Levél

Po.tai
dijszabás

Le•••
l.d· NyoIDtatv6Dy Ánuubata
lap

20 1 40 1250 1500
gr-.-ig grAg gr.-ig gr.-ili

pengö-fillérekben
helybe
10 14
1-----11--1--

18 26

6

50 gr.-ig 6 f
20
250 •
16 f 11-_-11
350 • 24f
500 • 30f
50

10 gr.-ig 2 fillér
50
•
4 •
100 •
8 •
vidékre
20 28 36 50 10 250 • 12 •
__ ~-L
~ __ I__-l_~~--1I-_~1 500 • 20 •
azon felül
1000 • 40 •
20 gr ••kint
2000 • 70 •
Németországba
161.
Németországba
Súlyhatár 2000 gr.
50 gr.-kint
Belföld

100 gr.-ig

8 f.

32

Lengyelországba
Olaszország
és gyarmataiba
Romániába
Vatikán vár. államba

32

20

4

16

azon felül
20 gr.-kint

40

61.

20 f.

20

Súlyhatár 2000 gr.
Oroszországba
csak nyitva.

I

bármily
tartalommal
súly 19 kg
1
1- 5

Értéknyilvánítás
nem teljedelmt!s

1-11.

I

m.

I

~

IV.

I

5-10

-,SD

10-15
15-20

-,60
-,70

wkm

V-:- IVI-vll,1

dljövben

-,30.
-.40

Uf.
azon felül
50 gr.-kint

6 f.

Távb-at belföld re :

nélkül feladott
csomagok súlydlja

~

50

Közönséges távirat szódlJ 10 fillér \ dljmínimum
1'- P
Távirat-levél
»DO.
•
1'- ••
Helyi távirat
• 06 »
»-'60
••
Hirlaptávirat
»02
»
•
-'70 ••
Kal/tild.
Szódlj: Románlába
és Jugoszláviába 18 fillér
(hírlap 9 fillér), Lengyelorsz rgba 20 fillér (hirlap 10fillér),
Németországba 28 fillér (hirlap 14 fillér).

50 km 150-100 1100-1501150-2001200

~

t
t

f.

100 gr.-ig

Súlyhatár 2000 gr.
Egy darab könyv
3000 gr.
Terjedelme 45X45,
tekercs 75X10 -cm.

P •• tautal"áDyok. Belflildre:
20 P-ig 20 f, 100 P~ig
60 f, 500 P-ig 1'20 P, 1000 P-ig 1'80 P, 1200 P-ig 2'20 P.
KUl[tildre:
40 P-ig 50 f, 100 P-ig 80 f, minden további
100 P-ig 50 f. Bellöldre rózsaszlnű, kUlföldre sárgaszinű
drlap használandó. Belföldre feladható legmagasabb összeg
1200 P. Külföldre külön engedély nélkül 1200 P értékben,
ezen felül külön engedéllyel. Külföldre az utalvány külföldi értékben' töltendő ki, a betízetes azonban pengöértékben történik.

Belföldi
postacsomag

4

f.

Egyéb külföldre
50 gr.-kint

f.

azon f. 2Ogr.-kint
Egyéb külföklre

azon felül
50 gr.-kint

Értéknyilvánitás nélkül feladott
terjedetmes csomagok súlydíja
50 km 150-100 1100-1501150 -2001200 ,km

~

1-11.

I

lll.,

~

I

IV.

~

I

V.

M

lVI-VII.

pengöértékben

-'50 -'50
-'50
-'10 -'70
-'70
1'1'20 1'40
1'20 1'60 2'1'50 2'2'SO

-'50
-'70
2'3'4'-

-'45
-'75 -'75
-'60
1'05 105
-'75
1'50 1'SO
-'90
1'SO 2'40
1'05 2'25 3'-

-'75, -'75
105
1'05
2'10 3'3'4'50
4'20 6'-

1. Bérmentetlenül feladott csomag után beszedendö 1400 P értékig 40 f, ezen felül minden megkezdett 400 P
pótdlj csomagonkint 12 f.
után 40 fillér.
2, Értéknyilvánltással ellátott csomagok után a bel3. Súlyhatar 20 kg. Kiállításta
szánt csomagok súlyföldi lorgalomban a biztositási dlj: 100 P értékig 20 f, határa kivételes engedéllyel 50 kg. is lehet.

Illetékek.

(Érvényes

200 P-ig 2 fillér, 200-500 p. ig 5 fillér,
500--1000 P-ig 10 f, 1000-2000 P-ig 20 f, 2000 -5000 P-ig
50 f, 5000-7500 P-ig 75 f, 7500-10.000 P-ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.
NYUI!ták és átvételi elismertlények után a ll. fokozat
lIelyett 0'60/0 illeték jár. A 2 pengöt meg nem haladó
IIsszegröl kiáltitott nyugták
és átvételi elismervények
Uletékmentesek. - Bérleti és haszonbérleti eserzsae .•ek
után az ilIeték-dijjegyzék 20. tételében megszabott
U, fokozat helrett 0'60/0 illeték jár.
Élelmezés szerz"dések az IlletékdljJegyzék 29. tételBlen megszabott II. fok. helyett 1''lfJ/o Illeték alá esnek.
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás nélkül, akit a törvény szerint eltartani nem
köteles, 2'40J0illetéket kell leróni.
Hdzassdgi szerződések az illetékdljjegyzék 43. tételében meghatározott ll. fok. helyett I·go/oilleték alá esnek.
K61uQl/8Zerz"dések, kötvények és adóslevelek az iIletékdfüegyzék 64, tételében meghatározott ll. vagy lll. fok.
helyett &60J0illeték alá esnek. Ugyancsak 0'60/0 illetéket
ke1I leróni az eddigi 11.fok helyett a tartozdsdtvdllalds.nH ldiUltott okiratok után is.
Szolgdlatt
(munkavdllalási)
szerz6dések
után az
Szdmlaillefék.

1932.április

1O.-étól.)

iIIetékdijjegyzék 87. tételében meghatározott II. vagy lll.
fok. helyett az illeték 3'60/0.
.
Ttirlési engedelvek illetéke az iIIetékdijjegyzék 92.
tételében megszabott ll. fok. helyett 0·60J0.
ÁUaláDa. tudal"al6k, Minden olyan külön
e
nem említett okirat (szerzödés), amely a korábbi szabályok szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi I. fok.
helyett 0'30/0, a ll. fok. helyett 10J0,a ltl. fok. helyett 'lfJ/.
ill. alá esik. 1932. VI. óta 2f1>/o pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendö százalékos illeték
alapját husszal maradvány nélkül osztható össze~re kell
kikerekíteni, oly módon, hogy 10 pengőnél kiseob maradványösszeg figyelmen kivül marad, a 10 pengö vagy
ennél nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengönek
vétetik. A 20 pengöt meg nem haladó értékalapot kettövel maradvány nélkülosztható
számra kell kikerekfteni,
olyképpen, hogy 1 pengönél kisebb összeg nem számít,
1 pengőnél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengönck
számít. Ha az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
az ílIetékösszeget kell kettövel maradék nélkülosztható
számra kikerekiteni, úgy hogy 1 fillérnél kisebb összeg
nem számít, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány
2 fillérre egészltendö ki.

EVANGÉLIKUS KERESZTYÉNEK

KÉPES

HIRINGSZO·NIPTA~
AZ 1940. SZÖKÖ ÉVRE
Ill. É v F,O L Y A M
./

IRTÁK:
A H;ARANGSZO MUNKATÁRSAI
SZERKESZTETTE:

SZABÓ

JÓZSEF

A HARANGSZÓ

UTÁNNYOMÁS

KIADÁSA

TILOS!

1-17.000 példány

SZERKESZTÖS~G ~S KIADÓHIVATaL:
,

G Y Ö R,
BARO SS-NYOMDA

; UZSAL Y ES\.KONCZ

GYÖR, PETOFI.T~R
2.
.

1 9 3 9

(HARANGSZÓ

NYOMDÁJA)

ANDRÁSSY-ÚT

21.

•

Naptári és egyéb tudnivalókaz 1940. szökö évre.
Kortani ismertető jellegek.

Az állatkör

Gergely: [ulián : Orosz:
3
3
19

Aranyszám
Epakta (hold kulcsaj
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betü

21
17

8
G,F

3

18

17
8
A,G

28

Áldozócsütörtök

január
március
március
május
május
május
december

-

Pünkösd vasárnap
:jzentháromság vasárnapAdvent 1. vasárnapja

jegyei.

tt
n

rwsl

kos, ~
bika,
ikrek, ~
rák,
~
oroszlán, <jY szűz,
mérleg, "iS skorpió, jf nyilas, ,~
bak,
vízöntő, ::: halak. Az első három jegy tavaszi, a második
három nyári, a harmadik három őszi, a negyedik három jegy téli.

A

S

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap
Nagypéntek - Husvét vasárnap-

(zodiakus)

21
22
24
2
IZ
19
1

Az úgynevezett uralkodóbolygó
ez évben a Nap.
Nap- és bol4iogyatkozások.

Farsang tartama.

Ez évben 2 napfogyatkozás

lesz.

