyalog a poros 
országutat és éhesen, szom jasan «az utazástól elfáradva azon mód leüle 
a forráshoz! (János 4:6.), És am ikor a fájdalom  szorította össze a szí
vemet és a hamis rom antika álpáthoszán felnevelt férfigőgöan szégyelte 
a feltörő könnyeket, m egkönnyítette sorsomat, hogy «Jézus azért, am int



lá tja  rala , hogy az (Mária) aír és sírnak a rele jö tt zsidók is, elbúsula Lel
kében és igen megrendüle» és «könyekre fakadt Jézus». (János 11:32.)

De nem csak könnyei, m ások szenvedésén «megrendülő» szíve volt, 
hanem  mosolya is volt, és evett, ivott, menyegzőre m ent, vitatkozott, ha
ragudott és megbékült és felbosszankodott és indulatba jö tt és . . .  é s . . 
szóval em ber volt, aki itt ebben a valóságos világban élt, elfogadván azt 
ténynek és valóságnak!

Az egészséges és norm ális em bert a korszerű öltözködés és viselke
dés, az emberi társadalom ba való észszerű beilleszkedés jéllemzi. Nem 
kelt értelm etlen feltűnést és nem idéz fel céltalan összeütközéseket. Így 
élt és viselkedett Jézus is. Elvegyült a tömegben, járt-kelt a nép között 
és százan-ezren m ehettek el mellette a nélkül, hogy bárm i külső jelet 
vettek volna észre rajta , ami őt kiemelte, vagy elkülönítette. Szeretném 
és szívemből kívánom, hogy ebben az új esztendőben minél többen is
m erjék meg az em ber Jézust! Több őszinteséget várok a vele foglalko
zóktól. Le kellene fejteni term észetes em beri megjelenéséről a hazug pá
tosz és ham is rom antika ízléstelen cicomáit.

És a beszédeit, ezeket a mélyen őszinte és természetes emberi sza
vakat a ma nyelvén kellene m egszólaltatni. Ha így állhatna a világ elé, 
akko r kiderülne, hogy olyan tetőtől-lalpig férfi ember, akinek korszerű 
viselkedése és m agatartása az egyetemesen helyes em beri viselkedés pél
dányképe. Igen, megvallom, sokat és szívesen gondolok mai feladataim  
és mai helyzetemben az em ber Jézusra. Szeretnék — m ondom m indunta
lan m agam ban — m inden helyzetben ilyen kiegyensúlyozottan nyugodt 
lenni, szeretnék ilyen szelíden — de mégis öntudatosan fellépni, szeret
nék mindenkivel ilyen barátságos, szívélyes és közvetlen lenni, szerel
nék . . .  szeretnék . . .  m indig a  nyom ában járni.

Nem lenne azonban teljes ez az újévi beszélgetés, ha nem m ond
hatnék még két szót az em ber Jézus alaposabb megismerésének egyéb 
öröm eiről is.

Az egyik az, hogy maga a megismerés is m ár olyan öröm, ami az 
eljövendő új esztendőt valóban boldoggá teheti. Ugyanis a megismerés 
m ár általában véve is a legnagyobb öröm. Az em ber megismeri egy élet 
a latt a feleségét, a gyerekeit, barátait, m unkaterületét, a hazáját, a ku ltú 
rá t __ szóval a megismerésben való növekedés maga az élet, maga az
öröm. Jézust megism erni pedig a teljes emberi mivolt megismerését je 
lenti, hogy m ilyennek kellene lennie, hogy milyen lehetne az ember!

A másik gondolatom pedig az, hogy az em ber Jézus megismerése túi 
vezet az emberi lét valóságain. Jézus az emberi mivolt fölé emelkedik 
a nélkül, hogy embersége csorbát szenvedne. A történelem  folyam án még 
nem  akadt senki, aki a környezetének a szemébe m ondhatta volna azon
nali megcáfoltatás és tem érdek bűnének fejére olvasása nélkül, am it Jé
zus m ondott: *Ki vádol engem közületek bűnnel?»

Jézus sohasem hazudott. Ezért m ondhatta joggal: É n vagyok az 
igazság! S kortársai egybehangzó vallomással állapították meg róla: Min
deneket jól cselekedett.

így áll előttünk az em ber Jézus tökéletes, m akulátlan tisztaságú je l
leme. Ha azonban figyelmesen olvassuk az evangéliumokat, akkor meg
döbbenve kell észrevennünk, hogy mindezzel még nem  bukkantunk rá az 
egész Jézus személyiségének titkára. Találunk Jézus életében kijelentéseket,
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cselekedeteket, eseményeket, amelyek az emberi értelem síkján meg nem 
m agyarázhatók. S ha ezekbe elmélyedünk, előbb-utóbb oda ju tunk , ahhoz 
a megütközéshez, amely Jézus kortársaiból kirobbant, egy vita során: 
«Mondának azért néki a zsidók: még 50 esztendős nem vagy és Ábrá- 
hám ot láttad? Monda nekik Jézus: bizony, bizony mondom nektek, m i
előtt Ábrahám lett, én vagyok.» (János 8:57). +

Bizony furcsa újévi beszélgetés ez. Először rábeszéllek, hogy ism er
kedj meg az ember Jézussal, s azután oda állítlak a megütközés elé: Jézus 
Isten fia, sőt maga az Isten, aki azt m ondotta önm agáról: «Én és az Atya 
egy vagyunk».

Ne nyugtalankodj ezen a fordulaton, m ert az igazi keresztyénség 
mindig ezzel a megütközéssel kezdődik. Ez az a kei'eszt, a megfeszített 
és feltámadott, az élő, az Isten-ember Jézus keresztje, am elyről Pál 
apostol azt mondotta, hogy a zsidóknak botránkozás, a pogányoknak bo
londság, de üdvösség azoknak, akik hisznek.

Akik hisznek . . .  Mert az ember Jézust megismerni —  emberi fel
adat. De felismerni az em berben Isten fiát, az Isten kegyelmi ajándéka. 
Senki sem m ondhatja Ú rnak és Krisztusnak Jézust, hanem  csak Szent
lélek által, m ondotta Pál apostol. A h itreju tás nem tőlünk függ, nem  a 
mi erőfeszítésünk gyümölcse, hanem  annak van hite, akinek adatik.

Ezért az új esztendőben is az a mi feladatuftk, hogy hittel bizony
ságot tegyünk Jézusról, a Krisztusról. Ez az egyház feladata, ez a Te 
feladatod, s ezt szeretném én is alázatosan, de határozottan vállalni úgy, 
ahogyan Márta mondotta Lázár sírja mellett: «Igen Uram, én hiszem, 
hogy Te vagy a Krisztus, az Istennek fia, aki a világra jövendő vala.» 
(János 11:27.).

A z I s te n  arca
Akit az élet meggyötört:
Annak m utatja Isten arcát...
Kit bú emészt és bánat öl,
Ki m ár soká nem b írja  harcát: 
Annak m utatja Isten arcát.

S kire az Isten rátekint:
Annak nem hull m ár úgy a

[könnye...
Tovább remél és hisz megint,
S ha a bánat szívére törne:
Annak nem  hull többé a könnye.

Az égre néz s előre megy 
S dalol, ja j, m intha nem is lenne... 
S vérző sebe bár fáj, nem egy: 
Mielőtt még a nap lemenne, 
Elérkezik a végtelenbe...

H orváth Ákos.
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Dezséry László

B iztató esztendők
1950. ja n u ár 1-én az Evangélikus Életben «Mérleg és iránytű» címen 

írtam  cikket. Örülök, hogy m ost ennek a  cikknek világításában nézhe
tek  az elm últ esztendőre. Szóljunk 1951-hez, 1950 tanulságaiból. Egy
évvel ezelőtt többek között ezeket írtain:

«Fordulatos esztendő telt el. Mert a megtérés esztendeje volt. Ma
gyar evangélikus egyházunk zsákutca előtt állt, de fentről megszólított 
m inket az Úr és visszahívott magához. A megtérés ú tjá ra  jutottunk, m ert 
Isten  m egállított utunkon, melyen önfeledten já rtunk , visszafordított 
ra jta  s m egm utatta az ő ú tjá t, am elyen ú jra  já rn u n k  lehet.

Az önm egism erés esztendeje volt, így lett a megtérés esztendejévé. 
M egismertük régi hibáihkát, hűtlenségünket, s erőinket. Ezek korláto
zott voltát s bennünk azt, hogy hitből és kegyelemből kell élnünk. Isten 
ebben az önmegismerésében kijózanított földi biztosítékainkból, tá rsa 
dalm i és vagyoni biztonságunk érzéséből, de igéből, hitből kezdte épí
teni az igazi «Erős várat» a szám unkra. Soha egyházunkban annyi jele 
nem volt az önmegismerésnek, a számvetésnek, az eszmélkedésnek, m int 
nap jainkban . Józan, m értéktartó , szent egyházzá alakít m inket h it által 
az Isten.

A karácsonyi kirendelt igét ügy fogadtam , m intha abban adná meg 
Isten az új esztendőre szóló következtetéseket: «Megjelent az Isten üd
vözítő kegyelme» szám unkra, s ez «arra tan ít minket, hogy megtagad-, 
ván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, m értékletesen, igazán és szen
tü l éljünk a jelen való világban.»

. . .  Meg kell tagadnunk a hitetlenség m inden form áját. Egyházunk, 
ha U rának igazán engedelmeskedni ákat\ riéin tehet mást, m int hogy a 
Jézus Krisztusban való hitre tám aszkodik, ezt a  hitet terjeszti, ebben a 
hitben rem énykedik tíllíiden n a p . .  . Jézus Krisztus egyházává kell len
nünk, egészen egyházzá s egészen a hitben kell élnünk. Sokan úgy érzik, 
hogy a körülöttünk lévő világ akadályoz m inkét abban, hogy ebben a 
hitben legyünk Jézus Krisztus egyházává, vagy legalább is megnehezíti 
azt. Mind többen vagyunk viszönt, akik Isten vezetékét világosan értjük  
éppen ellenkezőleg úgy, hogy Isteh a ml környező Világunk által vezet 
m inket éppen ehez a hithez és éppen ezt a hitet kéri tőlünk számon. 
Meg kell tagadnunk a hitétienségnek különösen azt a  form áját, amely
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aggodalm askodások és rem énytelenség kátyú jába fekte tne  m inket. Sóba 
olyan alkalm as idő, m int a  m ai nem  volt ahhoz, hogy igazán hitből 
éljünk. ,

Meg kell tagadnunk a világi k ívánságoka t. . .  M értékletesen kell 
élnünk, vagyis ism ernünk kell saját határainkat. A határa ink  nem  kor
látjaink. A korlát egészen más valami. K orlátot az érez, akinek nincs is
m erete a m aga h a tá ra iró l. . .  Tulajdon eszünkkel kell m unkálkodnunk, 
nem élhetünk meg szerencséből, vagy kiváltságokból.

«Igazán» kell élnünk. Vagyis ig a z á n .. .  És m int igazak, igazán él
nünk kell! Az élet m inden jelével, m inden erejével, m inden áldásával 
kell m egm utatkoznunk az em berek között. Ma nincs izgalm asabb, m élyről 
jövőbb és kihívóbb kérdése Istennek az egyházhoz m int ez: tud-e igazán 
Isten népe lenni, áldása az em beriségnek? Az összes keresztyén erények 
m egm utatkozására szükség van s nincs fontosabb im ádságunk, m int az, 
hogy Isten tisztítson meg m inket igazán kiváltképpen való népének. Mert 
nincs más igazolásunk az em berek előtt, m int a jócselekedetekben k i
virágzó «tevékeny hit» mely nejm kérdezi, kell-e jó t cselekednie, hanem  
mielőtt kérdezné, m áris cselekszi azokat»!

. . .  Tiszta bizonyságtétel, tiszta élet. Ez az, am it Isten vár tőlünk a 
következő esztendőben . . .  Isten elhelyezett m inket a világban az ő jo 
gara alatt. De elhelyezett m inket a világi hatalom  jogara alatt is. Izgal
mas átrendeződés, alkalm azkodás, m egújulás eszközeivel helyezett el 
m inket a m agyar nép ú j társadalm i, gazdasági, hatalm i rendjében, de el
helyezett minket. T anít m inket hűségre népünkhöz, áldozatra népünkért, 
békességre népünk közt. Szolgálatot ad nekünk népünk közt és meg
engedi, hogy benne lehessünk egy olyan korszakban, am elyben Isten 
forradalm i m ódon m egváltoztatja az élet feltételeit, a közösségi éleit ta r 
talm át, az em beri m unka célját és szellemét közöttünk. Tevékeny része
seivé lehetünk egy változó kornak, am elyben Isten a m egítélt régiből ú jat 
hoz elő.

Az a  dolgunk, hogy m egszenteljük a társadalm at, am elyben élünk s 
amely tágranyito tt lá tóhatár előtt küzd a jövőért.»

, Megint visszanézünk egy esztendőre. V ájjon nem volt-e korai ö r
vendezés a m egtérésünk feletti? Nem m ondtuk-e tú l ham ar, hogy meg
találtuk Istentől rendelt keskeny u tunkat új világunkban, am elyben 
élünk. Bizony jó, ha számot vetünk ezzel is. Ú tkeresésünk még m a is 
folyik. De hogy egy nagy belső változás van mögöttünk, az bizonyos. Ma 
m ár valóságosabb m indannyiunk szeme előtt az a zsákutca, amely 1949- 
ben még valóság volt, de amiből mégis szabadultunk. Igazság volt az, hogy 
az öenmegismerés esztendejét já rtuk . M egismertük régi hibáinkét, hű t
lenségünket és egyházunk erejének igen korlátozott voltát. Az 1950-es esz
tendő az önmegismerés esztendeje m aradt. Felism ertük, hogy egyhá
zunk m egkeresztelt hívei közül, kik azok, akikre a tem plom okban, az 
egyház fenntartásánál, az egyházi m unkákban  szám ítani lehet. Kivált és 
m indig jobban kiválik az a kis csapat, am elyiket Isten elhívott m agának 
arra, hogy az ő egyháza legyen. M egismertük és m indennap lelkesedve, 
vagy kijózanodva ism erjük meg azt, hogy mennyi ennek az egyháznak 
bizonyságtevő ereje. A m agyar nép m indennapos életén m éregetjük, mit 
jelent benne és szám ára a keresztyének, az evangélikus egyház jelenléte.



Nem sok jó t m ondhatunk m agunkról. De annál tobbef dicsekedhetünk 
Istennel, aki ezt a törékeny edényét, am it m agyar evangélikus egyház
nak nevezünk, m egtartja és használja. •

Tovább tanultuk  ebben az esztendőben azt az igazságot, hogy meg 
kell tagadnunk hitetlenségünk jnirjdei} form áját. Az aggodaímaskodás 
ellen a mindvégig megmaradó» egyházban valp h itünk mellett sokszor 
kellett m egszólalnunk. Ma i|iáf elmondhatjuk* hogy a mi egyházunk, an- 
nak egész papsága és hívő serege hitben rem énykédik m inden nap. Egész 
esztendőbpn ngyapazt a lepkét tanultuk: egészen egyházzá lenni. Le- 
hán tan i m agunkról mindpp világi törekvést, hatalm i igényt, régi kiváltsá
gaink önérzetét. Szem befordulni olyan kísértéseinkkel, am elyek m in
ket politikai síkra terelnének, szembefordulva népünkkel és azzal a tö r
ténelm i folyam attal, ami a világnak ebben a felében kialakul. Egészen 
egyházzá lenn} s hirdetni Isten üdvözítő, békpsségszerző evangéliumát. 
Igaz vplt az a látásunk, hogy a mi környező világunk valóban arra  való, 
hogy bpnnünket az egyház sajátos ú tjá ra  tereljen s ezen az úton Isten 
akarata  szerint omgiifözuljuak és eszközei legyünk em berek üdvözí- 
tésére.

Az elmúlt esztendő nagy egyháztörténeti évfordulói, m intha különö
sen arra  rendeltettek volna, hogy egyházunknak ezt az eszmélkedését és 
bejsp m egújulását elősegítsék. 1950-ben volt 1900 éve annak, hogy Pál 
apostol missziói ú tja  során E urópába érkezett. Neki köszönjük az E uró
pába áthozott evangéliumot és őtőle tanu ljuk  most m indennap az evan
géliumhoz való ragaszkodás tiszta bizonyságtételét: nem tudni egyébről, 
m int Krisztusról, még hozzá a megfeszítettről. 1950,ben volt egyházunk 
nagy ébresztőjének Zinzendorfnak 2qO esztendős születési jubileum a. 
Az ö missziói és lelkipásztori szolgálatából tanuljuk  minden nap a misz- 
szió és a lelkipászlorkodás lelkét, s az ő á)tala tám asztott ébredés test
vérközösségétől kap juk  ma is a m indennapi Ú tm utatót a szentírás m in
dennapos olvasásához. 200 esztendeje halt meg Bach János Sebestyén, a 
pagy evangélikus zenpküUő, a ’é inek Istentől i h l e t t  művészpte ma is arra  
vezeti egyházunkat, hogy gyönyörködjék a rni Istenünknek az egész éje
tet átragyogó szépségében. 1950-bep volt 450 esztendős Luthep M árton 
K iskátéjának magyarnyelvű fordítása. Ebből az áldott kis könyvből ta
nu ljuk  mi is Istep ism eretét és általa fejezzük ki hjtjink tartalm át.

pgyházupk egész benső élete a megújulásnak* az p tunkpn való el
igazodásnak esztendeje vojj. Fplpszlatfuk vallásos egyesüjetpinkpt és 
m indazt az áldott m upkát, am it ezek végeztek- bevontuk az egyház élp- 
tébe s minden lelkész és m inden gyijlpkezet m indennapos kötelességévé 
tettük. Rendpztiik egyházi sajiqnk és könyvkiadásunk ügyét terysze- 
rusíjvp azt és Iossankipt egyházunk szplea rptegeü mozgósítva azok 
fenntartására, éltptósépe. Visszgypttök az államfői lelkészneyelésünk fel
adatát ps az álfám jelentős tám ogatása mellett önálló pgybázi Teológiai 
Akadémiát létesíte|föpk. Az pvángélikus diúhónia ügyét egyesületi kere
tekből egészen beépítésük  az országos egyház életébe.

De a belső megújulás és megtisztulás folyam atába tartozik aj is, 
hogy általános tisztújítást tarto ttunk  az egyetemes egyház és a legnagyobb 
egyházkerület a bányai egyházkerület mindéi] felelős tisztségében, pres
bitérium ában és bizottságában. A belső egyházi m unka töretlenül és sza-
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badon fogyhatott az egész esztendőn keresztül és nem győzünk elegei 
hálát adni azért, hogy az ige szabad hirdetése és az egyházépítés idő
szerű tervei m egvalósulhatnak. Üj tem plom okat nyitottunk meg. Buda
pesten kettőt, Szentendrén, Borbányán, Kisapostagon, M átyásfpldpn, m a
roknyi evangélikus szórványok szám ára is új, csinos tem plom okat. Ezek
ben a tem plom építésekben és tem plom aink hgborps károkból vajp 
hejyreállátásában nagy segítséget kaptunk a m agyar állam tól. Csaknem 
2 millió forint az az összeg, am it a háború  óta a m agyar nép állam a ado
m ányozott egyházunknak tem plom építésre és töjjb m int 2 millió forin t az 
az összeg, amit a m agyar népköztársaság egyházunk fenn tartására , lel
készeink és egyházi m unkásaink fizetésére pvente ad. Mindez a hegye- 
lem jele és animak a jele, hogy Isten m egadja nekünk a jövőben is azo
kat a lehetőségeket, am elyek közt egyházként élhetünk. A rem énység és 
a népijnk közt való becsületes szolgálat meggyőződésével lépjük át ezt az 
új esztendőt is. Minden nap tapasztaljaik, hngy itthon vagyunk a m agyar 
hazában és a m agyar nép között. Féjreérthetetlpn bizonyságát ad tuk  an 
nak, hogy ehhez a néphez és ehhez a hazához való hűségben ak a ru n k  
élni. Egyházunk egész pppsága és m inden m unkása esküt tett a m agyar 
npp Alkotm ányára és m inden nap arra  buzdítja az egyház híveit, hogy 
átljanak helyt a népünk felem elkedéséért való m unkában és áldozatkész
ségben. Együtt vagyunk népünkkel a békéért való küzdelemben. Püspö
keink és pap jaink cselekvő részt ve|tek a világ békéjéért va}ó küzdelem 
ben. Tudjuk, hogy ennek a békének megőrzése népünk és egyházunk ér
deke, s ügy érezzük, hogy Jpzps Krisztus a Béke Fejedelm e, m egáldja ezt 
a küzdelm ünket. Az egész világot megrázó pp l||ikai feszültség, nagy tö r
ténelmi vívódás, az egész világban folyó forradalm i átalakulás korsza
kában élünk, de éppen ez tisztítja lá tásunkat, erősíti lépésünket és utal 
m inket Istennek a rra  a megáldó kegyelmére, am elyből m inden hívő em 
ber m ípúep nap m eríh

Nem felejtettük el az elmúlt esztendőben azt sem, hogy a világ ke- 
resztyénsége felé hívő bizonytételünket elküdjük. A Biblia T ársulatok 
Szövetségének elnöke Olivier Beguin írta azt itt tartózkodása után egy 
külföldi lapba mifelőliink: «Sokat tanu lhatunk  a m agyar protestáns egy
házaktól. «Ezzel a m ondattal ő bizonyára nem dicsérni akart m inket, és 
mi som dicsekszünk vele. De azt tanu ljuk  belőle, hogy az a történelm i 
hplyzet, am iben a mi evangélikus egyházunk m indennapos im ádságok 
közt és tusakodások révén akar eligazodni, olyan adottság, am it Isten ke
zéből engedelmesen kell elvennünk. Csodálatosan szép és megmozgató 
feladatunk van. Az épülő szocializmus kellős közepén kell k ia lak ítanunk  
egyházunk új arcát és kell m egfogalm aznunk egyházunk új m ondanivaló
ját. Bizonyos, hogy ez a feladat m indenki szám ára lelkesítő, aki Isten 
világot korm ányzó és világot form áló akaratá t engedelmesen el tud ja 
fogadni. Vagyis m indenki szám ára lelkesítő, aki hisz. 1951 döntő kér
dése m indnnnyiunkhoz ez: hiszünk-e és engedelmeskeciünk-e Istennek 
éppen azzal, hogy sorsunkat elvállaljuk és feladatunkat becsülettel be
lülijük. Ehhez adjon nékünk Isten boldog újesztendőt.



feW  La fos dr.!

Az egyházak  
a  béke

szo lg á la táb an
N apjaink világtörténelm ének egyik legfontosabb feladata a békéért 

folyó küzdelem. Alig van talán ma m ár felnőtt ember, aki a világbéke- 
m ozgalom ról ne tudna s akit a háború és béke kérdése ne foglalkoztatna. 
Az egyházak is Keleten és Nyugaton egyaránt állást foglalnak ú jra  meg 
ú jra  a háború és a béke kérdésében. V ájjon van-e hát köze a világbéke 
mozgalom hoz a keresztyén hívő em beriségnek és az egyházaknak? Két
ségtelen. Boldogok a békességre igyekezők, m ert ők m ondatnak Isten 
fiainak  (Mt. 5:9). Mégis a békesség szolgálata (II. Kor. 5:18), melyet a 
keresztyénség végez, belső m unka, az Isteninél való békességet célozza 
„B éküljetek meg Istennel“, ez az egyház, az Isten igéjének az em berek
hez szóló üzenete. Ennek a vékességnek a terjesztése és megszerzése a 
keresztyén egyháznak és a  keresztyén híveknek az első és főfeladata. Ezt 
a feladatot az egyház három  m ódon végzi: hirdeti az igét, neveli a hívek 
lelkiism eretét, építi a közösséget. Ezzel m unkálja az em berek belső bé
kességét.

De a földi békesség is hozzá tartozik a kcresztyénséghez. Á k a rá 
csonyi evangélium az angyalok énekében földi békességet ígér azon kívül, 
hogy Isten dicsőségét h irdeti (Lk. 2:14.). A keresztyén em ber érzi is, 
hogy felelős azért, vájjon m iképpen foglal állást a háború és a  béke kér
désében. E rre figyelmezteti az is, hogy a két m ögöttünk lévő világhábo
rúval kapcsolatban m ennyi vád érte a keresztyénséget azért, hogy a há
borút nem tudta megkadályozni. A távoli pogány népek között m űködő 
m isszionáriusok sokat panaszkodnak a m iatt, hogy m unkájukat meny
nyire megnehezíti a keresztyén népek között dúló sok-sok véres háború. 
H íressé vált Amanullah keleti uralkodó m ondása: «Ágyúitok sokkal jo b 
bak m int a keresztyénségek.» Ki ne venné észre, hogy itt is jelentkezett 
a keresztyén lelkiism eret felelőssége a háborúval kapcsolatban?

Tehát a keresztyénségnek van köze a külvilág békéjéhez is. Külső
leg erre vall az a körülm ény is, hogy párizsi, stockholmi és varsói, im m ár 
világtörténelm i nevezetességű konferenciákon szép számmal vettek részt 
egyházi em berek is. De nem csak ők érezték, hogy az új háború meg
akadályozásáért m egindult küzdelemben részt kell venniök, hanem  a 
nagyrészt nem keresztyén meggyőződést valló békeharcosok is úgy érez
ték, hogy az egyház képviselőinek közöttük kell lenniök. Az egyházak 
azóta is szerte a világban küzdenek a békéért. Ha az úgynevezett vas
függönyön túli hivatalos keresztyén egyházszervezetek nem is, híveik kö
zül sokan aláírták a stockholmi felhívást s azok is. akik nem írták  alá,
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állást foglaltak az atom háború ellen. Még jobban kiveszik részüket •  
békemunkából az egyházak a népi dem okráciák országaiban, ahol a  
mozgalom ban sok papiem ber végez igen szép m unkát.

Világviszonylatban nagyjelentőségű esemény volt 1950-ben a  Béke 
Hívéi Állandó Bizottságának stockholm i konferenciája, és a békeharco
soknak varsói második világbéke kongresszusa. N álunk pedig az elm últ 
esztendőben különösen fontos eSeniériy volt a budapesti m ásodik m agyar 
békekongrésszuS, Evangélikus egyházunk m ind a  stockholmi, m ind a 
varsói világbéke konferencián, m ind pedig a budapesti m ásodik m agyar 
békekottgresszuSon képviselve volt.

A Béke H ívd Állandó Bizottságának stockholmi konferenciáján szü 
letett flieg a múlt év m árciusában az azóta m ár történelm i jelentőségűvé 
vált stockholmi békefelhívás, amelyet a m agyar népnek úgyszólván csak
nem mindért felnőtt tagja, a földkerekségnek pedig eddig kb. ötszázmillió 
lakója írt alá. A béke harcos hívei ebben a felhívásban követelik általa- 

l ban véve a háborúnak az emberiség életéből való kiküszöbölését, külö- 
■ nősén pedig az atomfegyverekkel való háború  betiltását s háborús bűnös

ként való megbélyegzését annak a hatalom nak, mely az atom fegyvert 
először alkalmazná. Hogy a stockholmi konferenciának ez a felhívása 
menhyire indokolt, ezt nlegréndítően illusztrálja az is, am it az előbb a 
hiroshimai első atom bom ba ledobásával kapcsolatban em lítettünk, pedig 

| azóta az atomfegyverek tömegpusztító hatása még sokszorosára foko
zódott. Csak a legmélyebb felháborodással gondolhat minden ép erkölcsi 
érzékű ember arra, hogy kom olyan m er gondolni bárki is olyan fegy- 

* verek alkalm azására, melyek nem  az ellenfél katonáinak az ártalm atlanná 
tételét célozzák elsősorban, hohem  egész városok fegyvertelen polgári 
lakosságának, nőknek, gyermekeknek, öregeknek tömeges, esetleg száz
ezrekre menő lemészárolását.

A második m agyar békekongresszus a m últ év novem berében zajlott 
i le Budapesten.

E sorok írója részt vett a párizsi első világbéke kongresszuson (1949), 
*-■ majd a Béke Hívei Állandó Bizottságának stockholmi ülésén (1950). Ez 
|  a két külföldi gyűlés a varsói világbéke gyűléssel együtt az összes hasonló 

gyűlések között bizonyára a legjelentősebb volt. A béke híveinek francia 
|  és svéd tábora annak idején mindent igyekezett elkövetni a kongresszus 
I érdekében s bizonyos, hogy a kétezernégyszáz tagból álló párizsi világ- 

kongresszus megrendezése m ár önm agában véve se volt könnyű dolog. 
Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a rendezőségnek mind Párizsban, 
mind Stockholm ban a hatalom  birtokosainak alig leplezett ellenszenvével 
és gáncsoskodásaival is meg keltett küzdenie. Mind a .párizsi, mnd a stock
holmi konferencia a béke híveinek ottani h á ló t és céltudatos m unkája 

' következtében sikeresen zajlott le, mégis, ha az első világbéke kongresz- 
Szusra gondolok, s annak külsőségeit és rendezését összehasonlítom a mi 
budapesti második magyar békekongresszusunkkal, csak annyit m ond
hatok, hogy büszkék lehetünk a mi békekongresszusunkra s annak  rende
zőségére. Ez a rendezés ugyanis szinte tökéletesnek m ondható. A leg- 

I kisebb részletekre is kiterjedt a rendezőség figyelme, mely valami egé
szen n ágy öt és szépet produkált.

Ami a kongresszus összetételét illeti, erről a kongresszus második! 
előadásában Darvas József miniszter, bányai egyházkerűleíűnk felügyelője
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ayuH ott tájékoztatási. A küldöttele között volt 600 munkás, 700 dolgozó 
paraszt, 400 értelmiségi. Külön megemlékezett a miniszter arról, hogy 
1Ó0 pap  is je lent volt a kongresszuson minden egyház képviseletében s volt 
100 egyenruhás katona is. A küldöttek mintegy 40 % -a nő volt. A p árt
hoz való tartozás szem pontjából figyelemreméltó, hogy a küldöttek 70% -a 
pártonkívüli volt. Külföldiek is voltak szép számmal. L áthattuk a Szov- 
jetúnió, Kína és Korea képviselőit, a szomszéd népi dem okráciák kül
dötteit, láttuk és hallottuk a finnek küldöttjét, továbbá az angol, az ame
rikai, a francia stb. küldötteket, összesen kb. kétezer volt a  kongresszus 
tagjainak szánna-.

Ami a kongresszus hangulatát illeti, a rra  nézve csak annyit, hogy 
noha a kongresszus különféle nemzetekből, foglalkozási ágakból, feleke
zetekből tevődött össze, ezt a  nagy közösséget mégis egyetlen erős érzés 
hatotta át: a felelősség a háború  és a béke sorsdöntő kérdésével kapcso
latban és elszánt, de egyúttal lelkes és bizakodó békeakarat. A felszólalók 
és előadók minden talpraesett gondolatát hálásan jutalm azták a kongresz- 
szus részvevői. Sok lelkes tüntetés zajlott le a világbéke nagy őre, Sztálin  
generalisszim usz és a m agyar nép bölcs vezére, Rákosi Mátyás mellett.

Ami az előadásoknak és felszólalásoknak a tartalmát illeti, Andics 
Erzsébetnek, a Magyar Országos Béketanács elnökének és Darvas József 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek az előadásához összeeső 580 kon
gresszusi tag kívánt hozzászólni. Ehhez azonban nem két nap, hanem  egy 
hetes kongresszus is rövid lett volna. Összesen mégis kb. 70 hozzászólás 
hangzott el a kongresszus két napja alatt. Ha azt kérdezzük, hogy a kon
gresszuson elhangzott felszólalások közül melyik volt a legmegkapóbb, 
akkor a pálm át a kongresszus tagjainak a többsége bizonyára a Szov- 
jetúnió egyik küldöttjének, Obrazcov-nak, a világhírű bábjátékosnak 
adná. Az a közvetlenség, az a szívbőljövő természetesség és mélyen emberi 
hang, amellyel Orazcov a háború  borzalm ait és a béke szépségét ecsetelte, 
m indenkit mélyen megragadott. Politika úgyszólván alig volt a beszédé
ben, mégis szinte minden gondolatát tapsorkán jutalm azta, majd amidőn 
felszólalása végén az életet és boldogságot éljenezte, a lelkesedés a tető
fokára hágott.

A kongresszust tulajdonképpen Andics Erzsébet előadása vezette be, 
melyben az Országos Béketanács elnöke, a kiváló Kosstuh-díjas egyetemi

„ E v a n g é l i k u s  É l e t “
a magyarországi evangélikusok egyetlen heti lapja. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
BUDAPEST, VIII., Üllői-út 24. Telefon: 142—074.

Előfizetési ára: egy évre 40.—  F t 
félévire 20.—  Ft
negyedévre 10.— Ft 
egy bóra 3.60 F t
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tanár ism ertette a Kékemozgalom eddigi történetét s kiemelte,^ Rogy a t  
eddigi eredm ényekkel megelégedni nem szabad, mivel a háborús veszély 
napjainkban növekedett. A békemozgalomnak ezért új tömegeket és uj 
harcieszközöket kell bevetnie.

A m ásodik előadást Darvas József tarto tta, ak i hitet tett a békeharc 
m elletti s  hangsúlyozta, hogy a  béke védelme a haza védelmét is jelenti 
s rám utato tt arra, hogy noha a békeharc élén az egész világon a kom m u
nisták állanak, a békéért folyó küzdelem nem csupán a kom m unisták 
ügye. «Ügye ez minden embernek, aki az életet akarja  és nem  a halált, 
aki az építő, teremtő m unkát akarja s nem  a pusztítást, aki családja, 
gyermekei nyugodt életét akarja s nem  az égő városok, falvak, beomló 
házak nagy temetőjét.»

Darvas József rám utatott arra  is, hogy a békemozgalmat tettekkel 
kell erősíteni. «Szinte minden napunk m unkáját úgy kell m érnünk: ra j
tam is áll, hogy megvédjük-e a békét, eleget tettem-e ma érte. Ha van
nak, — m ert vannak — még közömbösek, jószándékú, de még passzív 
hívei a békének, azokban is fel kell gyújtani a felelősségérzést, a cseleke
det szándékát, a te tt elhatározását.»

Az elhangzott többi beszédből illetve hozzászólásból különösen k i
emelkedett Veres Péter parasztíró beszéde. Veres Péter a Szovjetúnióban. 
különösen U krajnában szerzett tapasztalatai alapján rám utato tt arra, 
hogy milyen félelmetes erő a  hazaszeretet. «Igen, félelmetes erő a haza- 
szeretet. Ezt jegyezze meg m agának mindenki, aki más népek házatájára, 
életére vagy szabadságára tör vagy akar törni. Annak a háznak, udvarnak, 
utcának, falunak, határnak  a szeretete, ahol születtünk és növekedtünk, 
annak a bokornak a  szeretete, am elyről az első vesszőt és első fűzfa sínot 
vágtuk, annak a földnek a szeretete, amellyel az emberrélevés első p róba
tételeit, m unkában, legényharcban, szerelemben átéltük, annak a népnek 
a szeretete, amelyben a közösség által megértettük, hogy kik vagyunk 

I és mit érünk, annak az iskolának, munkahelynek, m űhelynek a szeretete,
I amelyben emberi és m unkás becsületünket megszereztük, félelmetes erő, 

azt hiszem a legnagyobb erő a társas emberi faj történetében. Ha van 
' egyáltalán értelme annak, hogy az író  írjon, hogy gondolatait, érzéseit, 

véleményeit másokkal közölje, m ondhat-e mást, mint amit minden dol- 
; gozó ember és egyáltalán minden becsületes ember m ondhat: békét

akarunk!»
A többi sok szép és értékes gondolatban gazdag lelkes hozzászólást 

természetszerűen nem ism ertethetjük, ellenben jó lesz m egörökítenünk 
az összes hozzászólásokból a főgondolatot

Minden felszólalás és hozzászólás természetesen a háború ellen fog
lalt állást s a stockholmi felhívásnak megfelelően elsősorban az atom 
háború betiltását követelte. A második, ami úgyszólván minden beszéd
ből kicsendült, a Szovjetunió és annak  vezére. Sztálin iránti biza.om, 
amelyet és akit a békemozgalom sikerének zálogaként és biztosítékaként 
ünnepelt a kongresszus.

A harm adik ismételten jelentkező gondolat: Korea és Vietnam szabad- 
; ságáért küzdő népével való együttérzés.

A következő, ami úgyszólván minden beszédből kicsendült: bélce-
készségiink. harcos békekészség. Nem a gyengeség kifejezése hanem nagy. 
erős elszántság.
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A következő kiemelkedő mozzanat az volt, hogy a felszólalások sze- 3 
rin t a  belső és külső erők növelését a béke érdekében szorgalmasabb és j 
jobb munkával kell előmozdítani.

Kiemelkedett a vallásfelekezetek szónokainak az állásfoglalása a béke ; 
ügye mellett, akik hangoztatták, hogy a vallás képviselőinek, híveinek és 
papjainak egyik legszentebb feladata küzdeni a  háború ellen, harcolni 1 
a békéért. Különösen értékesek voltak Bereczky Albert ref. püspök, De- j 
zséry László evangélikus püspökünk, dr. Horváth Richárd kát. lelkész- ! 
tanár, a Kát. Papok Országos Békebizottságának elnöke, Beresztóczy Mik
lós esztergomi kanonok felszólalása* Valamennyi beszéd az egyházak 
részéről egyetértett abhain, amit Bereczky püspök a következőkben fog- , 
lalt szavakba: az egyház emberének következetesen vállalnia kell a békéért 
való harcot. Beresztóczy Miklós esztergomi kanonok Komárom megye j 
küldötteként jött el a kongresszusra, s többek között ezeket hangoztatta: j 
«Mint népemet szerető magyar ember, mint hitvallásom nak élő m agyar 
katolikus pap és m int püspökeim szavát követő hívő egyaránt meggyőző- ; 
déssel vallom: akarom  a magyar nép boldog életét, akarom  a magyar 
katolikus egyház alkotmánybiztosítottia szabadságát, akarom az evangé
lium  tanításának megvalósulását, s ezért akarom  elszánt, kemény akarat
tal a békét.»

A fizikai dolgozók felszólalásai közül megkapó volt Margóczi István 
(Jiósgyőr-viasgyári Kossuth-dí jas olvasztár beszéde. Idézte Sztálin szavait, 
amelyeket a Berlin eleste c. filmben hallott tőle: «Az acél dönti el a h á 
borút», amelyet azonban Margóczi ezzel toldott meg: mi, diósgyőr-vasgyári 
olvasztárok tudjuk, hogy az acél védi meg a békét is.

A tudom ány képviselői közül két atomfizikus is felszólalt. Egy Peter 
'Astbury nevű angol atom fizikus, m agyar részről pedig János Lajos 
egyetemi tanár.