1. Gyűrűs napfogyatkozás
április 7-én. Kezdődik
A farsang tart Vizkereszt napjától húshagyó keddig,
vagyis január 7-töl febr. 6-ig bezárólag, tehát 31 napíg., 1.9 Ó. 26 p., végződik 23 Ó. 16 p. Látható a CsendesOceánon, Észak-Amerikában,
kivéve az északnyugati
részeket, Közép-Arnerikában
és Dél-Amerika északi részein, Atlanti-Oceán nyugati részein.
Csillagászati évszakok.
2. Teljes napfogyatkozás
október l-én. Kezdődik
Tavasz kezdete: március 20-án 19 óra 24 perckor. 15 Ó. 5 p., végződik 15 Ó. 23 p. Látható Közép-AmerikáEzen időben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi napéjban, kivéve annak északi részeit, Flórida és az Antillaegyenlőség. - Nyár kezdete: június 21-én 11 óra 37 perc- szigetcsoportokon, Dél-Amerikában,
kivéve a déli részeit,
kor. A mi földrészünkön ..leghosszabb ezidőtájt a nappal: Atlanti-Oceánon, kivéve annak északi részeit, Afrikában
nyári napfordulás. - Osz kezdete: szeprember 24-én az egyenlítötöl délre eső vidékeken, Madagaszkáron es
O óra 46 perckor. A nappal ezidőtájt ismét egyenlő az az lndiai-Oceán
délkeleti részein.
.
éjjel: őszi napéjegyenlőség. - Tél kezdete: dec. 22-én
18 óra 55 perckor. Most a mi vidékünkön
leghosszabb az
é] : téli napfordulás.

A naprendszer

bolygói.

Merkur, 0.4 földtávolságnyira a naptól, 88 napból
áll az éve. - Venusz, 0.7 földtávolságnyira a naptól,
mintegy 225 napból áll az éve. - Föld, 150 millió km.nyire a naptól, 365 nap alatt kerüli meg a napot. Tél: dec. 24-től febr. 24-ig - tartama 62 nap. Marsz, 1.5 földtávolságnyira a naptól, esztendeje 687
Télutó : febr. 24-től márc. 19-ig24
napból áll. - Kis bolygók, 1152 ismeretes, de mindig
Tavasz: márc. 19·től máj. 16-ig58
újakat fedez nek fel. - jupiter, 5.2 földtávolságnyira a
Nyárelő: máj. lő-tol jún. 8-ig
23
naptól, majdnem 12 év alah teszi meg útját a nap körül,
Nyár: jún. 8-tói aug. 20-ig 73
I - Szaturnusz, 9.5 földtávolságnyira a naptól, körútját
Nyárutó : aug. 20-tóI szept.. 21-ig
32
29 év és 116 nap alatt teszi meg, - Uranusz, 19.2 földOsz: szept. 21-töl nov. It-ig
-t51
távolságnyira a naptól, 84 év alatt teszi meg utját a nap
Télelő : nov. Ll-től dec. 24-ig 43
körül.
- Neptun, 30 földtávolságnyira a naptól, körútját,
164 év és 216 nap alat! teszi meg. - Ptuto, liO földtávolságnyíra a naptól, körútját
249 év alatt teszi meg. A bold iényváltozásainak
jegyei.
Mellekbolygók
vagyis holdak: a Földnek van 1, Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10, Uranusznak 4,
~ újhold, ]) első negyed, @ holdtölte, ([ utolsó n. Neptunnak 1.
.

Természeti

évszakok
alatt.

a mi égaljunk

Boi y g ó k ,járá s a. (Minden hó elsején.)

-

Vénusz

Hónap

kél

I

Január
Február Március Április Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október November
December

-

-

-

-

tO'36
9'57
9'02
8'09
1'43
7'09
4'55
2"54
2'26
3'31
4'07
5-25

I nyugszik
!9'36
21'07
22-24
23'43
025
23'27
:.L0·09
11'48
17'26
17"49
16'29
15-49

Marsz
kél

1218
10'52
9'37
8'29
7'54
7'00
6'40
6'26
613
6'00
5'45
535

nyugszik

0'12
0'06
0'01
23'53
2320
23'06
22-14
21'04
19'45
18'24
17'01 15-43

Szaturnusz

Jupiter
kél

nyugszik

kél

12'25
10 32
8'49
7'02
5'19
323
1'47
2347
22'03
2000
17'45
15'38

0'25
2250
21'29
20'06
18'47
17'23
15'57
14'18
12'27
10'12
7-57
5'38

1329
1128
9'29
7"345'44
351
2'01
0'05
2205
20'06
17'54
15-51

I

I nyugszik
2'27
0'32
2251
2108
19-32
17'49
16'09
14'17
12'17
tO'14
7'56
545

I

3

Törvényhozási szünnap ok.

Vadászati és halászati tilalmi időszakok.
Va d á. za t.

. A 38.500/1933. sz. és e rendeletet módosító földművelésügyi mlnisztei i rendeletek szerint az általános
vadászati tilalom tart január 1. napjától július 31-ig,
mely ídő alatt hajtókutyákkal(kopó, . tacskó, agár, komondor vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad
','adászni. - Ettől eltérőleg tilos a vadászat.

Hal

á sza

t.

A halfaj neve

'-,I

Törvényszünetekfíránt
az 1868-iki LlV. t. c. rendeli,
hogy Ill. c. 1. fejezet 100. §. sürgős eseteket kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése vagy elhalasztás a miatt helye van a perorvoslásnak. - V. t. c. 1. fej. 255. §. Az 1840-iki,XV. t. c.
2. r. 210. §-nak intézkedése egyelőre itt is alkalmaztatván,
a határidők, tekintet nélkül a közbeeső ünnepekre, az
ott megállapított szünnapok alatt is folynak. Ha a határidö végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VIlI. c. 1. fej. 375. §. (18~1: LX. t. c. 22. §.)
A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásánál is
lehetőleg ílgvetemben tartandók.
Izraelitákat
e napokon nem szabad törvénybe
idézni: Az összes szombati napokon, - Purim napon,
márc. 24. A husvéti ünnepek 1. 2. 7. és 8-ik napján, ápr.
2'~, 24, 29 és 30. Sabouth (Pünkösd) ünnepén, jún. 12. Jerusálem elpusztulása napján. aug. 13. Ujév i-sö és 2-ik
napján okt. 3, 4. Engesztelés napján, okt. 12. Sátoros
ünnepen, okt. 17. 18. Törvényöröm napján, okt. 25.

..JANUÁRI·US
••Napkeletröl bölcsek jövének ••• "

.NapOk

I
Újév napján: Gal.ata 3, 23-29;
Vízkeresztkor: Ezsaiás 60, 1-6;

1. hét.

1 Hétfő I Újév
\ 2 Kedd Ábel
3 Szer. Benjamin
4 Csüt. Leona
5 Pént. Simon
6 Szo. Vizkereszt
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
lJ Csüt.
l2 Pént.
13 Sza.

.

Újév
123. zsolÚr
tr
Jézus sz. neve 46. zsoltár
~
Genovéva sz. Máté 1, 1-17
~
Titusz pk,
Máté 1, 18-25
"IE
Teleszfor pk. t Mikeás 7, 18-19 'E
I Vizkereszt
I;:saiás 2, 2-5
jf"

1748 16 191- - II 10
7481619
O 9 II 39
7481621
121 12' 5
7471622
2371248
747 1623 339 1327
74711624
442114 12
Vízkereszt utáni 1. vasárnap' Rórna 12, 1-5; Lukács 2, 41-52.

2. hét.

7
8
9
10

Lukács 2, 21.
Máté 2, 1-12.

01 Attila
Szörény
Marcell
Melánia
Ágota
Ernő
Vidor

3. het.

01 Szentcsal.
Szörény
Julian vt.
Vilmos pk
Higin vt.
Ernő ap.
I
Veronika sz.
-L

..

VIzkereszt utam 2 vasárnap

.

Máté 2, 19-23
Máté 3, 1-4
Máté 3, 5-12
Máté 3, 13-17
Máté 4, 1-11
Máté 4. 12-17
Máté 4. 18-22
Roma 12, 6-16-

jf

747 1624

jf" 747 1625

d
d

747
746
Á 746
Á 745
Á 745
, János 2,

--

1627
162~
1630
1630
1632
1-11

02 Hil. pk. ea. Máté 4, 23-25
744 1633
RemeteSz. Pál Máté 8, 1-4
744 1635
Gusztáv
Marcell p. vt. Máté 8, 5-13
~ 743 1636
Antal
Antal ap.
743 1637
Máté 8, 14-17 .~
Csüt, Piroska
Piroska sz. vt. Máté 8, 18-22 ~
742 1638
Pént. Sára
B Margit
t Máté 8. 23·27 ~ 742 1640
Szo. Fáb. és Seb. Fáb. és Seb. Máté 8,28-34
741 1641
~
.
. .
Hetvened vasárnap:
1 Konnthus 9, 24-10 , 5; Mate 20, 1-16
4. het.

14
15
16
17
18
19
20

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

02

21
22
23
24
25
26
27

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént
Sza.

R Septuages. vas.
Artúr
Zelma
,
Tádé
Pál fordulása
Vanda
Lothár

5. hét.

28 Vas.

Bódog
Lóránt

O Hetvened V.
Vince vt.
Rajmund
Timót pk.
Pál megtérése
Polikárp pk. t
Arsz Sz. János

GSexagesilJ1avas. O Hatvanadv.

Izraelita naptár.
Január ,1 = 20 Tebeth 5700
6 = 25 S. Vaera
II
1 S b tR Kh
"
=
e a
"
" 13 = 3 S. Bo.
• 20 = IDS. Besalakh
•
'2:l = 17 S. Jithro

1336 4 3
1430 5 2
1536 557
1648 645
18 3 7 '27
1921 8 5
2040 839

Esaiás55,6-11

tr

1733165312155
911
732165523
9 943
730 1657 - - 10 16
7 2911658 02111051

A hold fényváltozásai.
negyed 2-án 5
56 p.
Ujhold 9-én 14 o, 53 p.
El'so n egye d 17'-en. 19'o. 21 p.
J!J
e.v
Holdtölte 25-én O Ó. 22 P
fr UtO1so. negye d 31'-en 15' o. 47 p,
"'Utolsó

947 2157
10 12 2256
1037 2357
II 1 -1133
1 4
12 9 200
1248 3 2

tt
tt

Jeremiás 9, 22-23

Szal. Sz. Fer. Máté 13, 10-17 ~
Martina sz.
Esaiás 28, 23-29 ~
I Bosco Sz. Ján. Lukács 10, 38.42 "E
([
~
~

15 2
1556
1655
1755
1856
1957
2057

1. Kor. 1, 26-31

741 1643
7;:19 1645
738 1646
Róma 5, 12-18 ~
736 1648
Filippi 2, 1-4
~
736 1649
Máté 19, 27-30 ~
735 1650
Máté 10, 40-42 ~
tr 734 1652
'67. zsoltár
Hatvanad vasarnap: II. Konnthus ll, 19-12, 9; Lukács 8, 4-15.

29 Hétfő Adél
30 Kedd Mártonka
31 Szer. VirgÜia

539
631'
715
754
827
856
922

ó.

l-én nap h. 8 Ó. 31 p., hó végéig 1 Ó. 2 p. nö.

Időjárás Herschel szerint.
[an. 1- 8. viharos, hideg napok,
hófuvások,
9-17. túlnyomóan
derűs, de hideg, 17 24. keveset
fokozódik a hideg, 24-31. enyhére fordul, kisebb havazások.
<c Földközelben 26-án 12 Ó.
<c Földtávolban 14-én 13 Ó

5
lsten

azt akarja,

hogy

mlnden

ember
idvezüljön
1. Tim. 2, 4.

és az igazság

ismeretére

eljusson.

Egyháztörténeti
emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; Szeberényi
János *
1780. - 2. Luther Nagy kátéja rnj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. - 4. Gradeczi
Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgioioso a kassai evangélikusoktól
elvette a főtemplomot
1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk t 162l.
- 7. A nikolsburgi
béke ratifikálása
1622; Győry Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvű
újtestamentum
első kiadása nyomtatásának
befejezése
1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab
" 1635. - 14. Átoklevél
Luther e\1en 1521; Gerok Károly t 1890. - 15. Sőderblom svéd
érsek " 1866; 17. Luther utolsó wittenbergi
prédikációja
1546. 19. A münsteri
anabaptisták
leveretése
1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sach t 1576. - 21.
Fliedner Tivadar"
1800. - 23. Honter János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács
ügyében 1568.-28.
Nagy Károly császár t 814.-29.
Luther Mártonné
sz. Bóra Katalin
* 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok
Károly * 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.
Otthon: A gabonát
szorgalmasan
kell forgatni,
a vetörnagvakat
gondosan tisztogatni
és előkészíteni
a
vetésre.
A mult évi szám adásokat
zárjuk
le. A gazdasági
mérleget
készítsük
el a folyó évre.
A tűz és betörés
e\1eni, valamint
életbiztosítások
megújítandók.
A mezőn: Megkezdjük
a trágyakihordast
és teregetést.
A mesgye
árkokat javítsuk ki. A hiányos határjeleket
pótoljuk.
Enyhébb
idő esetén a szántokról
elvezetjük
a hólevét. A vízlevezető
barázdákat
kiigazítjuk.
Az istállóban: Ügyeljünk
az á\1atá\1omány
gondos
takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány
takarmányozása
kissé
csökkenthető.
A csikóknak,
borjuknak,
malacoknak
bővebben
alrnozunk.
A
gyümölcsösben:
Hernyóztatunk,
trágyázunk
és gondoskodunk
oltóga\1yakról,
amelyeket
tavaszig
a
pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi udvarban:
Az ólakat
fokozott
mértékben
ke\1 tisztogatni,
mivel a tyúkok
tojni kezdenek.
Ha
malátával,
pörkölt
zabbai
etetjük
a
-tyúkokat,
hamarabb
tojnak.
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FEBRUÁRI US
••lmik6ppen felemelte U6zes a klayót,
aképen kell IZ ember Fiának felemeltetnie_"

Napok

/ Evangélikus

1 Csüt I Ignác
2 Pént.1 Karolin

k~~~:~s

ve~!~i~~ál

[Ignác pk. Vt.IJ6sue24,
I *Oysz. B. A. 1Filippi

I ([

II~elt~I~~ugta
o. p. o. p

\ kelt~I~'~Ugta
6. p. I Ó. p.

14-161~
72911659
13011128
~
72717
1 235 1211
--'--I_B_al_á_zs-'--p_k_.
__ ~5-=-6~.-.:
z::..::.s.:...:ol~tá::..::.r2-14
I if 726/17 2 334/1259
1, 12-21

_3----'-S_z_0_.
-'--B_al_áz_s
__
6. hét.
ötvened vasárnap: 1. Korinthus 13; Lukács 18, 31-43.
4
5
6
7
8
9
10

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.!
Sza.

&

Quinquages. vas. <;1 Fars.

vas. 1Jeremiás 8, 4-9 if 724/17
1
A~ota sz. vt. . l. Mózes l;l, 7-18 '~1724
17
Dor. sz. vt.
Lukács 9, 51-57a ,d 172217
Harnv. sz. ttt
57. zsoltár 2-12 A, ,721 17
Máth. Sz.J tt· 1. Mozes 15, 1-6 A, 7191710
Alex. Cir. ttt
Máté 5, 38-48
A, 17181712
Skolaszt.
tt
140 zsoltár 2-9 :::7161714

Ágota
Dorottya
Tódor
Aranka
Abigail
Elvira

7. hét.

Bőjt 1. vasárnapja:
01 Invocabit
Lidia
Elia
Bálint
Fausztin
Juliánna
Donát

11 f Vas.
]2 Hétfő
13 Kedd
14 Szer.
15 Csüt,
16 Pént.
17 Sza.
8. hét.

02 Reminisc'l
Hétfő Zsuzsanna
Kedd Álmos
Szer. Eleonóra
Csüt. Gerzson
Pént. AJfréd
Szo.
Szökő nap

19
20
21
221
231
24

251 Vas.
03 Oculi
261 Hétfő Géza
27 Kedd Sándor
28 I Szer 1Akos
29 Csüi
Elemér
Izraelita naptár.
»

»
»
»
»
»

"

Invocabit
7 szv. alap tt
I Ricci Kat. tt
Bálintvt.KLtt
Col. Kolos tt
Juliannavt.
tt
Donat pk. tt

I

1
3
8
10
15
17
23
24

= 22 Sobebim böjt
= 24 S. Mispatim
29 Sobebim böjt
~= 1 Adar It Kh.
= 6 Sobebim böjt
= 8~S. Thezave
= 14 Purim Katan
= 15 S. Ki Thiza

=

4, 1-11.

Máté

I. Thessalonikai 4, l-í; Máté 15, 21-28.

02 Reminisc.
hv. tt
1Aladár pk. tt
1Eleonóra
tt
Péter székf tt
Pét. et. ttt
Szökő nap tt

Kenrád

ID.

1030culí

_ Géza

427 1352
513 1447
5.54 1546
629 1647
658 1747
7261847
7521948
1

715 1716 81612047
1. Mózes 22, 1-131::;
713 1717 8382140
Jakab 1, 12-21 ~
711 1719 9 82247
V. Mózes 8, 2-5 ~
710 1721 937 2347
J. Thess. 5, 14-23 ~
I. Kir. 19, 1-8
~
7 8\1722 10 7 -7 61723 1043 048
Zsidók. 2, 9-18 ~
17. zsoltár
'tt 7 41724 1126 14t:$
Ezekiel 37, 1-14 tt 7 3 1726 1217
Zsidók'11,8-12
tt 7 1 172l:S 1315
jerern. 20, 7-1 la F(€ 659 1730 1422
1. Sám. 3, 1-10
65b 1731 1534
656 1732 1651
Cselek 16, 9-15 ~
654 1733 18 II
Esaiás 41, 8-14 ~
tr 653 1734 1929
18. zsoltár 2-7
~,

Bőjt 3. vasárnapja!: Efezus 5, 1-9;

9. hét.

Február

I 01

Bőjt 2. vasárnapja:

18 Vas.

II. Korinthus 6, 1-10;

4
5
7
9

vt.
tt
KSz.Marg.tt
Oá bor psz. tt
Rom;'ln ap tt

247
341
432
516
55 6
63 4
7 8

Lukács 11, 14-28.

Ésaiás 4Q, 1-6 1 <f
János 1,29-37
I. Péter 1, 17-23 z+s
1Lukács 22,24-30 'I€
János 13. 1-17 ~

A hold fényváltozásai.

~ Újhold 8-án 8 Ó. 45 D.
) Első negyed 16-án 13 ó. 55 p.
~ Holdtölte L3-án 10 Ó 55 p.
Elsején a nap hossza 9 Ó. 30 p.,
a hó végéig 1 Ó. 30 perccel nö,

651117362048

741
4 815
647174023Hl
851
16451 17411- 928
6431743
02510 II

n 649 173822

Időjárás Herschel szerint.
Febr. 1. hete hideg, esö vagy hó,
erős szélviharok;
8-16.
keveset
enyhül, gyak. hideg esök; 16-23.
újra hidegre fordul és a hóriap
utols 6 napjáig ilyen marad.