A második országos békekongresszus megválasztotta az országos 
béketanács tagjait és a második világbéke kongresszus magyar küldötteit. 
Akkor még úgy volt, hogy a második világbéke kongresszust Angliában 
fogják megtartani, az angol korm ány azonban a kongresszus megtartását 1 
lehetetlenné tette, s ezért azt Varsóban tarto tták  meg.

A varsói világbckekongresszuson evangélikus egyházunkat Dezséry 
László budapesti püspökünk képviselte

A varsói világbékekongresszusnak az elnöke a francia Joliot-Cnrie, 
a  h íres atom kutató követelte az atombomba eltiltásán kívül azt, hogy az 
atom bom bát szakemberek részvételével szigorú nemzetközi ellenőrzés alá 
helyezzék, más töm egpusztításra alkalm as fegyverekkel együtt. Kikelt 
azok ellen az újságírók és politikusok ellen, akik háborúra uszítanak s 
nemzetközi bíróságtól kéri ezeknek a megbüntetését Felhívta a nemzete
ket, hogy állítsák helyre egymás között különösen kulturális téren a jó- 
viszonyt.

Fagye lev, a kiváló orosz író kijelentette, hogy az úi világháború m ár 
az ajtón zörget. Az olasz Pietro Nenni kijelentette: «A háború mia m ár npm 
csupán fenyegetés vagy politikai kérdés, hanem  tény, amely vérbe borítja 
Koreát és közvetlenül fenyegeti Kínát».

A kongresszus erélvesen követeli a nagyhatalm aktól, hogy hajtsák 
▼égre 1951— 52. folyam án valamennyi fegyveres erő egyetemes és p ro 
gresszív csökkentését a  mostani állapot egyliarmadával — felével.
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Ehrerifiurg Hja világhírű író a kővetkezőket m ondotta: «Mi vagyunk 
felelősek az összes családokért, az összes városokért és az összes kertekért. 
Az emberek riadtan kérdik: Valóban új háború  jön? Lehet-e ilyen kö rü l
mények között gyermeket nevelni, leliet-e gondolkodni, alkotni, előbbre 
vinni a kultúrát, am ikor a háború  iidérce üli meg a lelkeket. —  A háború  
nem  földrengés és nem  számum, a háború t em berek csinálják, és meg is 
akadályozhatják. Mindannyian tudjuk, hogy nagy a veszedelem . . .  Meg 
kell akadályoznunk a háborút!»

A liáborút meg kell akadályozni. Ebből a m unkából a kereszlyém ég- 
nek is ki kell vennie a részét. Az új esztendőben reánk keresztyénekre 
két feladat vár. Fontos, hogy a világbéke mozgalmat támogassuk. De épp 
oly fontos, hogy igyekezzünk Isten igéje által még jobb keresztyénekké 
lenni. Mert a világ békessége hitünk szerint az emberi szívben lévő belső 
békességnek a külső eredménye, hiszen a szeretet, az öröm, a békesség — 
a lélek gyümölcsei (Gál. 5:22). A békemozgalom tehát elvárja a keresz- 
tyénségtől és az egyházaktól, hogy legyenek hívek m indenekelőtt önm a
gukhoz. Hirdessék az igét. békítsék az em bert Istennel és az em berekkel, 
neveljék lelkiismeretességre, mely tudja, érzi, hogy felelős Istennek min
den cselekedetéért, gondolatáért, szaváért és azért is, hogy megieszi-e a 
magáét a háború elkerülése és a külső béke biztosítása céljából; és fontos 
az is, hogy a közösséget ápolja, erősítse, hogy így különböző em berek 
egymás között tanulják a békesség nagy leckéjét.

A második m agyar békekongresszus berekesztése u tán  a budapesti 
fiatalság fáklyás felvonulást rendezett a kongresszus iszteletére. ö tvenezer 
ifjú vonult fel az Országház elé, ötvenezer égő fáklyával. Sötét novem beri 
este volt, kicsit hullott az eső is. A fáklyák tömege azonban bevilágította 
a ködös, sötét éjtszakát. Nemcsak a té r  volt tele fáklyás fiatalokkal, h a 
nem a beléje torkoló utcákon is áram lottak a fáklyás fiatalok hosszú 
oszlopai. Ezek a fáklyák nem a világ békéjét akarták  felgyújtani, hanem  
hirdették a m agyar ifjúság békeakaratát, hirdették azt az igazságot, hogy 
sok-sok fáklya együtt a legsötétebb, legködösebb éjtszakát is be tudja 
világítani és le tudja győzni.

A békeszeretet fáklyáját minden tisztességes embernek meg kell gyúj
tania és be kell állania a szinte végeláthatatlan történelmi menetbe, kb. 
800 millió békeszerető ember menetébe, azzal a szent meggyőződéssel, 
hogy a békeszeretet tiizét többé semmi, de semmi ki nem olthatja.

A varsói II. Béke Világkongresszus
t következőket követeli az újabb világháború elkerülésének érdekében:

1  j Azonnal szüntessék be a koreai hadműveleteket és vonják ki a külföldi 
' csapatokat Koreából. Taivanból és Vietnamból.
\ Követeli Németország és Japán teljes lefegyverzését, békeszerződés 

1^  I kötését velük és a megszálló erők kivonását ebből a két országból, 
o  I Kimondja a varsói határozat, hogy: „Agresszió bűncselekményét követi 
** I el az az állam amely bármilyen ürüggyel, bármely más állam ellen először 

vesz igénvbe fegyveres erőt”.
| j  I Követeli a háborús propaganda megakadályozását és megbüntetését s 
{** 1 követel' a kongresszus, hogy minden országban dolgozzanak ki ..Béke-
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védelmi torvényt”, amelynek alapján az új háborúnak bármilyen formában 
történő propagálását büntetik.

Követeli, hogy állítsanak fel nemzetközi bíróságot, amely kivizsgálja 
azokat a kegyetlen intézkedéseket, amelyeket Koreában hoztak, különösen

pedig MacArthur tábornok felelősségét ezekkel a bűncselekményekkel össze
függésben.

Feltétlenül be kell tiltani az atomfegyver minden válfaját, a bakterialógiai, 
vegyi, méregtartalmú, rádióaktív fegyvereket és mindazon fegyvereket,

amelyek tömegpusztításra alkalmasak és követeli a béke Világkongresszus, hogy 
1951- és 1952-ben egyidőben és azonos mértékben csökkenteni kell az öt nagy
hatalom száraziöldi, légi és tengeri fegyveres erőit, azok mai állományának 
egyharmadával, illetve felével. Ez enyhítené és csökkentené azokat a kiadá
sokat, amelyek súlyos teherként hárulnak a népek vállára és visszaállítaná a 
nemzetközi bizalmat. Követeli, hogy állítsanak nemzetközi központi szervet a 
Biztonsági Tanács keretében, mely mindezen intézkedéseket megfigyeli és ellen
őrzi. Ez a szerv ne csak a bejelentett hadi eszközöket és katonai erőket ellen
őrizhesse, hanem azokat is, amelyeknek létezése feltételezhető.

0 A nemzetek közötti gazdasági és kulturális együttműködés helyreállít
___  tására ugyancsak javaslatokat tesz a Béke Világkongresszus, végül

pedig bejelenti, hogy létrehozta a Béke Világtanácsot, amely „olyan szerv lesz, 
amelynek tagjai valamennyi nemzet és ország képviselői lesznek. Azoké is, 
amelyek tagjai az ENSZ-nek és azoké is. amelyek egyelőre nem tagjai ennek a 
szervezetnek, beleértve a még függő, vagy gyarmati helyzetben lévő nemze
teket és országokat is. E. szervnek az lesz a feladata, hogy megfigyelje és 
ellenőrizze: vájjon azENSZ teljesíti-e a kötelességét az emberiség iránt”.

Vsrégh Béndov
KÖNYV- ÉS PAPÍRKERESKEDÉSE

BUDAPEST, IX., LÓNYAI-U. 33.

Teofo$iai szakhcnyvek, 
bibliák, zsoltárok, egyházi iratok

NAGY VÁLASZTÉKBAN.
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Milyen lebet a templem éjt szaka ?
Ti a templomot úgy ismeritek,
Amint nap néz be tágas ablakán,
Miként az Úr szent, tündöklő szeme.
És emberajkon és az orgonán 
Eggyé simul a hullámzó zene,
Míg elnyugszik a lelkek mély tava,
S fölötte, mint fényszárnyú, szép sirály 
Lebeg a lelkész megszentelt szava.
Ti a templomot így ismeritek.

Milyen lehet a templom éjtszaka?

Az ablakon át árnyat fest a hold 
És minden árnyék oly szörnyű merev . . .
A tornyon gúnyos kuvikhang sikolt.
Avult padokban szorgos szú motoz,
Szennyes hálóján a pók elpihent.
Üres szószéken, néma orgonán,
Félelmet suttog az éjféli csend.

Mily idegen a templom éjtszaka . . .

Ti a lelkertiet úgy ismeritek,
Hogy nap süt rá és zsoltár a szava. 
Embertársaim gondoltok-e rá,
Milyen lehet a lelkem éjszaka?
Hogy makacs árnyak sűrűn belepik,
S vádolja fojtott, éjféltáji csend.
Pók szennyez szúront és kuvik gúnyol.
Nagy sötétjében minden, ami szent. . .

Ha így találtok, kérlek, gyújtsatok 
Egy gyertyalángnyi vigaszsugarat!
Lássam: a templom templom éjjel is 
És mindörökre Istené marad!

Dömötör Ilona



Túróczy Zoltán:

A templom zsoltára
Szerelmetes hajlék

84. Zsolt. 1— 5.

A ki a 84. zsoltárt írta, az a templom  szerelmese. Templom-szerelme 
nem egy extravagáns em bernek a  különcsége, hanem  valami olyan, amely 
m inden em bernek a szíve mélyén hol tudatosan, hol öntudatlanul, hol 
nyilvánvalóan, hol pedig elrejtetten mégis csak megvan.

Hogy az em ber szám ára a templom szerelmetes hajlék, azt ta lán  
legvilágosabban az m utatja, hogy hogyan épülnek a templomok. A tem 
plomok egészen máskép épülnek, m int minden más épülete ennek a világ
nak. A tem plom ok elsődleges sorrendben épülnek. I. Móz. 8. fejezetében 
a 19. és 20 versek szerint az özönvíz u tán  Nóé első dolga az volt, hogy 
oltárt építsen az Urnák. Amkor kilép családjával a hatalm as niagy, bezárt 
állatseregletből abba a  világba, amelyben egy elmúlt világ rom jait találja 
és amelyben neki a rom okon új életet kell kezdeni, akkor azzal kezdi, 
hogy először oltárt épít. Nem az volt az első dolga, hogy eltemesse a h a 
lottakat. vagy hogy termő területet keressen magárnak, vagy keressen 
valami friss ételt a hosszú száraz koszt után. Az volt az első, hogy «szed
jetek össze gyorsan köveket, építsünk o ltárt az Istennek!« Ezzel kell kez
deni a rom okon az új élet építését!

Ez nem csak a Nóé korában volt így. Történetek jelennek meg a sze
mem előtt, am elyek azt m utatják, hogy ma is hogyan néznek az emberek 
a tem plom ra. Akkor, am ikor elm últak a  csaták, m ikor nem kellett m ár 
többé hallani fölöttünk az ágyúgolyók sivítását, nem kellett riadtan  kém
lelni az eget, nem működtek a szirénák, m ikor még emberi, állati hu l
láik, kidöntött fák között jártunk , de m ár csend volt és az emberek elö- 
merészkedtek az óvóhelyről, akkor láttam , hogy hányán voltak, akiknek 
a tekintete a tem plom ot kereste. Nem azt kereste, hogy vájjon a rip ityára 
zúzott bútoraiból mit tud összeszedni, hanem  azt, hogy megvan-e még a 
tem plom ? . . .  És m ikor a messze tanyavilágból először merészkedtek elő 
az emberek, láttam , hogy odavezet első ú tjuk  a templomhoz és sohasem 
fogom elfelejteni, hogy férfiak és nők, ifjak és öregek hogyan ölelték az 
épen m aradt templom hideg kövét és hogyan csókolgatták a lépcsőjét, 
hogy m egm aradt nekik . . .

Nem a 84. zsoltár író jának különcködése az, hogy a templom szerel
metes hajlék, nem  a  Noé világdacoló Isten-félelmének következménye csu
pán  az, hogy neki az első a templom, hanem  ma is azt kell látnunk, hogy 
a templom mindig csodálatos elsődleges helyet foglal el az ember érték- 
listáján.
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A tem plom  azonban nemcsalt elsőségi sorrenddel épül, fianem kötlek- 
tív m unkával épül. Tudom, hogy voltak, vannak és lesznek is még tem
plomok. am elyeket egy e.mber épít, de általában az a helyzet, hogy a tem 
plom okat egy-egy gyülekezet építi és mégis mindenki m intha m agának 
építené. Érdekesen világítja meg ezt a 84. zsoltár is. Azt olvassuk, hogy 
ez a zsoltár Koráh fiainak a zsoltára. Nyilvánvaló, hogy nem úgy született 
meg ez a zsoltár, hogy a Koráh fiai összeültek valami költő-brigádba, az
u tán  elhatározták, hogy most fogunk írni csodálatosan szép verset és éne
ket a templomról, az Ur szerelmetes hajlékáról és akkor ott valami kol
lektív m unkával létrehozták a szöveget, a melódiát, a zenei aláfestést. 
Nyilvánvaló, hogy ez egy em bernek a zsoltára. De az egyén eltűnik és azt 
m ondja, hogy ez Koráh fiainak a zsoltára. A K rónikák I. könyvének 25. 
fejezete szerint három  nagy énekvezér volt: Asáf, Hémán és Jédutun. Hé- 
mán a Koráh énekesrendnek a feje. Ennek az éneA srendnek volt az a 
szokása, hogy az általuk szerzett zsoltárok sohasem a szerző neve alatt 
jelöltettek meg, hanem  mindig ezen a címen- Kóráh fiainak zsoltára. Nem 
az egyéni szerzői hiúság, hanem  a családi név, a kollektív m unka volt 
a fontos. Eltűnik az egyén és odateszi az Ur elé boldogan egyéni m unkáját 
a kollektív munkásság gyümölcseként.

A templomok mindig áldozatból és áldozattal épülnek. Nem fölös
legekből. A Krónikák I. könyvének 29. fejezete m utatja, hogy a jeru- 
zsálemi templom építésére micsoda hatalm as áldozatokat hoztak, a hívek, 
mégpedig saját akaratuk  szerint, nem adókivetésből, vagy erkölcsi presz- 
szióból, hanem szabad akaratuk szerint.

Ma is így épülnek a templomok. Egy kis f ilia, mind ősze 250 lélek, 
elhatározta, hogy templomot épít. Tem plomépítő szolgálatát egym agában 
nem tudta megvalósítani és ezért a körülötte lévő gyülekezetekbe elindult, 
hogy támogatásaikat kérje a templom megépítéséhez. Persze nem  úgy 
akart templomot építeni, hogy először ajándékokat kapjon és majd csak 
a hiányt fogja ő fedezni a maga áldozatából, hanem  azzal kezdte, hogy 
előbb ő hozta meg a maga áldozatát és azután kérte a mások tám ogatá
sát. Elmentek egy hasonló, kis filiába. Az még kisebb volt, m int az övék, 
száz egypár lélek lakott benne. Istentisztelet után a gyülekezet k iküldött 
presbiterei, egyszerű, csizmás parasztok, odaálltak a templomi gyülekezet 
elé és ahogyan tudták, úgy m ondták el azt, amit a 84. zsoltár mond: mi
lyen szerelm etesek az U rnák hajlékai és úgy kívánkozik em észtődik a mi 
szívünk u tá n a ! . . .  Utána, délután, végigjárta a kiküldött az ottani kis 
filia gondnokával a híveket, hogy tőlük az adom ányokat összeszedje 
Ahogyan mennek végig a kis falu utcáján, az egyik hailék előtt kinn ül 
egy öreg nénike. Ráköszönnek, az visszafelel és mennek tovább E kkor 
utánuk szól: hát hozzám nem jönnek be? Akkor mondja a helvbeli gond
nok, hogv gyerünk be hozzá, legalább egv p ár jó szót hadd szélűink 
hozzá. Elkezdenek beszélgetni és m ikor elkövetkeznek akkor az öreg né
niké azt m ondja: engedjék meg. hogv én is adiak valamit ennek a tem 
plom nak az építésére. A helybeli gondnok azt m ondja- magának inkább 
hozni kéne. nem vinni magától! Nem kíván ink. Ejég a ió szándéka ránk 
gondolása és ha im ádságában könvörög azért, hogv érni1 jön meg az épülő
ben lévő temolom. akkor a legm gvobbrt meg fogia érte tenni. A szegény 
asszonynak könybe’ábadt erre a szeme és azt mondta Megvetitek a szegény 
asszony filléreit? Mit lehetett mást tenni? Megköszöntek eif^g^diák És
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akkor kibontotta a ládafiát, kivett belőle egy keszkenőt, kibontotta a
csücskét és kiszedett belőle két forintot. Azt mondta.: ez az egész vágyó- 
nőm. Ezt a két forintot vigyék el szeretettel . . .  — Látod az, amit a Biblia 
beszél minekünk arról a szegény asszonyról, aki a nagy és sok gazdag 
ember sok perselypénze mellé betette a maga két pénzét és vele együtt 
mindenét, az nem kétezer esztendővel ezelőtt elmúlt világnak volt az 
alakja, hanem  ezek itt élnek ma is körülöttünk, egyszerű nénikék, ak ik
nek a két forint jára' Isten az ő  angyalaival boldogan tekint r e á ! . . .  így 
épülnek a templomok, az Ur szerelmetes hajlékai! —

Tudom, hogy épülnek templomok másképpen is. Épülnek emberi 
hiúságból, érdemszerző cselekedetként, vagy engesztelésként, de azt is tu 
dom, hogy ezek az úgynevezett ajándéktem plomok rendszerint nincsenek 
becsben. Az áldoz^okból épült templomok, azok a szerelmetes hajlékok.

Azonban a 84. zsoltár nem általában akar elmélkedni azon, hogy a 
templom az ember számára milyen szerelmetes hajlék, hanem  a zsoltár 
írója személy szerint akar bizonyságot tenni. P róbáljuk meg legalább egy 
pár vonalon kiemelni a zsoltár első öt verséből a zsoltáríró bizonyság- 
tételét, hogy miért szerelmetes hajlék neki az Urnák temploma?! A h a r
madik vers mondja: «K ívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Urnák tor
nácai után , szívem és testem ujjonqanak az élő Isten fe lé» . . .  A zsoltáríró 
úgy látja, hogy a templom az ő számára: életszükséglet! — Hogy életszük
séglet-e valami ezen a világon, azt rendszerint nem az mutatja meg, hogy 
mit jelent számom ra akkor, amikor van, hanem rendszerint az mutatja, 
meg, hogy mennyire hiányzik, m ikor n in c s . . .  A zsoltáríró azok közé 
tartozik, akiknek a számára, abban a pillanatban, mikor ez a zsoltár meg
született, — a templom nincs. És ő ilyenkor emésztődik. Szóval nemcsak 
valami kívánság, átfutó sóhaj van benne, hogy milyen jó volna, ha elme
hetnék a templomba, hanem azt olvassuk, hogy «emésztődik az én lelkem  
az Urnák tornácai után*.

Te is talán természetesnek tartod a templomot mindaddig, amíg van 
De egyszer olthatatlan vágy tám ad a szívedben utána, ha nem lenne’ 
Isten olykor elveszi az embertől a templomot. Sok mindenképpen veheti 
el. Elveheti úgy, hogy a templom megmarad, de tőled elvétetik — és el
veheti úgy, hogy a templom sem m arad meg. Elveheti tőled a templomot 
azzal, hogy befektet a betegágyba. Míg egészséges voltál, nem értél rá arra, 
hogy felkeresd az Urnák házát, de m ikor a betegágyon fekszel és hallod, 
hogy megszólalnak a harangok és látod, hogy most ül össze Istennek népe, 
most imádkozik és hallgatja az igét, ugye szeretnél e lm en n i? ! ... Elvéte
tett tőled! Emésztődik szíved és lelked iaz Urnák tornácai után, de elvéte
tett tőled!

Elveheti tőled úgy, hogy kidob a szórványba. Kérdezd csak meg 
azokat, akik valam ikor egy-egy templom közelében éltek, azután az élet 
vihara szétszórta őket, olyan területre, amelyet mi az egyházban szórvány- 
területnek nevezünk, ahol ki tudja, mennyire messze kerültek a templom
tól, kérdezd meg őket, hogy mit jelent vasárnap templom nélkül, mit 
jelent ünnep templom n é lk ü l? . . .  Máskor még Nagypénteken is otthon 
tudtak talán m aradni, most egy úgynevezett közönséges vasárnapon is 
kibuggyan a szemük szögletéből a könny. Ilyen szereímetesek a Te hajlé
kaid, Seregeknek Ura! Emésztődik az én lelkem az Urnák tornácai utáni



Elveheti tőled az Ur a templomot úgy is, hogy a kenyérkereseted 
foszt meg a templomtól és elveheti úgy is, hogy a templom maga pusztul 
el. Egyszer szívem mélyéig megrendülve olvastam egy római főpap nyi
latkozatát, mikor a legrettenetesebb légitámadásokat kapta Róma és a légi
tám adások után régi és hatalm as templomok, gyönyörűséges művészi em 
lékek rom okban hevertek az utcákon. Akkor ehhez a főpaphoz odam ent 
valaki. Feltette neki a kérdést: Isten miért nem védte meg az ő  házát? 
Aliért nem becsüli meg az- Isten a saját házát? Egy kérdéssel felelt rá: 
és mi megbecsültük-e és te megbecsülted-e? . . .  Vájjon nem szolgáltunk-e 
arra  reá, hogy az Isten elvegye tőlünk a templomot, amit nem becsül
tünk m e g ? ! ., .

Azonban a zsoltáríró nemcsak azt látja, hogy az ő szám ára a tem 
plom életszükséglet, hanem azt is látja, hogy a templom  azért életszük
séglet az ö számára, mert az az Istennel való találkozásnak a helye. A h ar
madik vers így folytatódik: «szívem és testem ujjongnak az élő Isten 
felé.» Ez a vers világosan m utatja, hogy a 84. zsoltár írója szám ára 
a templom nem önmagáért szerelmetes hajlék, hanem a gazdájáért, azért 
az Istenért, akinek a hajléka a templom. A templom azért szerelmetes, 
'm ert ott módom és alkalm am van arra, hogy találkozhassam az elő Isten
nel. De hát nincs megírva az, hogy Isten mindenütt jelen van s nem lako
zik kézzel csinált templomokban? Akkor miért a templom a Vele való 
találkozásnak a helye? Azért, mert Isten ott találkozik az emberrel, ahol 
ő  akar és nem ott, ahol az ember akar Vele találkozni! Istennek módja 
és lehetősége van arra, hogy m indenütt találkozzék az emberrel, találkoz
hat a természetnek az ölén, a tűző napon, a sötét éjtszakán, az örömmel 
való megajándékozottság boldogságában és a kifosztottság keserű köny- 
nyei között: mindgnütt találkozhat Isten az emberrel. De Isten megmondta, 
hogy hol akar találkozni az emberrel. És mi nem hívhatjuk rapportra ö t  
oda, ahol mi akarunk Vele találkozni, csak elmehetünk oda, ahol ő  akar 
velünk találkozni. Isten pedig az Igében és a közösségben akar találkozni 
az emberrel! A templom pedig éppen az igehirdetésnek és a közösséget 
jelentő gyülekezetnek a helye Ezért siet ujjongva a zsoltáríró a templom 
felé, mert tudja, hogy ott az Isten várja őt találkozásra.

Ezt az ujjongást azonban nemcsak ez a harm adik vers mutatja, h a 
nem a zsoltár első verse is. Ezt a zsoltárt a gitfitre kellett énekelni. Hogy 
mi a gittit, ma sincs még teljesen eldöntve. Valószínű, hogy vidámhangú 
lyra-hangszer. A szüreti énekeket is gittitnek nevezték. Ez tehát azt jelenti, 
hogy az a zsoltáríró, aki a templomtól távol a templom után sóvárog és 
emésztődik, arra a gondolatra, hogy abban a szerelmetes hajlékban Isten 
várja öt és Vele lehet találkoznia, úgy érzi. hogy ezt csak olyan ujjongvra 
lehet énekelni, mint amilyen ujjongó a szüreteink éneke, vidáman, ujjong
va. mint ahogyan puttonnyal a hátukon, metszőkéssel kezükben vidáman 
mennek a szüretelők szüretelni a hegyre.

A zsoltár negyedik verse megmt egy további gondolatot mutat ne
künk: «.4 veréb is talál házat és a fecske is fészket magának, ahová fiait 
helyezhesse, — a Te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én 
Istenem !» A zsoltáríró úgy látja, hogy a templom a békességnek helye. 
Olyan, mint amilyen a sehol fészkel rakni nem tudó m adár számára a fem- 
plom, ahol nem találkozik févszekromboló emberrel és ahol azt gondolja, 
hogy békességben lehet fészkét megrakni Ahogy a megijedt m adár békes-r
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séget talál a templomiban, úgy talál békességet o tt a megijedt ember is. 
Melyikünk nem érezte még azt, hogy valami csodálatos varázsa van a 
tem plom nak! M intha megállna benne az idő! Kívül m arad az, am i ben
nünket nyugtalanít és bánt az életben, az ideigvalók eltűnnek és az ideig- 
való mögül előjön az örökkévaló. A sok bánatot okozó felesleges és idő
leges kérdések helyett jön az örökkévaló, az egy szükéges dolog és az 
em ber valami csodálatos megbékéltségben, csendességben tud  a tem plom 
ban  lenni. A tem plom  a békesség helye.

Nincs-e valami m indebben a tem plom -bálványozásból? Nincs! A zsol
tá ríró  bizonysága szerint a tem plom  azért olyan szerelmetes és drága, 
m ert a bűnbocsánatnak a helye. Ez a zsoltár a címe szerint Kóráh fiainak 
zsoltára, de tulajdonképpen Hémán fiaié. Hémán volt Dávid énekvezére, 
de ők mégsem Hém ánról nevezték el m agukat, hanem egy ősükről, Kóréh
ről. Olyan ősükről, aki nem  dicsőségükre, hanem  gyalázatukra volt, aki 
szégyene volt az egész családnak. Kóréh Móz IV. könyve 16. fejezete 
szerint lázadást szított Isten és Isten emberei, Mózes és Áron ellen és ezért 
azzal büntette őt és gyermekeit az Isten, hogy meghasadt alattuk a föld, 
elnyelte őket és elevenen szálltak alá a pokolba. Kóréh fiai m intha azt 
m ondanák: mi, akik  szeretjük az Urat, akik énekelünk az Ő nevének dicsé
retet, akik pengetjük a lírá t boldogan, mi szeretnénk ezzel arról beszélni, 
hogy a lázadó ős mai nemzedéke Istent dicsérő énekek szerzője. Megbocsá
tottak a bűneik. Az Ur, aki azzal fenyegette övéit, hogy megbünteti az 
atyák vétkét harm ad- és negyed nemzedékig is, olyan kegyelmes, hogy 
ezer nemzedéken át is megbocsát azoknak és szereti azokat, akik ő t  sze
retik . . .  Megbocsátattak a bűneink!

A zsoltáríró ezt így, ahogyan mi ma látjuk, természetesen nem fejezi 
ki. De mi tudjuk, hogy nekünk ezért szerelmes a templom. Mert ha ez 
volnia a világnak a legszebb temploma, oly csodálatos %nűemlékkel, hogy 
messze földről idejönnének emberek csodálkozni azon, ami itt emberi 
kezek által, művészlelkek álmából megszületett, ha ez volna ennek a világ- j 
nak talán nem  a legszebb temploma, de ez volna — m ondjuk — a leg
híresebb igehirdetőnek a temploma és tódulnának ide az emberek, akkor « 
is ez a templom nem jelentene semmit, ha több nem volna. Ez a templom  
azért drága, m ert itt megbocsáttatnak a bűneink, mert el tudjuk hozni 
ide nem csak a könnyeket, amelyeket a földi élet nyomorúsága m 'att 
sírunk el, hanem  el tudjuk hozni a Jegrettenetesebb terhűnket, a legmeg- 
oldhatatlanabb kérdésünket, amivel nem tudunk  megbirkózni- el tud juk  
hozni a bűneinket és hirdettetik nekünk a templomtisztító Jézus Krisztus, 
ennek a háznak az Ura vére által és véréért a mi bűneink bocsánata . . .

E nnek az első résznek ez az utolsó szava: «szela». Ez a szela v a r rn i 
zenei jelzés, amely vagy azt jelentette, hogy az énekkarnak kellett elhall
gatni és a zenekar kezdett szólni, vagy azt. hogy a zenekarnak kellett 
ellhallgatni és az ének kezdett szólni. Ez a szela az én számom ra azt je
lenti, hogy a 84. zsoltár írója m egírta ezt a szerelmetes him nuszt az Ur 
.templomához, a szelában pedig valakinek át kellett venni. Ta’án am ikor 
az énekkar elhallgatott, akkor kezdett rázendíteni a zenekar: szóltak a h a r
sonák, a lantok, a dobok, minden zengte tovább: miiven szerelmetesek 
a Te hajlékaid, Seregeknek Ura, ujjong szívem és testem, mikor mehetek 
az élő Isten fe lé !. . .  Ha jlandó vagy-e folytatni a 84. zsoltár megszakadt 
him nuszát szíved ujjongásával és az életed b izonyságtéte lével?!...
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Mit várhatunk az ötéves tervtől?
Növekvő jólétet, emelkedő termelést és  a dogozók kulturális 

felemelkedését, városokban e$ falvakban egyaránt
A magyar népi demokrácia terv

szerűen irányítja az ország fejlődését. 
Hároméves tervünk eredményekép 
újjáépüli népgazdaságunk, amely a 
fasiszta háborúban oly súlyos káro
kat szenvedett. Az ötéves terv célja 
tovább eredmények elérésével egész 
népgazdaságunk átszervezése. Erre a 
célra az országgyűlés 50.9 milliárd fo
rintot irányzott elő, éspedig 21.3 mil
lió forintot az ipar, 8 milliárdot a 
mezőgazdaság, 7.5 milliót a közlekedés, 
7.4 millárdot Lakásépítés, község- és 
városfejlesztés, egészségvédelem, szo
ciálpolitika és kulturális beruházások 
céljaira, végül 900 mllió forintot a 
kereskedelem fejlesztésére. Mit jelente
nek ezek az óriási számok? Azt, hogy 
az ipari termelés értéke 1954-ben el 
fogja érni az 1949. évi termelés 186.4 
százalékát, a mezőgazdaság 142.2 szá
zalékkal termel majd többet s a gyár
iparban foglalkoztatott munkások szá
ma, amely a hároméves tervidő
szakban 200 000 fővel emelkedett, to
vábbá 427.000 fővel fog megnőni, az 
átlagos életszínvonal eléri a háború
előttinek 185 százalékát, ami nemcsak 
az anyag fogyasztás megnövekedésé
ben, hanem az általános kultúra el
terjedésében, a lakásviszonyok meg- 
javulásában és közlekedési hálózatunk 
korszerűsítésében, tehát az utazás 
gyorsabbá és kényelmesebbé Válásában 
is kifejezésre fog jutni. Olyan mér
tékű ez az életszínvonal-emelkedés, 
amilyenről a lökés országokban nem
csak most, a kibontakozó gazdasági 
válság és az eszeveszett háborús fegy- 
vetkezési verseny idején, de még az 
úgynevezett crégi jó időkben* sem le
hetett soha szó.

Népgazdaságunk tervbevett fejleszté
sének legfőbb feltétele széntermelé

sünk nagyarányú növelése. Szénterme
lésünket az 1949. évi 11.5 millió ton
náról 18.5 millióra kell emelnünk, 
hogy lehetővé váljék villamosenergia 
termelésünknek az 1949. évi 2.2 mil
lió kilowattóráról 4.3 milliárdra való 
emelkedése, nyerstermelésünk 125 szá
zalékos növelése 428.000 tonnáról 
890.000-re és általában mindazoknak a 
célkitűzéseknek megvalósulása, amelyek 
széles ez országban jobb életfeltételeket 
teremtenk úgy az iparban, mint a me
zőgazdaságban foglalkoztatott fizikai 
és szellemi dolgozók, valamint azok 
családtagjai számára.

A gyorsított iparosítás szükségessé 
teszi új, korszerű műszaki eljárások 
bevezetését, ami azáltal, hogy a jelen
leg kézzel végzett s főként a nehéz 
és az egészségre ártalmas munkák leg
nagyobb részét gépesítik, általában a 
munka könnyebbé válását fogja maga 
után vonni. Az ötéves terv útján meg
történik az ország iparszegény vidé
keinek iparosodása, amelynek során 
iparosodó várossá válik Szeged. Deb 
récén, Hódmezővásárhely, Békéscsaba, 
Makó. Szolnok Kecskemét, Kaposvár, 
Zalaegerszeg, Kalocsa. Eger, Székes- 
fehérvár Szombathely, Veszprém, 
Nyíregyháza, Gyöngyös és Szék- 
szárd is

Az ötéves tervnek egyik másik fő
feladata mezőgazdaságunk elmaradott
ságának megszünlelése s a mezőgazda- 
sági termelés hozamának nagymértékű 
emelése. Evégből szükségessé váll me
zőgazdaságunk nagyfokú gépesítése és 
ezzel együtt a nagyüzemi, korszerű 
gazdálkodás kiterjesztése a mezőgaz
daságban. A tervidőszakban a mező- 
gazdasági beruházásoknak több mint 
fele a gépesítés céljait szolgálja. Nagy
mértékben növelik a mezőgazdaság
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rendelkezésére bocsátott műtrágya
mennyiségét, amely 1954 ben az 1949.

’ évi mennyiség négy és* félszerese lesz. 
1 Az állami gazdaságokat, amelyek kö

vetkezetesen szocialista nagyüzemek s 
amelyek, mint mintagazdaságok, a me- 

; zőgazdaság tudományos művelésének 
központjai, komoly gazdasági erővé 

I fejlesztik, hogy példát mutassanak a 
I dolgozó parasztságnak arra, hogy mi

ként kell a korszerű technika alkalma
zásával magas termelési eredményeket 
elérni.) Messzemenő támogatásban fog
ják részesíteni a mezőgazdasági ter
melőszövetkezeteket, mint a dolgozó 
parasztság önkéntes egyesüléseit a föld 
társas megművelésére s mint a szocia
lizmus felé haladó s egyben a pa
rasztság felemelkedését biztosító nagy
üzemi gazdaságokat. Az ötéves terv
időszakban a gépállomások, az állami 
gazdaságok és a termelőszövetkezetek 
nemcsak mezőgazdaságunk termés
hozamát segítenek majd növelni, ha
nem egyben gyökeresen átalakítják a 

í falu társadalmát, fordulatot hoznak a 
, mezőgazdaság szocialista átszervezése 
i terén, biztosítják a szocializmus alap

jainak lerakását a mezőgazdaságban s 
ezzel a dolgozó parasztság felemelke
dését s a munkásosztáUe. való szo
ros. abb kapcso.a! fenntartását 

A közlekedés fejlesztésének kereté
ben Í50 kilométer üj vasútvonal. 605 
kilométer új betonút, 310 kilométer 

[ Korszerű makadámút. 2250 kilométer új 
í bekötőút továbbá 6 Duna-híd, 4 Ti

sza híd és számos más. kisebb híd 
í, épül. illetve áll helyre, végül pedig ne

fejeződik a budapesti földalatti gyors- 
| vasút építkezése. A közönség jobb ki- 
i szolgálására 15 új nagy állami áru

ház épül. szaporítják a KÜZÉRT- 
úzletek és Népboltok számát, úgyszin- 

, tén nagyszámban nví'nak meg majd 
mindenfelé új, szakosítót! üzletek. Az 
életszínvonal emelését szolgálta az a 
180.000 új lakás amely a tervidőszak
ban épül. továbbá textil-, bútor-, óra- 
és háztartási iparunk termelésének 
nagyarányú emelkedése. ami lehetővé 
teszi, hogy az élelmiszerfogvasz ás 
emelkedésével egvütt ezeknek a fontos 
szükségleti cikkeknek forgalma is je
lentékeny növekedést érien el. Emel
lett nagymértékben fog’ák szaporítani 
a kórházi ágyak, napközi- és szülő

otthonok, orvosi rendelők, tüdőbeteg- 
gondozó, népfürdők stb. számát és nem 
kevesebb, mint 2ÜÓ.000-reI több dol
gozó számára teszik lehelővé, új, kor
szerű gyógyhelyeken az üdülést. A dol
gozók kulturális felemelkedésének biz
tosítására új iskolák és tantermek lé
tesülnek, 12.000 új pedagógust állíta
nak munkába, 40.000-rel emelik a ta
nulók számát és 30 új gimnáziumot 
építenek. A mezőgazdasági szakisko
lákban a tamilólétszám alapfokon 
97.000-rel, középfokon 9000 rei, az 
egyetemi és főiskolai hallgatók száma 
pedig 8000-rel emelkedik. Az állami 
kollégiumok további kiépítésével foko
zódik a munkás és dolgozó paraszt
ifjúság elhelyezéséről és ellátásáról 
való gondoskodás. A tervidőszak alatt 
évente kétezer új mérnök és 5 év alatt 
160.000 különbözőfokú szakképzett
séggel rendelkező szakember nyer majd 
képesítést.

Ügy a tudományok, mint a művé
szetek fejlesztése a dolgozók felemel
kedését fogja szolgálni. A könyvkiadást 
olymódon növelk, hogy amíg 1938- 
ban az ország egy lakosára egy egy 
könyv jutott, addig a tervidőszakban 
az egyéni átlag 3.3 könyvre emelkedik. 
Minden falunak és minden gépállo
másnak lesz alapkönyvtára, fi.mvelítő- 
gépe, rádiója és villanya. A paraszt
ság életkörülményeinek megjavítására 
250 tanyaközpontot létesítenek, 2 0 0 0  
új kutat fúrnak és 1512 községbe ve
zetik be a villanyt. A parasztság kul
turális szükségleteinek kiel ,gí lésére 
több, mint ölmilliárd forintot fordíta
nak. Hogy a sport valóban tömegmoz
galommá váljék. 500 új sportpályát és 
egyébb nagyobb sportlétesítményt épí
tenek.