(c
(c

Földtávolban
Földközelben

Ll-éri 3 Ó.
23-án 23 6.
r

7
Örüljetek
az Urban mindenkor,
ismét mondom örüljetek!
Filippi 4, 4.
Egyháztörténeti
emlékeztető
február hóra: 1. Bethlen, Gábor * 1580; Caraffa
vértörvényszéke
működésének
megkezdése
1687. - 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása
1644. - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp Jakab t 1705. 6. Kárnory Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. - 8. Az 1790-91-iki
26. t.-c. megállapítása
a pozsonyi országgyűlésen.
- 9. Kis János t 1846. - 10. Szeberényi . János t
1856, 11. A magyar gályarabokat
Ruyter Mihály kiszabadította
rabságukból
1676;
Sárkány Sámue! t 1911'. - 12. SchleiermacherFrigyes t 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798; Huszár Dávid Pápán bevégzi a heidelbergi
káté első magyar .kiadásának
.
nyomatását
1558; Vitnyédy István t 1670. - 14. Gamauf Teofil t 1841. - 16. Melanchton
Fülöp * 1497. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé
választása
1605; Löhe Vilmos * 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben
1546; Bod
Péter * 1712; Bornemisza Péter * 1535 (t 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Ziegenbalg
Bertalan
t 1719. - 24. A debreceni zsinat' Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579;
Bahil Mátyás * 1706.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.
Otthon:
A vetőmagvak
előkészítése. A magnak való tengeri válogatása, morzsolása.
A vetőmagvak
csi-.
ráztatása.
Leltári
tárgyak
jókarba
hozatala ..
A mezőn: A trágyát
kihordjuk
és
elteregetjük.
'Az olvadás okozta
víz
levezetése.
Ha az idő kedvez, a zabvetésnek
előkészítjük
a földet.
A
vakondtúrásokat
elegyerig etjük.
Az istállóban:
A vemhes
állomány gondozására
különös
gondot
fordítunk.
Az igás állatokat
jobban'
takarmányozzuk.
A gyümö1csösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi ki kell
ültetni.
Némely
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát)
igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést
idejekorán el kell kezdeni, mielőtt "a fában
beállana
a nedvkeringés.
A dugványok szedése, oltása, hernyózás
e hó-
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napra vár. A fák környékét
trágyázni kell.
A szőlőben: A trágyát
széttereg etjűk. Ha ősszel nem végeztük" el
a metszést,
enyhe
időben
eszközö!jük.
A kertben:
Melegebb
vidéken
a
petrezselyem,
zeller, sárgarépa,
spenót, korai borsó már elvethető.
A tnéhesben:
Akasokat
melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.
..............•.••....................
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MÁRCIUS

I

Napok

Evangélikus

10. hét.

11.

10
11
12
13
14
15\
16
-

ve~l~:~~ál

I ([. I kelt~~~ugta!
kelt~OI
~~ugta
p.
p,
p.
p,
Ó

1 Pént.! Albin
2 Szo
Lujza
3
'4
5
6
7
8
~o,

k~~rr:~~s

I A,lbin ,p;-ttt

Slmphc
Bőjt 4, vasárnapja:
I

Ó.

Ó

ó,

I~

I. Kor. 4, 9-10
!b41117451'130!1057
78. zsoltár 1-4 I ~
63917 47 2231149
Galata 4, 21-31; János 6, 1-15,

tt

II

Vas.
F4 Laetare
\F~ La~tare
Esaiás 52, 7-10 ,d 637 1748 312\1243
Hétfő Kázmér
Kázmér
tt ll. Móz. 16, 2-7a d 636 1749 353 1341
Kedd Adorján
Ozséb
tt János 6, 30-40 d 634 1750 4301439
5 1 1540
Szer. Gottlieb
Perpetua
tt Márk 12, 28-34 Á 6321752
5301643
Csüt, Tamás
A. Sz, Tam. tt János 6, 47-58
A 6301754
5561740
Pént. Zoltán
Ist. János ttt\II.
Kor, 4, 7-14 ::: 629\1755
Franciska
Franciska
tt 110. zsoltár 1-4 ::: 625 1757 ti21183~
hét.
Bőjt 5, vasárnapja: Zsidókhoz írt levél 9, 11-15; János 8, 46-59,'-...---;- __
Va,s . ,
Hetfo
Kedd
Szer.
Csüt,

Pént.
Szo.

F5 J~dica
Aladar
Gergely

Krisztián
Matild
Nemzeti
Henriette

12. hét.

,\F5F,eketevas.

IV. Móz. 21,4-9 :::\6231758-6471939
Zsidók 8, 10-13 twsf 6221759
7122039
1.Gergelyp.
Zsidók to. 11-18 'wif 62018
1 740 21 3~
Szabin
Máté 23, 34-39 ~
61818
2 8 10 22 52
Matild
Zsidók 9, 15-18 ~
61618
4 8442338
ün.
Nemzeti
ün. \ Zsidók 4, 14-16 ~ ti 1418 5 9 2~\-Geréb pk. tt 41. zsoltár 5-14 ti' 61218
710 9 046
Virágvasárnap: Filippi 2, 5-ll;
Máté 21, 1-9,
Nagypéntek: Esaiás 53, 5-10; János 19, 16-30,

Sz ilárd

tt
tt
tt
tt

Vas. I F6 Palmarum
F6 Virágvas.
22. zsoltár 20-32 ti' 610 18 811 21139
Hétfő Sándor, Ede ' Sándor pk. H Esaiás 50, 4-11 ~
6 818 912 2 22\
Kedd József
József
"It Jerem. 11, 18-19 ~
6 61811 13 II 3 7
Szer. Hubert
Csák Mór tt Jerem. 15, 16~21 ~
6 418131422348
C~üt. Nagyc~ütört.
I Nagycs,üt. H' I. Móz. 14, 17,2b ~ 6 3\181415 3Y 420
Pent. Nagypentek
Nagypent. ttt
János 19, 38-42 .jJ' 6 01815 Ib 58 5 1
L3 Sza. Nagyszombati
Nagysz.
tt 88. zsoltár 2-19 ti' 55918161812
535
Husvét 1. napján: 1. Korinthus 5, 6-8; Márk 16, 1-8.
13. hét.
Husvét 2. napj án: Cselekedetek könyve 10, 34-41; Lukács 24, 13-35,

17
18
19
20
21
22

24 Vas.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szer.
~8 csüt.
29 Pént.
:"\0 Szo.
1

14. hét.

F Húsvét vas. F Hűsvét vas'll. Kor. 15, 50-58 ~
5Q611S 18 1940
Húsvét hétfő Húsvét hétfő
Cselek. 2, 22-32 ~
55518192053
Manó
Emánuel
Cselek. 13,26-39 'iS 5531821
22 6
Hajnalka
Dam. János
Cselek. 3, 13-21 'iS 551 182323
3
Gedeon
Kapiszt.János
1. Péter 1, 6-12\ jf 5501824\Cirill
Augusz.ta
t I. Kor. 15, 1-11 . ~
546 1825 O 14
lzidoT
Kerény
40. zsoltár·
d 5441826 - 1 7
Husvét utáni 1. vasárnap: 1. János 5, 4-10; János 20, 19-23.

31IVas.IF1QuasimodoQenitiIFI
Izraelita naptár.
Március ~ = 22S.,Vajakhel
9=
Pekude
11
= 29S'
1 Veadar
R. Kh,
16= 6 S. VaJ
'ikra
~~;~v,
• 2ö = 15 Susan-Purim
" 30 = ~O S. Semini

~: U

Fehérvas·Ir.Péter2,

b 8
b43
721
8 4
850
~ 42
1037

1-8 1;~154311828I,151!1134

A hold fényváltozásai.
~ Utolsó negyed l-én 3 ó. 35 p.
U·J.?
ih ld 9'-en 3' o., 23 P;
'"
Elso negyed 17-en 4 o. 25 p.
Ji)
~ UHOt
ldlt?1te 23-a n3
' 200ó·
' 3 3.P2'O
~
o so negye d -an 1 7o.
p.
t-én naph. 11Ó, 4 p., hóvégéigI 39p. nö,
ó,

Időjárás Herschel szerint.
Márc,Hűvös,viharos. IO-eután
kiise bb hát
avaz s, ez vált. envh e
idő követi;
zo-tót
túlnyomóan
io,derűs,
de még
mindighideg,
<c Földtávolban9-én6 Ó.
<c Földközelben23-án11o,
Tavaszkezdet20-án19óra 24p.
I

9
Megsebesíttetett

bűneinkért,

megrontatott

a ml vétkeinkért.

Es. 53, 8.

Egyháztörténeti
emlékeztető március hóra: 3. Luther elhagyja
Wartburgot
1522; Bod
Péter t 1769. - 5. A magyar evangélikus
lelkészek megidéztetése
a pozsonyi rendkívüli
törvényszék
elé 1674. - 6. Luther Wartburgból
visszatért
Wittenbergbe
1522; Bodelschwirigh
Frigyes * 1831. - 7. A brit- és külföldi bibliaterjesztő
társulat
megalapítása
1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvizició eltörlése
1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. 10. Batizi András
beiratkozott
a wittenbergi
egyetemre
1542;
Fabó András * 1810. -,12.
Gerhardt
Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17.
Sibolti Demeter t 1589; Geduly Lajos * 1815. -.-: 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid ~, 1813. - 21. Bach Sebestyén
* 1865. - 22. Abádi Benedek beiratkozott
a wittenbergi
egyetemre
1543; Franeke Ágost Herman * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett, hogy II. Józsefet
a, türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású
rendeleteinek
visszavonására
bírja 1782. - 24. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás * 1684: 26. Luthert megidézik
Wormsba
1521. - 28. Comenius Amos János * 1592; A zsolnai
zsinat megnyitása
1610. - 29. A schmalkaldeni
szövetség megalakítása
1531. - 30. Mária Dorottya
nádorasszony
t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

~----------~~--------~--------------------'------~
Gazdasági tudnivalók
március hóra.
Otthon: Az adóknak
és a befejezett vetés után a jégkár elleni biztosításnak
a befizetése,
A mezon: A vetés folytatása,
A
felfagyott
ösziek száraz időben lehengerelendők.
A réten: A herések,
lucernások,
legelők éles fogassal
megboronálan-.
dók.
Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak,
már zaboltatjuk
őket.
A
kancát 3 héttel ellés után már rnérsékelten
igába foghatjuk.
A borjuk
tisztogatását
és nyírasát nem kell elhanyagolni.
Az igás állományt
a fokozott
munka alatt jobban kell abrakolni.
A gyümölcsösben:
A 'gyümölcs'. magvakat
el kell Vetni. A bujtásókat, dugványozásokat
most foganaI
tosítjuk.
A fák elűltetése
most biztosabb, mivel a talaj már atmelegedett. A bogyós
gyümölcsöket
szaporítani .kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgaés vörösrépa,
késői
borsó,
kalarabé, fejessaláta,
végül a koraí bab elvetendő.
Amelegágyak
szellöztetésétől, beárnyékolásától,
perrnetezésétöl, meg öntözésétöl
függ a palánták
fejlődése.
A spárgaágy
gondosan
porhanyítandó,
gondozandó.
A szamócaágyakat
megkapáljuk.
A szölőben:
A magas
f'ekvésű
szőlőkben,
ha az időjárás
megengedi, s a metszés
az előbbi hónapban
már megtörtént,
nyitni lehet.
A méhesben: A méhek szép időben már megkezdik
a kijárást. Ügyeljünk, hogyaméheknek
mindig elegendő tápláléktik
legyen.

.'.
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APRILIS

Napok

I

Evangélikus

I

I

k~~':::~S

ve~l~:~a~ál

I ([ I kelt~~~UgtaI ~elt~r!~ugta
o. n.
ó p

I
2
3
4
5
61

ó

p.

ó: p.

HétíöHugo
Gyümo. B. A·IJánOs 3,1-11
,d154011829
23111233
Kedd Aron
Paulai Ferenc 1. Tim. 1, 12-17 Á 153~ 1831 3 31334
Szer. Keresztély
Rikárd pk
1. János 3, 11-18 Á 53618313331433,
Csüt, Izidor
Izidor pk.
. János 5, 1-14
:::; 534 1833 359 1533
Pént. Vince
IF. SZ. Vince t Róma ti, 3-11 1
532_ 1834 4251632'
Szo.
Cölesztin
Cölesztin
80. zsoltár
::: 530 11836 1 451 17 31
15. hét.
Husvét utáni 2. vasárnap: 1. Péter 2, 21-25; János 10, 11-16.

==

7/ Vas.
8
9
10
II
12
13

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

16; hét.

14
15
16
17
18
19
20

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

Fl Misre. (Sajt6 v.) F2 Misericor.I

Ezekiel 34, 23-31 ~
1529 1838
. János 10, 1-11
~
525 1839
Kenrád
Máté 14, 22-33 ~
1524 1840
Sz. József olt. János 21, 15-19 ~
5221841
I. Leó p.
jeremiás 23, 1-6 :~ 5201843
Gyula p.
t Zsidók 13, 12-21 ti' 519 1844
,Hermenegild
104: zsoltár
1 ti' 5171i8461
. Husvét utáni 3. vasárnap: 1. Péter 2, 11-20; János 16, 16-23.
Lidia
Erhardt
Zsolt
Leó
Gyula
Ida

F3 Jubilate

Atala

Labr.Bi Jözset
Anicét
Apollonius'
Emma
Tivadar

Tivadar

t

Esaiás 40, 26-3\
127. zsoltár
Rórna 8, 18-23
1. János 4, 7-14
Kolossé 1, 15-18
1. Kor. 15,20-28
149. zsoltár

Husvét utáni 4. vasárnap: Jakab 1, 16-21;

\vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

F4 Cantate
Szótér
Béla
György
Csüt, Márk
Pént. Ervin
Szo.
Arisztid
,f

18. hél.

IF3 Jubilate
Anasztázia

Anicét

17. hét.

21
22
23
24
2~
26
27

pk.

Lambert

Csüt. Ilrna
Pént. Kocsárd
S2O.

Dénes

F4 Cantate
Szótér, Kájusz
Béla pk.
György vt.
Márk-ev.
KilitésMarc.t
!<.Sz Pét.et

~
~
~
~
~

517'1831
5441932'
6122033:
6452143:
7232231
7572326857--

5151847
953
5131849
10 57
512185012
6
510 lR51 1317
5 7 18541431
5 618541548
5 4185617
6
1

tt
tr

01&
1 8
144
222
247
330
4 3:

János 16, 5-15.

n
n

98. zsoltár
5 218581824
1. Tim. 3, 16
5 01858 1934
Cselek. 16, 16-25 "iE 458 19 02052
Lukács 19, 29-40 'f2' 45619
1 21 58
51. zsoltár 1-11 ~
45419
32257
51. zsoltár 12-21 ~
45319
42346
63. zsoltár 1-12 R,j;451
19 5--

43f)
5 14
553
638
729
824
923

,.

Husvét utáni 5. vasárnap: Jakab 1, 22-27; János 16, 23-30.
Áldozócsütörtök: Cselekedetek
könyve 1, 1-11; Márk 16, 14-20.

28/ Vas. I F5 Rogate
29 HétfŐ./ Albertina
301 Kedd Katalin
Izraelita naptár.
Április6 = 27 S. Thaszría
9 = I NizanR. Kh.
" 13 = 5 S. Mezora
."
20 = 12 S. AkharíM.
" 23 = 15 Passzah 1 n.
" 27 = 19 Sabbath
"
29 = 21 Pas. 7 n. Seb.
30 = 22 Pas. 8 n. Ak.

F5 Rogate
1Esaiás 55, 6-ll
Pétervt
}.~ ./Márk 11,22-26
S. K::It. :;:::~ .Jak~b-5 13-2,1

d
/Á

I

A hold fényváltozásai.
~ Újhold 7-én 21 Ó. 18 p.
]) Első negyed 15-én 14 ó. 46 p,
® Holdtölte 22-én 5 ó. 37 p.
([ Utolsó negyed 29·én 8 ó. 49 p.
Elsejéna nap hossza 12 Ó. 49 p.,
a hó végéig1 Ó. 35 perccelnö.

1450/19 71 028/1023
44t-. 19 911 4 II 23
Á446119
10 13611224
1

Időjárá:s Herschel szerint.
Ápr. t-töt 7-ig~derűs.szép idő;
7-töl IB-ig változó; 20-a után
beköszöntaz fSÖS idö, a hónap
utolsónapjaimár igen kelleme'sek,tiszta, melegnapsütés.
IC Földtávolban5-én 10 ó.
IC Földközelben
20-án20 ó.

11
f:n vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem,

ha

meghal is, él. János

11, 25.
Egyháztörténeti
emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly 'császár * 742; Luther elindult
Wormsba
1521. - Bodelschwingh
t 1910. - 3. A rózsahegyi evangélikus zsinat megnyitása 1707 (április IO-ig tartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichern János
Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktum ával a hugenották
(francia
protestánsok)
vallásszabadságát
biztosította
1598; Ráth Mátyás * 1749. - 14. Győry Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott
a második protestáns
nyomdát
alapítja, az elsőre 1672-ben adott engedélyt.
17. Luther megjelenése
a
wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521. 18. Luther világtörténeti
jelentőségű
felelete
a wormsi birodalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyne Lorántffy
Zsuzsanna t 1660. 19. Az evangélikus
rendek protestál nak a speyeri birodalmi
gyűlés határozata
ellen
1529; Melanchton
Fülöp t 1560; Bugenhagen
János t 1558; Nagy Istvan, evangélikus
superintendens
t 1812. -, 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelemévé választj ák
a szerenesi országgyűlésen
1605. - 21. Hutten Ulrik * 1488; Wichern János Henrik *
1808. - 22. A konstanzi
zsinat befejezése
1418. 27. Gyurátz Ferenc ~, 1841. - 28. Az
első magyarországi
diakonisszák
felavatása
Pozsonyban
1895.
.

Gazdasági tudnivalók
április hóra.
otthon: A' burgonyát
vetésre előkészítjük.
A Iucernát,
vörösherét
és
kendermagot
vetésre készletben
tartjuk
A magtári
készleteket
forgattat juk.
A mezőn:
Bevégezzük
a vetést.
Elrakjuk a burgonyát
s a répát, kellő
időben
pedig
a tengerit,
babot
és

csalarnádét.

Az istállóban: A növendékmarhák
fejlődésére
különös
gondot
fordítsunk. Az igás állatokat
jól takarrnányozzuk. A növendékállatok.
ha elég
erősek, legelőre bocsáthatók.
A zöld
takarmányra
fokozatosan.
kell
átmenni.
Legelőrehajtás
előtt
száraz
takarmányt
kell adagol ni. A februári
malacoknak
elválasztására
gondot
fordítsunk.
A gyümö1csösben: Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket
elpusztítjuk.
Virágzás előtt permetezés.
A zöldséges kertben: A termelésre kit eleit zöldségeket
gondos válogatás után kiültetjük.
A nyári zöldséget ritkítsuk.
Elvetjük
a. babot és
a második borsót. Hagyma-, spenót-,
retek-,
répafélek
elültetése,
illetve
vetése befejezendő.
A hiányos kornló- és spárga-táblákat
most pótoljuk ki. Meleg időben amelegágyak
ablakait kinyrtjuk.
Az uborkát,
dinynyét, s a melegágyakat
éjjelenként
befedjük.
A salátát,
káposztát,
paradicsomotkiültetjük.
A szölőben: Karózás, kötözés,
A
szőlővesszőt
még most is ki lehet
ültetni.