És mindez csupán a tervezés kez
dete. Az igazi tervszerű vezetés csak a 
terv összeállítása után fejlődik ki. A 
siker pedig azon múlik. hogy álla
munk és népünk döntő eszközeit össz
pontosítsuk a döntő fe'adatok meg
valósítására s hogy a legszélesebb dol
gozó tömegek — munkások, paraszlok 
és értelmiségiek —, fegye’mezetten, 
lelkesen és öntudatosan munkálkodja
nak a terv megvalósításán. Mert így —- 
mint Gerő Ernő mondotta —, bizton 
fogunk haladni előre az ötéves terv
vel a szocializmus felé.
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Évfordulóik
425 éve

1525 április 24-én a rákosi ország- 
gyűlés szigorú törvényt hozott a 
lutheránusok ellen. A törvény így 
szól: «az összes lutheránusok az or
szágiból kiírtassanak, s bárhol talál
tatnak, nemcsak az egyházak, de a 
világiak által is szabadon elfogadtas
sanak és megégettessenek». Mi volt 
ennek a ; szigorúságnak és gyűlölet
nek az oka? Hiszen a reformáció 
ebben az időben kicsinysége miatt 
még nem volt számottevő tényező 
sem politikailag, sem egyházi szem
pontból hazánkban. A történelmi ku
tatás e szigorú törvényhozásnak há
rom okát látja. Először: a nemesi
törvényhozók német gyűlölete diktál
ta ezt a törvényt. A Németországból 
származó Mária királynő udvaroncai 
uralkodnak. A király tanácsadói és 
belső emberei is ezek közül kerülnek 
ki. A mellőzött magyar főurak gyű
lölete ezért ellenük fordul. Az or
szággyűlésen alkalmuk nyílik, hogy 
törvényben adjanak hangot gyűlöle
tüknek. Másodszor: A főpapság fél
tékenysége és önzése Íratta ezt a 
törvényt. Nem tűrték meg az egyház
ban azt a mégoly csendben jelentke
ző törekvést sem, amely hatalmukat 
csorbította és jövedelmüktől meg
fosztotta volna. Harmadszor: E tör
vény oka a pápával való politikai 
szövetség volt- A pápa ugyanis éppen 
ebben az időben küldölt az üres 
kincstáriba 60.000 forintot a török el
leni háború céljaira. A magyar ne
messég a további segítség reményé
ben hűségnyilatkozatnak is szánta az 
tereinek üldözésről » szóló törvényt.

Mi volt a törvény hatása? A bekö
vetkező nemzeti katasztrófa miatt 
jobbára csak írott szó maradt a tör
vény. Tudunk mégis három esetet, 
amelyben alkalmazták 1525- augusz
tus 9-én Cordatus Konrád budai 
lutheránus papot ítélték halálra a 
törvény alapján. - Kínpad és háromne
gyedévi börtön után «Isten a börtön- 
őr által megszabadította a haláltól.» 
1527-ben a libetbányai evangélikus
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papot és tanítót e lörvényre hivatkoz
va ítélték halálra.

400 éve

1550-ben jelent meg Luther Kis 
Kátéjának első magyar fordítása Ko
lozsvárott.

375 éve

1575-ben halt meg Huszár Gál a 
felső Duna vidék és a Csallóköz re
formátora. Dévai Biró Mátyás mel
lett a magyar reformátorok közül ő 
a legjelentősebb. Hányí-vete:; élete 
során Bécstől Kassáig. Ngyszombat- 
tól Pápáig járt s hirdette az evangé
liumot. Megtanu ta a nyomdász mes
terséget is» s így saját müveit és más 
reformátorok iratai! kiadhatta. Nem
csak a szó, hanem az írás erejével is 
küzdött az igaz és tiszta tanításért. 
Kemény harcos, rettenthetetlen ellen
fél volt a pápistákká, va'ó vitákban. 
Kortársai a «pápistaság kemény pö
rölyének» hívták Gát papot- Üldözte
tés és fogság, bujkálás és élelvesze- 
delem nem törhették meg erejét. 
Mindvégig hűségesen küzd az evangé
lium ügyéért. Élete alkonyán Pápára 
hívták lelkésznek Egy pestis járvány 
alkalmával ott érte utol a halál, alig 
egyévi prédikátori szolgálata után.

375 éve

1575-ben hal; meg Sztárai] Mihály 
Tolna-Baranya megye reformátora. 
Papi pályáját Ferences-rendi szerze
tesként kezdte- Nagy műveltségű lel
kipásztor volt. aki külföldi egyete
men is tanult Reformálon munkáját 
egy svájci barátjához intézett levelé
ben jellemzi: «Hét év alatt 120 egy
házat építettem, amelyek közül mind
egyikben egyértelem szerint hirdette- 
lik és véteik az Ur igéje.» Sztáray ki
váló énekköltő is volt. «Énekeivel 
úgy felbuzdítolta a népei, hogv azok 
tódulnak hozzá» — vallják még el
lenségei is Nevét a félország ismerte,



nemcsak prédikációból és énekei 
alapján, haiem irodalmi működése^ 
nyomán is. Számos jeles színdarab 
dicséri nevét- (Eleázár pap históriá
ja, Ákháb király, A papok házássága, 
Igaz papság tüköré.) Félelmetes vi
tázó, nagyszerű, meggyőző erejű szó
nok volt. A vaipoi és vukovári hit
vitákon olyan erővel védelmezte a 
reformátori igazságot s olyan meg
győzően bizonyította ellenfeleinek té
vedését, hogy ellenfeleit, a helybeli 
szerzeteseket, a vita hallgatói nyom
ban elűzték a Száván túlra.

275 éve

1675-ben indították útnak a pozso
nyi törvényszék által elítélt protes
táns mártírokat, evangélikus és refor
mátus papokat és tanítókat, a gá
lyákra-

25 éve

1925-ben jelent meg Musznyik End
re pozsonyi theológiai tanár «Uj 
Szövetség» fordítása. A nagy vá.lalko- 
zás megmozgatta egyházunkban a 
bibliát szorgalmasan olvasó hívek 
szívét. Sok elismerő nyilatkozat je
lent meg ebben az időben Masznyik 
fordításáról a budapesti és vidéki na
pilapokban is Hosszú idő óla ez az 
első nagyjelentőségű evangélikus bib
liafordítás^

25 éve

1925-ben gyűlt össze Stockholmban 
az egyházak első ökumenikus vilag- 
gyülése «Élet és munka» néven. Ezt 
a viiággyűlést Soederblom Náthán 
svéd ések hívta Össze A gyűlés célja 
a keresztyén egyházak összefogása 
volt és közös szeretetmunka kialakí
tása. A gyűlésen a római katolikus 
egyház kivételével minden egyház 
képviseltette magit- A magyarországi 
evangélikus egyház kiküldött képvise
lője Raffay Sándor oüspök volt. A 
világgyű és lett alapja az Egyházak 
Világtanácsa nevű szervezetnek. Ez 
a szervezet fogja össze ma. a római 
ka’olikus egyházon kívüli keresztyén- 
séget Közel száz egyház a tagja- Az 
Egyházak Világtanácsámik székhelye 
Genfben van

Mun ez Frigyes
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400 éves a magyarnyelvű Kfs Háté
Luther Márton Kis Kátéja közismert 

könyvecske gyülekezeteinkben. Amikor 
kezünkbe vesszük, nem is gondoljuk, 
milyen nagy történelmi minit áll mö
götte. Pedig éppen 400 éve annak, 
hogy először jelent meg nyomtatás
ban magyar nyelven! Azóta nemzedé
kek kezén ment keresztül s mintegy 
száz kiadást ért meg.

Magyar nyelvre való fordítása Hel- 
tai Gáspár nevéhez fűződik. Heitai 
nem írta rá ugyan a Kis Káté címlap
jára azt. hogy az Luther alkotása s ő 
csak fordítója, úgy, hogy 1910-ig saját 
munkájának tartották. Négy évtizeddel 
ezelőtt mutatták ki törlénetíudósaink, 
hogy ez a munka, kevés hozzátoldástól 
eltekintve, Luther katekizmusának ma
gyar nyelvre való ádolgozása. Tény az 
is hogy a. Káté fordítás volt, Heitai 
Gáspár első magyar nyelvű munkája, 
még pedig olyan, amelyet a saját 
nyomdájában készített Kolozsvárott.

A Kis Káté szerzője

0r. Luther Márton
és munkatársai, hihetetlen sokágú 
munkát végeztek a reformáció első 
éveiben. A nép között éllek, ismerték 
lelki helyzetüket, tudták, hogy meny
nyi a pótolni való. Fel kellett számolni 
évszázadok alatt elterjedt babonákat, 
tudatlanságot, restséget s mindennek 
helyébe az evangélium tanítását keltett 
helyezni. Különösen a hitbeli elmara
dottság volt megdöbbentő. Luther szo
morú tapasztalatokkal gazdagodott, 
amikor 1528-bari Szászországban Iá ló
gatta a gyülekezeteket. Ezért első célja 
az volt, hogy a keresztyénség alapele
meit egyszerű nyelven megmagyarázza. 
A wittenbergi templomban sorozalos 
igehirdetéseket tartott a tízparancsolat 
a Hiszekegy és a Miatyánk magyará
zataképpen Több kis füzetet is adott 
ki, amelyekről a nevezetes humanista 
tudós, Beatus Rhenanus, azt írta 
Zwinglinek, hogy «azokat Svájc min
den városában, falujában és házában 
el kellene terjeszteni.» Tapasztalatai, a 
papok sürgetése, arra kényszerítették, 
hogy végül elkezdette a Káté írását.

Izgalmas és páratlan tartalmú munka 
volt ez, amely hónapokig tartott s 
nagy lelki küzdelmekkel járt. Közben 
állandóan levelezett barátaival és tájé
koztatta őket munkája kérdéseiről, 
így készült el 1529-ben a Ks Káté, 
amelyben összefoglalta mindazt, amit 
a keresztyén embernek tudnia kell. 
Nemcsak Isten Igéje szólal meg benne, 
hanem Luther is teljes szellemi-lelki 
nagyságában, mély tudományában és 
erős hitével. Olyan munkát alkotott, 
amelynek hatása rendkívüli volt és 
döntően befolyásolta az evangéliumi 
egyház megújított életét. (Az első ki
adást úgy szélkapkodták, hogy az 1 
Pfennigért árusított füzetért később 
már egy aranyat is adtak.)

Az első magyar nyelvű
kiadás után minden században több és 
több került sorra. A 18. században 
akadt a legtöbb nehézség. Ugyanis a 
bécsi császári udvar a pozsonyi je
zsuitákat bízta meg azzal, hogy ellen
őrizzék a protestáns egyházi irodal
mat. A Kis Káté nyomtatása tehát aka
dályokba ütközött, ezért külföldön, 
főleg Nürnibergben, Halléban, Lipcsé
ben, Jénában nyomatták és onnan 
csempészték be az országba. Mire 
azonban elérkezett a 20. század, jelen
tősége mindig inkább csökkent, mert 
helyébe más káték és magyarázatok 
kerültek, amelyek Luther tiszta taní
tását elborították. Ezért maradt sokáig 
ismeretlen a családok számára.

Annál örvendetesebb az a tény, hogy 
a huszas években meginduló ébredés, a 
teológiai eszmélkedés, a nagyon fontos 
lelki kérdések tisztázása ismét vissza
vezetett Lutherhez é9 egyben a Kis 
Kátéhoz is. Az 1950. évben reánk K ö 

szöntő évforduló, a Kis Kátéval való 
tüzetesebb törődés mulatta meg eddigi 
mulasztásainkat és feladatainkat. Evan
gélikus egyházunk kezébe vette a Kis 
Kátét és elkezdette újból magyarázni 
azoknak, akiknek szól: a család tag
jainak! Sorozatos előadások keretében 
ismertetik presbiterek előLt, gyülekezeti 
héten a gyülekezet tagjai előtt meg
szólaltak a Káté-prédikációk. Van
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ban magán hordja a reformáció hódi
nak nyomait, de lényegében ma is 
rendkívül időszerű. Újból bizonyossá 
vált az, hogy

11 keresztyén család
számára nélkülözhetetlen! Amikor 
Luther közrebocsátotta a Kis Kátét, 
arra alapozta munkáját, hogy a csa
ládfő a keresztyén család papja. Eb
ben segíthet a Kis Káté! Luther úgy 
ajánlja, hogy akár a Kátébő!, akár 
imádságos könyvből vagy a Bibliából 
naponként olvasunk. «Tudniillik a 
Szentlélek az ilyen olvasásnál jelen 
van és mindig új,' meg új világosságot, 
áhítatot és ösztönzést ád, úgy, hogy 
egyre jobban ízlik és belénk hatol, 
ahogyan Krisztus is ígéri: ahol kelten 
vagy hárman egybegyűlnek az én ne
vemben, ott vagyok közöttük.» Máté 
ev. 18:20.

Ha tehát keresztyénnek véled maga
dat, tudnod kell, hogy mi a keresz- 
tyénség. Ismerned kell a tíz parancso
latot és annak jelentését és tudnod 
kell, hogy miért van egyházunkban 
két szentség és nem több. Sok minden 
más követelmény is kötelez arra, hogy 
mindezekkel a tani fásokkal tisztában 
légy. A tudatlanokkal szemben Luther 
nem is fukarkodik a megrovással: 
« ... vannak, akik a Kátéból semmit 
nem tudtak, vagy ma sem tudnak s

mégis a keresztséghez és Srvacsorához 
járulnak és mindazzal élnek, ami a 
keresztyének használatára rendeltetett, 
holott joggal megkövetelhetjük, hogy 
azok, akik az úrvacsorához járulnak, 
az egész keresztyén tanításból többet 
tudjanak és alaposabban értsenek, 
mint a gyermekek...»  Önmagáról pe
dig így nyilatkozott: « ...én , jóllehet 
doktor és igehirdető vágyóik. . .  még
sem szégyenlem a gyermekeket utá
nozni, akiket a Kátéra tanítanak. . .  
Ezért a Káté gyermeke és tanítványa 
kell, hogy maradjak és szívesen mara
dok is.»

II Kis Káté útja
az egész világon igazolja azt az ál 
dást, amellyel jár. Már kezdetben meg
jelent görög, latin, héber nyelven, majd 
hamarosan francia., holland, lengyel!, 
litván, szláv s állatában Európa min
den nyelvén. A 17. században már a 
lappok is olvashatták, a 18. században 
pedig a delawar-indiánok is. De is
merik a labradori és alaszkai eszki
mók, a guyanai négerek, a délafrikai 
zuluk és ovambók, a nyugatázsiai 
arabok és szírek, hasonlóképpen a ti
betiek, kínaiak,, batakok, pápuák és 
Hawai lakói is. ♦

Te, kedves keresztyén testvérem, 
vájjon ismered-e?

Váradg Lajos



Épül a budapesti földalatti gyorsvasűt
A budapesti földálátti gyorsvaSŰt 

föftadalmááítani fdgja a főváros köí- 
lekédését. A mai, íelszínl közlekedés 
legsúlyosabb ptoblémája a Bákóczl-üb 
a Nagykörút és BajcSy-Zsiíinszky-Űt 
forgalmának megoldása- A gyorsvásűt 
új, épülő vpíiala, amely kelet-nyugati 
itánybáu szeli át a főVárbs legtorgál- 
öiaSabb részét, megoldja ezeket a köz
lekedési problémákat.

A n é p s t a d io n -á llo m ás

Á földalatti vasúinak a Népstadion 
mellet épülő végállomása közvetlen 
átszállást biztosít majd a HÉV cin- 
kota—gödöllői vonaiura. A csatlako
zás közös perronon történik. A Nép
stadion áldomásról szállítja majd et a 
gyorsvasút a sportesemények és poli
tikai megmozdulások akalmávai a 
Stadionba« Összegyűlő tömeget.

A BAROSS-TEtH ÁLLOMÁS

Budapest egyik legforgalmasabb pont
ján létesül. A számítások szerint 
ugyanis naponta mintegy 170 ezer 
utas halad ál fiién a téren-

A Baross-tértől kezdve a gyorsvasát 
vonala nagyjából a Rákóczi út vona
lát követi és legközelebbi állomása

A BLAHA LUJZA TÉR

Ezen az állomáson szájinak majd 
át a Nagykörűi északi és dél. irá
nyából érkező utasok és Ugyancsak itt 
szállnak át a Kőbánya félő’ jövők 
Buda fele.

A SZTÁLIN-TÉRI ÁLLOMÁS

A Blahá Lujza-térrő! ismét a 
Rákőczi-út aiat* halad a földalatti 
vasút vonala, majd nagy ívben a 
Sztá'in tér feté fordul Ez lesz a vona 
legforgalmasabb állomása Itt szállnak 
át a rölda’aUira a Bajcsy-Zs'linszky- 
útról a város központja, illetve Buda 
felé utazók Az állomás jelentősége

akkor domborodik majd ki egészen,
amikor az észak-déli földalatti vona 
is megépül. Ennek útvonalát még nem 
állapították megj de már készülnek a 
tervei- Az éSzak-déli vonal megépíté
sére csak az első ötéves terv befeje
zése után kerül sor. Valószínűleg 
érinteni fogja a Marx-teret, ahol at 
Újpest felől* valamint a Nyugati- 
pályaüdvaról érkező utasokat veszi 
fel. At észak-déli vonalak a Sztálin- 
téren les* köZös állomása a kelet
nyugatival.

A KOSSUTH LAJOS TÉRI ÁLLOMÁS

A Szlálin-téri állomást elhagyva, a 
vonal észak-nyugati irányban a 
KoSsUth LajoS-téhiél éri el a Dunát. 
Énnél az állomásnál szállnak át a 
földalattira a félgyörSvasút jellegű, a 
Botárös-térig meghosszabbítót' dutta- 
parti 2 es villamos utasai A fö'dalatti 
vasút útvonala a Duna alatt áthalad
va eléri

A BATTHYÁNYI-TÉRI ÁLLOMÁST

Itt szállnak át a földalattira a i 
óbudai lakosok és a szentendrei HÉV 
utastömegei. Innen a vonal nyugat 
felé halad

A SZÉLL KÁLMÁN-TÉRIG

Ez az állomás gyűjtőpontja lesz a 
budai hegyvidék és Krisztihaváfos 
forgalmának

A Széli Kálmán-tértől dél felé ha
lad majd a földalalli útvonala

A DÉLI PÁLYAUDVARI 
VÉGÁLLOMÁSIG

Ennek a vonalrésznek a hétköznapi 
forgalma csekélyebb lesz, de ánhál 
többet jeleni majd a hét végén a 
Déli-pályaüdr arról a Balatonhoz uta
zó tömegek elszállításánál. A vonal 
középső szakaszán napi 350—400 
ezer utasra számítanak.
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MÓKAF:H0$niTM (A9OSHnXElETÉRE.
Biczók mester egyszer elkésve 

jö tt be az iskolába. Látszott a sebes 
járásán  is, a szeme csillogásán is, 
hogy valami igen kihozhatta a sod
rából.

— Gyerekeim — állt meg a pa
dok előtt — mához egy hétre niagy. 
ünnepe lesz a városnak. Egy nagy 
m agyar hazafi látogat meg bennün
ket, Kossuth Lajosnak hívják. Ügy 
kell ránézni minden magyar em ber
nek, mint a napra. Nektek is m ind
nyájatoknak ott kell lenni a  foga

dásán, legalább eldicsekedhettek 
vele öregkorotokban, hogy láttátok 
Kossuth Lajost. De még azt is sze
retném, ha valaki köszöntőverset 
m ondana közületek Kossuth Lajos 
tiszteletére.

Összevillant a szemünk és egy
szerre kiáltottunk m indnyájan:

— Petykó! Petykó! Malajdoki 
Petykó!

— Miagam is űgv gondoltam — 
mosolygott elégedetten Biczók mes
ter, és kiintette a pádból a piruló
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Petykót. — Ide hallgass, én m á j meg 
is csináltam  a köszöntő vemet, ezt 
kell szépen megtanulnod.

Szegény Petykónak álló hétig se 
éjjele, se nappala nem volt örökö
sen a verset tanulta. Meg is tanulta 
szépen, pl is m ondta százszor is 
nemcsak nekünk meg Biczó m ester
nek, hanem  a Kőrösnek is, meg az 
eperfának is, meg a galam boknak is, 
8 aki csak hallotta, az mind azt 
m ondta rá, hogy még ilyen szépet 
nem hallott életében.

Szép is lett volna az nagyon,
csqkljogy az utolsó reggel m ár nem 
tudta olyan szépen elmondani 
Petykó. mint addig. Nyalkán kiöl
tözve, bársopy ünneplőben mentül 
kqzplebb prtünk az iskqlához, annál 
jobban akadozott. Ott is mondtg, 
m ondogatja magában, leszegte a fe
jét, összeszorította keményen az ök- 
löcskéit s m ije megindultunk Biczók 
mester vezetésével a nagyvendéglő 
elé, akkorra m ár boldogan súgta a 
fülembe:

— Tudom m ár megint!
A piacon nyiizsgött az ünneplő- 

ruhás nép. zászlókat lengettek a le
gények, bokrétákat szorongattak a 
lánvok. Dplet harangoztak, m ikor 
fölharsogott az éljen messze az utca 
végin, s nemsokára láttuk is rnár a 
négvpejlpyas hintót.

Az uraság hintója volt ez, Gás
pár ú r mqgo js ott ült rajta, jpjíb- 
ján meg q vepplóg. tüzesszemű, szép 
deli férfi Kossuth bajos. Darptol- 
las kalap volt a fején, azzal intege
tett köszöntést jobbra-balra.

Még le se szállt a hintáról, púkor 
eOibe állt egy nagvszakállp prp^ 
ember és elkezdett beszélni. 
egy másik ember beszélj aztáp egy 
harm adik, és a legények lengették 
a zászlókat és a 'lányok szórták 
Kossuthra a virágot frőgY m ár alig 
látszott ki a bol'-éták közül

AUg álltunk m ár a lábunkon,

mikor Biczólk mester karonfogta
Petykót:

— No, fiam, m ost m ár ra jtad  a  
sor. Csak bátran, bátran , hiszen 
tudod a verset, ugy-e?

— Tp-tu-tudoin — hebegte Pety
kó elfehérpdve, s odaállt a* nagy 
em ber elé.

— Érdemes férfiú — fogott bele 
a versbe, azján kimeresztett szem
mel nézett körül. Kereste a többi 
szép szót, amik hirtelen kiszökjek 
a fejecskéjéből.

— ;rdemes fé r f iú . . .  —  próbál
kozott nqégggyszer, de most mái1 
reszketett, mint az öreg eperfán a 
száraz levél.

Gáspár ú r iposolyogvia ocjosúgott 
Kossuthnak, mire az nyájasan le
hajolt a kis szpnokhoz:

— Tessék kis barátom, mit 
akarsz mondapi?

— É n . . .  én . : : m ár nem tu
dom- . .  én azt tp d o m . . .  — bugy- 
gyant ki könny a gyerek szemé-

— Csak bátran, kis barátom! Hát 
mi az amit tudsz?

— Bácsi, én . .  . én . .  . nem tudok 
mást . . .  én . . . és . . .  megvetem 
a hengeruckot a maga tiszteletére, 
ha akarja — vágta ki magát hu 
szárosán Petykó, s m ár akkor ve
tette is a bukfencet, hogy csak úgy 
nyekkent.

— Édes kis katonám  — nevette 
el magát Kosiith bajos, míg a sze
mét elfpjotta a könpv — ez esett 
pekeni legjobban, mept tudom, hogy 
ezt szívből cselekedíed.

Azzal a karjá ra vette Petykót és 
beepielte a hintóba. Matvkót nem 
kpüett emelni mert m ár az akkor 
ojt jilt a hakqp. Fpgem iq odamtett 
közéjük Gáspár úr.

Ép az egész idő alajt lent ültem 
a bjntó fenekén, a Kossuth Lajos 
iábánál Halálos boltomig büszke 
leszek erre a tisztességre, aminél 
nagyobbal magyar gyerek nem 
dicsekedhet.
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Az alomerő békés felhasználása a Szovjetunióban
Davidov mérnök csodálatos terve virágzó életet teremt 

Középázsia és Kazahsztán sivfagjai helyén
Ugyanakkor, anijkQr az atpni- 

epergip pz im perialisták kpzében 
hplplthozp fpgyyprek elopljitpsapak 
fqrrpsp, Szovjptoroszqrszpgbap ez 
az erő mindeddig példátlan tepJmi- 
kpj hpjpdásra s az PfSzág tprpiplp- 
erőjpek újabb, szédületes ppyeke- 
(jésérp szolgál. A szqyjej; pmbpr al- 
kptó kppzpjplépejí s egy§?efsjpiq(i 
a tpdoptápy és tpcfinikp legptpgp- 
spbli fqkán álló szqvjpt tprygazcjá}- 
kpdásmpk egyik ipgpagyo^b és ipg- 
pjpgragadqbb eyedrpépye Payi«4qy 
szovjet m érnpk zsepiális terve a 
qagy sziberjaj folyók ptjáliak meg- 

. változtatásán*: Ez a tery, pppelyre 
1949 poyembprében, a Tprgpj-kp- 
ppnáí történt atom rphhpntás hívta 
fel a világ fjgyelnipt, he|p|hptpí}ap 
jelentőségű békés m unkát ind{tq||:

■ e|, ppie|y p |a t pyit az Qb és Jppisz- 
szej fqlyónpk, hogy sivptpgpkpt: te
gyen terpiékennyé és or^zágqyj te- 
rpjetek fejlődésének e|képze|he|et- 
lep m éretű, pj lendületet adjqn.

jdogy p*i|yen lesz ez az óriásj 
küpyjedésp, teyméketlpp vidék a 
terv megvalósulása ptáp, arról pia- 
gáya! ragadó képet fesj a «Tyehnyi- 
ka l\ja|agyoszi» cípiű szovjet fplyó- 

. iraj egyjk szápip.
Davidov m érnök lepve pz Oh és 

JpnLszej yjzének eddig kihpszpá- 
lptlan, hatahpas energiáit szabadítja 
fel a Szovjetunió gazdaságápak 
javára. A víz. a «fehér szén», amely 

. m ajd óriási duzzasztókon át, sok 
sok ezer kilom éternyi terülefep zú
dul m ajd lefe|é, a Káspj-tengerig, 
m érhetetlep energját rejt magáhan. 
Ezt az energiát vízierőművek tpr- 
bjpáinak egész sora fogja fel és su
gározza szét nagyfeszültségű veze
tékeken. Az Oh-folyón keletkező tó 
duzzasztóján felépülő bjelogorjei

erőpiű oly nagym ennyiségű ejpktny- 
mos aran^ot termpl, hogy niég az 
Úralon tú lra  is tud kpjjdepi és téli 
apály idején p Volga-Kárna erő
m űrendszert is képes kisegíteni. De 
pem csak messze iparvidékeket fog 
árarppial ellátni, hanepi lehetővé 
fogja teppi a környék vasútvona
lainak és kolhozainak teljes vijja- 
piosításpj js. Alapvető tárpaszpqnt- 
ja  lesz appak az országot átfogó 
erppiü-gyűrünek, am ely óriási h á 
lózatba egyesítj Szibéria «fehér 
szépben» gazdag vidékeit pz qr- 
szág főipar vidékeivel. Az Aral-fó 
előtt épülő prőrnű Dél-Urpl hata l
mas iparvidékeinek és Kazahsztán 
m indjobban fejlődő iparvárosainak 
küld m ajd epergját. Úgyppakkpf a 
déli erőtelepek q középázsiai és ka
zahsztáni gyá r kondi iná tunapknak
biztosítanak fpvábbi fejlődést. Az 
Ural ippfa például pia a tőle 200 
kilom éternyire fekvő Kuznyeck- 
medencéből kap szenef, de az új 
energipbázis segítségével sok millió 
tonna értékes szén szállítását tak a
ríth a tja  m ajd meg.

Hogy a Davidoy-iprv jejentqségé- 
ről fogajmaj; plkothassupk rpa- 
gunknak, tudnunk kell, h°gy Szi- 
béfja erdőségei ötm i|hó négyzet
kilom éternyi területet foglalnak el. 
Olyan nagy terület ez, pijnt Nyp- 
gpt-Eprópa országai egyptf. E m ér
hetetlen fakincs kiaknázására a 
tepv piegyalosuhisaval káprázatos, 
új lehetőségek nyíjppk. A Jepjsszej- 
fojyóp épplp erőm ű pj papír-cellp- 
lozé-korpbinátum ok olcsó energia- 
ellátását fogja lehetővé tennj. A 
«fehér szén» term elte á ran* fogja 
hajtan i a tajgában dolgozó pj fjí- 
résztelepekef, ahopnan a hptp lm a$ 
m ennyiségű fa m ajd az épületfában
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szegény dffll vidékekre kerülhet. 
Az Ob—Aral— Káspi-viziúton egy 
év alatt 6— 700 millió köbm éter fát 
lehet m ajd  a Káspi-tenger partjáig  
leúsztatni. Ha ugyanezt a m ennyi
séget vasúton akarnák  szállítani, 
15— 20, többezer kilom éteres vona
lat kellene építeni és naponta leg
alább ezer szerelvény indítására 
volna szükség.

Az új viziútak fontos, egymástól 
távolfekvő iparvidékeket kötnek 
m ajd össze: fém ekben gazdag uráli 
iparóriásokat a Kuznyeck-szénme
dencében épült városokkal és a 
Bajkál-tó vidékével, a középázsiai 
köztársaságokat Nyugat-Szibériával 
és a Káspi-tengerrel. H atalm as fa-, 
fém-, gép-, szén-, vegyianyag-, bú
za-, gyümölcs-, gyapott-, állat- és 
halszállítm ányok indulnak el a fo
lyókon, merőben különböző gazdag 
tá jak  kerülnek szorosabb kapcso
latba egymással.

A T uráni Alföld, am elyen majd 
•z  Ob-folyó keresztül folyik, meg
felelő öntözéssel pom pás o tthont 
terem t m ajd száz meg százféle nö
vénynek. Ezen a vidéken ugyanis 
m inden öntözött hek tár új föld te r
mékenysége négy-ötször nagyobb, 
m int az ország más területein. Vég
telen gabonatáblák, gyapot- és do
hánybázisok, kaucsukültetvények 
és gyümölcsösök népesítik m ajd be 
azokat a vidékeket, am elyeket az
előtt Kara Kum-, Kazil Kum-siva- 
tagnak, Éhség-sztyeppének nevez
tek. «A víz drágább a gyémántnál» 
ta rtja  egy ősrégi turkm én közm on
dás. Nos ez a drága víz nem sokára 
elképzelhetetlen bőségben ömlik 
m ajd szét a Turáni Alföldön. ame
lyet olyan term ékenységre késztet, 
hogy m ajd évente kétszer a ra th a t
nak. És hála a meleg időjárásnak, 
az állatok csaknem egész éven át 
legelhetnek. Egyetlen télen három 
szor annyi m arhát lehet m ajd táp 
lálni annyi takarm ánnyal, am ennyi 
az ország középső területein csak

egynek elég. Ami pedig a népélel
mezés m egjavulását illeti, az ú jjá 
született vidék nem kevesebb, m int 
kétszázezer em bernek nyújt m ajd 
elegendő táplálékot.

Szédületes lehetőségek ezek! De 
a terv megvalósulásával nem csak a 
tá j képét alak ítják  át, hanem  meg
változtatják az idő járást is. Az Ob- 
folyón keletkező tó, ez a valóságos 
tenger enyhíteni fogja a rideg nyu
gatszibériai éghajlatot. Tudnivaló 
ugyanis, hogy a tótól 300 kilomé
ternyire van az állandó fagy hatá
ra. Nos a hatalm as víztömeg hő
m érsékletének hatására ez a vonal 
m ajd északabbra húzódik. Délen a 
Szibériából jövő víz term észetesen 
elpárolog. Felhő lesz belőle. A szél 
aztán ezeiket a felhőket Közép- 
Ázsia, Altáj és az Ural hegyei fölé 
viszi, ahol m ajd eső és hó a lak já
ban lecsapódnak, felduzzasztják a 
kevésvízű folyókat és ú jra  megtöl
tenek ősrégen kiszáradt folyómed
reket.

Hogy milyen óriási víztömegek 
megmozgatásáról van szó, azt el
képzelhetjük, ha tudjuk, hogy a 
Jenisszej, a világ egyik legnagyobb 
folyója, körülbelül 5200 kilom éter 
hosszú és torkolata áján  15— 17 
kilom éter széles. Az Ob, amely 
még a Jeniszejmél is hosszabb, 5300 
kilom éternyi területet fu t be. Ezek 
mellett a folyam óriások m ellett a 
Duna 2860 kilom éteres hossza va
lósággal eltörpül.

A Davidov-terv megvalósulásával 
hatalm as, új, virágzó területtel 
gazdagodik a Szovjetúnió. Ha a 
terv nyomán egv pillantást vetünk 
a jövőbe, aranyló földeken azúrkék 
folyókat és tengereket, karcsú duz
zasztógátakat és fehér palotákra 
emlékeztető erőm üveket látunk. Az 
erdőkkel és kertekkel szegélyezett, 
széles csatornán fémből és üvegből 
épült tengerjáró  hajók úsznak. A 
hidakon expressvonatok robognak,
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oldalukon a felirattal: «Kara-fen
ger— Baku», vagy «Baku— Irkuck». 
A távolban a középázsiai népek 
művészetének szemet gyönyörköd
tető stílusában épült városok és 
falvak látszanak. Közép-Ázsia és 
K azahsztán beláthatatlan  területei,

ANNA SEGHERS:

A Z  ÍT
Müller Ferencnek hívták. Gazda

ságban dolgozott. Semmiben sem 
bízott: a faluham, a körülötte tö r
téntekben. a m unkájában, a Német 
Demokratikus Köztársaságban, még 
önm agában sem.

Amit nem tudott, az az volt, hogy 
mélyen belül dühös volt önmagára. 
Dühös, mivel hosszú időn keresz
tül megszokta, hogy parancsoknak, 
engedelmeskedjék és —  a jutalom  
reményében — azt tegye, amit m on
danak neki, és most elvárták tőle, 
hogy maga fogja meg a dolog végét.

•Rossz kedvét feleségén, gyerme
kein, szomszédain és különösen azo
kon az embereken töltötte ki, akik 
az általa gyűlölt szervezetekhez 
tartoztak — az unióhoz, a párthoz, 
a termelő szövetkezethez. Hangját 
még feljebb emelte, am ikor aiz utcán 
a Szabad Német If júság kék ingeit 
látta. Nyilvánosán belekötött ezekbe 
az if jakba, am ikor csak tehette.

Egy alkalom mal azután megijedt, 
hogy ezért egyszer feljelen ik  és tö r
vényszék elé állítják. Képzeletében 
a reá szabott ítélet megütötte ször
nyű fenvege'éseinek mértékét. Nem 
tudta mit tegyen: összerázkódott a 
börtöncella gondolatára. A szabad
ságáért — remegett. Fgy napon 
összecsomagolt és Berlinbe mene
kült. aho] a Nyuga'i övezet Kato
nai Parancsnokságám k védelme alá 
helyezte magát. Olyan örömmel fo-

ahol ma még oly sok helyen holt 
hom oktenger húzódik, zöldéinek, 
virágzanak és ragyognak a vakító 
napfényben, em berek m illióinak 
nagyobb jólétét és a Szovjetúnió 
gazdagságának újabb  és ú jabb  fo r
rásait szolgáltatva.

É L E T
gadták, m intha m ár hosszú ideje 
reá vártak volna és pénzt tettek elé
je az asztalra, többet, mint ä meny
nyit életében valaha is látott.

Azután ugyanarra az asztalra egy 
nyom tatott form ulát helyeztek. É tre  
csak reá kellett volna írnia, hogy 
«Müller Ferenc». Kápott volna 
zsebpénzt és családjáról gondoskod
tak volna öt évre, Vietnami katonai 
szolgálata idejére.

Villámcsapásként érte mindez. A 
bíróság előtt Való állás régi érzése 
hatalm asodott el rajta. De képzele
tében, ez alkalommal, a bíróság íté
lete könyörtfelenül akkora volt, mint 
am ekkora bűnt ezzel a  bevonulás
sal elkövetne.

Rosszkedvűen mondta: «Nyakig
vagyok az önök háborújával», — 
és elment.

így szólt magában: «Még ha kb. 
egy évet lecsukva kell is töltenem, 
ha visszamegyek, az még mindig 
nem olyan rettenetes, mint ez a 
dolog.»

Visszatért falu iába. ahol még m in
dig őszintén sajnálkoztak távolidé 
felett. Mivel mindenki naevon ba
rátságos volt hozzá és bírósági tá r
gyalás «em volt. az a benyom ás 
alakult ki benne, hogy a falu sokat 
ff’i’ődö't. mialatt nem voh otthon. 
De nemcsak a fahl, hartem szom
szédai. m unkája, felesége, és a Köz
társaság is.
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C T seT iov:

V á n y k a
Sukov Vanyka, egy kilenc éves fiúcska, akit három hónappal ezelőtt, 

Aljachinhoz, a suszterhez adtak inasnak, karácsony este nem feküdt le.
Megvárta, míg a mester és inasai az éjféli miséhez mentek, ekkor a 

m ester szekrényéből egy kis tentatartót, valamint egy rozsdáslollu toll
szárat böngészett elő és m iután egy összegűrt árkos papirost terített 
maga elé, írni kezdett.

«Kedves- nagyapó, Makarics Konstantin» — írta. — Levelet írok 
neked a karácsonyi ünnepre és minden jót kívánok neked az Úristentől. 
Nincs apám , nincs anyuskám , csak egyedül te m aradtál meg nekem.»

Ványa a sötét ablak felé fordult, melyen gyertyáeskájának fénye 
tükröződött és élénken maga elé képzelte nagyatyját, Makarics Kon
stantin t, ki Sivarjovéknak udvarházában mint éjjeli őr szolgált. Alacsony, 
sovány, de rendkívül mozgékony és gyors, mintegy hatvanöt éves ősz 
em berke. Arca mindig mosolyog, szeme mindig ködös. Nappal a cseléd
ség konyhájában alszik és a szakácsnékkal tréfálkozik, de éjjel, bő bá
ránybundába burkolva, az urasági ház körül já r  és kerepel nagy kerep
lőjével.

Most nagyapó biztosan a kapu előtt áll, hunyorogva néz a falusi tem p
lom nak rikítóan kivilágított ablakaira és míg posztócsizmáival dob
bant, a  cselédségnek tréfás dolgokat beszél el. Kereplője övéhez van 
erősítve.

Az idő nagyszerű, a levegő enyhe, átlátszó és tiszta. Az éjtszaka sö
tét, de azért látni az egész falut, látszanak a fehér házfedelek és fiistfel- 
hőcskék, melyek a kéményekből gombolyognak felfelé és látszanak az 
ezüst dérrel borított fák és a m agasra tornyosuló hótömegek. Az eget fé
nyesen ragyogó csillagok borítják, a tejút olyan élesen különválik, m int
ha az ünnepek előtt megmosták volna és tejszínnel dörzsölték volna be...

Ványka fesóhajto lt, bem ártotta a tollát és tovább írt:
«De tegnap alaposan elrakták. A mester hajam nál fogva vonszolt ki 

•  z udvarra és a térdszíjjal vert meg, mert, míg gyermekét ringattam  a 
bölcsőben, véletlenül elaludtam . Es a múlt héten a m esterasszony meg
parancsolta, hogy tisztítsák meg egy beringet, de én a farkánál kezdtem 
el, m ire elvette a heringet és. orrával arcom at bökdöste. A legények 
csúfot űznek belőlem, a korcsmába küldenek pálinkáért, m egparancsol
ják, hogy lopjak a m estertől ugorkát. de a mester azzal üt, ami éppen a 
kezeiigyébe esik. És ennivaló sincs. Reggel kenyeret kapok, délben kását 
este ú jra  kenyeret, de teát és káposztalevest nem, azt maga a mester 
falja fel. És aludnom  a patvarban kell és ha a gyermek sír, egyáltalán 
nem alszom, hanem  a bölcsőt ringatom! Drága nagyapó, könyörülj meg 
rajtam , vigyél innen haza, a faluba, lehetetlen tovább . . . Lábad elé bo
rulok és örökké imádkozni fogok érted, vigyél el innen, m ert külön
ben meghalok . . .»

Ványka félrehúzta a száját, piszkos öklével megdörzsölte a szemét 
és felzokogott.
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«Dohányt fogok neked dörzsölni», folytatta, «imádkozni fogok, de 
ha valami csínyt követnék el, korbácsolj meg, m int a legutolsó kutyát. 
Es ha azt hiszed, hogy számom ra nincs ott állás, akkor megkérem a jó 
szágigazgatót, hogy tisztíthassam  a csizm ákat vagy F edjka helyett csor
dás lehessék. Már gyalog akartam  a faluba szökni, de nincs csizm ám és 
félek a hidegtől. De ha nagy leszek, akkor eltartalak és senkinek sem 
szabad téged m egbántania és ha meghalsz, im ádkozom m ajd lelked nyu
galmáért, éppen úgy, m int édes anyám ért, Pelagejáért.»

«Kedves nagyapó, és ha a nagyságos uraságnak csemegével telerakott 
karácsonyfája lesz, tegyél el nekem egy aranyozott diót és dugd be a zöld 
ládikába. Kérd Ignatjevna Olga. kisasszonytól és mondd meg, hogy Vány- 
kának teszed el.»

Vánvka görcsösen sóhajtott fel és ú jra  az ablakra m eredt. Eszébe 
jutott, hogy nagyapó az uraság karácsonyfájáért m indig az erdőbe m ent 
és unokáját magával vitte. Vidám idők voltak azok!

A levágott fenyőt az urasági házba vitte nagyapó és ott hozzáfogtak 
feldíszítéséhez . . .  A legtöbbet Ignatjevna Olga, Ványka kedvence fogla
latoskodott körötte. Mikor még Pelageja, Ványka édesanyja is élt és az 
uraságnál mint szobalány szolgált, Ignatjevna Olga bonbonokkal tömte 
Vánvkát és unalm ában m egtanította olvasni, írni, százig számolni, sőt 
még a négyes eltáncolására is. Mikor azonban Pelageja meghalt, Ványka, 
az árva fiú, a cselédség konyhájába, nagyapó mellé került és a kony
hából Moszkvába, Aljachinhoz, a cipészhez küldötték . . .

«Jöjj értem, kedves nagyapó», folytatta Ványka az írást. «Krisztus 
szent nevére kérlek, vigyél el innen. Szánakozz meg rajtam , szerencsét
len árva gyermeken. Mindenki üt-ver és úgy szeretnék enni, m int ahogy 
élek és olyan vágyakozás fog el, hogy el sem lehet m ondani és mindig 
sírok. És nem régen a sám fával ütött gazdám a fejem re, úgy hogy elte-



rflltem a földön és alig tudtam magamhoz térni. Sietem tönkre van téve
és rosszabb a k u ty á é n á l...»

«És tiszteltetem még Aljonát is, a félszemű Jegorkát és a kocsist és 
ne ajándékozd oda senkinek harm onikám at. M aradok unokád Sukov 
Iván, kedves nagyapó, jöjj.»

Ványka négyrétre hajtotta a teleírt ívet ,borítékba tette, melyet az 
előző estén vett egy k o p ek é rt. . .  Miután gondolkozott kissé, tentába 
m árto tta  a tollat és felírta a címet:

<A faluban nagyapónak».
Azután vakaródzott, gondolkozott és még hozzáírta:
«Makarics Konstantin».
Megelégedetten, hogy írásközben nem zavarták, feltette a sapkáját és 

ingben, bundanélkíil, kiszalad az utcára.
A mészároslegények, akiknél előtte való napon tudakozódott, azt 

m ondották neki, hogy a leveleket a levélszekrényekbe dobják, ahonnan 
csengős posta-trojkákon az egész világba széthordják őket a részeg ko
csisok Ványka a legközelebbi levélszekrényhez rohant és az értékes leve
let bedobta a nyílásba . . .

Egy órával későbben, az édes rem ények mély álomba ringatták . . .
Álmában látta a kemencét. A kemencén nagyapó ül, meztelen lábai 

lelógnak és a szakácsnéknak felolvassa a levele t. . .  A kemence körül 
Vjun lebzsel és csóválja a f a r k á t . . .

a magyarországi evangélikusok 
egyetlen heti lapja

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
BUDAPEST, VIII., Ulló'i-út 24

Telefon: 142—674.

Előfizetési ára: egy évre 40 Ft
félévre 20 Ft 
negyedévre 10 Ft 
egy hóra 3.60 Ft
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Croó Gyula:

Emberséges kereszíyénség
Ez a szokatlan cím látszólag m a

gától értetődő igazságot hirdet. Per
sze, hogy emberséges a keresztény
ség! Hiszen egy embertelen keresz- 
tyénség képtelenség volna. Ez így 
is van; azonban a történelem, sajnos 
azt mutatja, hogy volt m ár em ber
telen keresztyén ség. Gondoljunk
csak az inkvizícióra, a gályiarabok- 
ra! A címben foglalt igazság köve
telmény, amit — akárm ilyen magá- 
tólértetődőnek is tartunk  —  meg 
kell valósítanunk. Mit akarunk ezzel 
mondani, am ikor most m ár felszó
lítás form ájában tűzzük ki tém án
kat: emberséges keresztyénségetl 

Igehirdetésünk, keresztyén tan ítá
sunk tárgya nem az ember, hanem 
az Isten. A teológia: Istenről való 
beszéd, tudomány. Az ember m agá
ban nem lehet tartalm a és tárgya 
a keresztyén gondolkodásnak és 
beszédnek. Hiba volt, valahányszor 
az ember önálló témává lett az egy
házban, pedig megesett nem is egy
szer. A pietizmus felfedezte a  val
lásos embert, a felvilágosodás az 
okos embert. Mindkettő óhatatlanul 
végül is minden dolog mértékévé az 
embert tette így születtek meg azok 
az egyházi énekek, amelyek nem 
Isten nagyságos dolgait magasztal
ják, hanem az ember bűneit — 
vagy erényeit lajstromozzák. Milyen 
más az apostoli hitvallás látószöge: 
két emberről szól csupán, Máriáról 
és Pilátusról. Az egyik szülte, a

más az apostoli hitvallás látószöge: 
eszköz csupán annak kezében, aki 
ökdt s m indnyájunkat meg akart 
szabadítani «bűntől, haláltól és az 
ördögnek hatalmától».

A szentírás akkor, am ikor az em 
bert a másik emberrel szembeállítja 
mondanivalóit egy fogalomba sűríti: 
felebarát. Ezt a leckét kell nagyon 

jól megtanulnunk, mert ebben sán
tít erősen a keresztyénségünk. 
Ezért kell sokszor azt a  kemény íté
letet m ondani róla, hogy em berte
len. Mert kicsoda a felebarát? A m á
sik ember, akit Isten elém s mellém 
rendelt, akinek igénye van reám , 
akinek tőlem kell kapnia mindent, 
s akivel Isten általában akar ta lál
kozni. Két hibát szoktunk itt főként 
elkövetni. Az egyik, am ikor feltesz- 
szük a farizeusi kérdést: kicsoda az 
én felebarátom ? Amikor ez a kérdés 
elhangzik, m ár régen rossz útno já 
runk. Az irgalmas sam aritánus pél
dázata világosan felel: mindenki; s 
főleg azok, akiket kevésbbé ta rta
nánk annak. A templomkerülők, a 
«hitetlenek», ellenségeink, más nem 
zetek fiai.

Nemcsak a felebarátban váloga
tunk, m int a vadkörtében, hianem 
a felebarát igényeiben is, A lelki 
igényeket hajlandók vagyunk elis
merni. a testieket kevésbbé. Azt böl
csen tudjuk, hogy Isten akarat« 
minden emberrel az üdvösség. Való-
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Ban, azért élünk, Hogy alkalmunk 
legyen a szám unkra ellett üdvössé
get Isten kezéből elfogadni. Minden 
egyéb, ami a földi életben történik, 
nem  lényegtelen ugyan, de min
denesetre ennek a nagy célnak van 
alárendelve. S mindezt magábaöleli 
Isten dicsőségének fénybúrája: vé
gül is minden azért van, hogy meg
mutatkozzék Isten dicsősége s Isten, 
legyen minden mindenekben. .Már
most ezt jól tudjuk így s jó is ha 
ezt így tudjuk. Ez azonban nem je
lenti azt, hogy semmibe vehetjük 
feebarátuniknak azokat az igényeit, 
amelyek a nagy céllal, az üdvösség
gel — legalább is látszólag — vqj- 
mi kevés összefüggésben vannak. Mi 
jól tudjuk ázt, bogy a  tékozló fiú
nak legégetőbb ínségé iiem az éh
ség volt, nem a rphgyaL hem is a 
szégyene és társadalma kivetéítsége, 
hanem  az, hogy eíiiésztette á hon-' 
vágy az atyai ház után. t)é ez nem 
jelenti art, hogy m ár most jogunk 
van a víiág tékozló fiait — s ki néni 
ez közülünk?! — élelem, ruha s jó 
szó nélkül íiágyni! Az irgalmas sä-' 
m áritániis először bekötözte a sebe
sültet s fedél alá viíte. Áziitán — 
bizonyára — hirdette t néki Isten 
kegyelmét is. Dé ja j lett völnía neki, 
Ha először prédikált vrtnä isten 
rtiéntö szereteíéi áz irgálrnásság, iií- 
rélfem, szívesség, áldozatkészség na
gyon gyakorlati, riagyöh hétköz
napi Aprópénzre — s gyakráp szö- 
szerint is ánrŐbénzré! — kell fel
váltanunk. Jelek ezek, aíriikben —, 
ha Istennek ügy tetszik — , majd 
meglátja felebarátunk Isten szerete- 
tének nagyobb csodáit is: a keresz
tet és ä h iisiéti áírt. t)e ha tiém látja 
riiég — néth réáhk tartózik. S jaj 
tléitíínk, há áZért tesszük. ázzál á 
hátsó gotidbllattái, hogy iásáá még'
A kefésztyóri szeretet bem térítési 
cSápdá. Nefh d béfögadd gáránykát 
kéll szeiétfíÜnk az embétbérí, h a 
nem a felebarátot, akinek a szere

tette! atfósai vagyunk, mindentől 
függetlenül, tekintet nélkül az előz
ményekre és a következményekre. 
Egészen komolyan kell vennünk az 
embert, minden embert és az egész 
embert kell komolyan vennünk 
minden igényével, azokkal is, am i
ket mi talán nem tartunk elsőren
dűnek. Isten nemcsak a felebará
tom lelkét, hanem a cipőjét és a mo
solyát is számonkéri tőlem, mert — 
s ért kevesen tudják — Isten csak 
egé^z embept ismer s olyasmit, hogy 
emberi lélek külön, nem  ismer!

Az emberséges keretyénség: a fel
tétel, tekintetek és kikötések nélkül 
való szeretet keresztyénsége. Még 
hi (Jani feltételek sem kötheti meg 
a  kezemet akkor, am ikor a szerete- 
tet gyakorolom. A papot és a léyitát 
bittáni gátlások kötötték — állító
lag. A sam aritánusnak nem voltak 
ilyenek. Ha csak ezt a példázatot 
alaposabban elolvastuk volna, nem 
aggályoskodtak volna annyit ném e
lyek öt esztendővel ezelőtt azon, 
hogy vájjon ki lehet-e állítani ama 
bizonyos, nem egészen szabályszerű 
keresztleveleket! Isteii feltétel nélkül 
kívánjk kegyelmét. T őlünk is azt 
vájrja. hogy feltétel nélkül szeressük 
felebarátunkat s így szolgáljunk 
neki. Érdekes, hogy éppen azok 
szokták válogatni a felebarátban és 
a szeretet alkalmaiban, ákik a felté- 
teínélküli kegyelmet iS aggályosnak 
tartják.

Áz éniberisóg. a hüm áttitás jeláZá- 
vát a történelem mindéh valamire 
váló szellemi mozgalma á zászlójára 
írta. A ket-esztyénségnek magától 
értődőén kéll ehiberségesríejk lentile 
S e tekintetben mindenkit íelülhiűl- 
nia. AZ, amiért úgy hisszük e világ- 
iá  küldé’tünk. ezen tűi és félül kez
dődik. VigyáZZünk. hogy am ikor á 
hitiírtk szerint többet, a legtöbbét, 
áz eéarigéliiíhíot akarjuk hirdétfti, á 
kevesebbéh: áZ ehiberlésségheh is
híjával ne találtassunk.
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Hogyan Ka! meg az elefánt?
Általában azt hiszik, hogy az ele

fánt, ha halálának közeledését érzi, 
elvonul valami emberriemlakta titkos 
rejtekhelyre és ott várja be a végét 
Az elefántok temetőjéről elterjedt 
mendemondáknak azonban semmiféle 
alapjuk sincsen. Tény az, hogy az ele
fántok hulláit a dzsungelben csaknem 
lehetetlen megtalálni. Ennek az oka 
azonban egészen más. Az elefánt kö
rülbelül annyi időt él meg. mint az 
ember! Ha megöregszik, éppen úgy el
gyengíti, hatalmas alakja összeesik, 
fogai elkopnak és lassanként, liem 
tudja többé mindennapi táplálékát 
megszerezni. Jönnek a hűvös tavaszi 
esők kiüt rajta a láz és elmaradva a 
csoidátóí. elcámmög • a legközelebbi 
toboz vagy folyóvízhez; hogy növekvő 
kínjaira enyhülést találjon. Amikor'a 
tavaszi monszun* végigvonul a dzsun
gelon, hetekig tartó felhőszakadás 
pusztítja el a hatalmas fákat s az ele
fánt tana alól kimossd a talajt. Az ál
lat egy ideig még fenn tudja magát 
tartani, de csakhamar elveszti az 
egyensúlyát, összeesik és nem képes 
többé talpraállni, úgy, hogy előbb 
vágy utóbb belé fullad az áradatba.

Nem tárt soká és megjelennek fölötte 
a kisebb-nagypbb ragadozók, hogy 
megkezdjék földi maradványainak el
takarítását. Jönnek a tuskésdiszriók es 
száján keresztül bélefürják magukát a 
fejébe, hogy elfogyasszák legkedve
sebb csemegéjüket, az elefántvélőt. A 
vízár közben egyre növekszik és elra- 
gadjá az elefánt tétemét, amelyet a 
rája sodródó fadarabok és kogörgete- 
gék lassanként fel isnierh ele ttenné tesz
nek. Végül is, az elemek és á ragado
zók együttes munkájának eredméhye- 
kép, az egész állati tetem elenyészik. 
Ahogy a nagy dzsungeltüzek időnként 
kitakarítják az erdőket, végzik el 
á hatalmes esőzések a dzsungel elhul
lott áíláláinák eltakarítását. Igv megy 
végbe az elefánt temetése is, nincs te
hát semmiféle szükség arra. hogy — 
mint azt a széltében-hosszáhan elter
jedt legenda tartja — az elefántok 
külön temetőt tartsanak fenn piaguk- 
nak, ahová haláluk órája előtt, vala- 
nii tilkozatbs, ősi szertartásnak hó
dolva elvonulhassanak.
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Pinceásás
Ä telepen két Volkov-testvér volt: 

Zsorka és Aljoska.
Aljoska kezdettől fogva m inden

kinek tetszett: okos fiú volt. K itű
nően ki tudta szám ítani előre a 
munkateljesítményt, megszervezni 
a gyerekek beosztását, felfedezni 
valamelyik új eljárást, új m unka
módszert.

De Zsorka rosszul indult a tele
pen: kelletlenül beteges és ször
nyen lusta, kicsinyes kölyök volt. 
A parancsnoktanácsban egy alka
lommal kiderült, ho<gy a pinceásás 
m unkájára az egyetlen lehetőség 
m aradi: Galatenkó és Volhov Zsor
ka. Mindenki nevetett.

— Két ilyen világ-lustáját nem 
lehetett összerakni.

Parancsnokul mégis Zsorkát te t
ték meg, Galatenkó még rosszabb 
eset volt. Behívták Zsorkát, és én 
így szóltam:

— Volkov, hallgass ide! P arancs
noknak választottak .meg téged a 
pinceásáshoz, és Galalenkót adták 
melléd. De attól tartunk, hogy te 
nem boldogulsz m ajd vele.

— De boldogulok.
Másnap a telepgyűlésen felvilla

nyozva szaladt hozzám:
— Jöjjön csak, csuda érdekes, 

ahogy Zsorka táncoltatja Galaten- 
kól!

A hajdani kert közepén m ár ki 
volt jelölve a pince négyszöglete. 
Egyik végén Galatenkó, a másikon 
Zsorka.

Zsorkánál m ár jókora halom  föl 1 
van kiásva, Galatenkónál csak egy 
keskeny sáv. De Galatenkó sem ül: 
lom hán nyom kodja vaskos lábával 
az engedetlen ásót. Ha Zsorka nem

néz oda, Galatenkó megáll a m un
kában. Zsorka így dörmög:

— Azt hiszed, m ajd mindig a 
sarkadban leszek.

— Ugyan hová iparkodsz olyan 
nagyon?

— Nem fogok veled sokat kuko- 
ricázni, érted? De ha nem ásod ki 
innentől idáig — hallod ■*—, akkor 
a moslékba öntöm az ebédedet.

— Majd ad neked ezért az igaz
gató! Úgyse engedi. . .

— Engedi vagy se, kiöntöm 
Vedd tudomásul!

—  Mit akarsz, hiszen és dógo- 
zok . . .

És ásója valóban gyorsabban kez- 
mozogni. Az ügyeletes megnyomja 
könyökömet.

Este az ügyeletes ezzel végzi be
számolóját:

— Figyelemreméltó, derekas
m unkát végez a harm adik csoport 
az idősebb Volkov parancsnoksága 
alatt.

Valaki hangosan helyesel:
— Ejha! Nem akármelyik pa

rancsnoknak jut ki ekkora tisztes
ség!

Zsorka büszkén mosolyog. Gala
tenkó az iroda ajtajából szintén mo
solyra méltat bennünket, és rekedt 
hangján dörmögi:

— Ammán igaz, ma megdógoz- 
tunk, fenemód megdógoztunk!

És ettől kezdve, m intha eltűnt 
volna Zsorka nehézkessége. Teljes 
gőzzel haladt a javulás útján, és 
két hónappal később a parancsno
kok tanácsa az új telepre küldte 
azzal a megbízatással, hogy ott a 
lusta hetedik osztagot kicsit meg
mozgassa.
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Az ige
Betűnek látszik, mikor olvasom, 
külsőre egyéb írással rokon, 
könyvbe van írva, mint más tudomány 
és én megyek betűk, szavak nyomán, 
de egyszer csak a szavak erdeje 
zengő, zúgó viharral lesz tele.
És remegni kezd szív és falevél: 
a betűkben anagy Isten beszél, 
súlyos, kemény ítélet mennydörög: 
ez Ige már: az ö  szava: örök: 
minden szó a szívekbe beletép 
és földre omlik, jajgat, sír a nép —
— ÉS az is Ige: éppúgy intelem;

Isten tűzben, álomban van jelen; 
látnak Mózes, Jákob, Jób, Sámuel; 
ekkor egyes emberhez van közel. —

De éppen azért Ige az Ige; 
az Isten nincsen soha messzire; 
prófécia, vagy evangélium; 
szeretetbe Ö beie sohsem ún.
Bár bun feketlik a földön körül, 
irgalmas szíve újra könyörül; 
út lesz szent Fia föld és ég között; 
szövetséget új módon újra köt; 
csillagot gyújt karácsony-éjszakin.- 
a leggazdagabb Ige ez talán!
Vagy felülmúlja, túlszárnyalja ezt; 
mikor az Ige a véres kereszt?! —

Én nem tudom, csak érzem, hogy nekem 
bármelyik Ige mindig kegyelem —
Isten sok szava törő irgalom —
És az Igét én mikor olvasom, 
érzem: Ö mindig megfogja kezem 
és egy-egy Ilyen áldott útamon 
megtérek hozzá: hazaérkezem!

Szigethy Ferenc
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(Amit itt elmondok, nem úgy 
írták, hanem  úgy sírták a szívem
be tíz évvel ezelőtt. Csak ma közöl
hetem, m ert akikre itt gyilkoß vád 
zuhan, m ár nem embereknek felel
nek.) — Tuba Jóska urasági béres 
volt. Felesége: csak bér estié. A cse
lédsors ham usivatagjában egymás
nak nyílt oázis-bokrok. Semmijük 
sem volt, hát csak egymást szeret
hették a nyom or nábobjai.

Egyik ökörnyálas, őszi hajnalon 
pihegvé súgott valamit Tubáné az 
ura fülébe, amitől Jóska örömében 
úgy vágta fölhöz «silapsi» kalap
ját, hogy a sarokba doromboló vén 
macska ijedtében nekiugrott az ab
lakszemnek. (Be is törte volna, 
vagy az ablakszemet, vagy a fejét, 
de a macskának olyan kutyaszeren
cséje volt, hogy az ablaknak neve
zett vaklik  újságpapírral volt béta- 
pasztva, mivelhogy nem okvetlen 
szükséges révült cselédszemeknek 
kikukucskálni a nagyvilágba!)

A vén kandúr és az újságpapír 
így befejezvén «történelmi» hivatá
sát, Jóska barátunk akkorát kaca
gott a felkelő napba, hogy kedves 
«oldalbordájának» bordái is meg
roppantak belé. — Erre a hírre: 
Ko' dúsing alatt király i mell feszült 
s a sarokba vágott kalapronccsal

megkoronázván enmagát úgy lobog
tatta fején a repedt karim át, m int
ha a foszlányokon királyi diadém 
fityegne . . .

E rre a hírre: nem a faragott já r
mot látta szántás közben, hanem  
úgy érezte, hogy a két urasági ökör 
rengő lépésekkel bölcsőt ringat s az 
őszi csend valami lomha szerelem
mel zengi a magvetés és születés 
ősi csodáját.

E rre a h írre: olyan melegen szo
rongatta az ekeszarvát, mintha már 
kisfiának kacsójót vezetgetné az új 
élet barázdáin. (Merthát fiú lesz. . .  
azt a nem jó ját ennek a «szekéren 
ment — gyalog jött» világnak!)

Mikor m ár pottyanóban volt a 
koldúskirályfi, betoppant a postás 
Tubáékhoz. A SAS behívót lobog
tatta! . . . é s  Tuba Jóska elindult az 
erdélyi «dísz-bevpnulásra». A zengő 
mámorban, a vadonatúj egyenruhá
ban Tuba Jóskánk félistennek kép
zelte magát. ígéretek zuhogtatták, 
napiparancsok ropogtak, szónok
torkok puffoglatták, hogy véget ért 
a minden kicsi és nagy Tuba Jós
kák nyomorúsága s a feltámadás 
szédítő szépségében Tuba Jóska 
megálmodta minden díszmenetnél a 
boldog levelet, amely ám ent mond
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«

csodasóvárgásának hitére: «Meg
született a kis Tuba Jóska!»

Itthon aztán lecsapolt a villám...
Tabánét elővették a fájdalm ak, de 

a bába hiába kiizködött. Csak m ás
nap este mert orvost hivatni: félt, 
hogy az «uradalom» sokallja a ki
adást.

Az orvos nem vállalta: nagy a 
csecsemő, kórházba kell rögtön vin
ni az anyát.

A bába mentő-autót említett, de a 
jószágigazgató rákárom kodott: «Hát 
még mi az istennyilát . . .  repülőgé
pet ne hozassak!»

A bába követelésére hintót Ígér
tek . . .  azonnal : . és a parádés lo
vakat . . . s jött helyette másnap . : 
a trágyás kocsi. . . . két vén gebé
vel. (A parádés fogat vadászni vitte 
a kegyelmes gróf úr vendégeit!)

Pár marok szalmát dobtak a ko
csi fenekébe s a félholt Tub^nét

úgy fektették rá a mozgó ravatalra. 
— Tubáné testvérhúga odakuporo
dott a fenékdeszkára s ölébe fek
tette nénje fejét. Huszonkét kilom é
teren keresztül rázta, dobálta a vas- 
lőcsös nehéz kocsi Tubánét, aki fél 
ájultan csak a kerekek nyikorgását 
látta s úgy érezte, hogy azok a ször
nyű kerekek szaggatják ki a beleit, 
idegeit s törik kerékbe minden por- 
cikáját. — Végre itt a kórház. III. 
oszt. — A kórházi bába csak úgy 
messziről ránézett, majd kissé meg
tapogatta s azt mondta: Majd meg
látjuk, a főorvos urat most nem 
lehet zavarni! — Két napig tartott 
ez a «majd meglátjuk!» Akkor már 
Tubáné kínjában üvöltött, a húga 
keserűen kifakadt, a bábá dühön
gött, de végre hívta a főorvos urat.

A főorvos bosszankodva morog
ta: «Nagy a c se c se m ő ... császár- 
vágás segít csak . . . »



Tubáné ránézett a Húgára és meg
adással nyöszörögte: «Ha velem m a
radsz . .  nem bánom  : : :»

Csakhogy minden e lkése tt. . .  a 
Felmetszés után koporsó lett az 
anyaöl bölcsője és m ár halott cse
csemőt ringatott a fájdalom.

Mire a főorvos bevarrta félig a 
vágást, Tubáné megkékült szemgöd
rében kialudt az élet mécsese.

Tubáné húga ezerév kínjában si- 
koltott: f Megölték a nénémet!» Tíz
körömmel rohant a nagyhasáb b á
bának . . .

Lefogták. R áo rd íto ttak . . .  «ne 
bömböljön itt, hülye paraszti. . .  
azt hiszi, hogy az istállóban van!»

Valaki szorított fogak közül szi
szegte: «Hogy mi a fészkes fenének 
szülnek ezek a béresasszonyok öt
kilós gyerekeket!»

Az asszony földrezuhant, a főor
vos bam bán nézett a véres szerszá
mokra, a személyzet idegölő csend
jébe valaki szárazát köhögött, csak 
a Tuba Jóskáné gyönyörű teste volt 
m ár nyugodt, mint az örökkévaló
ságba merevedett átok . . .

Tuba Jóska megkapta a kincses 
kolozsvári «díszmenet» ulán a ret
tenetes h írt, am i minden kincséből 
kifosztotta s egyszerre megdermesz- 
tette benne az Erdélyi Induló sváb 
m elódiáját.

Mire hazakerült megfakult a vi
rágkoszorú a felesége sírján. Vas
kapocsként rázták  u jjai a sírkeresz
tet s buzogánnyá csontosodott ököl
lel fenyegetett rá  az egész, hazug 
világra: «Mit tettetek az én drága 
lelkeim m el! . . .

A temető, a sírdomb, a ferdére 
feszegetett kereszt s a  keresztnyakra 
kötött száraz virág hökkent csend
ben reszkete tt. . .  a szomszédos 
akácerdő lombjából csak a Krisztus 
sors sirató vadgalaimb búgott fel, 
m int vádat kongató lélekharang 
«Megölték szegényt. . .  megölték 
szegényt. . .»
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Légiptslai
levél és  levelezőlap pétdíia
Albánia, Ausztria Bulgária, Cseh

szlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Románia, Svájc 20 g-ként 30 fillér.

Belgium, Dánia, Finnország. Fran
ciaország, Görögország, Írország, 
Luxemburg, Monaco, Nagy-Britannia, 
Németalföld, Németország, Norvégia, 
Olaszország, Svédország, Szovjelúnió, 
Vatikán állam 20 g ként 60 fillér-

Gibraltár, Island, Málta, Portugália, 
Törökország 20 g-ként 1.20 Ft.

Algír, Cireneika, Líbia. Marocco (f. 
rész), Tanger, Tnpolitama Tunisz 
5 g ként 40 fillér.

Egyiptom, Izrael, Libanon, Palesz
tina, Syria, Tx-ansjordania 5 g-ként 
80 fillér.

Amerikai Egyesül* Államok. Cyprus, 
Gambia, Irak (Mezopt-1 Kanada, Tan
ganyika 5 g-ként 1.— Ft.

Abesszina, Aden, Bermuda szk., 
Egyiptomi Szudán, Erithrea Fr. 
Egyéni., Afr-, Fr. Nyugal-Afrika, 
Haitei, Iran, Kuba, Mexiko, Nigeria, 
Szaudi Arábia, Yemen 5 g-ként 
1.20 Ft.

Aranypart, Brit Szomálifőld Domi
nikánus közt. Guatemala Honduras, 
Kolumbia. Nikaragua, Panama, Por- 
to-Ripo, Venezuela 5 g-ként 1.40 Ft-

Angola, Barbados Belga-Kongo, 
Brazília, Brit Guayana, Brit-Honduras, 
Costa-Rica, Dél-Rhodesia, Ecuador. 
Guadeloupe, Hawai, Kenya, Leeward- 
szig., Libéria, Madagascar Marti
nique, Mauritius, Porlugá -Guinea. 
Salvador, Sierra Leone Trinidad, 
Uganda, Windvard-szig., Zanzibar & 
g-ként 1.70 Ft,

Afganisztán, Argentína Birma, 
Ceylön, Délaf-Unió, Fr-Indokina, In
dia, Malaya, Mozambique Pakisztán, 
Peru. Tibet. Urugay 5 g-kén'> 2.— Ft.

Bolivia, Honkong Macao, Svain í 
g-ként 2.50 F*

Indonézia, Német-Alf.-India. Para
guay 5 g-ként 2-70 Ft

Ausztrália, Chile, FiUöpszigetek, Kí
na 5 g-ként 3 — Ft.

Korea, Mongólia. Uj-Guinea, Uj- 
Zéland 5 g-ként 3.60 Ft.



J&ach Jónás Sebestyén
1950. július 28-án múlt kétszáz éve, 

hagy a nagy német evangélikus zene- 
köttő, orgonista, zongorista meghalt. 
Csak halála után ismerték meg igazi 
hírét, jelentőségét és nagyságát; a 
lipcsei Tamás-templom komoly, gát 
csarnoka, amely annyiszor zengette 
vissza Bach fenséges dallamait, azóta 
nemcsak a modern zene, de egyben 
az egész keresztyén zene szentelt 
helye lett. Különös büszkesége az 
evangélikus egyháznak Bach János 
Sebestyén működése és élete, amelyet 
mindig az Istenben való ábitatos el
mélyülés és hűséges keresztyén alázat 
inspirált. A német nép roppant poli
tikai tragédiája mélységeiről, a fel-^ 
emelkedés útján ezekben a napokban 
visszafordul Bach csodálatos géniu
szához, amely igaz’, szép és huma
nista németséget jelent, nem mint az 
a nemzeti szocialista őrület, amely az 
emberiesség ilyenszerű magasságáról 
a fiach-féle és Goethe-féle németséget 
a vérengzés, a gy’lkolás legsötétebb 
fertőzetébe taszította.

Bach valóban igazabb és tökélete
sebb németséget jelent, mint az a po
litikai és romantikus őrület, amely 
miatt nemzete az elmúlt évtizedek 
során k'tagadtatott a művelt és érző 
emberiség közösségéből. De egyben 
a Bach-fajtájú németek jelentik a né

metség igazabb arculatát is és az ily 
géniuszok világossága mutatja meg 
nemzetének a felemelkedés útját is. 
Olyan tradícióból, olyan hagyomány
ból született ez a nagy művész és ez 
a szerénységében és alázatában olyan 
ritka nagy ember, amely méltó a 
legnemesebb német és reformátort 
emlékekhez,

Freberger, Buxtehude és más temp
lomi orgonistáik hagyományai nevel
ték a fiatal zenész érző lelkét. Hold- 
fénynél másolta a drága kottákat, 
szüntelen szorgalommal és ez a val
lásos és tanulékony szorgalom fokozta 
aztán vakságát, mely élete végén rá- 
köszöntött, éppen azokban az évek
ben, mikor zenéje csodálatos hangjai 
legjobban megvilágították tűnő életét. 
Tizenöt éves korától küzd mereven 
konzervatív családjával, környezeté
vel szemben az egyházi zene meg
újhodásáért. Lüneburgba megy és 
gyönyörű hangjával tagja lesz a Mi- 
hálg-templom kórusának. Most ismer
kedik meg nemcsak a német vallásos 
zenének összes részleteivel, . de kora 
többi nagy zeneszerzőjével is. Ez a 
szüntelenül fejlődő, tanuló gén’usz, 
akiben a lutheri reformáció mélységei 
zenei tökéletességüket ér.k el. egyben 
a legtágabb szellem is és mohón fo
gadja magába a korabeli egész ke-
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reszfyénség összes zene? eredményét. 
Miközben későbbi műveiben tökéle
tessé érik benne az úgynevezett „éjt- 
szakai bensőség“, kitárja lelkét az 
olasz zenének !,s — különösen Vi
valdi, a velencei katolikus pap-zene
szerző gyakorol rá maradandó hatást, 
az a Vivaldi, a „prete rosso“, a „uő- 
rös pap“, aki az oltári áldozat mel
lől is exláz’sában a sekrestyébe sza
lad, hogy egy-egy új zenei q’letél fel
jegyezze és aki a XVIIl. századi Ve
lence vallási lazasága, romlottsága 
közepe!te éppeq a zenében látta meg 
a legtisztább oltqri áldozatot. . .

Változatospak éppen nem volt 
mondható fiach pályája. Szerényen 
viselte plőbb külpnbö?ő k’s német fe
jedelmi udvarokban a szokványos ud
vari zenész állását, hogy azután 
HambufQop, Cellén, Lübecken, Cöthe- 
nen, Weimaron keresztül Lipcsében 
találjon végleges állást a Tamás
templom kántoraként. Ekkorra töké
letessé érett már zenei művészete és 
szerte megismerték műveit ott, ahol 
a hither zeneköltészet virágzott; ven
dége volt Nagy Frigyesnek is és a 
felvilágosodott, hitetlen porosz királyt 
is meghatotta művészete. Igen, ez a 
művészet egészen más volt, mint ko
rának megmerevedett egyházi zenéje. 
Konzervatív kortársa1 azzal vádolták 
szüntelenül, hogy stílusa „egyházelle
nes“ . . .  De éppen ez jelentett olyan 
hatalmas újítást: Bach valóbaa meg
újította az egész egyházi zenét.

Mendelssohn fedezte fel a XIX. szá
zad első harmadában újra Bach gé
niuszát; Schuman egyik legnagyobb 
tisztelője volt; azóta mindenféle Bach-

társaságok alakultak, amelyek nép
szerűsítetek műveit; azóta Bach az 
európai zene legnagyobb újító1, leg
kiválóbb nagyságai közé emelkedett. 
Szakított korszakának konzervatív és 
akadémikus stílusával, a hivő emberi 
lélek igazságát és bensőségél helyezte 
a zene középpontjába. Templom1 
kantátáiban, Mákhé- és János-passió- 
jában elmúlhatatlan hatást gyakorolt 
Beefboyepre js. Wagner „Leilmotiv“- 
jai nem jötypllek vqlpig létre Bach 
nélkül, a polifon és ellenponlos euró- 
pa: zene egyik megalkotója.

Az evangélikus egyháznak dicsősége 
Bach János Sebestyén élete és műkö
dése. Hiszen egész működésével, min
den hangjával a keresztyén igazsá
got és benső séget, a Krisztus iránt5 
odaadást jelenítette meg. De Bach 
nemcsak egyedül a miénk, evangé
likusoké — ezt is ritka büszkeséggel 
mondhatjuk. Bach géniusza elölt meg
hajol az egész keresztyén v:lág, mint 
ahogy ő sem vonakodott sosem el
ismerni és felhasználni a nagy re
naissance és barokk olasz és francia 
katolikus egyházi zeneszerzők műve:t, 
eredményeit, újításait. Bach géniuszát, 
ezt a lutheri tőből sarjadt szabad, 
hű, igaz géniuszt t:szteli a katoliciz
mus is és passióit, kantátáit, orató
riumait gyakran hallják templomaik
ban felcsendülni elragadtatással a 
katolikus hívek is, istentiszteletük 
elemi részeként. Íme, így válik Bach 
János Sebestyén a krisztusi békesség, 
szeretet, megértés és egység jelképes 
alakjává és tökéletes foglalatává, aki
nek szellemében egyesül a széttagolt 
keresztyén világ.



—  Kis Adél, éppen olyan ez a mi városunk, m int am ikor először 
jártam  benne. Rózsa nénm lakodalm ára érkeztünk éppen.

— Édesanyám, nagy a sötétség, — pityereglem én az öblös állomás- 
épület élőit s fogmcogva kapaszkodtam  anyám  kosarába. — Nem vagyunk 
otthon, édesanyám, nagy a sötétség.

— Óh, F iám, — kacagott anyám  — ebben a percben otthon is nagy 
a sötétség. És otthon is, meg köröttünk is. világ lesz csakham ar: Hajnal- 
tündér ráköszönti a jóreggelt.

— Anyám, nem lesz itt soha világosság — siránkoztam  — ilyen 
messzire még H ajnaltündér sem tűd elvilágítani, édesanyám!

Anyám nevetése megpengette a hajnajt-akaró város ezernyi ablakát 
s a kikandikáló cserepes virágok mosolyogva nézegették anyám  száját, 
mint tündértjelző csengetyűt.

Nem is csengetett anyám  h iáb a  mert mire kedves nagyanyám  ékhoz 
értünk, kibukott ám  keleten a messzeség szürke habjaiból H ajnaltündér.
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Anamyvörös hajáró l lefejtette a  fekete pántlikát, aranyvörös haja bele- 
boinladozott a szélbe s olyan tündöklő sugarakat hintett aranyvörös baja 
a messzeségek minden tájára, hogy egyszerre nagyot nyújtózott a világ; 
csak úgy ropogtak a csontjai.

Kedves nagyanyám  szemébe is jócskán jutott a hajnali fényből; ezt 
m indjárt láttam, mihelyt megölelt.