. ······i

......1
1....·

Napok
1
2
3
4

I

Szer. Fülöp
Áldozócsüt,
esüt.
Pént
Irma
Szo. .Flórián

.

19. het •

Római

Evangélikus

Husvét utáni

Bib1iai
vezérfonál

katolikus

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

Sza.

.

21. het.

Sz. t feltalál.
Monika

6 vasárnap'

t

F Pünkösd
v.
Pünkösd hétfő
Bonifác
Zsófia
Mózes
Paskál
Erik
Szentharomsag

1, 17-23
Efezus 2, 1-7
Kolossé

Esaiás 44. 1-8
~
János 20, 19-23 ~
Efezus 4, 11-16 ~
Efezus 4, 17-24' ~
Efezus 4, 25-32 j!
<ti
Efezus 5, 1-5
Efezus 5,. 6-14
~
Rórna ll, 33-36; Janos
\\\\'",

r

F Szenthár.
Bernát

t

1

26
27
28
29
30
31

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt,
1Pént.

1-8
22·23
1-4
5-9
10-13
14-17
18-24
16-21;

Izraelita naptár.
Május 4 = 26 S. Kodes. 1 P
"
9 = 1 Jjar R. Kh.
~~n~~~jt 2 P.
"
16 = 8 Khamlzi bőit
"
18 = 10 S. Behar 3 P.
" 20 = 1? Sení böjt
" 25 = 17 S. Bek. 4 P.

:: g ~ ~

I

A hold Iényváltozásat.
•
:)

®

ef:

I nyugta
Op

2 3
229
254
320

1324
1424
1523
1623

849 2345
955 -II 5 024
1222 058
1330
130
14.45 2 z
16 o 233
3 8
345
427
515
6 9
706
8 7

41119432336
9 9
411 1944
10 10
4101945
O 6111~
41019460321213
4 9 1947 058 13 12
14 819481 ,123 1412

Időjárás Herschel szerint.

Újhold 7-én 13 ó. 7 p.
Első negyed 14-én 21 Ó. 51 p.
Holdtölte 21-én 14 Ó. 33 p.
Utolsó negyed 29-én 1 ó. 40 p.

l-én nap h. 146.26 p, h6 végéig 1

428 1925
426 1928
425 1929
424 19~0
423 19;;}
42u 1932
419 1934
3, 1-15.

41~ 1934 1715
'IE 417 1934 182y
'IE 416 1936 1932
~ 415 1938 2041
~ 414 1938 2130
d 413 1941 2222
d 412 1943 23 2
Lukács 16, 19--'--31.

~

FüI.II.Móz.50.l5-22al
d
Béda et.
János 8, 1-11
Á
Ágoston pk.
Il. Kor. 2, 1-11 Á
Pazzi Magd.
LSám. 24,1-20 ~
Arki Janka
Máté 18, 15-20 ::;
1Jézussz. Szv. t Lukács 23,33-46 ff!!Jf

IF1FüIÖP(Hásih.ün.) F2 Nérei
Béda
Emil
Maxim
Sándor
Petronella

442 1915
440 1915

Hold
kelte

V. Mózes 34, 1-8 ff!!Jf 439 1916. 346 1723
Efezus 2, 11-16 ff!!Jf 437 1917 415 1825
Efezus 2, 17-22 ~
436 1919 446 1925
Efezus 3, 1-6
434
1921 522 L025
~
Efez}1s3, 7-13
11 433 11:122 6 42122
Efezus 3, J4-19
11 430 1924 653 2215
Efezus 3, .20-21 ~
429 1924 7 4~ 23 4
könyve 2, 1-13; János 14, 23--31.
könyve 10, 42-48; János 3, 16-21.

F Pünkösd
v.
Pünkösd hétfő
Bonifác
S. Sz. J. Kt. tt
Nep. János
Paskál hv. ttt
Venanc
tt
vasarnapja:

,.",..
r<&l

I

1 Péter 4, 7'---11', János 15, 26-16 , 4

Fl Szenthár.
Esaiás 6,
Efezus 5,
Bernardin
.Bobola Andr. Efezus 6,
Konstantin
Efezus 6,
Júlia
Júlia sz. vt.
Efezus ti,
Dezső
Úrnapja
Efezus 6,
Eszter
Ker. segíts.
VII. Gergely p. Efezus 6.
25' Sza.
Orbán
22. hét. Szentháromság után! 1. vasárnap: 1. János 4,

19 Vas.
20 Hétfő
.21 Kedd
22 Szer.
231 Csüt.
24 Pént.

-----

Fül., Jak. t j.n. Efezus 1, 11-14 Á 445 isn
. Aldozócsüt. . Efezus 4, 7-12
443 1913

F6 Exaudi
F6 Exaudi
5 Vas.
6 Hétfő Frida
"
János aps. ev.
7 Kedd Napoleon
B Gizella
8 Szer. Gizella
Mihályfőa.mj.
9 Csüt. Gergely
Naz. Sz. Gerg.
10 Pént. Armin
Antonin
t
II Szo. Mamertus
Hier. Fer. ttt
Pünkösd 1. napján:
Cselekedetek
20. hét.
Pünkösd 2. napján' Cselekedetek
12
13
14
15
16
17
18

Nap

!.:iugta
óp.. óPlóp
I ef: \ kelte

ó.

14 p. nö.

Május esős napokkal kezdődik.
14-e után raayogó, meleg napsütés, 20- 26 változó Időjárás,
26 után újra tiszta napsütés.
c Földtávolban 3-án o Ó
<c Főldközelben J8-án 20 Ó.
IC Földtávolban 30-án 18 Ó.

13

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai. Róm. 8, 14.
Egyháztörténeti
emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505); Nagy
István evangélikus
superintendens
* 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János t
1686; Gyurátz Ferenc t 1925. - 4. "Luther Wartburgba
vitele 1521; Livingstone
Dávid t
1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609. --.:. 7. Sickingen Ferenc t 1523;
Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása
1859. - 9. Zinzendorf
Lajos
gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496; A herrnhuti
testvérfelekezet,
mint független
önálló keresztyén
közösség megalapítása
1727; Wim mer Gottlieb Ágost t 1863. - 15.
Münzer Tamás lázadó parasztjainak
leveretése 1525; Nagygeresdi
egyezség 1833. A prot.
egyházak
szervezése
ügyében
kiadott
császári pátens visszavonása
1860; Luther kiskátéjának
megjelenése
1529. 19. Alkuin t 804; Az első nérnet istentisztelet
Wittenbergben
1525. - 20. Tilly fel dúlta Magdeburgot
1631. - 21. Fry Erzsébet
* 1780. 23. Savonarola
elégettetése
1498. A harmincéves
háború kezdete. Martinitz
és Slavata
helytartókat
és Fabricius
titkárt
a vár ablakából
kidobták
1618. - 24. Dürer Albert.
* 1471. - 25. A birodalmi átok kirnondása Luther ellen Wormsban 1521; Baltik Frigyes
t 1919. - 26. Zinzendorf Lajos gróf * 1700. - 27. Dante * 1265; Kálvin János t 1564. 30. Prágai Jeromos
t 1416.

Gazdasági tudnivalók
május hóra.
Otthon: A magtárakat.
hombárokat szellöztetjük,
A csűr és szerüsIkert a behordásra
előkészítendő,
rnivel később erre idő nem marad.
A mezőn:
Vetések
gyornírtását
foly tat juk, a répaf élék, len, kender,
cirok vetését és utánvetését
befejezzük. Elókészítjük
a köles- és rnuhartáblákat.
A takarmány
és rozs etetését megkezdjük.
Vörös here, baltacin, lucerna, zöld takarmány,
esetleg
a széna kasza alá kerül.
Istállóban: A zöld takarmány
adagolására
való fokozatos
átmenetet
befejezzük.
A korai csikókat
elválaszt juk és igen jól zaboljuk.
A befogásra érett csikókat
és tinókat jártat juk, fokozatosan
befogjuk,
hogy
hordásker
használhassuk.
A birkákat
füröszt iük, nyírjuk. a gyapjúkat
gondosan osztályozzuk.
A gyümöIcsösben: A fákról a vadsarjakat
el kell távolítani.
A hó második felében kezdjük a szernzést. A·
hernyózás,
pajzs- és levéltetű
irtásra
gondot
fordítunk.
Virágzás
előtt
permetezés.
A zöldséges kertben: A vetőmagtermelésre
szánt uborka,
dinnye, saláta, retek
elvetését
befejezzük.
Az
uborka,
dinnye,
tök szabad
földbe
kerü!. A melegágyba
vetett
dinnye,
uborka indái 2-3 levéllel
a termés
felé
kiirtandó
(herélés),
Nagyobb'
dinnye, uborka alá üveget vagy cserepet teszünk.
A szölőben:
Az
első
virágzás
előtt meg kell történni
az első kapálasnak. Kapálásker
a földet jól felforgatjuk.
A dudvákat
ki kell gyomlálni. Permetezés.
A méhesben:
A méhek
ebben a
hónapban
rajzani kezdenek.
A rajokra vigyázni kell és befogni. A kasokat a pókhálóktói
tisztogatni
kell.

JÚ'N-IUS
••Iz én testem bizony Iltel, az 6n ,érem blzDny 1111."

.. 4..