És édesanyám száját sem nézték ok nélkül tündérhivogató Csenge- 
tyűnek a cserepesvirágok, mert lám, alig kacagja el magát anyám a to r
nácon, kilibben ám  hosszú fehér ingben a hangra valaki. Én szédelegve 
bám észkodom: Mi ez? H át két H ajnaltündér van? Vagy lánya lehet a 
H ajnaltündérnek ez a kiváncsi kis csudaság, oki az ajtóban áll két 
ragyogó szemmel meg olyan hajjal, mintha Hajnaltündért lopta volna 
meg?

— Ne ügyetlenkedj, kis fiam — koppintott fejen anyám vidáman — 
öleld meg a  te húgodat! AdéLka ő, Rózsa nénéd urának, Antal bátyádnak 
kistestvére s neked is testvéred.

Én persze csak álltam, mint az jó tuskóhoz méltó s mivel te, Adél, 
rámmosolyogtál szépen, duzzogva morgolódtam-

— Nekem ugyan nem testvérem!
Nem is barátkoztunk mi meg igazság szerint másnap sem. ő k  pedig 

lett volna a barátkozáshoz bőven: olyan idő volt, olyan vasárnapi nap, 
hogy olyan csak a teremtéskor, a hetedik napon volt még egy, mikor az 
Ur megpihent egy pázsiton.

Kedves nagyanyám  háza tövében húzódott a pázsit; városszéli házat 
adott az Isten Kedvesnek, szénaszagú kicsi hajlékot, hogy —, ha m ár 
mindenkép a városba kényszeredett — ne érezze magát bírhatatlanul rosz- 
szul a kövek között.

Könnyű volt hát kiülnünk a kéken lebegő végtelen ég alá. Szellő 
dudorászott, ezernyi ezer fűszál bólogatta az ütemet; fehér pásztortáskák 
sok piciny szíve ciripelt, s a csillagvirág szirma halkan muzsikált.

Kicsi pillék, m int öröm ükben a földről égbeszökkenő virágszirmok, 
a kékenlebegő végtelenbe szálltak. Minden élt, minden dalolt a nyári ára
dásban, és csudálatoskép csend volt mégis. Jobbról a tavakra balról a sok 
kicsi házra és a  felmeredő nagytem plom ra különös-különös fátyolos 
remegést borított a nap. És csend volt, de nagyon.

Nevetésed, Adél, összetörte a csendet. Csúfolódva nevettél s rámnéz- 
tél egyre. Szerencséd, hogy közbül ült az öcskös —, aki héttel előbb érke
zett, m int én — , mert ha te ülsz mellettem, bizony odakorcolok egyet az 
aranyba jadra. Dehát lusta voltam felállani s mivel nem ismertelek el 
rokonom nak, odam orogtam  az öcskösnek:

— Kérdd meg tőle, mit nevet?
öcsém  buzgó közvetítő volt:
— Adél! azt kérdi, mit nevetsz?
— ő t  nevetem, mondd meg neki — súgtad öcsém fülébe.
Piros lettem.
—  Te, Laci! — s úgy szóltam, ahogyan a bátyám  szokott, ha nevetik. 

— Mondd meg neki: ha engem nevet, akkor m ár nem is él!
— Te Adél, még jobban rákezdettél s én csípőre tett kézzel ugrottam  

eléd —, ahogyan a bátyám tól láttam  verekedéskor.
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__ Nevetsz még? Mi? — S olyat csavartam  a ta ro d o n , hogy rögtön
orrabuktál a fűben. S én hüledezve láttam, hogy nem sírsz, csak a neve
tést folytatod lankadatlan.

— Hogyne nevetnék — szol táji, m ikor k ifárad tál — hiszen te fiú 
vagy és mégis lánynak látszol.

Én a lábam szárára pillantottam  hirtelen, s megnyugodva láttam, hogy 
nadrágban vagyok.

Másutt volt a hiba. __
— A hajad!
Zavarodva kaptam  fejem hosszú díszéhez s elémderengett az otthoni 

vita. Anyám is nevetett a m últkor és szájából —, mely a kacagás k im erít
hetetlen forrása — dalosán bugyogolt elő a szó:

— Gyere, hadd vágóin le a hajad, kisfiam, ne járjon leányok m ódján 
egy nyolcéves legény.

De apám pajzsot emelt a hajam  elébe:
— Rákóczinak is válligomló haja volt, — mondta csendesen.
Maradt hát a hajam  s ime. most megcsúfoltatott.
— Rákóczinak is válligomló haja volt, dörögtem rád, Adélka; de te 

nem hagytad, hogy fejem re emeljem tárbatiport hajzatom at.
— Te mégsem vagy olyan, mint valami Rákóczi, hanem  m int valami 

lány!
— Én maga Rákóczi vagyok, kiabáltam, — hajam  le nem vágatom, 

te meg elhallgass, m ert a te hajad bizony nem  m arad a fejeden egyéb
ként!

Hanem délben addig sündörögtem a konyha körül, amíg anyám  jól 
összefürkészett a két nevető búzavirágjával:

— Mi baj, fiiam?
— Édesanyám, le kellene vágni a hajam at!
— A hajadat, kedves? Hát Rákóczi hova m arad?

— Nem Rákóczinak néznek, anyám  — szipogtam — , hanem leánynak.
Édesanyám megsimogatott fürge kis kezével s délu tánra se Rákóczira, 

se lányra nem hasonlítottam , de kuglikolyóra annál inkább.
Miután ilyenkép megnyesegettél, semmi akadálya nem lehetett annak, 

hogy együtt játsszunk a pázsiton. Vadászt, meg vadászinál. Előzőleg Lackó 
volt a vadász, dehát én erősebb voltam és Laci a fiunkká töpörödött. 
Persze nem sokáig haragudott rád  a zsugorodásért Laci, m ert hát lehet * 
haragudni a napsugárra? . . .

Én sem m aradtam  sokáig erős. Vagy hatesztendő múlva, m ikor kezd
tem nagylegénynek érezni magam — s kézzel lábbal hadonászva védel
meztem az «elnyomottak» igazát, sudár bátyám  magasra emelgetett kezé
vel, Kinizsi karjának méltó párjával, hogy kedvemre kikalim pálhassam  
magam a levegőben. Egy alkalommal nevetve szóltál:
; — Emelj fel engem is, Jani!

Én akkor nem nevettem veled, mert éreztem, hogy vadász többé nem 
lehetek, csupán vadászfi. Dehát csak addig haragudtam  rád, míg rám  
nem kacagtál, Adél.

Csakham ar Jani is lemaradt. Nagybátyánk, Pali bátya, katona volt 
épp s mi több, huszár. Két kemény kis csillag, sarkantyús csizma, bajúsz 
és egyéb. Egyszer csak azt tapaztalta .Tani, hogy olyan a nevetésed, mint-
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ha Pali bátyám  sárkány Iájától leste volna el a csengés tudom ányát. De- 
hát Jani sem haragudott Rád. Akkor sem, am ikor keresztapja lett a leány
kádnak, Pali bátyám  kislányának — , mert hiszen lehet-e haragudni 
a napsugárra? . . .

— Nem lehet, Adél, kiváltkép most, hogy itt áll az ember az új 
falakkal ragyogó állomáson s eléberémlik egy szeptemberi délután, am i
kor itt állt az em ber az omladék s a füst között — a sö té tben . . .  Mert 
nagy lett a sötétség a mi városunkban, am int drágafényű aranyhalad
örökre betemették a romok . . .

S ina vérszívó gazok a kicsi lányod tündérhaját is a rom okkal sze
retnék ti portálni, kis A d é l! . ..  Csakhogy az egyszerű emberek, a mi vé
reink, akiknek kezenyoinán állomások emelkednek, hidak csillognak, 
gabona özönlik áldott kenyérré — az egyszerű emberek elátkozták a sötét
séget s a korm ot — s a kék eget szeretik, a dúdoló szellőt szeretik, a csil
lagvirágot s a hajnali fényt! A fényt, a tisztaságot, a napsugár melegét: 
a kicsi lányodat, kis Adél . . .  S kemény karokkal állják körül pici Adélt 
— s ők az erősebbek! . . .  Bárm ikép acsarkodik is a  lárm a, s bárhogy 
fenekedik a sötétség . . .

— Ragyogd be hát te is szép kék egünket — üzend a Fényt —1 
odaátról. — Isten napsugara, kis Adél! . .

P o s ta i  d í j szab ás
Levél: Helyben 20 g-ig 30 fillér, 

250 g-ig 60 fillér, 500 g-;g 1 f t.
Vidékre és Csehszlovákiába 20 g-ig 

60 fillér, 200 g-ig 1-20 Ft, 500 g-ig
2.— Ft. Külföldre 20 g-ig 1.— Ft,
további 20 g 60 fillér.

Levelezőlap: Helyben 20 fillér, vi
dékre 40 fillér, külföldre 60 fillér.

Képes levelezőlap: 5 szavas üdvöz
letlel bárhova 20 fillér-

Ajánlási díj: Belföld és Csehszlo
vákiába 1.40 Ft, külföldre 2.— Ft.

Expresszdíj: Helyben 140 Ft, belf. 
külső kézb- kér. 6.— Ft, külföldre 
2.— Ft.

Tértivevény: 1.— Ft.
Nyomtál vány: Belföldre 20 g-ig 12 

fillér, 50 g-ig 20 fillér, 100 g-ig 30 
fillér, 250 g-ig 40 fillér, 500 g-ig 60 
fillér, 1000 g-ig 1.50 Ft, 2000 g-ig 
2.80 Ft, 3000 g-ig 3.50 Ft. Külföldre 
50 g-ig 20 fillér, további 50 g 20 fillér.

Áruminta: Belföldön 50 g-ig 20 
fillér, 100 g-ig 30 fillér, 250, g-ig 40 
fillér, 500 g ig 60 fillér. 1000 g-ig 
1.50 Ft. Külföldre 100 g-ig 40 fillér, 
további 50 g 20 fillér.

Postautalvány: Belföldön 50 Ft-ig

70 fillér, 100 Ft-ig 1.— Ft, 500 Ft-ig 
2.20 Ft, 1000 Ft-ig 3.20 Ft, 2000 Ft ig 
5-20 Ft. 5000 Ft-ig 13.20 Ft, 10.000 
Ft-ig 25.20 Ft.

Csomagok: Belföldre 5 kg 3.— Ft, 
6 kg 3.30 Ft, 10 kg 4.— FI, 11 kg 
4-40 FI, 15 kg 6.— Ft.

Csomagok kézbesítési díja: 5 kg-ig 
50 fillér, 10 kg-ig 1.— Ft, 20 kg-ig 
1.50 Ft, 55 kg-ig 2.— Ft.

Gyümölcsszál iüás: A rendes cso
magpostának 50%-a-

Kis csomagok: Csak külföldre 250 
g*ig 2.— Ft, további 50 g 40 fi Hér.

Utánvétel: 50 Ft-ig 90 fillér, 100 
Ft-ig 1.20 Ft, 500 Ft-ig 2 40 Ft, 1000 
Ft-ig 3-40 Ft, 2000 Ft-ig 5 40 Ft, 
5000 Fl-ig 13.40 Ft, 10.000 Ft-ig 
25.40 'Ft.

Távirat: Helyben 10 szóig 2— Ft, 
további 1 szó 20 fillér. Vidékre 10 
szóig 4.— Ft, további 1 szó 40 fillér. 
Díjnyugta 60 fillér.

Táviratlevél: 25 szóig 4— Ft, to
vábbi 1 szó 16 fillér.

Távbeszélő díjszabás: Helyi beszél
getés Budapesten 60 fillér, vidéken 
50 fillér.

64



li R E F O R M Á T U S  KONVENT

SAJTÓOSZTÁLYA
ajáisSia:

A magyar protestantizmus öt éve .............................  10.— Ft
Barth Károly: Evangélium és törvény .........................  2.29 „
Barth Károly: Istenismeret és istentisztelet .............. 10.— „
Barth Károly: Kis dogmatika .........................................  12.50 „
Bereczky Albert: Boldogok .................................. ........ &>— „
Bereczky Albert: Két ítélet között, fűzve I/Il................. 32.— „
Bereczky Albert: Két ítélet között, kötve I/Il.............  45.— ,
Farkas—Kádár—Pákozdy: Az Ige egyházának szol-

gálata ............................................................................ 1.— „
Kádár Imre: Az egyház felelőssége Izráelért . . . . . . . .  2.— ,,
Kádár Imre: Szedjétek össze a maradékokat .............. 5.— „
Kádár Imre: Zsidónak először meg görögnek .......... 15.— „

\

Kempeni Tamás: Krisztus követéséről, kötve . . . . .  18.— „
Makkai Sándor: Egymás terhét hordozzátok 1.50 „
Makkai Sándor: Élő gyülekezet ..........  20.— „
Mátyás Ernő: János evangéliuma magyarázata 36.—
Pákozdy László: Egyházpolitikai események a „szent

évben“ ....................... .......... .....................................  1.— „
Péter János: Az Ür pedig (Jónás p ró fé ta i.............  2.— .,
Péter János: Eligazodásunk .........  1-— „
Zsitkov: Evangéliumi keresztyének a Szovjetunióban 3.50

A ján la to s  a k ö n y v ek  á r á t  a S a jtó o sz tá ly  40.526 sz. 
c s e k k s z á m lá já ra  b e fiz e tn i. A k ö n y v ek  sz á llítá sa  

p o rtó m e n te s .

REFORMÁTUS KONVENT SBJTŰOSZTÁLYÁ
BUDAPEST, XIV., ABONYI-U. 21.



Ivan Szergejevics Turgenyev
Ezernyolcszáztizenyolcban szüle

tett és ezernyolcszáznyolcvanhárom- 
ban halt meg, — hatvanhét évvel 
ezelőtt, az orosz irodalom  nagy 
klasszikusa, Ivan Szergejevics T u r
genyev. Már kora ifjúságában fo
gadalmat tett, hogy egész életét a 
jobbágyság felszabadításáért folyó 
küzdelemnek szenteli és fogadalmát 
becsületesen beváltotta. Irodalmi 
m unkásságát, életének egész alkotó 
tevékenységét a hűbériség éá az 
önkényuralom  járm ában nyögő 
orosz nép szabadságáról alkotott 
gyönyörű álma ihlette.

Turgenyév finom érzésű műyész, 
ragyogó tollú író volt és kiemel
kedő alakja a tizenkilencedik szá 
zad orosz társadalm ának Műveiben 
kifejezésre juttatta kora orosz éle
tének alapvető kérdéseit. Elbeszé 
léséiben és vázlataiban, — amelye
ket «Egy vadász feljegyzései» című 
könyvében gyűjtött ősze — . rész
letesen és hűen mondja el a jobb

ágyok keserű életét és m utatja a 
pusztuló orosz nemesség rossz ef- 
kölcseit.

Egész sor halhatatlan regényt írt 
Turgenyev, alkotóm unkájának je 
lentősége és hatása rendkívül nagy 
volt hazájában. A haladó orosz 
fiatalság szellemi vezérének tekin
tette a kiváló írót, követte politi
kád tanításait és forradalm i célul 
tűzte ki azokat: a jobbágyság fel
szabadítását, a földkérdés megoldá
sát.

Turgenyev csodálatosan bánt az 
orosz nyelvvel. — «Turgenyev, 
Tolsztoj, Csernyisevszkij és Dobrol- 
jubov nyelve nagy és hatalmas* ír« 
ja Lenin s ebben a névsorban T ur
genyev szerepel elsőnek. Művei 
már életében óriási népszerűségnek 
örvendtek külföldön is — egyike 
volt a világirodalom legbecsültebb 
és legolvasottabb íróinak és ma 
is az.

Turgenyev:

A l e v e s k e
Meghalt az özvegyasszony húsz esztendős, egyetlen fia, a legdolgo

sabb legény a faluban.
A falu úrnője hírét vette az özvegy gyászának és temetés napján 

elment hozzá meglátogatni.
A viskó közepén állt az asztal mellett és jobbkezének kimért mozdu

lataival (a balkeze üresen lógott le) egy kormos fazék fenekéről üres leves
két kanalazott lassacskán.

Az özvegyasszony arca beesett, elgyötört, kivörösödött szeme duzzadt 
volt . . .  de állt szálegyenesen, m int a templomban.

„Uram isten — gondolta az úriasszony. — Ez képes enni ily e n k o r .. .  
mégis csak durva lelkek ezek.“

És eszébe jutott, hogy m ikor az ő kislánya meghalt, kilenchónapos 
korában, ő lemondott arról a gyönyörű nyaralóról Pétervár közelében és 
tLZ egész kánikulát a fővárosban töltötte.
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Az asszony tovább’ kanalazta a levest.
Az úrnő végre is nem állhatta, megszólalt:
„De Tátyána! Az istenért! Csodálkozom rajtad! Hát te nem szeretted 

a fiadat? Hogy nem vesztetted el az étvágyadat? Hogy van most kedved 
levest enni?“

— Az én Vászja fiam elhalálozott — felelt csendesen az asszony és 
ú jra  keserű könny csurgott beesett orcájára. — Én sem élek m ár sokáig — 
hiszen élő testemről esett le a fejem. De a leveske azért ne m enjen kárba; 
ha m ár egyszer só is van benne.

Az úrnő erre vállat vont és ellibegett. Mert hiszen őneki a só nem 
került semmibe.

Turgcnycv:

Majd meglátjuk . . .
Micsoda apró semmiség képes 

néha egész valónkat áthangolni!
Gondolatokba merülten járkáltam  

egyszer az országúton. Nyomasztó 
előérzet szorongatott, csüggedés vett 
rajtam  erőt.

Felpillantottam . . .  Előttem, két 
magas jegenyefasor között, nyílegye
nesen a messzeségbe futott az út.

Es azon át, márm int ezen az 
úton, a tündöklő nyári nap arany
fényében alig tíz lépésnyire előttem 
ugrált libasorban rangosán, h a r
ciasán öntudatosan egy verébcsapat.

Közülük különösen az egyik olyan 
bögyösen dülilesztette ki hordócs-

kányira a csöpp hasát és olyan 
hetykén csiripelt, mintha övé volna 
a világ. Tisztára hadvezér!

Pedig hát ezalatt a magas égen 
ott keringett a héja, az a héjam a
dár, amelyiknek talán éppen ezt a 
világverőt kellett légyen bekapnia.

Odianéztem és elnevettem magam: 
kiegyenesedtem — és mintha eifuj- 
ták volna borús gondolataimat: 
minden tmerő bátorság, életszeretet, 
életöröm költözött belém.

És még ha, ha én fölöttem is ott 
kereng az én héjám  . . .

— Majd meglát juk, ki az erősebb, 
az ördög vigye el.

Budapesti kerületi Tanácsok
I. kér. Krisztina-krt 155. — II. 

kér. Fő-utca 3. — III. kér. Fő-tér 
3. — IV. kér. Újpest, Szent István- 
tér 14. — V. kér. Honvéd-utca 20. 
— VI. kér. Eötvös-utca 6 . — VII. 
kér. Csengery-utca 11. — VIII. kér. 
Baross-utca 65—67. — IX. kér. 
Bakáts-tér 14. — X. kér. Szent
László-tér 29. — XI. kér. Verpe
létiéit 3. — XII kér. Böszörményi
ül 23. — XIII. kér. Béke-tér 1. —

XIV. leér. Pétervárad-utca 2. —
XV. kér. Rákospalota, Hubai Jenő-
tér 1. — XVI. kér. Sashalom, H a
vas-utca 35—37. — XVII. kér. Rá
koskeresztúr, Pesti-út 8 6 . — XVIII. 
kér. Pestszentlőrinc, Városház-utca 
14— 16. — XIX. kér. Kispest, Pe- 
tőfi-tér 18. — XX kér. Pestszent- 
erzsébet, Kossuth Lajos-tér 1. —
XXI. kér. Csepel, Szent Im re-tér 
10. — XXII kér. Budafok, Dózsa 
György-tér 11.
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Ü dvösségünk esztendefe
A term észet éve kétségtelen je 

lekkel, szabályos iisanétlpdésben 
folytatódik életünkben, A rijgyfa- 
kadás, zöldelő vetés, bulió falevél, 
csípős szelek és hótakaró világosan 
ju ta t j á k  a term észet évét. Isten: 
nek csodálatos terem tő és gondvi
selő rendje nyilatkozik meg benne, 
ő  m ondotta: amíg a föld áll, ne 
szűnjék meg vetés és aratás, fagy 
és hőség, nyár és tél, nappali és 
éjtszaka. Amig a világ világ, ez így 
is fog folytatódni.

fíem úgy az egyházi év. Ennek 
ism étlődő szakaszait nem a term é
szet jelei, nem sárguló lomb és hó- 
pelyhek hullása jelzik. Az egyházi 
esztendő Isten nagy gondolatainak 
és elhatározásainak hordozója. H a
tárkövei kegyelmének tettei m utat
ják , melyet fiában, a Jézus Krisz
tusban nyilatkoztatott ki.

Természetet és kegyelmet nem 
lehet hát felcserélni, vagy egy
mással helyettesíteni. A term észet 
éve s az e^ ház esztendeje nem 
esik e '- ’be, hanem  különböző a 
kezdetük és más-m ás eredm ényeik 
vannak. A hit nem a földi történé
sekhez, hanem  az örök Isten igéjé
hez fordul. Az adventi harangszó 
ny itja  meg az egyházi esztendő 
tem plom kapuit, am elyen ha be
lépsz, Isten elmond néked m indent, 
am i üdvösségedre szolgál!. Igéje ál-

tál Isten a nagyünnepek, kará
csony, húsvét és pünkösd s a hoz
zájuk fonódó csendes idő alatt a 
keresztyén tanítás s az üdvösség 
kpskgny útjának gazdag világi}ba 
vezet be. A gyülekezet egyre mé
lyebben gyökerezik be általa Isten 
szavába. 1' éz időkben iránym u
tatóvá, a hit tom pa'ásakor kérlel
hetetlen ösztönzővé válik.

Ezen épül a gyülek. et élete A 
hit ú tja  itt táru l ki, a konfirm an
dus ifjúság itt nő a gyülekezőibe, 
idegen körül ez által válik me
leggé az egyház élete. Nem vélet
len, hogy a művészet, zene, költé
szet annyi ösztönzést kapott belőle 
s hogy a nép ősi szokásai olyan 
meleg természetességgel és élet
szerű közvetlenséggel fonódtak az 
egyházi év eseményei köré.

Ne zavarjanak a latin nevek. 
Qseink hitének mélyből búgó ha
rangja kondul benne. Az ő vállu
kon épül tovább a Szentlélek által 
örök, új form álással az egyház 
élete.

Jö jj s ahogy múlik az egyház 
esztendeje, vasárnapról-vasárnapra 
nézzünk be a megnyíló ablakokon 
Isten országának rendjében s látni 
fogod, hogy oszlatja villám villám 
u tán  a sötétséget, míg minden hit 
világosságában nem tündököl.



A karácsonyi ünnepkör
A hitpj rendszerint rejtett vagy 

nyílj vágyódás előzi meg. 
re, valakire vágyunk. Horpályb-m 
a szived s a szobád. A bűn bizony
talan, kínzó homálya ez. De valaki 
jón! Kopognak s nyílik az ajtó  Ez 
a pillanat az advent. Kiáltás hang
zik: Krisztusod jön! (-Í. advent, 
Mt. 21:1—9.) De nem csak jön, ha
nem egykor vissza is jön. Ezért vi
gyázzunk, hogy az adventi vára
kozás ne a tétlenség ködében tel
jék, hanem a szüntelen készenlét
ben, ahol a kod eloszlik s a hit ő r
ködik. (2. advent, Luk. 21:25—36.) 
A hit minden üzenetébe befészke- 
lődik a kétely, mint Keresztelő Já 
nos kérdésébe is. (3. advent, Mt. 
11:2—10.) Te azért ismerd fel 
Krisztust tetteiben, am iket érted 
végzett. Ezt teszi Keresztelő János 
is az ó- és új testam entum  küszö
bén: Krisztusra mutat. (4 advent, 
Ján. 1:17—28.) ő  jön, a dicsőség 
ura. Ez csillapít te minden vágyó
dást. Nyissátok meg hát a kapu
kat! Vigyázz, nehogy a karácsony
ban érkező Gyermek csupán a 
szenteste gyertyafényének hangu
lata által lopózzék a szívedbe. 
Egészen tárd ki szívedet a szent
estén is, am ikor gyertyafényes 
tem plom okban és otthonokban 
hangzik — és hangozzék is el — 
a pásztorok éjtszakájának törté
nete. Ez szql

karácsony elsp napjának öröm 
üzenetében is (Luk. 2 :1— 14.) Ki
nyílt egészen az adventi ajtó s be
lépett Ö „Ma született nektek . . 
Krisztus nekünk született, nekünk 
adfa Isten, vele ajándékozott meg, 
a mi testünket ölti m agára, a mi 
u tunkat já rja , a mi bajainkat és 
betegségeinket hordozza, nekünk 
segít. Az ő nevét hívják csodála
tosnak. tanápsosnak, erős Istennek, 
békesség fejedelm ének. Elpttp té r

del le az egyház a pásztorokkal 
együtt karácsony m ásódnapján 
(Luk. 2:15—20), akiben Isten ir 
galma hajlik  felénk. A karácsony 
utáni csendes napok is ehhez csat
lakoznak s így visszük a világi 
időszám ítás eszteridővéeét hálával, 
bocsánatkéréssel és im ádsággal Is
ten elé.

Az újév Krisztus nevenapja (Luk. 
2 :21 ), am ikor nyilvánvalóvá lesz, 
hogy az ótestam entum i ígéret örö
kébe lép. Aki hisz benne, az Isten 
népéhez tartozik. Január 6 -ika is
mét ünnep. Epijániász, azaz m eg" 
jelenés ünnepe (három királypk, 
vagy vízkereszt), (Mt. 2:1— 12), 
am ikor a  jászol fénye belevilágít 
a széles yilágba. Dávid háza szűk
nek bizonyul, nem  tud ja m agában 
tartani. Mint ahogy a pogánypk 
keletről jöttek, hogy im ádják őt, 
úgy ak a rn ak  ma is a távoli föld
részekről jönni, hogy Krisztust tisz
teljék. Missziói szolgálatunk ál
dozva és im ádkozva akarja  nekik 
az u tat m utatni.

Ezt követi legfeljebb h a t vasár
nap  a szerint, hogy húsvét m ikor
ra esik, m ert húsvét mindig az első 
tavaszi holdtöltét követő vasárna
pon van, (Eszerint bővül, vagy 
rövidül a  szeritháromsági vasárna
pok száma.) Ezek a  vasárnapok 
bevezetnek Jézus életébe, eszünkbe 
vésik szavait, tetteit és befejeződ
nek Krisztus megdicsőülésével. (Mt. 
17:1—9.)

Itt m ár húsvét felé fordulunk, 
három  vasárnap különleges ünnepi 
jellege nélkül. Hetvened, hatvanad, 
ötvened vasárnapja végül Krisztus 
első szenvedés-nyilatkozatát hozza. 
(Luk. 18:31—43.)

A húsvéti ünnepkör
Mint karácsonyt az advept. úgy 

húsvétot a böjt vezeti be. Zsóltá- 
rqkból vett latin szavak jelölik 
vasárnapjait. Régente ezen zspítá-
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rak  éneklésével nyitották meg a 
böjti istentiszteleteket. Ezek: invo- 
cauit (Zsolt. 91:15), reminiscere 
(Zsolt. 25:6), oculi (Zsolt. 25:15), 
laetare (Es. 66:10), judica  (Zsolt. 
43:1) és palmarum, am ely nevét a 
Jeruzsálem! bevonulás pálm aágai
tól kapta.

Ezek a vasárnapok — passiióna- 
poknak is nevezik — egy-egy lép
cső a kereszthez. Aki Jézushoz 
akar menni, annak komolyan kell 
előkésziitinié, m int a megkísértéis 
története m utatja. (Mt. 4:1— 11).. 
ő  maga is ott lelt győzedelmes, 
így indult ő  minden baj könyörü
letes üdvözítőjeként, növekvő harc
ban, ham is várakozások és rú t gya- 
tázkodások közepette. (Mt 15:21— 
28; Luk. 11:14— 28; Ján. 6:1— 15; 
Ján. 8:46—59.) Így vonul be Je
ruzsálem be a szenvedéshez és ha
lálhoz. így érkezik el a  maga bű
néről és Jézus szenvedéséről el
mélkedő gyülekezet is (181. ének) 
a nagyhét m egrendítő eseményei
hez. A hívő ember ezeket a napo
kat egészen megváltó Urához fű
ződve éli át. Ezekben a napokban 
gyakran és. szívesen olvassa a szen
vedéstörténet részleteit sorban.

Ezeknek a napoknak soraiból 
emelkedik ki zöldcsütörtök, am i 
nevét azért kapta, m ert a régi ó- 
testam entom i törvények szerint a 
zöldfőzelékeik nap ja  volt. Csak este 
került sor a bárányvacsorára. 
U runk is ígv tett ezen a napon, 
m int ártatlan, vétkeinkért megöle
tett bárányt, önmagát osztotta szét 
az utolsó vacsorában. Ezzel kezdő
dik meg voltaképpen súlyos nagy 
küzdelme az este és éjtszaka ese
ményeiben, hogy fel v irradjunk

nagypéntekre, am ikor nem volna 
szabad mást tenni, m int könnyesen 
nézni, nézni a keresztet, melyen 
elhangzik a 'legnagyobb isteni üze
net, a  világtörténelem  legdöntőbb 
szava: elvégeztetett! Isten nagy bü-

•

nösöket-mentő műve 'elvégeztetett. 
Értem  és érted, az én üdvösségem
re és a tiédre. Itt zeng Isten leg
hatalm asabb prédikációja: ennyire 
szerette ö a világot.

A nagyszombati döbbent csend 
után, am ikor hitvallásunk szerint 
aláiszáll a poklokra, következik 

húsvét diadala. (Mk. 16:1—8.) 
,.Krisztus feltám adott“ szerteliang- 
zó vigasztalása, öröme és rem ény
sége, am ikor „elnyeletett a  halál 
d iadalra“. Üj nap virrad ránk  s az 
egyházra. Minden kétségen és bű
nön át utunk lehet é ö Urunkhoz. 
Ezt a reménységet önti Jézus hús
vét m ásnapján az Emmaus felé 
menő bús tanítványokba (Luk 24: 
13— 35). Felnyitja a mi szemünket 
is. hogy m egism erjük őt. Betelje
sül a tanítványi kérés: „m aradj
velünk“. A húsvét utáni vasárna
pokon  m ár erről beszélnek: Krisz
tus, a feltám adott, az övéinél.

A latin nevek ősi harangja kon- 
dul ism ét az igéből vett elnevezé
seken. Ezek a vasárnapok nevei: 
Quasimodogeniti (I. Pét. 2 :2 ), 
vagy fehérvasárnap. Ján. 20:19— 
31. Ezen a napon keresztelték az 
őskeresztyének idejében a fehér- 
ruhás Krisztushoz térteket. Miseri- 
cordias Domini (Zsolt. 32:5), Ján. 
10:12— 16. Jubilate (Zsolt. 6 6 :1): 
ujjongjatok! Ján. 16:16—23. Can
tate (Zsolt. 98:1): énekeljetek az 
Úrnak új éneket! Ján. 16:5— 15. 
Rogate (Ján. 16:23— 30) az im ád
ság vasárnapja, míg végül a hús
véti ünnepkör bezárul a

m ennybem enetel napjával, Jézus 
feltám adása utáni 40-ik napon. 
(Mk. 16:14— 20.) Jézus visszatér 
az Atya örök birodalm ába, mi pe
dig teljes várakozással tekintünk 
rá, m ert Ő nem csak el fog jönni, 
de velünk van minden napon. 
Utolsó meghagyásának ez a lé
nyege: misszió s abból az egyház 
felépítése.
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A pünkösdi ünnepkör
rövid előkészülettel kezdődik, 

m ert aki a hegytetőre felért, nincs 
messze a  hegy egyes, kiemelkedő 
csúcsaitól.

Exaudi (Zsolt. 27:7) igéje (Ján. 
15:26— 15:4) a Szentlélek jövetelé
vel vigasztalja a tanítványokat 
U runk hazam eneíeléért.

Pünkösd  vasárnapjának üzenete 
(Ján. 14:23—31), hogy Isten gaz
dagon és naponta adja Szendéikét 
m indazoknak, akik őt erre kérik. 
A Szentlélek az egyházát lakásává 
és müvelyévé teszi. Hívja, gyűjti, 
megvilágosítja és az építésben 
m egtartja a gyülekezetét, pünkösd
hétfő üzenete szerint is. (Ján. 3: 
16—21.)

T rinitász, vagy Szentháromság 
vasárnapja utal a víztől és Szentié
lektől való újonanszületésre. hogy 
a készenáló adom ánnyal és örök
séggel élni tudjon a  hívő (Ján. 3: 
1— 15; I. Pét. 3:5).

Eddig a gyülekezet ura állott a 
középpontban. Elm .dotta, mit 
végzett ő az emberben, az ő gyer

mekeiben. illetve g v V ’kezet'ben. 
Középpontba most az Űr gyüleke
zete kerül. Amit a prédikációkból 
nyerünk, azt az életbe kell beépí
tenünk. A csirának szét kell re- 
pesztenie burkát és gyökeret kell 
eresztenie. Isten nagy tetteiről ha l
lott eddig a gyülekezet. Most meg
tanulja, hogyan forr össze ezzel a 
cselekvő Istennel. Ezeken a hosz- 
szúra nyúló vasárnapokon mélyül 
el és épji az ige állal a gyüleke
zet, a hallottakon és tanulja kon 
lelkileg gyarapodva. Isten külön
féle erőket ébreszt, célokat mutat, 
tökéletesíti az övéit Csak néhány 
ünnep lép ki a sorból. Köztük 
egyik se Krisztus-ünnep.

Az aratási hálaadó ünnepen  a 
gyülekezet megköszöni Istennek a 
föld gyümölcseit és kéri, ne en
gedje az emberi szívet elbizakodni, 
hanem  nevelje arra , hogy hála
adással élvezze napi kenyérét.

A reformáció napja  Isten a ján 
dékára és feladatainkra egyaránt 
rávilágít, am it a reform ációban 
kaptunk.

H alottak vasárnapján  az egyházi 
év utolsó vasárnapján  az egyház a 
sírok mellé áll azért, hogy tovább
vezessen. Nem halotti gyásszal 
zárja az üdvösségről prédikáló 
évet, hanem éppen azt veszi észre, 
hogy a földieken át lehajtja  fejét 
az örökkévalóság. Isten adja az üd
vösséget és követeli a számadást.

Azt m ondottuk, hogy az egyházi 
esztendő nem födi a term észet évét 
és egymást ki nem egészítik. Mégis 
van egymás szám ára m ondanivaló
juk. |gy

népünk ünnepei
sem mennek el hangtalanul az 
egyház népe mellett sem. Március 
15 szabadság és április á-i felsza
badulási ünnepünk  abban az ün
nepszakban beszél az em beri kéz, 
törekvés, harc és vér által szerzett 
népi szabadságról, am ikor Isten 
népe a bűn alól, Krisztus vére á l
tal szerzett szabadság felé tekint. 
Május 1, a m unka ünnepe  a szent- 
három sági vasárnapok küszöbén 
beszél a dolgozó nép nagy ügyéről, 
lelkes akarásáról, s amíg a szent
háromság! vasárnapok beszélnek a 
Szentlélek állal megvalósuló ke- 
keresztyén életről az augusztus 20-i 
alkotmányünnep  a rró l a hataanas 
eredm ényről szól, am it a szabad 
nép szabadságának alkotm ányául, 
jövőjének és jelenének is alapok
m ányául, a való élet norm ájául 
ígéret és valóságként lefektetett.

Koren Emil
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Szerető szívek
Irta: Andai László

Egy barátom , az ism ert festő 
mesélte ezt a kis történetet. — Ifjú  
legény ke voltam abban az időben, 
éppen pelyhédzemi kezdett a baju
szom helye, m ikor ellenállhatatlan 
kényszert éreztem, hogy a nyilvá
nosság elé lépjek avval a tizenöt
húsz képpel, amelyeket fiatalos 
hévvel a vászonra kentem. Velem 
is csak úgy volt, mint m inden kez
dővel, aki még nem  tud ja szabatos 
form ában és érthetően kifejezni 
mit érez és így bizony az ón alko
tásaim  sem voltak egyebek, mint 
zabolátlan stílusú gyatra kis m á
zol mán}rok, amelyekben, — m int 
gyakorlatlan gyorsíró a jegyzetei
ben, csak magam tudtam  olvasni. 
Ma persze nem csodálkozom rajta , 
hogy az összes kiállítások vissza
utasítottak, de akkor nagyon fel
háborodtam  ezen és elhatároztam , 
hogy m ajd csak azért is m egm uta
tom az uraknak .

Ügy gondoltam bárm elyik m ű
kereskedő boldog tesz, ha nála ren
dezem meg a kiállításom  és bom
basikerről álmodoztam, ám de itt is 
hideg zuhanyként ért a valóság. A 
m űkereskedők ugyanis — m iután 
megnézték képeim, ridegen nem et 
m ondtak és térdig lejártam  a lá
bam, ainig valahol kinn! a külvár 
rosban rábukkan tam  Balázsovits 
bácsira. T ulajdonképpen an tikvá
rius volt az öreg, de képek eladá
sával is foglalkozott és csekély 
bér ellenében hajlandónak m utat
kozott helyiségéből egy részt ren 
delkezésemre bocsátani. Bár a sze
rény bérösszeg kéthavi zsebpénzem

felemésztette, mégis boldog voltam, 
m ert m ár másnap ott díszelgett a 
kirakatban egy hatalm as plakát, 
persze az ón rajzom :

„Váradi Péter képkiállítása 
szeptem ber 10—25-ig.“ 

ügy gondoltam helyes lenne, ha 
Balázsovits bácsi, mint a kiállítás 
rendezője, meghívná a lapok mű- 
kritikusait, de az öreg erre nem 
volt hajlandó és kijelentete, hogy 
örüljek ha nem kerül kritikus a 
képeim közelébe. Ma m ár hajlandó 
vagyok igazat adni neki.

A kiállítás megnyitása nem kel
tett nagy feltűnést. Az öreg bolto
son és ra jtam  kívül senki más nem 
volt jelen, mégis tele voltam rem é
nyekkel és otthon avval dicseked
tem, hogy az eladott képek árából 
Olaszországba megyek tanulm ány
útra. Apám, aki józan em ber volt, 
nem nagyon bízott a dologban, de 
szegény jó anyám  szeretetteljesen 
biztatott.

Gyorsan m últak a napok s az idő 
múlásával egyenes arányban csök
kentek rem ényeim  is. Egy lélek 
nem sok, de annyi sem tévedt be a 
kiállításra és Balázsovits bácsi, aki 
nyilván megelégelte, hogy állandóan 
ott lebzselek, a negyedik nap elza
vart avval, hogy jelenlétem  nem 
okvetlenül szükséges, elegendő, ha 
időnként felhívom telefonon. P er
sze minden délben és este jel ki is
meretesen telefonáltam, de a válasz 
mindég ugyanaz volt:

— A kutya se já r t erre.
Egyre szomorúbb, egyre elkese-
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redettebb lettem  és féltem a naptól, 
m ikor összes eladatlan képeim 
szégyenszemre vissza kell cipelni a 
szi'r'öi házba. Persze otthon is ész
revették, hogy valami bajom  van, 
de nyilván tapintatból nem  érdek

litolsóelőtti nap, tulajdonképpen 
m inden rem ény nélkül éa csak 
megszokásból felhívtam  Baláziso- 
vits bácsit, am ikor az halkan, de 
öröm teljes hangon közölte velem 
a jó  h írt:
— Szerencséje van fiatalember. 
Vidéki vevők tévedtek be és mind 
összevásárolják a m aga képeit. 
Igazán nem is tudom , mi tetszik 
ra jta  nekik. Na most Isten vele! 
Nincs időm, m ert még el kell szá
molnom velük.
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„A szelíd beszéd megtöri a csontot"
János két éves. Szókincse sokáig 

ebből az egy szóból állt: mama. 
Evvel fejezett ki mindent. A hang
súlyt ezerféleképpen variálta, asze
rint, hogy mit akart mondani. Né
ha szókészletét is átalakította s a 
mamából rövid, kemény i «maá 
lett. Ilyenkor egész kis lénye pa
rancsot, kemény akarást, követe
lést fejezett ki, feszülő testtartásá
val is aláhúzta ezt. Néha «mama- 
ma* tört ki belőle, s ilyenkor te
hetetlenséget, kétségbeesett kérést 
fejezett ki hangja. —  Sokáig ezzel 
az egy szóval hadakozott. Lestük, 
vártuk, mi jön ezután? Egyszer, 
evés közben tört ki belőle a m á
sodik szó: «nem' A pöttörpnyi em 
ber szeme kem ényen villant, kis 
kezében m arokra szorult a kanál s 
mint aki m egtalálta rég keresett 
fegyverét, diadalm asan kiáltotta 
újra: nem! — Valami szomorúság 
futott fel bennem. Hát ezt vártuk?! 
—f Nem, nem i pattant le ú jra  és 
ú jra ajkáról a szó. Kerek kis arcán 
diadalm as fény ragyogott. Ettől 
kezdve két szóba szorult minden 
mondanivalója: «mama» és «nem». 
S mint aki játszik a szóval, csak 
úgy dobálja kérésre és parancsra: 
nem! — Gátlás és félelem nélkül, 
mosolygó ábrázatlal vágja arcom 
ba: nem!

Nagyon elgondolkoztat • Jáns. 
— Miért ez az ellenállás? Hiszen 
még nem is tudja, jó, vagy rossz 
lenne-e, amit akarok? Kerestem az 
útját, hogy ne pattanják  vissza sza
vam egy kurta «nem»-ben, ami el
vág minden további közeledést. 
Valami ősi tagadási vágy tör ki a

gyermekből? Vagy az ösztönös bi
zalmatlanság ju t kifejezésre? Vagy 
egyszerűen az önállósulás első fel
villanása ez? Ebben a korban az 
értelem  nem szűri meg a m ondani
valót, tehát ez a nagy ellenállás a 
felnőttek akarásán, tervein való k í
vül m aradási vágy, ösztönös.

A gyermek azonban nő, szókin
cse is gazdagszik. Szavajárása, m a
gatartása raffináltabb lesz. Már 
nem m ondja ki a nem-et, de kife
jezi tekintetével, keze m ozdulatá
val, némaságával, tőlünk való el
húzódásával, pajtásaival való súg* 
dolódzással, éhségsztrájkkal, vagy 
azzal a gyakori gyérmektémpóval, 
hogy oktatásunkat ártatlan ábrá- 
zattal végighallgatja, s aztán m int
ha mit sem m ondtunk volna, mé
gis megteszi, amit akart. — Ilyen
kor az az érzésem, bűvös kört vont 
maga köré, amiből nem  akar ki
jönni, de be sem enged senkit.

Álltál-e m ár ilyen bűvös kör szé
léit? Próbáltad-e m ár megtalálni a 
hangot a gyermekhez? Sikerült-e 
m ár eloszlatnod a nyelve hegyén 
összefutod nem-et úgy, hogy nem 
nyúltál felnőtt voltoddal együtt járó 
hatalm adhoz? Csak úgy csendesen, 
szeretettel, észrevétlenül, hogy ne 
m aradjon a gyermekben a kiszol
gáltatottság keserűsége. Hatalmi 
szóval diadalt ülni a gyengébb fe
lett, erőszakkal megtörni az ellen
állást, nem dicsőség, hanem durva
ság.

Ez a tagadásba és ellenállásba 
való menekülés, nem felülről való 
hatalm asság uralm a a gyermeken. 
A bűn alá rekesztetlség egyik meg
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m utatkozása. E felett sem te, sem 
én nem tudunk diadalmaskodni, 
felülről való erő kell ehhez. Szere
tet, ami megoldja azt a megkötött
séget. — Ha gyermekek között 
szolgálsz, könyörögj ezért is. Péld.

Szeretet —
Az ism ert író, akinek darab jait 

a nagy nemzetközi színpadokon 
sikerrel játszották, annakidején, — 
az évszámot diszkrécióból nem il
lik elárulni — fiatal poéta korában 
rettenetese* nyomorgóit. Újszerű 
és m erészhangú verseit csak ritkán  
m éltatták nyom tatásra a szigorú 
szerkesztők úgy, hogy m ár maga 
is kételkedni kezdett tehetségében.

Egy kegyetlenül hideg télen, né- 
hánynapos vad koplalás után, m i
kor m ár m inden pénzforrása ki
apadt, az az ötlete tám adt, hogy 
beteget szimulálva felvéteti m agát 
egy kórházba, ahol legalább néhány 
hétig nyugodtan élvezheti a fütött 

I szoba és pontos időben felszolgált 
ételek kellemességeit. Tudta, hogy 
az egyik klinika vezetője, a híresi. 
belgyógyász, nagy irodalom barát, 
ide vette hát ú tját. Sikerült beju t
nia a tanár elé, akinek hibátlanul 
felm ondta a kezdődő tüdőcsúcshu- 
rut szimptóm áit.

A professzor alaposan megvizs
gálja a sovány és rosszul táplált 
fiatalem bert, közben nagyokat 
hüm m ögött, azután megveregette 
a vállát.

—  Nincsen semmi komoly baja 
fiatal barátom ! Majd írok egy jó 
orvosságot, szedje kis idieig és el
m úlnak a panaszai.

b. 25, lo jb .-ben olvashatod, hogy 
«a szelíd beszéd m egtöri a cson
tot.» Hogyne törné meg a tagadás 
lelkét a mi U runknak mindent el
fedő szeretete.

Dr. Kada Judit

hétköznap
A költő FOsszkedvüenN öltözkö

dött. Vén szam ár —  gondolta. 
Pont most nem  tudott jobbam té
vedni. Van eszembe m éregdrága 
orvosságokat csináltatni, am ikor 
ebédre sem telik.

Felöltözve azért udvariasan meg
hajo lt a professzor előtt, ajki író 
asztala mellől, barátságos mosoly- 
lyal egy kis receptborítékot nyúj
tott át neki.

— Ezt készíttesse el és tartsa 
be pontosan, am it előírtam .

Kint az u tcán olvasatlanul el
akarta  dobni, azu tán  mégis győ
zött benne a kíváncsiság, vájjon 
milyen diagnózissal blam álta m a
gát az öreg tudós és feltépte a bo
rítékot. Könnybe lábadt a szeme 
miközben olvasta.

Kedves fiam!

Ide mellékelek húsz pengőt. 
M enjen el a Legközelebbi vendéglő
be, rendeljen egy erőlevest, meg 
egy adag borjúsültet, szép lassan 
egyen, nehogy lerontsa a gyomrát, 
u tána hajtson  fel egy pohár bort, 
gyújtson rá  egy cigarettára és örül
jön  az életnek, meg annak, hogy 
fiatal. Lesz még jobban is!...

4. L.



Egyháztöítérieti apróságok
17Í9-ben a  Mezőtúron átvonuló 

császári katonaság római katolikus 
tábori lelkésze a reform átus tem
plomban misét akart mondani. E t
től a szándékától semmiféle kérő
szóval nem lehetett eltéríteni. Csak 
akkor változtatta meg eredeti te r
vét, am ikor a bíró és a prédikátor 
egy darab körm öd  arannyal meg 
egy rökaborrel kedveskedett neki. 
A mise elmaradt.

♦
Liiftíér Márton szellemes, ellen

ségeivel szemben iróhikus, epés 
ember volt. Mikor Kojetán bíboros
sal vitázott, a gogos főpap lehetet
lenségében elsütötte utolsó puska
porát. Figyelmeztette Luthert, hogy 
vigyázzon, elvégre a kicsi szerzetest 
magára fogják hagyni az urak és 
a fejédelfhek; és mi lesz akkor? 
Luther higgadtan így felélt: «Lehet. 
De a kicsi szerzetest akkor is ma
gához öléli majd az uraknak Ura.»

♦
Á reform áció ügye válságban 

volt. Á két tábor háborúra fegyver
kezett. Luther m unkatársát, hívei 
csüggedezlek, csak ő volt nyugodt 
és erős. JMelanchton ÉUlöppel sétált 
egyszer, alkonyaikor, egy faluban. 
Eltnentyk egy kis ház mellett. Nyi
tott ablakán át látták, hogy az 
anya éppen lefekteti kisgyermekeit 
és hallották, hogy Lutherek m unká
jának sikeréért imádkozik együtt 
az édesánya gyermekeivel. — Lut
her Melanchton kezére tette kezét 
és ezt kérdezte tőle: «Félsz-e még, 
Fülöp? Hallottad az asszonyt és 
gyermekeit? Ahol gyermekek az

anyák biztatására imádkoznak egy 
ügynek diadaláért, ott biztos a 
diadal. >

♦
Régen történt, hogy két kálvi

nista diák találkozott egymással és 
elkezdtek beszélgetni a kollégiu
mokról. fcgyik a debreceni, a m á
sik a pápai kollégium tanulója 
volt. líiindketiő szörnyen büszke 
volt a magáéra. A tiszántúli a 
debrecenire, a dunántúli a pápaira.

— Mégis csak különb a debre
ceni kollégium, mint a tiétek, inert 
ott még franciául is tanulunk! -— 
rhondia a debreceni diák.

Elhull ezen a nagy mondáson a 
pápái és hitetlenkedétt szörnyen.

—  Égy litert bort fizetek, — 
mondta végül, mint aki biztos a 
dolgában —, ha három  francia
szót tudsz mondani 1. s

Gyöngyözni kezdett erre a deb
receni homloka, de csak megszó
lalt:

— Cbampagnerl
— Égy — számolta a pápai fiú.
Hosszabb gondolkodás.
— Milliárd.
— Kettő — így szólt a másik.
Torié a fejét ezután a debreceni,

míg végre kibökte:
— Gesellschaft!
— A betyárságát, megnyertedi 

Kocsmáros, hozzon egy liter bort!
♦

Sokszor volt szükség égy-egy 
falu felekezeti minőségének meg
állapításakor öregemberék tanúsá
gára. Különösén olyankor, há já r 
vány piiSzfított és sökszdr égési 
községek estek áldozatul. IlyeÖ
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1703-ból származó tanú vallomási 
jegyzőkönyvből idézek.

«Én csóli tőrvénybíró Ágh Mi
hály 60 esztendős lutheránus. Val
lom hitöm szerint, hogy Bödöge 
m indenkor lutheránus tanító filiája 
volt és Ugodhoz tartozott m ind
addig, míg azokat pápistává nem 
tették. Mint a gyimóti ecclesia is

Í lutherana volt, mert egy Miklós 
nevű prédikátor ide Csótra kéí esz
tendeig járt, kinek szalonnáját is 
ellopták abban az időben.

Szörcsöki János hetven eszten
dős lutheránus. Vallom hütöm sze
rint, hogy a szalonna lopásra réá 
emlékezem s tudom, de mivelhogy 
pásztorságban töltöttem jobban 
időmet, azt nem tudom  mitsoda 
prédikátor volt.»

♦
A híres magyar pietista pap: 

Szenícei Bárány György m ár teo
lógus korában is na^ytuddm ányú 
volt. Az Űj Szövetséget görög ere
detiben olvasta. Ezt a tudását Po- 

i zsbnyban sajátíto ttá el, m ert E per
jesen, ahova később került, abban 

í az időben a teológusok nem igen 
i tudtak görögül, «Midőn az akkori 

professzor kívánná, hogy valamely 
szent m ondást felolvasna, ő a kezé
nél levő tiszta görög testamentom- 
ból azt folyvást deákul olvasta ki, 
melyét látván a mellette lévő diák, 
mivel ott hallatlan volt és görögül, 
zsidóul tudni pietizmusnak tarta
tott, a professzornak bemondotta, 
ki elkérvén az Uj Testamentomot 
és megtekéntvén, kérdezte, hogy 
Hol tanulta a görög nyeltét. Felelt: 
Pozsonyban. A professzor ötét meg
dicsérvén, a többi diákjaira tám a
dott. Ez volna, úgymond teológü- 
soknak a legszükségesebb tudo

mány, a zsidó és görög nyélvnék 
értelme, de nektek arra siket fülei
tek vágynak és csak a sovány, gyü- 
mölcstelen logikával és metafiziká
val kell az időt vesztenem. Melyet 
hallván, azontúl akadtak a diákok 
közül, akik melléje adták magokat, 
hogy tőle görögül tanulnának.*

♦
A lelkészi javadalom  a régebbi 

időben nem pénzben, hanem  ter
mészetbeni juttatásokban illette 
még a papokat. A régi írások, díj- 
lévelek érdekes betekintést enged
nek a lelkészi m unkáéit já ró  díjak 
különféieségéíbe. E ß f  két példa:

«Az korösztÖÍéstŐl egy ííkfi és 
egy cipó kenyér jár.

Gyermek ágyasnak avatásától egy 
cipő kényéi- jár.

Tempi ombeii gyóntatástól két 
tikrhöny, az ki házigazda magától 
egy pénzt ád.

Házasulandó személyeknek k ih ir
detést ül 4 pénz. Esküttetéstül egy 
pint bor, egy pecsenye, egy cipó 
kenyér és az vőfélytől 4 pénz.

Uj jegyesek avatásától 4 pénz 
vagy egy keszkenyőcske.

Az hálott prbcessiőtiil Petrőcfalü- 
ból 25 pénz, fele az mesteré. Sü- 
kinc faluból vagy egy köböt búza 
vagy egy forint, vagy egy eszeridős 
disznó, ákár prédikáljon akár hé. 
Ebbül az mesternek já r 20 pénz.

Sztányóc faluból az mely házak
tul patakon által nem kall menni 
80 péhz, az mély bázaktul patakon 
által köll menni egy köböl búza, 
akár prédikáljon akár ne.

Mikor koledál, mindért háznál egy 
tál zabot, egv cipót, egv maróik szo- 
szöt és egy disznólábat kap.á

Fozli: Rüttkáp Miktíáh 
Gvula



0. V

Megemlékezés
a gályarabokról

A gíllyarabok szenvedéséről nem 
könnyű írni. Lehet sokai írni, lehet 
pontos, hiteles adatokat felsorakoz
tatni, lehet dicsérni, emlékük élőit 
alázatosan és hálásan meghajolni, de 
azt a lelki és testi szenvedést, amelyet 
hosszú hónapokon keresztül átéltek, 
leírni úgy, hogy valamennyire most 
nekünk is fájjon — nem lehet. A 
magyar történelemben egyedülálló 
per hősei voltak ők, akik fölött a csá
szári önkényuralom és a katolikus 
egyházfők gyűlölete mondott ítéletet. 
A hatalmi és érzelmi okon kívül poli
tikai indokolása is van sorsuknak. A 
magyar nép torkig volt az alkotmány
ellenességgel, a császári önkényes ural
kodással. a nemtörődömséggel, a ki
zsákmányolással s mély elégedetlen
ségben lázongott. A katolikusság 
éppen úgy, mint a protestánsok. En 
nck az országos elégedetlenségnek 
csendesítésére, a figyelem felíereiésére, 
egyben pedig a katolikus főpapság 
protestáns-ellenességének kielégítésé
re c protestánsok üldözése látszott 
lega I k a hn asabbn a k.

Az események 1671-ben indultak el. 
Királyi jóváhagyással megalakították a 
rendkívüli törvényszéket Pozsony 
székhellyel. Elnöke a közel 80 éves 
Szelepcsényi György esztergomi érsek, 
egyik bírája Széchenyi György kalo 
csai érsek, a másik Kolonics Linói 
bécsújhelyi püspök, továbbá Pélfi Ta
más nvitrai püspök. Mailáth Miklós 
királyi ügyész és Bársony György 
szepesi prépost. Kiegészítőleg mellet

tük ált a vérszomjas Lapsánszky Já
nos érseki titkár, azután a jezsuiták 
válogatott «hittérítői» és természetesen 
a katonaság. A törvényszék, mintegy 
próbaképpen először csak néhány lel- : 
készt, elsősorban a pozsonyiakat, majd 
túróéi és zólyomi papokat idézett meg f 
Nagyszombatba.

A nagy üldözésre 1674-ben került * 
sor. Ez év február 8-án kézbesítették J 
katonákkal az ország minden részén 
az ' idézéseket, amelyek március 5-i i 
megjelenésre szóltak Pozsonyba. Mint
egy 2000 idézés ment szét nemcsak : ; 
lelkipásztoroknak, hanem rektorok 
nak, kántoroknak, sőt harangozónak v ; 
is. Erre sokan elbujdostak, ki Er- " - 
délybe, ki a török által megszállt 
más vármegyékbe, ki erdőkbe vagy , 1 
pártfogók kastélyába, ki külföldre. 
Mintegy 336-an azonban megjelentek ; 
március elején s velük azonnal közöl
ték a vádakat: megvetik a hatóság j
tekintélyét, nem tisztelik a szenteket, ? , 
lenézik a bo’dogságos Szűz Máriát és i 
ocsmány feleségükhöz (— foedis í 
uxorbis —) hasonlítják. gyalázattal I 
illetik a szentek képeit, a szentségeket 1 
és Krisztus testét lábba] tiporják, „ 
hallgatóikat pártütésre buzdítják, ,1 
mindezek folytán tehát — felségsér- 
tők! Az 1523:4- törvénycikk és Mátyás i 
király VI. törvénycikkének 61. §-a . *
alapján fej és jószágvesztésre ítélték i 
valamennyiükel! Ezt az ítéletet nem t 
merték végrehajíani, ezért * «királyi i 
kegyelem» örökös rabságra változ
tatta. Az ítélet alól csak azok mene- i
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külhettelk, aikík lemondottak állásuk
ról s ez esőiben hazájukban marad 
haltak és azok, akik vállalták a szám
űzetés kenyerét.

Közben működésbe léptek a jezsui
ták. Válogatott módon próbálták meg
győzni őket. Május hónap végéig tar
tott a próbatétel, tehát csaknem két 
hónapon keresztül. Sokan meginogtak 
hitükben Az evangélikusok közül, 
mintegy nyolcvanan lemondtak hiva 
tálukról s magánemberekként éltek 
tovább. Mintegy hatvanan számkive
tésbe mentek Haynba, Bregába, leg
többen azonbah a sziléziai Boroszló
ba. Mintegy huszonötén először vál
lalták a szenvedést, de a bánásmód, 
a fogság, a gya oglás megtörte őket 
s közben aláírták az áttérésre való 
elkötelezést. Ezek közül többen meg
bánták tettüket s visszatértek egyhá
zukhoz- A végig kitartó protestánsod 
negyvennél többen voltak Ük a po
zsonyi börtön után Berenesvár. Sár
vár, Komárom, Lipóivár börtöneibe 
kerültek, majd onnan irányították 
valamennyit 1675 ekjén , tehát 275 
évvel eze ö t , a gá ynrabság felé

Ismerjük meg közülük az evangéli
kusokat!

Sziviczki András (egyesek szerint 
sághi, mások szerint pozsonyi) lelkész 
volt az első halott. Már a sárvári 
börtönben megtört a sok éhezés és a 
gyógykezelés hiánya miatt. A börtön
ben halt meg s bilincseit csak halála 
után vették le kezéről. Gócs Mihály, 
a 70 éves kálnói lelkész, Lipótvár 
gyötrelmei után a Nápoly felé. indí
tottak között vergődött- A gyaloglás 
fáradalmait nem bírta öreg testével 
s Nápoly közelében, Aversa városánál 
végkimerültség áldozata lett. Barátai
tól elbúcsúzott, intette őket a Krisztus 
iránt való hűségre s a szenvedések
nek békességes tűrésben való hordo
zására. Holttestét a katonák temetet- 
lenül útszélre dobták. Ugyanilyen 
öreg vo.t a malomsoki prédikátor 
Héli vagy Illés Gergely. Lipóíváron 
egy Sánta Bene János nevű iskola- 
mester nagyon megkínozta, fejét is 
betörte. A nápolyi úton beteg lett, 
szamárhátra ültették egy egy rab tá
mogatta két oldalró Mivel azonban 
azoknak is az egyik lábukról levett

bilincset kellett tartaniok, Capra Cot- 
tánál, egyik meredek sziklás he,yen 
leesett a szamár hátáról s összezu- 
zódva azonnal megialt. Ruhájú; a ka
tonák levették, őt magát otthagyták.

Az áldozatok száma még növeke
dett. Borhidai Miklós szen.andrásj 
(Sopron m.) lelkész a száműző.eshői 
tért haza s állt a pozsonyi yéríör- 
vénvszék été. Már útközben leron
gyolódott s testileg megtört- A töb
biekkel együtt 16/5. május 8-án adták 
el 50 forintért gályarabnak. Szerveze
te nem bírta a megpróbádaiásoka(. s 
négy hónappal később, augusztusban, 
meghalt. Paylopics Mihály inioc- 
szenímártoni rekiornak már L;póivá- 
ron eltörték karját. Nápolyban 5 hó
napig volt a gályán, s ott hunyta le 
szemét október 4-én. Holttestét a ten
gerbe vetették, de a viz partra sodor
ta. Török foglyok követ kötőnek lá
bára s vissza dobiák. Mazári Dániel, 
a nógrádmegyei Tamási papja, azok 
közé került, akiket Nápolyban hadiha
jóra oszlottak be s Szicíliába indí
tották a franciák elleni háborúba. 
Syracusáig bírla csak az evezők bú
zását. Halála előtt egyik rabtársának 
levelet ín: «Könyörgéseitekben ajánl
jatok minket az Ür Istennek! Amint 
az Úrpak tei’.sz iík, úgy leg ven. isten 
veletek!» A hadigályákra került Triv- 
kovics János lestei lelkész is. Szicíliá
ból  ̂súlyos betegen visszavilíék Ná
polyba, ahol 167Ö. február 5-én, tehát 
a többiek szabadulása előtt 6 nappal 
csendesen elhunyt.

Kalandos sorsa volt Lányi György
nek, a korponai (Zólyom m-) isko a- 
rektornak. Wittenberg és Rostock is
kolái után, 24 éves korában került 
Korponára. Sokszer bátran helyei le
shette a száműzött kassai lelkészeket 
is. Pozsonyból Berencs várába vitték. 
Kilenc hónapi szenvedés után a hír
hedt Gemanner kapitány csapatára 
bízták. Capra Cottánál azonban 
elbújt egy barlangban s így me
nekült meg- Koldulva vándorolt 
Olaszországban s Rómáig is eljutott. 
Velencét érintve hazatért s először 
Sopronban vették pártfogásba. Ké
sőbb azonban Lipcsében telepedett e, 
ahol doktori címet szerzett. Fiatalon, 
42 éves korában, halt meg.

79



■'y?W-Tfr-1

Masznyik Tóbiás illavai (Trencscn 
m.) lelkész és Simonides János brez- 
nóbányaí iskolarektor hűséges barát
ságot kötöttek egymással- Már Ná
poly közelében együtt szöktek meg, 
de 4 nap múltán mindkettőt elfogták. 
Hatheti börtön után nápolyi kereske
dők, elsősorban Weltz Gyöigy és 
Fülöp, közbenjárására visszanyerték 
szabadságukat. Masznyik Wittenberg- 
be ment, onnan tért haza hal év 
múlva régi lelkészi állásába de újabb 
üldöztetés miatt Szentandrásra, majd 
Hájra került. Erdélyben hail meg. 
Simonides visszajött hazájába, majd 
családjával együtt Németországba 
vándorolt. Híveinek szeretete haza
szólította ismét Breznóbányára, majd 
Radványba. később Párádra, végül a 
besztercebányai cseh anyanyelvű gyü
lekezetbe-

A gályákról való szabadulást heten 
élték mtg. Bugány Mik ős sajógömöri 
lelkész, aki később Gömórpanyiton 
78 éves koráig szolgált. Leporini Mik
lós poltári lelkész Zürichbe került, s 
két társával bejárta egész Németor
szágot visszatéréséig. Poltáron és 
Zsolnán szolgált. Nikléczi Boldizsár 
alsósztrehovai lelkész, Nikléczi Sá
muel újbányai lelkész, M. Steller 
Tamás besztercebányai (mások sze
rint újbányai) iskoiarekfor Svájc 
után bejárta Dániát, Svédországot és 
Hollandiát s itihon elfoglalta a besz
tercebányai kórház lelkészi átlóst- 
Túróczi Végh András, Fülek öreg 
papja, a szabadulás után Rhétiában 
halt meg Akkor találták meg ruhájá
ban azt a könyörgést, amelyet a ra
bok mindennap elmondottak Lipót 
császárért. Zsedényi István L ddogasz- 
szonygörgicsei lelkész Velence és Zü
rich után tért haza.

A szenvedések leírhatatlanök. Akik 
gályákra kerültek, hátukra tüzes 
vassal égetett bélyegzést hordozva,

naponta 15—20 órán át húzták a ne
héz evezőket s hogy ne kiáltsanak, 
szájukat vassal peckelték fel. Pedig 
már útközben is hányszor merítettek 
erőt a zsoltárokból, különösen a 23-, 
43., 102. szavaiból. . . Nyakukon vas- 
örv, kezükön, lábukon nehéz török 
bilincs. De a szívükben hit!

Szenvedéseik világraszólók voltak. 
A rabok maguk is küldöztek kérvé
nyeket több helyre is kiszabadulásuk 
érdekében. A belga és holland kor
mányok Bécsben székelő nagykövete, 
Bruisziny Hamei Geliert még 1075-ben 
emlékiratot nyújtott át Lipót csá
szárnak, a szász választó fejedelem 
s az angol király is közbenjárt, mire 
Lipót az ügyet kivizsgáltatta' de 
döntést nem hozott- Közben azonban 
1676 elején Ituyter Mihá<y Adorján, 
a holland hadiflotta tengernagya, 
Nápoly kikötőjébe érkezeti s paran
csot adott a foglyok kiszabadítására. 
Ez február 11-én meg is történt. 
Amikor csónakba szálltak, a tenger 
hátán lelkesen énekelték a 46., 104, és 
105. zsoltárokat- Másnap Ruyter előtt 
megköszönték váratlan segítségét, mi
re ö így felelt. «Egész élelemben sok 
győzelmet nyertem ellenségeimen, de 
minden eddigi között egy sem szer
zett annyi örömöt, mint Krisztus ezen 
ártatlan szolgáinak az elviselhetetlen 
járomból való megszabadítása.»

A nápolyi foglyokon kívül tizen
nyolcán szenvedtek még akkor a 
buccarai börtönben, őket 1676. május 
2-án bocsátották szabadon Lipót ki
rálynak ugyanazon év március 20-án 
kiadóit rendelkezése értelmében.

275 év mulián emlékezünk meg hi- 
'iink hőseiről. Akik elítélték őkel> ne
vüket gyalázatba má-rtollák- A gálya
rabok neve és hősies élete pedig tün
dököl a történelemben. Legyen kö
zöltünk emlékük és tanításuk áldott!

Horváth András
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Az eklézsia H ' U M O R A
Az eklézsia papot választ

Papválasztás előtt állott egy vidéki 
eklézsia. A jelöltek egymásután jöttek 
el próbabeszédTe, És műit az már 
ilyenkor szokás, megoszlottak a véle
mények a faluban; k;nek az a pap 
tetsizett, kinek amaz. Végre is az egyik 
furfangos egyháztag ekkép oldotta 
meg a kérdést:

— Majd én megmondom, ki lesz a 
papunk! — jelentette ki eltökélten és 
azzal odaállt a templomajtó mellé, 
amely előtt egy kis sártócsa díszte- 
lenkedett.

Jött az első jelölt és a pocsolyát 
könnyedén átugorta. Jött a második, 
aki megkerülte a pocsolyát, úgy ment 
be a templomba. A harmad’k azon
ban mit sem törődött vízzel és sár
ral, hanem egyenesen nekitartva, át
gázolt rajta.

— Ez lesz a mi papunk! — jelen
tette ki erre az öreg. — Mert olyan 
pap kell nekünk, aki neun ugorja át 
könnyedén az útjába akadó nehéz
ségeket, se meg nem kerüli, hanem 
bátran szembeszáll velük és legyőzi 
azokat! (Paizs Andor gyűjtéséből)

Biblia magyarázat az iskolában
Kain és Ábel történetéről van szó, 

s a tanító elmeséli, hogy Kain agyon
verte Ábelt, amiért földönfutóvá lett.

— Na, gyerekek — kérdi aztán —, 
ki tudná közű letek megmondam, hogy 
mi az: földönfutó?

Senki sem jelentkezik, csak egy bá
tor fiúcska nyújtja fel az ujját.

— Nos?.. — szólítja fel a tanító.
— A bicikli5 — vágja ki a gyerek 

a nem várt bibliamagyarázatot.

Az istenes skót
Valamelyik skót gyülekezetben, 

ahol nem volt rendes pap, az ott ige
hirdetés végett megjelent lelkész az 
'stentisztelet elején egy dicséretet je
lölt ki éneklésre. Erre a hátsó padok

egyikéből felállt egy nyálasszájú, vén 
skót és odaszóll a papnak ekikép:

— Mi itt nem szoktunk dicséretet 
énekelni, uram!

— Miért? — kérdezte csodálkozva 
a pap.

— Mert azok gyarló emberek csi
nálmányái — felelte nagy bölcsen az 
öreg.

— De hiszen Szent Dávid zsoltárait 
is emberi kéz írta! — vetette ellen a 
Pap.

— Az igaz — hagyta rá a gyüle
kezet mindentudó véne —, de azon 
már nem segíthetünk!

Mit használ nekik?
Amikor az ellenreformáció alatt Lu

thernek sok iratát nyilvánosan meg
égették, a nép soraiból egy öreg 
anyóka ilyen szavakra fakadt:

— Ugyan, mit basznál ez nekik?
Hiszen könyv nélkül tudjuk vala
mennyi.

Luther hangfa
Amikor egyszer LutheT azon pa

naszkodott, hogy gyenge a hangja, 
Melanchton azt felelte neki:

— De mégis igen messze elhangzik!

Luther vallom ása
— Hol volt a ti vallástok Luther

előtt? — kérdezte egy olasz pap gú
nyosan Luther egyik h5tvalló hívétől.

— Ott — felelte az —, ahol kez
dettől fogva található volt: Isten ige 
jében!

Halotti beszéd az élő felett
Kiss János püspök nemcsak igen

gondos lelkipásztor, hanem igazság
szerető ember is volt, aki még a ha
lotti beszédeiben is csak arról mon
dott jót, aki megérdemelte. Falusi 
lelkész korában egyik garázda hívét
éppen a halott5 beszéddel tudta meg
téríteni. Egy nap ugyanis magához



Hivatta ezt ä bizonyos Garázda Péled
és ilyen szavakkal fogadta;

— Nézze csak, nekem azt hozták 
hírül, hogy kend meghajt. És én már
el is készítettem a halotti beszédet.

— H:ába tetszett fáradni — mondta 
erre Péter —, hiszen én még élek!

— Hát adjon hálát Istennek, De 
a halotti beszéd már megvan. Él
teszem majd, amire kell.

Látszott, hogy az atyafit szörnyen 
gyötri a kíváncsiság.

— Szeretné tudni, ügye, hogy mi
lyen híre marad kendnek? Hát csak 
hallja meg, • felolvasom a beszédet.

Szegény Péternek bizony kemény 
feddést kellett magáról végighallgat
nia. Amikor a papja az elmúlásról, 
e hű sáfárkodósról. Isten és az em
berek ítéletéről kezdett beszélni,, mé
lyen megilletődött.

— Tesztelendő uram — kérdezte a 
végén —, neon lehetne ezen változ
tatni?

— Dehogynem, baráloml — felelte 
a lelkész. — Éljen csak kend más 
életet, akkor mindjárt más lesz a 
beszéd isi

— Akkor hát tessék ezt eltépni, én 
majd más életet kezdek.

És ura is maradt a szavának, új 
ember lett belőle. Csodálkoztak is 
rajta a falujabeJiek, de senk; sem 
tudta meg a titkot, hogy mimódon 
ment végbe rajta ez a csodálatos vál
tozás.

Az aranycsináló ember
Egyszer egy ember, aki örökösen 

elégedetlen volt, elment az erdőbe, 
hogy fái vágjon. Amíg a fát vágta, 
addig is zúgolódott. Ezenközben két 
öreg ember képében odalépett hozzá 
az Úristen és Szent Pé'er.

— Halloíuk panasza:dat, mondd, 
mi a kívánságod és teljesítjük.

— Azt szeretném, ha minden, amit 
a kezeimmel érintek, arannyá vál
toznék.

— Legyen a te akaratod szerint! 
— mondták erre az öregek és azzal 
eltűntek.

Az ember próbaképpen megérintett 
egy tölgyet, m:re az rögtön szín
arannyá változott. Ekkor elindult és

elkezdte ölelgetni az erdő fáit, hogy 
minél több aranya légyen. Közben 
megéhezelt és elővette a tarisznyájá
ból a máiét, amit magával hozott, de 
az is arannyá változott, úgyhogy éhe
sen maradt. Hazament, megölelte a 
feleségét és a gyereke:t, hát azok is 
menten színarannyá váltak. Amikor 
ezt az ember látta, jajgatni és imád
kozni kezdett az Istenhez, hogy sza
badítsa meg az á'.kos aranytól. Addig 
jajgatott és imádkozott, amíg meg
jelent újra a kél erdei öreg és telje
sítette a kérését.

Ettől fogva nem zúgolódott többet 
a sorsa ellen és megelégedett becsüle
tes munkája eredményével.

Kávé — kolbásszal
Kisfaludy Sándor, a költő, testőr

korában Becsben, Festetichné Schal* 
ler Judit vendéglátó asztalánál él* 
vezte először a sárga levélbe bur
kolt spanyol szivart és az ebéd 
után felszolgált törők kávét. Nem 
is fogyott ki a testőr ajkáról a m a
gasztaló szó. A háziasszony még az
zal is megtetézte kedvességét, hogy 
egy pár szivart és egy jó m arokra 
való brazíliai szemeskávét adott 
Kisfaludynak, — aki készülőben 
volt Sümegre látogatóba. A győri 
gyorsszekéren Téten áthaladva, be
szólt Ágh Ferenc ispánhoz. Búcsú
záskor a kávécsomagot átadta Ágh- 
nénak.

— Főzze ezt meg nénétm Ágh bá
csinak, meglássa, sohase élvezett 
ilyen jótl

Visszautaztában ismét megszállt 
Téten. Meg is kérdezte nyomban 
Ágh bácsitól, hogy ízlett neki a
babkávé.

— Nem az én fogaimnak való 
az már! — felelte az öreg. — Nem 
tudtam  megrágni, pedig az asszony 
még füstölt kolbászt is főzött bele.

(Darnay K. után)
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A marhaá'Vomány
Egy baranyai faluban összeírják 

az állatállom ányt és evégből nyom 
tatványt osztanak ki az állatartó 
gazdák között, kitöltés végett. Ba- 
gotai Kiss Jánoshoz is beállít a 
kisbíró a nyom tatvánnyal, amely 
pontosan ugyanolyan, mint am i
lyent az elmúlt évben kellett k i
tölteni. Miután pedig Bagotai Kiss 
János megállapította, hogy egy szál 
tehénből álló m arhaállom ánya ta
valy óta nem yáltozott, a követke
zőket írta a lapra:

«Bagotai Kiss János, ugyanaz a 
marha, aki tavai vót.»

Ety különös fogadás
A franciaországi Gha'Ions sur 

Marne-ban fogadott egy paraszt 
egy sörfőzővei 10.000  frankban, 
hqgy barátjával együtt, hat óra 
alatt megiszik egy hektoliteres h o r
dó sört. El is hozta a barátját, egy 
jól megtermett ökör képében s az 
állat minden különösebb megeről
tetés nélkül megivott a sörből 
nyolcvan litert, a fennm aradó húsz 
literrel pedig, némi megerőltetéssel 
ő maga végzett. A sörfőző jót m u
latót a két «barát» csínján és k i
fizette a 10.000  frankot az élelmes 
parasztnak.

Különös szabádlábrahelyezés
A londoni rendőrök letartóztat

tak egy Brady Mc. Allen nevű fia
talem bert. Csendháborítás miatt, 
amit is azzal követett el, hogy ré
szeg fővel hangos énekszóval járta 
végig az utcákat. A rendőrbíró 
azonban felmentette a duhaj fiatal
embert és elrendelte azonnali sza-

badlábrahelyezését, a következő
érdekes indokolással:

— örvendetes dolog, hogy a mai 
nehéz időben akad valaki, akinek 
kedve van énekelni!

Öröm után űröm
Az olasz bíróság 1904-ben gyil

kosság miatt életfogytiglani fegy
házbüntetésre ítélte Umberto Sasti- 
nit. Néhány héttel ezelőtt kiderült, 
hogy ártatlanul ítélték el és ezért 
— harm inchat évi, meg nem érde
melt raboskodás után kiengedték a 
fegyházból. A szerencsétlen Sastini 
még jóform án magához sem tért a 
váratlan szabadulása fölött érzett 
nagy örömétől, am ikor a felmentő 
ítéletet követően új bírói ítéletet 
kézbesítettek ki a részére. Eszerint 
a bíróság 15p.504 líra megfizetésére 
kötelezte a «fegyintézetben h a r
m inchat éven át jogtalanul élve
zett» szállás és ellátás költségei 
fejében.

Kék-e vagy vörös
Az egyik palóc megdicséri a m á

sik szilvafáját.
— Szép kék szilvája van kend

nek.
— Nem is kék a ’, hanem  csak 

piros! — feleli erre a másik.
—  No igen — ismeri el a koma 

— , de csak azért piros, mert mée 
zöd!

Bíró előtt
Bíró: «Maga a Tarkovácsinak azt 

mondta, hogy tolvaj, gazember. 
Igaz ez?

Vádlott: Igaznak, igaz, instálom 
csak nem  mondtam.