Napok

11 Szo.

I

1Pamfilius .
Pamfil vt.
1!l6.zsoltár 1-16 1Tfill4 8119491 14811512
Szentháromság utáni 2 vasárnap' I Ján 3, 13-18; Lukács 14, 16-24
F3 Erazrn. vt. Jerern. 3, 22-32 W4 71950 216 16 3
2 Vas. F2 Anna
Márk 9, 38-41 ~4
71951 241 1714
3 Hétfő Klotild
Klotild
L Kir. 19, l3b-21 ~4
Kar. Ferenc
51952 321 1815
4 Kedd Kerény
Bonifác pk. vt. Máté 1\:1,27-30 H 4 5 1953 4 O 1924
5 Szer. Bonifác
I. Thess. 2, 13-20 tt 4 5 1954 446 2010
Norbert pk.
6 Csüt Norbert
7 Pént. Robert
Róbert hv. t Máté 10, 34-42 HI 4 5 1954 540 21 O
2. zsoIt'ar
Medárd pk.
~ 4 5 1954 639 2146
8 Szo. Medárd ,
..
Szentharomsag utam 3. vasárnap' I Peter 5, 6-11; Lukács 15, 1-10
24 het.
F4 Prim., Fel. Esaiás 45, 4b-11 ~ 4 4 1955 747 2227
9 Vas. F3 Félix
Margit kir.-né Esaiás 43, 1-7 ~ 4 3 1956 856 23 2
10 Hétfő .Margit
II Kedd Barnabás
Barnabás aps. Cselek. 16,25-34 ~ 4 3 1956 10 72334
Fakundói Ján. Márk. ro, 13-16 ty 4 2 1957 11 19 -12 Szer. Klaudiusz
13 Csüt. Tóbiás
Páduai Antal Cselek. 10, 42-48 tr 4 :l 1957 1232 O 5
14 Pént. Vazul
4 2 1958 1346 034
Nagy Vazul t János 3, 1-8
8. zsoltár
Jolán
15 Sza. Vid
4 2 1958 14 5~ 1 9
.. 4. vasárnap: Roma 8, 18-23; Lukacs 6, 36-42
25. het.
Szentharomsag utam
16 Vas. F4 Jusztin
F5 Régisz Fer. 1. Mózes 3, 1-19 ~ 4 2195916 II 144
17 Hétfő Töhötörn
Rainer hv.
Galata 1, ll-24 . ~
4 2 1959 1720 221
18 Kedd Arnold
Efrém ea.
Ko1ossé2, 16-23 jf 4 220001826
3 6
19 Szer. Gyárfás
Gyártás, Prot. Máté 9,1-8
jf 4 220001918
355
20 Csüt, Rálael
Szilvér p.
Máté 10, 26-33 jf 4 220002014
450
21 Pént. Alajos
GonzAlajost
János 19, 1-6
d 4 220002058
550
22-"-;;--S~z
-;o_'--,-=P_a-culi.?_a--c--:---,-~~l1Ii~J~_k_.
__ 67:_~soltár
__
~ J-..l20 00 2135 713
26. hét.
Szentháromság utáni 5. vasárnap: I. Péter 3, 8-15; Lukács 5, 1-11
Joel 2, 21·24
F6 Ediltrud
23 Vas. F5 Zoltán
A 4 312001 22 41755
Ker János szl. János 8, 31-36 A 4 32001 2235 858
24 Hétfő Iván
Márk 4, 26-29
25 Kedd -Vilmos
Vilmos hv.
4 32001 23 1 959
János és Pál János 15, 1·8
26 Szer. János, Pál
4 4 2001 2326 11 7
1. Thess. 5, 14-24
László kir.
27 Csüt. László
4 42001 2351 1159
.1.
Kolossé
1,
9-11
28 Pént. Arszlán
Ireneus
4 5 2001 -- 1259
I
Péter és Pál Péter és Pál 17. zsoltár ]-8 ~ 4 5 2001 021 14 1
29 Szo.
,
27. het.
Szentháromsag utaní 6. vasárnap: Roma 6, 3-11; Máté 5, 20-26.
~ Vas. 1F6 Pál
F7 Pál emlék·1119. zsoltár l-tOl ~ 1.~_!!I~~)oll04611459
23. hét.

1",,,

n
n

I

---

I

Izraelita naptár.
jún., 1 = 24 S. Bamld. 5 P.
n
8 = 2 S. Nassza 6 P.
• 12 = 6 Sabouth 1. n.
n 13 = 7 Sabouth 2. n.
n 15=
9 S. Beh. 1 P.
n 22 = 16 S. Selakh-Lek. 2 P.
~ 29 = 23 S. Korakh. 3 ..,

A

hold fényváltozásai.

IP Újhold 6-án 2 ó. 5

ll.

Első negyed 13-án 2 ó, 59 p.
20-'an O' o. 2 p.
.
'-".1
(f Utolsó negyed 27-én 19 Ó. 13 p.
)
~

Holdtölte

l-én a nap h. 15 6. 41 p, 22-ig 16 p. nö,
a hó végéig 2 perccel fogy.

Időjárás Herschel szerint.
Június 1-6. kellemes, l!,Ielegnanok, 7-14 gY!lkotIesok, 15-töl
a hónap
végéIg. állandó meleg
szép Ido.
tr- Földkö~elben 14-én 166.
,'-'
<c Földtávolban 27-én 12 6.
Nyárkezdet zt-én 14
fil.
ó.

~

15
Nem szégyenlem

a Krisztus

evangéliumát.

Róm.

1, 16.

,Egyháztörténeti
emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság
kihirdetése
a tordai
-országgyűlésen
1557; Oberlin János Frigvesf
1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562., Csepregi kollokvium
1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius
t 755, - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter
1849-ben a haza veszélyes állapotára
való tekintettel
erre
.a napra (szerda)
minden vallásfelekezettől
megtartandó
országos
bőjtöt
rendelt.
.7. Wasa Gusztáv királlyá választása
1523; Genhardt Pál t 1676. - 8. 1. Rákóczi György
* 1593; Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. Apáczai Cseri János * 1625. - 12. Sze.mereí Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton és Bóra Katalin házassága
1545. 14. Abádi Benedek Sárváron
bevégezte
Erdősi János nyelvtan ának- nyomtatását
1539.
15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok alá veti 1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh
morva testvérek letelepítése
Zinzendorf Lajos berthelsdorfi
birtokán
(Herrnhut)
1722. 18. Münzer
Tamás
kivégeztetése
1525. 19, A niceai
zsinat
megnyítása
325. 23. A bécsi béke megkötése
1606. 24. Bugenhagen
János * 1485. Gusztáv
Adolf
seregével megjelent
Pomerániában
1630. - 25. Az ágostai
hitvallás
felolvasása
az
augsburgi
birodalmi
gyűlésen
1530. A Corrcordia-könyv
kiadása
1580. 27. Eck és,
Karlstadt
vitája. - 29. Pál a ostol lefejeztetése
Rómában
Nero· alatt 64. A hagyo, mány szerint ugyan e napon feszítették
meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin
János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
[úrríus hóra.
A mezőn:
Répa, tengeri
és burgonya
második
kapálásat
szorgalmazzuk.
A burgonyabokrokat.
mihelyt annyira növekedtek,
feltöltjük.
A virágzó
lucernát,
vörösherét
. kaszáljuk.
Abetakarított
. zabos bükkönynek
tarlójába
kölest
vetünk. A
I repce és gabonafélék
aratása
a hó
vége felé megkezdődik.
A buza aratását idejében
kell megkezdeni,
nehogy a szem kiperegjen.
A rétekrőlbetakarít juk a szénát. Az ugart felszánt juk, miután megtrágyáztuk.
A baromfi udvarban: Most történik a növendékbaromfi
első, osztályozása. A tenyészbaromfinak
osztályozottakat
gyűrűvel
látjuk el. Második osztályozás
októberben,
végleges osztályozás
decemberben.
'
A gyümö1csösben: A cseresznyétől és meggytől
a madarakat
távol
tartjuk.
A férges,
'lehullott
.almát,
körtét és szilvát .a fák alól sertések
számára
fölszedjük.
Állandó szárazság idején a fáknak
tövét jól megöntözzük, porhanyóari
tartjuk, a gaztól állandóan
tisztogat juk. . Virágzás
után permetezés.
A kertben: Kiültetjűk a téli fejeskáposztapalántákat.
A gyógy- és füszernövényeket
érés idejében
szed-,
jük és árnyékban
szárítva, gondosan
osztályozzuk.
A szőlőben: E hónapban
legelső
teendő az úgynevezett
törés, kacsozás, vagy is letördelése
a fölösleges
vesszőknek,
ami a legnagyobb
elővigyázattal
történjék;
Azután jön a'
szőlővesszőknek
a karóhoz
kötö-,
zése. Második permetezés.
A méhesben: Améhes
tisztán tartás ára nagy gondunk
legyen. Tartsuk szem előtt az utóbbi utasításokat.
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JÚLIUS

1 HétfŐi Tibold
'2 Kedd Ottokár
3 Szer. Kornél
4 Csüt, Ulrik
5,Pént. Enese
6 Szo. Ezajás
28. hét.

7
8
9
10
11
12
13

Szenthárornság

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

F7 Cirill
Teréz
Lukrécia,
Amália
Uli
Izabella
Jenő

29. hét.

Szentháromság

14 Vas.
15 Hétfő
16 Kedd
171 Szer.
18 Csüt,
19 Pént.
20 Sza.

F8 Eórs
Henrik
Valter
Elek
Frigyes
Emilia
Illés

30. hét.

Szentháromság

2l'Vas.
IF9 Dániel
22 Hétfő Mária Magd.
23 Kedd Lenke
24 Szer. Krisztina
25 Csüt. Jakab
26 Pént.1 Anna
27 Sza. alga
31. hét.