Hasznos tudnivalók a gazdaságban
JANUÁR:

A gazdasági gépeket, szerszámokat 
rendbehozzuk. A télire ellett zöldsége
ket, véleményeket többször átvizsgál
juk, ami megromlott azt kidobjuk. A 
burgonyát megtisztítjuk a hajtásoktól 
Gyümölcsfákon szorgalmasan kell 
pusziifaui a hangya és hernyó fészke
ket. A szőlőt is tanácsos trágyázni. 
Zöldségeskertben korai salátát, kala- 
rábét, cukorborsót, uborkát cl lehet 
már vetni a melegágyakba. — A tyú
kokat etessük malátával, csíráztatott 
zabbal, akkor hamarabb kezdenek 
tojni. Az állatoknak adjunk nedvdús 
— siló — répa stb. takarmányokat is.
FERRUÁR:

A fő feladat az állatok rendben tar
tása. Módszeresen készítsük e’ő vem
hesed« teheneink elapaszlását, ügy eze
ket, mint fiadzó kocáinkat fokozott 
pontossággal ápoljuk, A hó végén, mi
ként a föld megszikkadt, könnyű fo
gassal járassuk meg az őszi mélyszán
tást. Ha jó az időjárás, úgy a magról 
keli fiatal fákat ki kell ültetni. Az 
összes fák környékét trágyázni kell- 
A metszést idejekorán kell megkez
deni, mielőtt a tavaszi nedvkeímgés 
beáll a fában. — A kertben meleg
ágyba vethetjük: kelt, kalarábéf, fia
tal káposztát, zellert, fejes salátát, 
petrezselymet, sárgarépát, uborkát.

MÁRCIUS:
Főfeladat a tavasziak alá való mag

ágy jó előkészítése. A gyomos földeket 
kuiiivátorozzuk, tárcsázzuk vagy só" 
kapázzuk, de őszi szántást éppen a 
nedvesség tartalékolása miatt vissza 
ne szántsunk! Vessük a lucernát, ló 
herét, tavaszi árpát, zabot, naprafor
gót, rost, lent és cukorrépát. A gyü
mölcsösben a magvakat még nem 
késő elvetni, s a kikelt palántákat át
ültetni. Ceresznyefákat, pöszmétét ta 
náesos most üI te i n i. Fontos munka a 
nemesítés, párosítás, oltás és a kár 
tevők elleni védekezés. A kertben meg 
kel! ásni a zöldségágyakat. Naposabb 
földeken vethetünk korai burgonyái, 
kalarábét. kelt, hónapos retket, petre
zselymet stb.

ÁPRILIS:
A Minisztertanács határozata szerint 

a napraforgót 10-ig, a cukorrépát 
15-sg, árpát, zabot 15-ig, burgonyát 
ÖO-ig vetjük el. De 15-re el kell vetni 
a lucernát és lóherét, sőt az Alföldön 
30-ig a kukoricát is! Vessük el a rost, 
kendert is és mindenütt befejezzük a 
kukorica- és a hó végéig pedig a gya
potvetést. — A gyümölcsösben fő
munka az oltás és a nemesítés. Őszi 
barackfákat meg kell nyesni. A szőlő
ben most karózunk és kötözünk. A 
kertben mindennemű zöldség és főze
lékféléket lehet ültetni. Az apró jó
szágra nagy gond fordítandó. De még 
nagyobb gqpdot fordítsunk a nagy ál
latokra, ahol most ellenek a lovak, te
henek, juhok! Flietés után járatni 
kell.
MÁJUS:

Mihelyt a fák hajtanak, meg kell 
kezdeni a szemzés állal való oltást, 
először körténél, almánál, aztán a kc- 
ménymagű gyümölcsöknél. A kert
ben a késői vélemények magvait elvét
jük. Borsó és bab mellé karókat kell 
dugni. A melegágyban levő dinnyepa
lántákat, ha kedvező az idő, ki kell 
ültetni. Földi epret bőségesen öntözni 
kell. — A szőlőben eiső virágzás előtt 
kell először kapálni. Szántóföldön el 
lehet vetni a köles!, egyeljük ki a ré
pái, kukoricát, napraforgót. Káposzía- 
ü.lelést meg lebe» kezd ni. A burgonya- 
földeket meg kell kapálni és minden 
kapálásnál töltögetni kell. Az állatok 
zöldtakarmányozásra való átállítását 
fokozatosan végezzük.

JUNIUS:
A gyümölcsösben száraz időben a 

magágyakat és fiatal fákat szorgalma
san öntözzük. Fák tövét rendszeresen 
kapálni kell. A szőlőben nagy gondos
ságot igénylő munka a permetezés, kö
tözés és kapálás. A kertben őszi és 
féli szükségletre még mindig lehet 
vetni. Főzelékágyakat kapálni és 
gyomlálni kell. Az öntözés, kivált szá
raz időben mindennap fontos. — 
Szántófötdön a növények kapálása a 
főfeladat, amit minél többször végez-



zünk cl. Krumplit tölteni kell. Készít
sünk minél több téli takarmányt!
JÚLIUS:

Főfeladat az aratás. A búzát viasz-, 
az őszi, tavaszi árpát sárga érésben 
aratjuk, a rozsot, zabot teljés érés 
előtt, mert így lesz a legkevesebb a 
pergés. Ezt írja elő a Minisztertanács 
határozata is. Aratás után végezzük el 
a tarlóhántást és a levágott gabonát 
hat-nyolc nap múlva hordjuk asz 
tagba. Tartsuk be a tűzrendészet! elő
írásokat. A gyümölcsösben szorgalma
san kell permetezni. — A kertben 
gyakran öntözzünk és gyomláljunk. 
Téli zöldségeket még mindig lehet 
vetni. Babot, hagymát, stb. meg kell 
kapálni. Káposztát és dohányt meg 
kell kapá'ni. Gondosan takarmányoz- 
zuk az állatokat.
AUGUSZTUS:

Főfeladat a behordás és cséplés jó 
megszervezése és teljes lendületű vég
zése. E munkálatokat minél kevesebb 
szemvesztéssel végezzük el. Cséplés 
után minél előbb adjuk át felesleges 
gabonánkat az államnak, meri így 
magasabb árat kapunk érte. Végezzük 
el minél előbb a tariőhántási. Fiatal 
fák töve körül a földet meg keit ka
pálni és szorgalmasan öntözni. — 
A kertben a teendők ugyanazok, mint 
a múlt hónapban. A borjak, esikók 
választását is gondos takarmányozás
sal úgy végezzük, hogy azok fejlő
désükben vissza ne essenek, ilyenkor 
célszerű zabot etetni. A süldőket is 
most állítsuk be hízni.
SZEPTEMBER:

Gyümölcsösben a faiskolát fel kell 
ásni. A börmagvú gyümölcsöket a hó
nap vége felé át Eehet piát* IVJEenb 
Alma- és körleinagok v*f' szőlőben 
mlhály-napkor kez<V le kell szedni.
a felesleges u *<t, melyek elvonják 
különös'*-«*5* a fürtöktől. A kertbe 
na»re,t hüvelyeseket le keil szedn 

-z agyakat mégegyszer ki kell g^oir 
aln! es az egymáshoz közei lévő nt 

lana>kal ritkítani. Az őszi vetés al 
szántsunk. Búza, rozs és őszi ám  
vetőmagot kitisztítjuk. Az őszi árp 
vetését gondos talajelőkészítés u>űn 
hónapban fejezzük be, a hó végén vés

sük a búzát ps rozsot is! A burgonyái
e hónapban felszedjük és törjük a 
kukoricát is.
OKTÓBER:

Teljes lendülettel végezzük a vetést! 
A rozsot 15'ére, a búzát 30-ára feltét
lenül el kell vetni mindenütt! Ezt írja 
elő a Minisztertanács határozata. Ok
tóberben a gyümölcsösben elkészítjük 
az ágyakat és ültetünk. A tavaszi ül
tetéshez is most kell az ágyakat el
készíteni. A fák töve körül a földet 
fel kell ásni, de lehet már trágyázni. 
— Kertben a még fe-1 nem szedett 
gyökérféléket, feles káposztát stb. 
most már mind fel kell szedni és el
tenni télire. Ha kedvező az időjárás, 
tehet vetni korai répát, petrezselymet, 
salátát, spenótot, hagymát stb. Az álla
tokat előkészítjük a száraz takarmá
nyozásra való áttérésre.
NOVEMBER:

Főfeladat a mélyszántás! Minél jobb
minőségűén, húsz huszonöt cm nté.yen 
úgy végezzük el a munkát, hogy az 
előző évi szántási mélységhez két
karúm ein-t szántsunk hozzá. Most 
szántjuk alá a trágyát is. Most fo yik 
az állatok beistállózása és óvatosan 
térjünk át az istállózásra. Naponta já
rassuk az állatokat. Gondosan raktá
rozzuk el a téli takarmányokat! No
vemberben a gyümölcsösben fődolog 
a tisztogatás, {szőlőben a karókat fel
szedjük. Ha szükséges, most kell trá
gyázni. — Kertben szorgalmasan kell 
az ágyakat ásni s a földeket megfor
gatni. Melegágyakban most lehet "“ta
tát, hónapos retket é- ,Ilias efféléket

IBER:
tű ére be kell fejezni az őszi m ély 

szántást! Ezt minél jobb minőségben, 
ienpioleg géppel végezzük. A téli hóna
podban még fokozottabb gondunk le
gyen az állalokra. Fordítsunk gondot
f ,szf tű  rendbentarlásűra is. Az álla-
touat naponta járatni keil! December- 
ben a gyümölcsösben ugyanaz a
Sr,," Íva!ó’ n,hit novemberben volt. _
Sznobén, ahol szükséges, folytatjuk 
a dón.est és trágyázást. — Ilyenkor 
kel rendbehozni a gazdasági szerszá
mokat is! A gépeket és más szerszá
modat gondosan tisztítsuk meg
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Névnapok betörendes jegyzéke
Ábel jan. 2.
Achiles nov. 2,
Ábrahám aug. 16. 
Adalbert szept. 27.
Ádám szept, 9, dee. 24. 
Adél jan. 29.
Adó f febr. 11.
Adorján márc. 5,
Ágnes jafl. 21.
Ágoston máj. 28, aug. 28. 
Ágota jan. 11. febr. 5.
Ák os febr. 27.
Aladár febr. 20, márc. 11. 
A'ajos jüh. 2 l.
Albert aug. 24.
Albertina április 29.
Albin márc, 1.
Albina dec. 16.
Alfonz aug. 2. okt. 30. 
Alfréd febr. 23.
Álmos febr. 20.
Amália jul. 10, okt. 7. 
Ambrus dec. 7.
Anaklét jul. 13.
Anasztáz ápr. 15, aug. 17. 
András febr. 4, máj. 21. 
r.ov. 10. és 30.
Angela máj. 30.
A.nlcet ápr. 17.
Anna jun. 2. jul. 20.

jun. 13., jul. 6.

Aurél jan. 15, okt. 5,
déc. 2.

Balázs febr. 3.
Bálint febr. 14.
Barnabás jun. 11.
Béda máj. 27.
Béla ápr. 23.
Benedek márc. 21. 
Benjam n jan. 3. 
Bérnardin máj. 20 
Bernát máj. 20.
Berfa aug. 6.
Bertalan aug. 24 
Berto d f br. 11 
Bibiana dec. 2.
B*anka ökt. 25.
Bodog jan. 14.
Boldizsár jan 6. 
Bonnventúra jul. 14. 
Bonifác máj. 14, jun. 5. 
Borbála dec. 4,
Brigiia okt, 11,
Bruno okt. 6.

Carolina nov. 4.
Cecília nov 22.
C prián szept. 14, és 26. 
Ciril febr. 9. márc. 29,

jul. 7.
Cirjék aug. 8.

Egyed szept. 1.
Elek ju.. 17.
Elemér febr. 28.
Eleonóra f br. 21.
Ella febr. 13.
Előd okt 22.
Elvira febr. 10.
Elza dec. 1.
Emánuel (Manó) máfc. 26< 
Emília ju 19.
Emil máj. 28.
Emma ápr 19, nov. 24. 
Ernőd aug. 9.
MneSe jul. 6.
Engelbert nov. 7 
Eőrs jul. 14.
Erazmus jun. 2.
Erhardit ápr. 9.
Erik máj. 18, szept. 10. 
Erika aug. 31.
Ernesfin aug. 29.
Ernő jan. 12.
Ervin ápr. 26.
Erzsébet jul 8, nov. 19. 
Esaiás jul. 6 ,
Eszter máj. 24.
Etel okt 8„ dec. 16 
Euszt ik szept. 20 
Eva dec. 24,
Ezekiel ápr. 10.

Antónia jun. 13.
Antonin máj. 10. 
tntal jan. 17, máj. 10. 
Anze'm ápr. 21.
Aranka
Arisztid ápr. 27.
Árkád jan. 12.
Arkádius jan. 12.
Ármin (v. Herman) 
ápr. 7, máj. 10.
Arnold jul. 18.
Áron ápr. 2.
Árpád márc 31, dec. 11. 
Arszlán jun. 28.
Apo'.linár jul. 23. 
Apol.onius ápr. 18.
Artur jan. 22.
Atala ápr. 15.
Atanáz máj. 2.
Attila jan. 7.
Auguszta márc. 29,

dec. 18.

Coelestin ápr. 6 . máj. 19. 
Constantin máj. 21.

Damáz dec. 11.
Damján szept. 27 
l^niej jut. 24. 
Demeter'bjJr^ es •*(!
Dénes ápr. 8 ,
D zső máj. 23.
Domonkos aug. 4.
Donát febr. 17.
Dorottya febr. 6 .
Dömötör okt. 26.
Döme szept. 27.

Ede vagy Eduárd 
márc. 18. okt. 13, nov. 16. 
Ediltrud jun. 23.
Edit szept. 16.
Eduard márc 18, okt 13. 
Efrém jun. 18.

Fábián jan 20.
Fanni márc. 9. aug. 21. 
Farkas aug. 13, okt. 31. 
Fauszlín febr. 15.
Félix nov. 20.
Ferdrnánd má j. 30.
Ferenc jan 29, ápr. 2, 
jun. 4 és 16. szept. 16,

,okt. 4 és 10. dec. 3.
Frtfián máj. 4.
Frida m*».múrc. 9. aug. 21. 
Friderika szép...
Frigyes jul. 18.
Frumenc márc. 23.
Fiilöp máj. 1 és 26,

aug. 23.

Gábor márc. 24.
Gabriel a dec. 12.
Gál okt. 16.
Gáspár jan. 6 .



Gedron márc. 28, oítf. 10. 
Gellért szept. 24 és 25, 
Genovéva jan. 3.
Gephard aug. 27.
Geréb márc. 10.
Gergely márc. 12, máj. 9 

és 25, nov. 17. 
Gertrud márc. 17, nov. 15. 
Gerzson febr 22.
Géza febr. 25 és 26.
Gi2e!Ia máj. 7 és 8.
Gottfr d nov. 18.
Gotthard máj. 5.
Got ti'eb márc. 6.
Grácián dec. 18.
Guidó márc. 30, szept. 12. 
Gusztáv jan. 16.
Gyárfás jun. 19.
Gyöngyike okt. 23.

. György ápr. 27.
Győző nov. 3.
Gyula ápr. 12.

Hajnalka márc. 27.
Hedvig okt. 17.
Helen (Ilona) aug. 18. 
Helga okt. 3.
Henriette márc 16, okt. 14. 
Henrik jul. 15.
Herman ápr. 7. 
Herrpenegild ápr. 13.
Herrn in aug. 3.
Hig n jan 11.
Hilda szept. 3.
Hilár jan. 14.
Hortense, Hortenzia

nov. 17.
Huba aug 19.
Hubert márc. 20, nov. 3. 
Hugó ápr 1.

Iboly aug. 7.
Ida. márc. 13. szept. 6. 
Ignác sz.pt. 1, jul. 31, 

oV*
Ilka nov. 3.
Illés jun

okt. 14.
»ire nov 5. j 

Ince jul. 28.
Ipoly aug. 13. j 
Irén márc. 25.
Iréné okt. 20.
Irénéus jUn. 28. { 
Irma máj. 3. j

tstvSn aug. 3 é s  20. szép! 
2, nov 28, dec. 26 
Iván jun. 24.
Ivó máj. 20.
Izabella jul. 12.
Izaiás jul. 6.
Izidor márc. 3Ö, ápr. 4. 
Izsák máj. 15 
Izsó aug. 26.

Jácint aug. 17, szept. 11. 
Jakab máj. 1, jul 25. 
Janka máj. 30.
János jan. 27. febr. 8, 
márc. 8 és 27 és 28, máj. 
6 és 16, jun. 26 aug. 9 
és 29, okt. 20 nov. 24 és 

26, dec. 27. 
Január szept. 19.
Jenő jul. 13, nov. 17. 
Jeromos jul. 20, szept. 30. 
Joakim márc 20, aug. 16. 
Johanna dec. 16.
Jolán jun. 15, nov. 20. 
Jónás nov. 12.
Jozafát nov. 14.
József márc. 19, ápr. 16, 
máj. 3. aug. 27, szept. 18. 
Júdás okt 28.
Judit jul. 30, dec. 10.
Júlia febr 16 máj. 22. 
Julián jan. 9.
Julianna. Júlia, Jusztin 
ápr. 14, jun. 16.
Kajetán aug 7.
Kajus ápr. 22 
Kalisztus okt. 14.
Kálmán okt. 13.
Kamii jul 18.
Kamilla dec. 28.
Karotin febr 2.
Karolina R^S, nov 4 
Kámli febr. 13. ápr. 30,

v , , nov. 23. 
Kázmér márc 14.
Kelemen nov 23.
Kerény márc. 30 jun 4 
Keresz ély ápr. 3.
Kiüt ápr. 26.
Klára aug 12. , 
vlaudiusz jun 12 
Klementina nov. 24 j 
Kleofás szept. 25. j 
Klotild jun. 3 j 
Socsárd ápr. 19 s

K o lo s  okt. 30.
Komád febr 18 és 19, 
Konstantin máj, 21. 
Kordula okt. 22.
Kornél jul. 3, szept. 16. 
Kornélia márc, 3.
Kozma szept. 27.
Kristóf márc. 25.

ápr. 9.
Krisztián márc. 13. 
Krisztina jul. 24, aug, 5. 
Kunigunda márc. 8.

Lajos aug. 19 és 25. 
Lambert ápr. 16,
László jun. 27, aug. 8. 
Laura jun. 28.
Lázár dec 17.
Lehel aug. 2.
Lénárd nov 6.
Lenke jul. 23.
Leó ápr. 11 jun, 23. 
Leona jan 4.
Lídia febr. 12, ápr. 8.
Lili jul. 11.
Lipót nov. 15.
Lívia febr. 12.
Longin márc. 15.
Lóránt jan 15.
Lothár jan. 27.
Lőrinc aug. 10, szept. 5. 
Luca dec. 13.
Lucián jan. 7.
Lucius okt 19.
Ludmilla szept. 17. 
Ludovika szept. 13 
Lujza márc. 2.
Lukács okt. 18.
Lukrécia jun. 9.

,~saoJna máj. 29, jul. 22. 
Makár jan 2.
Malvin okt. 1.
Mamert máj. H 
Manó márc 26.
Manszvéf szept 3.
Marcel jan. 9 és 16,
. .  . . áPr 28.
Margit jan. 19, febr. 27, 
. . .  . „ jun. 10. 
Maria febr. 16 jul. 22.
*ug. 15, szept. 8, 12 és 24*
, . nov. 27. 
darianna nov. 1. 
dárk ápr 25. 
dártha jul. 29. 
dartina jan. 30
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Márton nov. 10, 11 és 12, 
Mártonka jan. 30.
Máté szept. 21.
Matild márc. 14.
Mátyás febr. 24, dec. 8 
Maxim máj. 29.
Medárd jun. 8.
Melánia jan. 10.
Melkiádes dec. 10. 
Menyhért jan. 6, aug. 22. 
Metód jul. 7.
Mihály máj. 8, szept. 29. 
Miklós szept. 10, dec. 6 . 
Miksa okt. 12.
Milos nov. 26.
Mónika máj. 4.
Mór okt. 25.
Móric szept. 22.
Mózes máj. 16.

Nándor máj. 30 
Napoleon máj. 7 
Nárcisz okt. 29 
Natália dec. 9.
Nesztor febr. 26.
Nikáz dec. 14.
Nikodém szept. 15.
Noé nov. 29.
Norbert jun. 6.
Noiburga szept. 13.

Oktávia márc. 22.
Olga jun. 27.
Olympia márc. 10.
Olivér nov. 21.
Olivia dec. 3.
Orbán máj. 25.
Orsolya okt 21 
Oszkár jul. 3l. 
o u ..a i ,^ v . 16.
Ottilia dec. 12.
Ottó jul. 2.
Ottokár jul. 2 
Ödön nov. 16.
Özséb márc. 5, aug. 14, 

dec. lb.

23, ápr. 27—29, aug. 1. 
szept. 9, okt. 19, nov. 18, 
dec. 9.
Petra okt. 2.
Petronella máj. 31.
Piroska jan. 18.
Pius máj. 5, jul. 11 
Piacid okt. 5 és 1! 
Poiikárp jan. 26.
Pongrác máj. 22.
Praxedes jul. 21 
Pritáz szept. 11.

Rachel febr. 4.
Rafael jun. 20, okt. 24. 
Rajmund jan. 23, aug. 31. 
Rajner jun. 7.
Rebeka aug. 30, szept. 2 . 
Regina szept. 7.
Rémig okt. 1.
Rezső nov. 7.
Richárd ápr. 3.
Róbert jun. 7.
Rókus aug. 16.
Román febr. 28.
Romuald febr 7.
Róza aug. 30, szept. 4. 
Rozália, Róza. Rózsa és 
Rózsi, Róza.
Rudolf nov 7.
Salamon okt. 24.
Samu vagy Sámuel aug. 21 
Sándor febr. 26, márc. 18. 
Sára jan. 19.
Sarolta jul. 2.
Sebestyén jan. 20 
Irénusz jun. 28.
Irémusz jun. 8 .
Simplicis márc. 2 
Sixtus márc. 28. 
Skolasztika febr 10
Szabás! Eov. 28. 
Szabin márc. 
Szan;szló máj. 7, 
Szörény jan. 8.

rid* .27.

Pál jan. 15 és 25, ápr. 28. 
jun. 26, 29 és 30, nov. 18. 
Pamfil jun 1.
Panteleon jun. 27 
Paskál máj. 17:
Patrik márc. 17 
Paulin jun. 22.
Pelágia dec. 12 
Perpétua márc. 6 .
Péter jan. 31. fehr. 22

Szoter ápr 22. 
Szidónia jun. 23. 
Szilárd márc 11 
Szilárdka dec. 14. 
Szilvér jan 20. 
Szilveszter dec. 31 
Szaturnia nov 29. 
Szerén szept. 14 
Szervác máj. 13 
Szevér jan. 8. 

és Tádé jan 24.

Tamás márc„ 7,
dec. 21 és 29. 

Tekla szept. 23.
Teleszfór jan; 5.
Teodóra ápr. 30, szept. 11. 
Teofil dec. 20.
Terézia jul. 8, oki. 3 és 15. 
Terézke okt. 3.
Tibold jul. 1.
Tibor ápr. 14, aug. 11. 
Timót jan. 14, aug. 22, 

dec. 20.
Titusz jan. 4. szept. 18. 
Tivadar ápr 19, nov. 9. 
Tóbiás jun. 13.
Tódor febr. 7.
Ulrik jul. 4.

Valér dec. 15.
Valéria ápr. 28 
Valérián dec. 15 
Vanda jan. 26.
Valter jul. 16.
Vazul jun. 14.
Venánc vt. máj. 18 
Vencel szept 28.
Vendel okt. 20 
Veronika jan. 13. jul. 9 
Vid jun. 15.
Vidor jan. 15.
Viktor szept. 5.
Viktória dec. 23.
Viktórián márc. 22.
Vilma (Vilmos napon) 

és dec. 5-én 
Vilmos jan. 10, jun. 25 
Vince jan 22, ápr. 5.

jul. 19
Viola dec. 19.
Virgil nov. 27.
VirgiHa jan. 31.
Wilheim szept. 19 
Wladimir jul. 24.
Z a k a to ló * .  3
Zefirin aug.^ J5( szept. 6. 

Zelma ja:n. 23.
Zénó okt. 29, dec.
Zoárd lásd Zuárd 
Zoltán márc. 8. jun. 23. 
Zuárd dec. 30.
Zsigroond máj. 2.
Zsófia máj. 15.
Zsolt áp r  10.
Zsuzsanna febr. 19
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Vásárok jegyzéke
Aba: máj. 29., okt. 29. Abaújszántó: 

márc. 21., júl. 18., okt. 10., dec. 12. 
Abádszaiók: tebr. 18., máj. 20., aug.
19., nov. 11. Abony: márc. 19., máj.
31., aug. 21., nov. 30. Acs: máj. 4.. 
okt. 4. Ácsa: ápr. 30., okt. 29. Adánd: 
márc. 4., máj. 15., okt. 29. Adony: 
ápr. 2., jűn. 16., szept. 15.. nov. 24. 
Ajka: jan. 28., máj. 2. Akasztó: márc.
5., máj. 21., szept. 3. Alap: júl. 25.,
okt. 1. Alattyán: jűn. 9., nov. 5. Albert
falva: szept. 21 Alberti: máj. 16.. júl. 
8—9., nov. 4—5. Alcsut: márc. 22.,
nov. 22. Alpár: márc. 11., okt. 7. Ár
pás: jűn. 6., szept. 11. Alsónémedi: 
ápr. 11., júl. 25., szept. 19.. dec. 17. 
Alsópály: febr. 3., máj. 2., szept 4.,
nov. 5. Alsóság: ápr. 5., máj. 25.,
szept. 21., nov. 5. Andocs: febr. 15., 
ápr. 15. Apátfalva: ápr. 24., júl. 26..
szept. 8., dec. I. Apc: jan 8., márc. 12., 
aug. 1., okt. 8. Apostag: jún 19., okt. 
2. Aszód: márc. 19., máj. 4.. aug. 24., 
nov. 16. Árpás: jún. 8.. szept II.
Attala: márc. 16.. nov. 5.

Babócsa: márc 19., máj. 21., aug
24., november 30 Bácsalmás: febr.
9., ápr. 30., szept. 14.. nov 22. Bács-
bokud: márc. 12., júl 30., nov 19.
Badacsonytomaj: márc 12.. szep>. 1 
Baja: febr ll„  ápr 22., júl. 22., szept.
30., dec. 2. Bajánsenye: máj. 2.. aug
15., okt. 3.. nov. 28. Bajna: febr. 10..

máj. 16., aug. 16., nov. 14—15. Bak:
márcti 20., nov. 25. á. v., • máj. 20., 
aug. 25. Bakonycsernye: febr 8., szept. 
13. Bakonyszentkiráty: máj. 15. Bak- 
talórántháza: jan. 22., nov. 5. ápr. 15., 
júl. 5., aug. 21. Balatonendréd: márc.
22., júl 12., szepi. 13. Balatonkenese:
jún. 11. Balatonszentgyörgy: ápr. 25.. 
okt. 10. Balassagyarmat: minden hó
első hétfőjén á. v., kedden kirakodó- 
vásár. Balatonfó'kajár: ápr. 26., aug. 2., 
nov. 2. Balatoníiired: jan. 10.. ápr. 11.. 
júl. 11., szept. 12. Baiatonlede: ápr. 3., 
máj. 9., szept. 3., okt. 31. Balatonsza- 
badi: márc. 1., okt. 1. Balkány: márc.
27., okt. 30., dec. 18., aug. 21. Balmaz
újváros: jan. 31., máj. 23.. aug. 15., 
nov. 21 Bánokszentgyörgy: ápr. 24., 
jan. 24., aug. 3., nov. 29. Bánréve: 
márc. 18., szept. 6. Baracska: márc. 19., 
okt 29 Barcs: ápr. 1., jún. 24. Ba_anya- 
jcnő: jún. 17., okt. 21. Báránd: febr. 15. 
Báta: máj. 1., okt. 16. Bátaszék: márc.
12., jún. 25., szept. 17., okt. 22. Baté: 
márc. 10., máj. 25.. aug. 3., okt. 9. 
Battonya: jún. 30., okt. 25—26. Becse- 
hely: má"c. 19. Békés: márc 18.. jún.
17., szept. 23. Békéscsaba: febr. 3.,
ápr 7., jún. 2., aug. 4.. okt. 6., dec. 8: 
Beled: minden hó első kedd. Bélapát
falva: márc. 19.. máj. 29., aug. 14., 
nov 30 Berhida: febr 26. máj. 28.,
okt. .29. Berettyóújfalu: febr. 1., ápr.

Fontos §§€§^eSme%i@iés l
Saját érdekében kérdezze meg mielőtt a vásárba 
:ndul, hogy megtartják-e a jelzett napon!



24., aug. 15., ok\ 4. Berkesd: márc. 2., 
jún. 30. Berzence: márc. 12., jún 13., 
aug. 10., dec. 19 Besenyszög: jún. 9., 
okt. 13. Bia: március első hetében. 
Bicske: jan. 25., máj. 3., szept. 21., 
júl. 25. Biharkeresztes: máj. 30., szept.
12. Biharnagybajom: febr. 28., jún 6., 
szept. 26. Bodajk: jan. 8., jún. 25., 
okt. 1. Bodrogkeresztúr. tebr. 22., 
máj. 17., aug. 23., nov. 22 Bódvaszilas: 
márc. 22., jún. 21., nov. 22, dec. 22. 
Bogdása: márc. 19., aug. 18. Bogyiszló: 
szept. 10. Boly: márc. 10., szept. 15. 
Bonyhád: márc. 5., ápr. 30., júl. 9., 
szept. 3., dec. 3. Borsodnádasd: min
den hó 15-e után kedd. Bő: febr. 5., 
máj. 7., aug 6., okt. 1. Böhönye: 
márc. 19., máj. 25., júl. “?0., aug. 21. 
Budapest: márc. 11—25, máj. 27.— 
'ún. 10., aug. 19—szept. 1., nov. 4— 
18, Bugyi: márc. 5., szept 3. Búj: 
máj. 4., szept. 7. Buzsák: júl. 10. Büd- 
vzentmihály: jan. 22.. ápr. 24., júl 24., 
>kt. 15. Bük: márc. 7., szept. 5. Bük- 
kösd: márc. 27., máj. 21.. okt. 4.. nov. 
12. Büssü: febr. 16., ápr. 28., jún. 8., 
aug. 21.

Oece: márc. 12., aug 13., dec. 10. 
Cegléd: jan. 14.. ápr. 15., jún. 8. júl. 
15, szept. 7., okt. 28. CeLdömölk: 
márc. 19., máj. 16, szept. 1., okt. 24. 
Cibakháza: márc. 24.. máj. 26., szept.
8., nov. 17. Cigánd: máj. 28., szept. 10. 
Csabrendek: febr. 12., máj. 13.. aug. 5. 
Csákány: aug. 15. Csákberény: okt. 24. 
Csákánydoros/ló: szept. 10., okt. 6., 
nov. 26. Csákvár: febr. 26., ápr 30., 
júl. 24., dec. 3. Csanádpalota: febr. 3., 
jún. 9 , aug. 25., okt. 20. Csaroda: má
jus 15. hetében. Csány: máj. 7., szept. 
3. Csapod: febr. 7., máj. 23. Császár: 
márc. 19 Csenger: Mmden hó 3. pén
tekjén, dec. kiv. Csengőd: márc. 13., 
aug. 19., nov. 18 Csepreg: febr. 15., 
márc 30., máj. 11., júl. 30., szept. 29. 
Csesztreg: jan. 19, márc. 19. máj. 16., 
aug. 25., okt. 31. Csetény: ápr. 2., okt. 
15. Csékút: márc. 5.. aug. 6. Csépa: 
ápr. 8., júl. 8„ szept 2 , dec 16. Csip- 
kerek: júl 18. Csokonyavisonta: febr. 
26, márc. 29., jún. 27., júl. 26.. szept. 
21. Csonkahegyhát: máj. 25., szept. 25. 
Csongrádi febr. 23—24., ápr. 27—28., 
aug. 24—25., dec. 14—15. Csorna: 
jan. 8., márc. 12., máj. 7., jún. 21., 
okt. 1., nov. 12. Csőgle: márc. 12.,

jön. 18., okt. 8. Csőkmő: márc. 5. Cs5-
köiy: jan 25., márc. 22.. aug. 28.,
nov. 25. Csurgó: márc. 27., máj. 15., 
szept 1., nov. 20.

Dány: máj. 3., nov. 8. Darány:
márc. 9., máj. 9.. aug. 18., nov. 5. 
Debrecen: jan. 17.. ápr 24.. aug. 15., 
okt. 9. orsz. vásárok 9 napon át tar
tatnak. Decs: ápr. 15., szept. 15. Dédes: 
máj. 7., szept. 3. Dég: márc. 15., nov. 
22. Demecser: ápr. 24., szept. 25 De
recske: jan. 5 , ápr., 13. aug 3.. okt. 5. 
Dévaványa: jan, 8., ápr. 9., júl. 2., 
okt. 1 Devecser: jan. 22—23. ápr. 30., 
júl. 30—31., okt. 29—30. oisz. állatv., 
márc. 29 , szept. 27. Diósgyőr: kira- 
kóv. rmnden hó 2-ik csütörtökjén, 
ünnep esetén a mege.őző köznapon. 
Diósjenő: jan. 23., ápr. 24. szept. 4., 
nov 27. Diósvlszló: febr. 20., apr. 1., 
júl 13., szept 10.. okt. 26. Doboz: 
márc. 5., aug. 6. Dombóvár: jan 29., 
márc. 26.. máj 28.. júl. 30.. szept 24., 
nov. 26. Dombrád: jan. 15., ápr 23., 
júl 2.. okt. 8 Dobrőköz: márc. 12., 
aug. 27. Domsöd: márc. 7., jún. 22., 
aug. 10, nov. 18. Dunaföldvár: márc.
19., máj 7., aug. 21., nov. 5. Duna- 
pataj: febr. 12., jún. 25., okt. 1., dec. 
10. Dunapentele: ápr. 30.. máj. 21., 
szept. 3., dec. 3. Dunaszekcsö: márc.
12., máj 21., szept. 1., nov. 8. Duna- 
szentgyörgy: márc. 12 Dunavecse: 
febr. 12.. máj. 7., júl 30, szept 24. 
Drávaegyház: aug. 10 Drávátok: febr.
15., máj 20., szept. 1. Drávadiós: jan.
25., ápr. 12., júl. 12., okt. 11.

Edelény: jan. 11.. ápr. 12., júl. 22., 
okt. 11 Eger: jan. 8„ máj. 14., júl 1., 
szept. 28—29. Egerág: ápr. 5., jan 15., 
okt. 14. Egervár: márc. 19., nov 25. 
Egyed: márc. 1., okt. 20 Egyházas- 
kozár: márc. 12, máj 5., jún. 26.. 
okt. 20. Elek: márc 14., jún. 13. Encs: 
jan. 4., márc. 1., máj. 3., júl. 5., szept. 
6 Ernőd: mái. 7., okt. 29. Endrőd: 
máj. 12., aug. 18.. nov 17. Enyingi 
jún. 11., szept. 10. Ercsi: jún. 25—26., 
szept. 24—25. Érd: máj. 7—8., aug. 6. 
Erdőbénye: jan. 22., ápr. 24., okt. 22. 
Erdőcsokonya: febr 26., márc. 29.,
jún. 27., szept. 21 Erdőtelek: ápr. 1 —
2., okt. 15—16. Érsekvadkert: jan 22., 
ápr. 16., júl. 23., szept 24. Értény: 
aug. 7. Esztergom: márc. 19, máj. 28 
aug. 13., okt. 29. Etyek: jan. 15..



23., máj, 10, äug. 13, szept. 6. ökt. IQ 
Fadd: márc 5 okt 3., júl 30. Fájsz:

ápr. 12., szept 22. Farmos: ápr. 10. 
Fegyvernek: febr. 25., máj. 27., szept.
9., nov. 18. Fejérgvarmat: febr. 5.,
márc. 19., máj. 7.. júl 23.. szept. 17., 
dec. 17. Fehérvárcsurgó: nov. 23.
FetsődabaS: febr. 11., máj. 6., aug. 3., 
okt. 29. Felső'reg: febr 3., ápr. 24., 
szept. 8., nov 19 Fclsőmocsolád: máj.
15., okt. 22. Felsosegesd: márc. 5.. 
júl. 9 Fe'áőnyónád: máj. 16 . szept. 12., 
nov. 14. Felsővadász: aug. 27., okt. 22. 
Fertőrákos: áp.. 26.. okt. 4. Fertő- 
szenlmiklós: febr. 12.. máj. 16., szept.
21., dec. 10. Fokszabadi: márc 5.,
ökt. 1. Fö'deák: febr. 23—24., ápr. 20 
—21., szeüí. 21—22. Földes: mái 16., 
nov. 7 Fü Öpszá'tás: áor. 8—9 Forró: 
áf>r. 6., okt. 4. Füzesabony: márc 12, 
jún. 11., szept. 10., dec. 10. Füzes* 
gyarmat: márc. 29—30, jún. 10—11., 
auq. 25—26., okt. 24—25.

Gacsáj: jún 6. aug. 1. Galambok:
febr. 16., júl 30. Gálosfa: márc. 12.,
máj. 15., júl. 3., aug. 21., szept. 21.
Gamas: jún. 6., szept. 18. Gasztony: 
máj. 24., júl 8. Gáva: jan. 2., ápr. 3., 
júl. 3., okt. 2. nov. 6. Ge'se: máj. 13., 
okt. 16. Godisa: máj. 29. ökt. 9.
Gödöllő: márc. 19., jún. 29., szept. 29., 
dec. 17. Gödre: márc. 19., júl. 23., 
szept. 24., nov. 5. Gölle: ápr. 20.,
szept. 20. Gönc: márc. 13, jún. 12., 
aug. 14., okt. 9., dec. 11. Görbeháza: 
aug. 7., okt. 2. Görcsöny: tebr. 24., 
máj. 25., aug. 24., nov. 5. Görgeteg: 
márc. 14., szept. 6 Gyékényes: máj. 1., 
okt. 30. Gyoma: márc, 9—11, má j. 31., 
jún. 1—2., aug. 15—16, nov. 14 — 16. 
Gyón: ápr 9., szept 17., júl 16., szept.
17., dec. 17. Gyomoré: márc. 6., máj.
8., okt. 2. GyömrŐ: márc. 19, okt. 8.
Gyöngyös: jan. 29., mái 15., aug. 21, 
nov. 12. Gvöngyösmeüék: ápr. 2—3., 
aug. 21., okt. 1—2. Gyöngyöspata: 
márc. 14., szept. 12. Gyönk: febr. 1., 
szept 29., máj. 10., aug. 2., okt. 31. 
Győr: jan. 15., máj. 21., júl 16.. 
szept. 3., okt. 15., nov. 19. GyŐr- 
asszonyfa: máj. 7. szept. 14.. nov, 5. 
Győrszentmárton: márc 22., aug. 9..
nov.  ̂11. Gyula: jan. 17—22, máj. 2—

2juh 18—23., szept 5—10. Gyu'aj: 
98„ szept. 20. Gyulakeszi: ápr.

9. és 29.. nov 11

Hajdúböszörmény: fébí 5„ ápr, 2„ 
jún. 18., aüg 27, nov. 19. Hajdúdorog: 
febr. 8., júl. 26., nov. 8. Hajdúhadház: 
márc 12., júl 6., szept. 21., dec. 13. 
Hajdúnánás: márc. 14., júl. 18., szept.
12., dec. 5 Hajdúszoboszló: márc. 12., 
máj. 21., jú). 2., okt. 22. Hahót: jún.
14., szept. 27. Halászi: febr 26., júí. 2., 
szept. 3., nov. 12. Hajós: márc. 26., 
júl 2., okt. 1. Harkány* tebr. 19., ápf.
23., júl. 30., dec. 3, Háromba: márc. 1., 
máj. 7. aug. 30. nov. 19. Harta; márc.
1., szept. 20. Hatvan: febr. 5., márc. 5,,
ápr. 23., máj. 28,, júl. 9.. aug 27,. 
okt. 1., nov. 5. Hedrehely: ápr. 16,,
jún. 5., aug. 9., okt. 16 Hédervár; 
márc, 30., máj. 31., szept. 13.. nov. 29. 
Hegyfalu: jún. 13., nov 14 Hegykő: 
márc. 19., okt. 1. Helesfa* jún. 29 Hé* 
tény: márc 19—20., máj. 3., jún. 18., 
aUg. 21., okt. 8. Hercegfaíva: márc. 12., 
okt. 1. Hercegszántó: ápr. 2. Heves: 
jan. 22., ápr. 16., júl. 16., okt 22. 
Hímesháza: máj. 25., aug. 5. Hód
mezővásárhely: ián 12 —13 márc 16., 
máj. 18., okt. 12. Homokszenfgyörgy: 
máj. 2., szept. 12. Hortobágy: iún. 19., 
okt. 16. Hőgyész: jan. 24—25, márc.
21—22., jún. 27—28., nov. 14—15.

Ibrány: márc. .1., jún. 7., szept. 6., 
dec. 6. Igái: áp'. 24., szept. 1., okt. 29., 
nov. 26 Igaz: márc. 5. Iharosberény: 
febr. 24., máj. 11., júl. 26., szept. 21. 
Inke: márc. 1., jún. 11., szept. 10.,
okt. 20 Iregszamese: febr. 3., ápr 19.. 
szept. 6., nov. 22. Irsa: febr. 12, jún.
11., aug. 27, dec. 10. Isaszeg: márc.
7., dec. 5 Isztimer: márc. 19., okt. 29. 
Istvándi: ápr 28., jún 7., aug. 30., 
okt. 27. Ivánegerszeg: jan. 10., ápr 4., 
júl. 4., okt. 3. Izmány: okt. 28. Izsák: 
márc. 19, aug. 13.. nov 5. Jánk: 
márc. 8.. máj. 10., szept. 13., dec. 13. 
Jánoshalma: ápr 17., júl. 23., szept.
24., okt. 29. Jánosháza: márc 19.,
máj. 7., aug. 23, nov. 15. Jánoshida: 
jan. 29—30., júl 16—17, okt 25—26. 
Jászalsószentgyörgy: jan. 8., máj 7., 
júl. 30., okt, 15. Jászapáti: tebi. 12., 
jún. 18., szept. 3., nov 26. Jászárok- 
száliás: tebr. 19.. jún. 11., júl. 30., 
szept. 17 Jászberény: márc 21., máj.
17., aug 14., ok*. 3., dec 5. Jászdózsa: 
jan. 14., júl, 8., okt. 14. Jászfényszarú: 
mátc. 12., máj. 7., júl 23., okt 22. 
Jászjákóhalma. febr 26., máj. 4., aug.
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29. Jászkarajenő: ápr. 2., júl. 2., okt.
1., dec. 31. Jászkísér: febr. 4.,- ápr. 22., 
máj. 5., júl. 22., nov. 11. Jászladány: 
jan. 15., ápr. 2., jún. 25., nov. 19. 
Jászszentlászló: ápr. 30., okt. 29. Jász- 
szentandrás: ápr. 24., aug. 7. Jásztelek: 
márc. 10., aug. 21.

Kaba: febr. 14., jún. 20., nov. 7. 
Kadarkút: jan. 22., jún. 18., aug. 21., 
nov. 5. Kál: máic. 5., máj. 28., szept. 
17. Kalló: márc. 21—22., szept. 5—6. 
Kalocsa: jan. 4., márc. 12., aug. 13., 
nov. 26. Kállósemjén: minden hó első 
szerdáján. Ünnep esetén előtte való 
nap. Kálóz: jan. 29., márc. 26., jún. 25., 
szept 24., dec. 17. Karmacs: máj. 4., 
nov. 2. Kálmáncsa: máj. 19., szept. 10. 
Kápolna: máj. 7., nov. 12. Kapolcs: 
máj. 10., okt. 28. Káptalantó: márc. 14. 
Kaposfő: ápr. 23., okt. 1. Kaposmérő: 
tebr. 10., ápr. 1., máj. 18., jún. 14.,
aug. 11., szept. 30. Kaposszekcső: jan.
25., aug. 10. Kaposvár: jan. 3., febr. 7., 
márc. 7., máj. 2., jún. 6 ., júl. 4., aug.
1., szept. 5.. okt. 3.. nov. 7. Kapuvár:
jan. 29., márc, 19. máj. 28., júl. 30.,
szept. 3. Karád: márc. 12., máj. 4..
jún 27, szept. 29. Karancs: márc. 24., 
okt. 13. Karcag: febr 19., máj. 7., 
jún. 4., szept 24., nov. 26 Karcsa:
jún. 16. Katymár: máj. 16., okt. 15. 
Kecel: ápr. 2.. júl. 16., okt. 22. Kecske
mét: márc. 5—6 ., máj. 7—8., aug 6—
7., szept. 24—25, nov. 19—20. Kehida: 
márc. 26., szept. 13. Keines: máj. 5. 
szept. 4. Kenderes: febr .  5., ápr. 9., 
aug. 6 . nov. 5. Kercseliget: márc. 24.. 
máj. 15., aug. 16., okt. 15. Kerekegy
háza: jún. 4., okt. 8 . Kerkaszentmik- 
lós: ápr. 24., jún. 12.. aug. 7., nov. 6 . 
Kerta: jan. 8 ., aug. 13., nov. 19. Keszt
hely: jan. 11., febr. 8 ., márc. 29., máj.
31., júl. 5., aug. 16., szept. 27., okt. 18..
nov. 15., dec. 13 Kétegyháza: ápr. 2.. 
aug. 6 ., nov. 12. Kéthely: máj 21.,
márc. 5., okt. 29. Kisbér: ápr. 26., jún.
21., aug. 16., okt. 4., nov. 8 . Kisbér
apáti: máj. 17., okt. 1. Kiskomárom: 
ápr. 23., nov. 19. Minden hó első csü
törtökén állatvásár. Kisköve: ápr. 23., 
aug. 20., szept. 24. Kiskőrös: febr. 19.. 
ápr. 30., júl. 30., okt. 15. Kiskún-
dorozsma: ápr. 7., jún. 23., szept. 22., 
dec. 8 . Kiskúnfétegyháza: jan. 17.,
márc. 14., aug. 15., okt. 3. Kiskun
halas: febr., ápr., jún., aug., okt., dec.

első szerdán. Kiskúnlacháza: febr. 26—
27., máj. 21—22., júl. 30—31., okt. 15 
— 16. Kiskúnmajsa: febr. 9., máj. 20., 
aug. 27., nov. 11. Kisláng: ápr. 9., 
aug. 21. Kislőd: ápr. 5., okt. 4. Kis
marja: márc. 5., jún. 11., aug. 27., 
dec. 10. Kistelek: jan. 12., ápr. 13., 
júl. 6., szept. 28. Kisújszállás: márc.
18., jún. 24., szept. 2., dec. 9. Kis- 
terenye: máj. 2., nov. 11 —12. Kisvárda: 
márc. 12., máj. 21., jún. 11., aug. 27., 
okt. 29 Kiszombor: márc. 17., aug. 4. 
Kócs: máj. 4., szept. 11. Kocsér: jún.
11., nov. 12. Kocsola: márc. 17. Kóka:
febr. 19., jún. 18., szept. 17. Komádi: 
ápr. 20., jún. 22., aug. 24., okt. 19. 
Komárom: Mátyás, Fülöp-Jakab, Pé- 
ter-Pál, Rókus, Ferenc és András na
pot magában foglaló hétfő: Komárom- 
város: júl. 16., nov 5. Kóny: máj. 7.. 
,okt. 22. Koppányszántó: máj. 10.,
szept. 20. Kotor: márc. 3., jún. 27., 
szept. 30., dec. 30. Kölese: febr 26., 
ápr. 30., júl. 30., dec. 26. Kölesd: jún.
27., nov. 13—14. Kömlő: máj. 15.,
szept. 24. Körmend: febr. 6., márc. 12., 
ápr. 5., máj. 10., jún. 11., júl. 20., aug.
24., szept. 21., okt. 12.. nov. 12.. dec.
13. Kőröshegy: márc. 27„ aug. 28. Kő- 
rösladány: máj. 10., jún. 28., szept. 15. 
Kőröstarcsa: ápr. 23—24., aug. 31.,
szept. 1 Kőszeg: márc. 12., máj. 7., 
júl. 23. Egyed után, Orsolya előtti 
hétfőn. Kötse: jún. 1., okt. 5 Kő-
tegyán: ápr. 2., szept. 17 Kőtelek: 
jan. 2., ápr. 30 szept. 17 Kővágóörs: 
aug. 17., nov. 6. Köveskál: márc 27.,
május 4., aug. 27. Kúnbaja: márc. i9„
okt. 29 Kúnhegyes: márc. 28.. aug.
22., okt. 17. Kúnmadaras: jan. 22.,
ápr. 30., júl. 23., okt. 22. Kúnszent- 
márton: máj. 20—21., aug. 19—20.,
nov. 11 —12. Kúnszentmiklós: márc.
12., máj. 28., aug. 20., okt. 22.'Kurd:
máj. 16., okt. 10. Kutas: ápr. 5.. iúíi.
30., júl. 31., szept. 8.

Lajoskomáronr febr. 22.. fűn 28.,
aug. 23., nov. 15 Lajosmizse: um 8.,
máj. 21., szept. 10. Lebeny: aug. I-, 
nov. 7. Lakócsa: nov 8 Le ez: márc.
19., ápr. 30., jún. 4.. aug 6.. szept. 10.,
nov. 5. Lengyeltóti: ápr. 3., jún. 16.. 
júl. 25. Lenti: ápr. 10., jún. 19.. dec. 6. 
Lepsény: máj. 21., júl. 2., okt. 8.
Lesencetomaj: júl. 26., jún. 13. á. v 
Letenye: febr. 20., máj. 29., júl
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aug. 21., okt. 2., dec. 18. Letkés: ápr.
3., nov. 7. Liget: máj. 12., szept. 29. 
Lovasberény: máic. 19., máj. 7., szept
10., okt. 22. Lovászpatona: ápr. 16..
jön. 11., aug. 27., nov. 19. Lőrinci:
ápr. 16., nov. 15. Lövő: íebr. 8., ápr.
19., aug. 9., nov. 8.

Mád: febr. 15., máj. 30., okt. 6., 
dec. 12. Mágócs: febr. 12., ápr. 16.,
jún. 18., okt. 1. Magyaredregyi: ápr.
23., szept. 17. Magyarkeszi: ápr. 23.,
aug. 13., nov. 12. Magyarmecske: 
;nárc. 21. Magyaróvár: jan. 1., ápr. 30.. 
júl. 30., szept. 17., okt. 22. Magyar-
szentiván: febr. 19., máj. 7., jún. 29., 
szept. 14. Majs: jan. 20., máj. 1., aug.
29., okt. 10. Makó: jan. 26—27., jún. 
19—20., aug. 7—8., nov. 13—14. Mán- 
dok: jan. 29., jún. 18., júl. 30., dec. 3. 
Mány: márc. 28, júl. 18., nov. 21. 
Marcali: márc. 27., máj. 2., júl. 25., 
szept. 4., nov. 5 Marcaltő: febr. 1., 
ápr. 26., jún. 14., nov. 8. Máriapócs: 
febr. 12., máj. 7., aug. 27., dec. 10. 
Martonvásár: márc. 19., jún 11., szept.
10., dec. 17. Mátészalka: jan. 23., 
márc. 19., ápr. 23., júl. 16., szept. 24., 
nov. 19. Máza: ápr. 26., szept. 27. 
Medina: márc. 3^ máj. 5., okt 6. Me- 
cseknádasd: aug. 13. Megyaszó: feb.
6., máj. 2., szept. 4. Mélykút: márc. 1., 
máj. 31.. aug. 9.. nov. 2. Mckényes: 
jún. 4. aug. 6. Mezőberény: jan. 12—
14., ápr. 6—8., jíil. 6—8., szept. 28—30. 
Mezőcsát: márc. 4.. jún. 6., okt. 10., 
dec. 30. Mezőkeresztes: ápr. 2., aug. 6.. 
szept. 17., dec. 17. Mezőkomárom: 
ápr. 24., szept. 25., nov. 23. Mező- 
kovácsháza: jún. 20., nov. 7. Mező
kövesd: márc. 12., iún. 25.. aug. 13.. 
nov. 26. Mezőszilas: máj. 3., okt. 25. 
Mezőtúr: jan. 1., ápr. 2., jún. 4., szept.
3., nov. 5. Mindszent: jan. 4—5., ápr.
13—14., jún. 29—30., okt. 26—27. 
Mihályi: jan. 9., ápr. 17., jún 19.,
aug. 7., okt. 9., nov. 27. Mike: febr.
16., ápr. 8., máj. 14., júl. 22.. szept. 1., 
nov. 5. Mikosszéplak: jan. 22., márc.
22., aug. 22., okt. 22. Miske: márc. 5.,
szept. 3. Miskolc: febr. 12., máj. 21., 
aug. 27., okt. 15.. dec. 17. Miszla:
jan. 7.. ápr. 1., szept. 2., okt. 21 Mo
hács: íebr. 19., márc. 19.. ápr. 16., 
jún. 18., szept. 10., nov. 5., dec. 17. 
Monor: márc. 5., máj. 28., aug. 3., 
dec. 3. Monoszló: márc. 7., júl. 18.

Mór: ápr. 30., máj. 21., szept. 3., nov, 
12. Mórágy: ápr. 11., okt. 10. Moson: 
ápr. 9., júl. 16., okt. 8 ., dec. 24. Moson- 
szentjános: márc. 19., jún. 18., aug.
21., nov. 5. Mozsgó: jan. 24., márc. 27. 
Mucsi: máj. 30., aug. 22.

Nádasd: márc 2., okt. 1. á. v. Nád
udvar: jan. 1., ápr. 2 ., aug. 6 ., okt. 22. 
Nágécs: márc. 19. jún. 11., okt. 15. 
Nagyatád: Gergely-nap, tavaszi ke
resztnap el. Illés nap el. Rókus napján, 
őszi keresztnap el. és nov. II. utáni 
hétfő. Nagybajom: márc. 13.. máj. 7., 
aug. 13., okt. 8. Nagybaracska: jún.
11., okt. 15. Nagyberki: márc. 27., jún.
27., aug. 10., szept. 25. Nagybörzsöny:
jan. 2—3, jún. 19—20., aug. 7—8 ., okt. 
16—17. Nagyecsed: febr. 6 ., ápr. 3..
jún. 5., aug. 7., okt. 2., dec. 4. Nagy- 
cenk: márc. 29., okt. 25. Nagycsákány: 
íebr. 24., máj. 2., jún. 8 ., aug. 6., 
szept. 9., nov. 25. Nagydorog: márc.
12., jún. 4., júl. 30., okt. 15. Nagy- 
füged: febr. 12., szept. 4. Nagyhar- 
sány: jan. 25., ápr. 12., jún. 27., okt. 9. 
Nagyigmánd: márc. 19. szept. 24. 
Nagykanizsa: jan és júl. kiv. minden 
hó első keddjén Nagykapornak- jan.
8 ., ápr. 2.. máj. 21., nov. 5. Nagykáía:
jan. 28., ápr. 29., szept. 16. Nagykáiló: 
febr. 8 ., ápr. 26.; iún. 28., szept. 27.,
nov. 29. Nagykörű: máj. 14., okt. 8. 
Nagykónyi: jún. 17. Nagykorpár:
márc. 9. Nagykőrös: márc. 4—5., ápr.
22—23., jún. 24—25., aug. 27., okt. 21 
—22. Nagylengyel: máj. 2., szept. 5. 
Nagyiéta: jan. 11., ápr. 12., okt. 4. 
Nagylózs: márc 12., máj. 21., aug. 27., 
okt. 22., dec. 24. Nagymaros: márc.
21., júl. 11., okt. 8 .. dec. 10. Nagy
oroszi: márc. 19—20., aug. 6—7, dec. 
3—4. Nagypécsely: márc. 19., jún. 7., 
nov. 8 . Nagypirit: máj. 8 .. júl. 24.,
szept. 25 Nagyrábé: ápr. 21. Nagy
rákos: febr. 19., máj. 25., aug. 16., 
nov. 25. Nagyszakácsi: febr. 10., ápr.
11., máj. 11., nov. 11. Nagyszékely: 
ápr. 26., szept. 13. Nagyszokoly: márc.
10., okt. 27. Nagyvázsony: febr 11.
Nak: márc. 5., jún. 18—19., dec. 17— 
18. Nemesdéd: márc. 27., máj. 22.. 
szept. 24., dec. 17. Nemeshetes: márc.
27., máj. 2., jún. 28. Ncmesnép: ápr.
24., szept. 22. Nemespécáely: márc. 22., 
máj. 31., nov. 1. Nemessándorháza: 
jan. 25., márc. 9 Nemesvíd: jan. 22.,



wire. 21.. jön. 17., okt. 24. Német
boly; jan. 10., márc. 25., máj. 16., júl.
25., szept 7, okt. 20., dec. 10. Nikla: 
dec. 6. Nógrád- febr. 12., máj. 14., 
júl. 23.. nov. 12. Noszlop: ápr. 23.. 
okt 15. Nyárád: máj. 2., ok*. 17. Nyár
egyháza: szept. 3 Nyírábrány: márc.
8., ]ún. 14., okt. 4., dec 13 Nyír- 
acsád: márc. 6., aug 28. Nyíradony: 
márc. 21.. nov. 28. Nyírbátor: márc. 
29, máj. 31. szept. 13., nov. 15., dec.
13. Nyírbogdány: márc. 14., jűn. 20., 
okt. 3.. dec. 5. Nyíregyháza: márc. 5., 
ápr. 9., júl. 2., szept. 3.. okt 15.. dec. 3. 
Nyírlugos: máj. 2., aug. 1. Nyírmada: 
márc. 21., máj. 2., júl. 25., szept. 5., 
nov. 28.

Ocsa: jan. 15., márc. 26.. jűn. 18., 
okt. 15. Okány: máj. 16. aug. 18. 
Olaszliszka: márc. 21., jún. 13., szept.
19., nov. 28. Ónod: minden hó első 
csütörtökjén. Orosháza: márc. 1.. jún.
7., szept 13., dec. 13 Ostffyasszonyfa: 
júl 13. Ozora: jan. 1., márc. 19., júl.
2., okt. 8 Ózd: ápr. 16., okt. 22., dec. 
17. Öcsöd: máj. 10, szept 22. Öri- 
szentpéter: szept. 13. Örkény: jan. 22., 
aug. 6. Örtilos: szept. 29. Ősi: márc.
19., okt. 1.

Pacsa: febr. 22., ápr. 5., jún. 21., 
aug. 18.. okt. 25., dec. 6 Pocsaj: máj.
22., okt. 16. Páka: ápr 14., okt. 10.
Paks: máj 14., júl. 9.. szept. 17.,
nov. 19. Paiánka: márc 30, máj. 1., 
júl 30., okt. 1—2. Pálháza: máj. 3., 
okt. 4 Páli: ápr. 10., máj. 19., szept.
14. Pálmonostor: jan 6., febr. 24., 
ápr. 7.. júl. 23., aug. 25., okt 27. Pápa: 
febr. 6—7., ápr. 3-^4 , júl, 3—4., aug. 
21-22., szept 11 — 12.. dec H —12. 
Pápateszér: ápr. 12., szept. 6. Pápóc: 
febr. 14., máj. 7.. aug. 6., okt. 22., nov,
15. Pásztó: febr. 12—13., márc. 19—20.,
jún 25—26.. aug 6—7., dec. 17—18. 
Pata: márc. 23.. máj. 12., jún. 21., 
szept. 17 Pátka: rpáj. 10., júl. 19., 
nov. 15. Pécs: minden hónap első hét
főjén. Pécsvárad: febr. 12—13., ápr.
23—24., jún. 11-12., aug 13—14., 
okt. 15—16 Pécel: máj. 7. szejt. 10.
Pellérd: márc. 19., máj. 10., júl 26., 
okt. 10. Pereg: márc. 20 , szept. 20., 
dec. 20 Perkáta- márc. 12., jún. 4., 
aug 29., nov. 14. Pétervására: jan. 2., 
máj 9. szept 26 Pilis: ápr 1., júl. I..

dec. 31. Pilisvorosvár: febr. 26, szept.
10. Pincehely: febr 6, ápr. 21, máj.
22., okt. 23. Piszke: júl. 2. Pereg: 
márc 20., szept. 20., dec. 20. Polgár: jan.
10., márc. 14., jún. 13., szept. 19. Po'gár- 
di: márc. 12, szept. 10 Porcsalma: márc.
28., máj. 23., szept. 26., nov. 28. Po
roszló: tebr. 5., máj. 28., aug. 27,, 
nov. 5. Pölöske: márc. 22. Pusztamér
ges: márc. 12., okt. 14. Pqtnok: jan.
29., márc 19., máj. 7., aug. 13, dec.
17. Püspökhatvan: ápr. 4., szept. 19.
Püspökladány: márc. 1., júni. 14., szept.
27., nov. 8. Püspöknádasd: ápr. 2.,
aug. 20., szept. 24.

Rábacsanak: ápr. 2., okt. 8. Rába- 
patona: ápr. 19. nov. 8 Rácalmás: ápr.
9., okt. 8. Ráckeve: jan. 21—22., ápr.
15—16., júl 8—9., nov 4—5. Rajka: 
jan. 29, márc. 22, máj. 15. Ralaca: 
febr. 12, máj. 14, júl. 16, okt. 8. Ra- 
kamaz: ápr. 23, aug. 13, nov. 12. 
Rédics: márc. 26, nov. 19. Regöly: 
máj. 16, aug. 14. Répcelak: máj. 7., 
szept. 14. Répceszemere: máj. —.,
szept. 14. Rétság: jan. 15, ápr. 2 , júl.
2 , szept. 3. Riese: márc. 19, jún. 18, 
okt. 15, dec. 10 Romhány: ápr. 16, 
nov. 12. Rum: jan. IQ, márc. 21, jún. 
27, aug 25, okt. 13. Rudabánya: min
den hónap 15 utáni szerdán.

Salgótarján- aug. 13, máj. 21, júl. 
16, okt. 15. Sajókaza: márc 19 Sajó- 
szentpéter: aug. 6 , okt. 1, márc. 12, 
ápr. 23, jún. 25, szept. 24, dec. 3. 
Sajtoskál: márc. 1, aug. 23, szept. 27, 
dec. 20 Sárbogárd: febr. 12, ápr. 2, 
jún. 11, szept. 10, nov. 19. Sárrét- 
udvari: máj. 2, aug. 1, okt 3 Sári: 
aug. 15. Sarkad: ápr. 12—13. máj. 31, 
jún. 1, okt. 4—5, dec. 13—14 Sárke- 
resztúr: márc 19, máj. 7 , aug. 6, 
okt. 8. Sármellék: márc. 20, nov. 6.
Sárosd: máj. 2 , júl. 1, aug 14, nov.
11. Sásd: márc. 1, máj. 7, júl. 7,
szept. 1, okt. 1. Sárospatak: márc. 7, 
máj. 2 , okt. 3, dec 12, Sárvár: febr. 
5 , ápr. 2 , júl. 2 , szept. 3 Sátoralja
újhely: ápr. 16, márc. 19, júl. 2,
szept. 3 , nov 5, dec. 17. Sávoly: ápr.
3. Selye: márc. 6 . máj, 8, aug. 7, okt. 
16, dec. 4. Seregélyes: jan. 29, okt. 22. 
Siklós: márc. 19., máj. 21, aug. 13. 
nov. 26. Simontornya: rr*árc. 6. máj. 8. 
Siófok: ápr. 17, júni. 19, aug. 21, okt.



9. Soft: ián 15—16., ápr. !6—17., nov.
12—13, aug. 13—14. Soltavadkerf. 
ápr. 24., okt. 30. Somberek: ápr. 8.,
aug. 8. Somlószöilös: ápr. 25., okt. 31. 
Somlóvásárheiy: niárc. 19., jún. 4. 
Somogybükkösd: aug. 12. Somogyaesa: 
szept. 6. Somogyjád: márc. 14, jún.
1., okt. 5. Somogysárnson: jan. 2.,
márc. 12.. aug. 2 Somogysárd: ápr.
30., aug. 5., szept. 21. Somogyszob: 
műre. 21., máj. 23., szept. 19. Somogy- 
vár: ápr. 18., máj 20., okt. 15 Sopron: 
márc. 5., máj. 7., aug. 6„ nov. 19. 
Sóskút: ápr. 24., jún. 5., aug. 7., nov. 
20. Söjtör: márc. 5., máj. 14., okt. 22. 
Sükkösd: máj. 4., aug. 3.. dec 7 Sü
meg: febr. 27., trárc. 19., máj. 1., júl.
1., aug. 24 okt. 26., nov. 19. Süttő: 
márc 22., jún. 21., szept. 20., dec. 20. 
Szabadszá’Iás: márc. 25., júl. 1., szept.
16., nov. 11. Szabadszentkirály: jan. 18,.
jún.27., apg. 16., szept. 21., nov. 2, 
Szakcs: febr 24.. júl 3., szept. 14 dec. 
6. Szalkszentmárton: jan. 28., máj. 19., 
júl. 20., okt. 18. Szamosszeg: máj. 15., 
szept. 4. Szavas: febr. 23—26., jún. 
22—25., okt. 12—15., dec. 14—17. 
Szászvár: márc. 27. Szabadhidvég:
márc. 7., jún. 13., aug. 15., dec. 5. 
Szany: márc. 26., máj. 14., szept. 24., 
nov. 26. Szécsény: jan. 22., márc. 12., 
ápr. 23., jún. 11., aug. 27., nov. 26. 
Szeged: febr. 17, m á j .  5., júl. 31.. okt.
10, nov. 30. Szeghalom: febr. 12—13.,
máj. 21—22., júl. 23—24., szept 24— 
25 Szentbékála: ápr. 9. Szenídienes: 
márc. 16 , okt. 9. Szentüona: szept. 22. 
Szentgál: ápr. 3„ fúl. 17., aug. 23., qov. 
20. Szentgyörgyvölgy: febr. 10., ápr.
12., jún. 8., aug. 1Ö., okt. 21. Szent- 
lőrinc: febr. 14., szept. 4., ápr. 12., jún.
4., okt. 18., dec. 21. Szentppíarúr: márc.
19., jún. 30., okt. 20. Szegvár: márc.
3—4., máj. 12—13, aug. 11—12, nov. 
17—18. S^endrö- jan. 15., márc. 19.. 
júl. 30., okt. 1. Székesfehérvár: febr.
10., dec. 12. Szekszárdi márc. 12., áor.
14 , ápr. 11., iún. 13., aug. 15., okt.
30., jún 25., nov. 19. Szentendre: máj.
7., júl. 30., nov. 5. Szentes: febr: 2—3., 
ápr. 20—2! , júl. 20—21., szept. 14—
15 nov. 23—24 Szentgotthárdi márc.
22., máj. 1., júl. 22., okt. 18. Szent- 
mártonkáta: aug. 27. Szerencs: jan.
16., ápr. 24., aug. 16., nov. 2. Szihalom: 
máj. 7., okt. 22. Sziíasbalhás: máj. 1.,

okt. 90. Szfl: febr. 24., ápr. 24., jön.
4., aug. 24. Szirák: febr 26., máj. 7.. 
szept. 3., pov. 26. Szigetszentmiklós; 
ápr. 2., okt. 22. Szigetvár: febr. 10—
11., máj. 6—7.,, júl. 22—23., szept. 9—
10., nov. 11—12. Szikszó: febr. 10—11 , 
máj. 6—7., júl. 22—23., szept. 9—10. 
nov. 11 —12. Szob- jan. 8 ., ápr. 2., júr
25., okt. 15. Szokolya: febr. 27., okt. 3
Szolnok: febr. 19., máj. 14., szept. 3 
november 5. Szokoly: ápr. 8 .. okt. 1 i
Szomajom: ápr. 27., okt. 5. Szc.
bathely: jan. 30—31., ápr. (7—18
máj. 22—23., júi. 24—25. nov. 27—2 . 
Szöi'ó'sgyörek: márc. 21., máj. 16.,
szept. 9., okt. 18. Szó'ny: márc. 5,.
máj. 21., júj. 23-, szept. 17. Szőreg: 
febr 18., ápr. 15., júl. 8 ., szept. 9. Szü
lök: márc. 19, máj. 7., okt. 15.

Tab: jún. 2., aug. 1., szept. 21. Ta- 
bajdi: febr. 1., máj. 23., aug. 30., nov. 
8 . Táilya: jan. 23. ápr. 4., jún 27., okt. 
19. Takíaharkány: márc. 5 , szept. 3.
Tápióbicske: febr 5., ápr. 30., okt. 9. 
Tápiógyörgye: márc. 7., máj. 5.. aug. 
31. Tápiósüiy: márc. 5., okt. 7. Tápió- 
szecső: ápr. 9., júl 9. Tápiószele: jan.
1., ápr. 2., jún. 25., okt. 15. Tápiőszent- 
máríon: márc. 5.. okt. 1. Tapolca: márc.
7., máj. 2., aug. 1 , dec. 5.‘Tarral: febr.
5., márc. 12., máj. 7., aug. 13., okt. 1.
nov. 19. Tarján: márc. 26., máj. 7.,
júl. 30., okt. J5. Tarpa: márc. 19., jún.
11., okt. 8. Tass: ápr. 24.. nov. 5. Tata:
márc. 27—28., május 15—16., nov 6— 
7. Tatabánya: minden hó 15. utáni hét
főn állatvásár. Taíárszentgyörgy: okt. 
30 Téglás: jan. 25., máj. 10., aug. 16., 
nov. 1. Tét: febr. 22., máj. 17., júl. 26.. 
okt. 25. Tengelic: jún. 21., okt. 25. Te- 
rény: ápr. 16. júl. 16., okt. 15. Tevel: 
ápr. 3., jún. 5. Tihany: ápr. 24., júl. 31. 
Tinnye: jan. 1., márc. 5., jún. 11., okt. 
1. Tiszabercel: febr. 14., máj. 30.. 
aug. 22., okt. 3. Tiszacsege: ápr. 9., 
jún. 25., szept. 17., ncv. 12. Tiszadob: 
jan. 8 ., ápr. 16., aug. 6 ., okt. 1. Tisza- 
földvár: márc. 18—19., máj. 27—28.,
aug. 26—27., okt. 7—8 Tiszafüred: 
febr., márc,, máj., jún., júl. hónapok 
első csütörtök áv. Ti$zakarád: márc.
21., jún. 20., szept. 5. Tiszakürt: máj.
6 ., szept. 16—17. Tiszalök: febr. 15., 
máj. 17., aug. 23, szept. 26., nov. 29. 
Tiszaluc: jan 5.. ápr. 15., júl. 10., nov. 
5. . Tiszanána: febr. 19.. ápr. 30., júl.
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30., ok i 8 . TlszaUrs: máj. 7 , dec. 3.
Vác: máj. 21, márc. 26., jún. 25„ 

Tiszaroff: márc. 10., okt. 9., Egyed és 
Dömötör napját megelőző csütörtö
kön. Tiszapalkonya: febr. 12., máj.
14., aug. 13., okt. 15. Tiszaszentimre: 
jún. 11.. nov. 12. Tiszatarján: ápr. 2., 
júl. 23., szept. 3.. nov. 26. Tiszavár- 
kony: szept. 8. Tokaj: márc. 19., jún.
18., júl. 16., szept. 17., okt. 22., dec. 17.
Tolcsva: ápr. 2., jún. 22., szept. 3., 
nov 10. Tolna: jún. 4., aug. 6.
Tolnanémedi: jún. 18., szept. 24. Tö
mörkény: febr. 7.. máj. 2., jún. 6 ., 
aug. 1., okt. 1. Tompa: máj. 14.. szept.
3., okt. 1. Tordaszentandrás: márc. 29., 
ápr. 26. Tornyiszentmikiós: ápr. 24., 
jún. 12., aug. 7., nov. 6. Tótkeresztúr: 
jan. 15., febr. 12., márc. 19., máj. 8„ 
jún. 25., júl. 9., aug. 27., szept 10., 
okt. 8 ., nov. 5., nov. 26.. dec. 17. 
Tótszentmárton: júl. 13., nov. 11. Tót- 
szerdahely: máj. 15. Veszprém: jan.
8 ., febr. 14., szept. 14, Tótvázsony: 
jún. 6 ., okt 16. Tököl: máj. 1., okt. 2. 
Törökkoppány: nov 20 Törökszent- 
miklós: jan. 8., ápr. 16., júl. 23., okt. 1. 
Tószeg: márc. 27. Túra: márc. 18., 
okt. 14—15. Túrkeve: ápr. 1—2. jún. 
17—18., szept. 16—17., dec 2—3. 
Tüskevár: fábr. 19., jún. 11.. júl. 16.. 
szept. 3. Tűrje: febr. 24., ápr. 24.. júl.
25., szept. 29.

Üjhartyán: máj. 28., aug. 27., nov. 
26. tljkécske: febr. 19., máj. 14., júl.
30., okt. 29 Újkér: aug. 15. Üjfehértó:
jan. 25., jún. 7., aug. 23.. nov. 22.
Újpest: febr., máj., júl. és okt. 15-ét 
követő vasárnap után kedden. Újpetre: 
máj. 17. okt. 25 Újszász: márc. 5, 
jún 27., okt. I Üllő: febr. 26., aug. 6. 
Und: márc. 20., máj. 11., jún. 30.,
szept. 9. úszód: aug 27. Üjmalmosok: 
m á r c .  7.. máj. 30.. szept 5.. dec 5.

Vác: máj. 21., márc. 26.. jún. 25.,
aug. 27., dec 24 Vaja: aug 6. Vajta: 
márc 20 Vajszló: márc. 12.. júl. 2„ 
okt. 1., dec. 12. Vése: márc. 5., aug
5., okt. 30. Vál: febr. 19—20., máj.
15—16., aug. 13—14.. okt. 15—16 
Vámospércs: jan 22. ápr 30., aug
13., nov. 19. Vámosgyörk: ián. 22., 
júl. 30. dec. 3 Vámosmikola: ápr. 9., 
júl. 16— 17., szept. 24—25., dec. 3.

Várpalota: 5pr. 9., aug. 6 ., nov. S,
dec. 10. Vásárosmiske: febr. 3., ápr. 
2 , júl. 2., aug. 15., szept. 8. Vásáros- 
béc: ápr. 14., aug. 20. Vasegcrszeg: 
jan. 10., ápr. 4., júl. 4., okt. 3. Vas- 
hidegkút: márc. 19., nov. 2. Városlöd: 
febr 14., szept. 19. Vasszécsény: febr.
15., szept. 10.. nov. 15., jún. 17. Vas- 
szentmihály: ápr. 24., okt. 29. Vásá- 
rosnamény: febr. 12., jún. 4., szept.
10., dec. 10. Vasvár: jan. 27., márc.
15., máj. 3., jún. 13., aug. 10., szept.
29., nov. 10. Velence: márc. 27., aug.
7., nov 6. Véménd: márc. 27., júL
17., szept. 30. Vép: ápr. 2., máj. 2, 
jún. 28., aug. 18., nov. 5. Veresegy
ház: márc. I., szept. 20. Verpelét: jan,
15., ápr. 23., júl. 23.. okt. 29. Vértes- 
acsa: jún. 6., nov. 7. Veszprém: jan.
1., febr. 12., márc. 12., ápr. 30., aug.
6., szept. 17. Vésztő: febr. 21.. máj.
23., aug. 22. Veszprémvarsány: máj.
16., aug. 22. Villány: ápr. 4., júl. 5.,
szept. 1., okt. 31., dec. 13. Visegrád: 
júl. 1., szept. 9. Vízvár: ápr. 23.. szept. 
5. Vörs: ápr. 9., júL 9.

Zala: ápr. 5., máj. 25., aug. 27., okt.
4. Zalaapáti: márc. 21., máj. 9.. okt. 
31 Zalaegerszeg: minden hó második 
keddjén: Zalaszabar: márc. 28., o»kt. 
31. Zalaszentgrót: febr. 3.. márc. 12., 
márc. 21., jún. 24., júl. II., 6zept„ 
nov. 11, dec. 19. Zalaszentiván: 
máj. 19, aug. 6. Zagyvarékás: febr. 
9 , jún. 16, szept. 16. Zagyvaróna: 
minden hónap 15-ét követő kedden. 
Zákány: márc. 19. Zalabaksa: máj. 7, 
júl. 2, szept. 17. Zalabér: Gergely és 
Medárd előtti szerdán, aug. 21, dec.
11. Zalaszentlászló: jan. 24, máj. 23., 
aug. 22. Zalagyömrő: jan. 9 , nov. 27. 
Zalaiövő: jan. 10, ápr. I ,  jún. 13. 
augusztus 29., november 5. Zala- 
szántó: május 15.. augusztus 14. Zala- 
szentbalázs: febr. 5 , máj. 28, aug. 27 
Zalaszentmihály: fetsr. 5., okt. 1. Zala- 
vár: febr. 24, júl. 10. Zánka: máj. 17., 
okt. 18 Zebegény: febr. 24, jún. 2, 
nov. 5, dec. 3. Zirc: márc. 19, máj. 1, 
júl. 26, szept. 20, dec. 4. Zomba: 
ápr. 18, júi. 25, okt. 24. Zsámbék: 
febr. 7—8, ápr. 25—26., jún. 20—21., 
okt. 24—25. Zsámbok: márc. 26,
szept. 10. ,
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