28
29
, 30
31

Szenthárornság

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Izraelita

Júl. 6 =
• 7 =
" 13 =
" 20 =
" ?3 =
" 27 =

Jézus sz. vére 1J. Kir. 17, 1-6
~
Sarlós B. A. L Tim. 6, 6 1 .~
Minden sz. p. J. Péter 3, 1-6 ~ tl
Ulrik pk.
Dániel 5, 1-30
tl
Zakk. Antal f Máté 10, 16·23 ~
lzaiás pr.
85. zsoltár
1~

FlO Ince
Márta
Judit
Oszkár
naptár.

30 S.Khukath4P.R.Kh.
1 Tharnusz R. Kh.
7 S. Balak 5 P.
14 S. Pinkhasz 6 P.
17 Templ. el!. b.
21 S. Matoth 1 ;>.

utáni 7. vasárnap:

Róma 6, 19-23;

F8 CIrill, Met.
Erzsébetk.-né
Veronika
Amalia
1. Pius pápa
Gualbert J.
Anaklét p.

F9 Bonaven t.
Henrik cs
Kárrnelh. B. A.
Elek bv.
Kamil bv.
P. sz. Vince
Jeromos bv.

t

utáni 9. vasárnap:

4L81942

5332024

Márk 8, 1-9.
1

j!

n
n

n

J. Móz. 37, 12-36 '1214 17 19 54115 10 023
Lukács 14, 7-! 1 '12 418 1953 16 15 1 3
I. Péter 5. si-n <J! 418 1952 17 14 l4q
Esaiás 57,15-19'
419195118
8 242
Jób 42,1-\0
,~
42019511853
338
Lukács 7, 36·50
420 19 4!-l1192~ 440
\03. zsoltár
422194920
7541
I. Korinthus 10, 6-13; Luk. 16, 1-9.

<f

d
A
A

Plü Praxades

Esaiás 29,13·24
424194R2038
645
Esaiás 42, 1·7
425 194721 4 746
Esaiás 38, 10-20 ~
425 l!::14b2129 847
Cselek. 9, 31-42
42719452156
947
Máté 10, 1-8
'RSf 4281944'22201046
Máté 8, 14~17
'RSf 143°11943'2248 II 46
40. zsoltár 2-12 .~
430194112318 1248
10. vasárnap : I. Kor. 12, 1-11; Luk. 19, 41--48.

A

=

M. Magdolna
Apollinár pk.
B. Kinga
Jakab ap.
Anna assz.
Pantaleon

ti

utáni

1 19116 1
1 55 17 1
239 1759
330 1853 .

33. zsoltár 12·22 ~
411 1Y 58 64321 3
Máté 22, 15-22
~
411 1958 7552138
Nehem. 4,' 1-15
412 1958 9 92210
I. Péter 3, 13-17 <J! 413195710
132242
Jeremiás 29,1·9
4141195611412313
Jeremiás 18, 1-\0
4151195612482345
L Sám. 2,1-10
4161195514
O-8. vasárnap: Rórna 8, 12-17; Máté 7, 15--23.

t

utáni

14 720 Ol
4 7 20 O
4 7 19 5~
4 9 1959
14101959
411 lJ 958

FIl Incepápa
Márta sz.
Judit vt.
Loy. Sz. Ignác
A hold

Esaiás 58, 7-12 ~
Márk 12, 41-44 ~
Jakab 2, 10-17
Kolossé 3 12-17
J

fényváltozásai.

~ Újhold 5-én 12 Ó. 28 p.
]) Első negyed 12·én 7 Ó. 35 p.
Gb Holdtölte 19·én \o Ó. 55 p.
eL Utolsó negyed 27-én 12 Ó. 29 p.
,-én nap h. 15 Ó. 53 p, a hó végéig 53 p fogy.

tl
tl

433 19402353 1346
434 1940 - - 1445
435 1937 0301544
4361936
1 181640

Időjárás Herschel

szerint.

Július Gyakori esők, majd egészen 18-ig nagyon váltuzó, zü-a
után tartós meleg, gyakori záporesök;
28-tóI 30-lg felhős,
esös napok.
([; Földközelben 9-én 20 Ó.
cC Föleltávolban 25-én 6 ó.

17

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? Róm. 8, 3l.
Egyháztörténeti
emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben tűzhalált szenvedtek
1523, amit Luther elégiaban
énekelt meg; Bárány György t 1757.
(* 1681). 4. Gellert Keresztély
'" 1715; Vallásvita
Lipcsében
Luther
és Eck között
1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János'"
1369 és t· 1415. - 9. Id.
Ács Mihály " 1631. - 10. Kálvin János " 1509; anémet
katolikus Liga megalakulása
1609.
- 11. Móric szász választófejedelem
t 1553; Il. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet
1609. - 12. Rotterdami
Erasmus
t 1536; a halld egyetem megnyitása 1694. -,-- 14. Budai Ezsaiás t 1841; Bauhofer
János t 1864. - 15. Jeruzsálem
elf og lal'ása Bouillon Gottfried
által 1099. - 16. A pápa követei leteszik a kiátkozasi
bullát a konstantinápolyi
Sophia templom
oltárára
1054. (Keleti egyház szakadás.)
17. Kolbenheyer
Mór * 1810; Luther kolostorba
lép 1505. 18. Bouillon
Gottfried t 1100; a pozsonyi
evangélikus
templomok
és iskolák
elvétele Kolonich által
1672; Perlaky Dávid ;" 1754; a vatikáni zsinaton a pápa csalatkozhatatJanságáról
megállapított
dogma kihirdetése
1870. - 20. A Károli Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése
Vizsolyban
1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti
a
jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefrié
Róth Johanna-féle
ösztöndíj-alapítvány
létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfried
királlyá választása
1099; a baseli zsinat kezdete
1431; a nürnbergi
vallásbéke
1532. - 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes *. 1834.
- 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor'"
1832. - 29. Kálvin tana inak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A husziták Ziska vezérlete
alatt
a prágai városháza
ablakából
a polgármestert
és a tanácsosokat
kidobják
1419. - 31.
A passaui vallásbéke
1552.

Gazdasági tudnivalók
július. hóra.
Otthon:
A magtárak,
hombárok
készen állanak a termés befogadására. A szerüskertben
az asztagok
helyét elökészítjük.
A mezőn: Kezdetét
veszi az aratás. A behordás
után azonnal forgatunk. A repceföld
tökéletesen
előkészítendő.
Ha szükséges
a tarlószántásba még póttakarmányt
vetünk. A
káposztát
és dohányt kapálni kell.
A gyűmölcsösben:
A fák tövét
tisztán
és porhanyósan
tartjuk.
Az
alma aszalást megkezdjük.
Az oltványok hajtószeméből
nőtt hajtásokat
kötözzük, E hóban eszközöljük
a ribizke
és pöszrnéte (egres) bujtását.
A magastörzsüek
idomítására
gondot kell fordítani.
A. vadhajtásokat
el kell távolítani.
A kertben: Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli retket, vagy téli salátát
lehet vetni.
A káposztát
hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükség es, ritkítani
kell.
Az
érett virág és zöldség magját gyűjtjük. Akitakarított
salátaágyakba
télire való uborka stb. ültethető.
A szőlőben:
E hónapban
történik a második kapálás, amit a második kötözés követ. A megtágult
karókat újra le kell verni.

...........................
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AUGUSZTUS

I

Napok

1 Csüt. V. Péter
2 Pént.
3 Szo.

Lehel
Hermina

32. hét.

Szenthárornság

Bibliai
vezérfonál

Római
katolikus

Evangélikus

Vasas Péter
Ligouri Alf.
István er.

t

\
ó. p, ó. p.
I ([ I kelt~~~uKla

Filemon 1, 3-22 ~
4371935
JI. Sámue19, 1-13 ~
438 1934
107. zsoltár 1-32 l>m(E 4391932

~elt~I~~ugta
o. p.
ó. p.

2121731
3 14 18 17
4231859-

utáni ll. vasárnap: 1 Kor. 15, 1-10; Lukács 18, 9-14.

l ~

4 Vas. 1Fil Domonki F12 Domonk.
1. Krón. 29,9-21a
5 Hétfő Oszvald
Havas B. A.
Esaiás 40, 26-31
6 Kedd Berta
. Ur színvált.
1. Thes. 5, 14-24
7 Szer. Ibolya
Kajetan hv.
1. Krón. 17, 15-27
8 Csüt,
László
. Cirjék vt.
1. Péter 1, 3-12
9 Pént. Emőd
Vianney Ján'] 1János 12, 1-8
10 Szo.
Lőrinc
Lőrinc vt
127 és 128 zsoltár
33. hét.
Szentháromság utáni 12. vasárnap: II. Kor. 3, 4-9;

II Vas.
12 Hétfő
13 Kedd
14 Szer.
15 Csüt
161Pént.
17 Sza.
18
19
20
21
22
23
24

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

35. hét.

25\
26
:27
28
29
30
31

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

Zsuzsan.
sz.
Ipoly e Kassz.
Ozséb vt. ttt
. Nagy Bold. a.
1Joákim
Jácint
.
utáni 13. vasárnap:

IKiráIY~k17,8-161 'iE 145011920114 72348
1. Timót. 4, 4-8. ~
451 191815
9 -Lukács 16, 9-13 ~
452191716
3 038
Cselek. 27, 20-38 d 45319151650
133
1. Thess. 2, 9-12 d 455 19131732
231
Lukács 6, 20-26 A 45..6\1'91118
7\332
86. zsoltár
A 458 19 9 1840 433
Galata 3, 15--22; Luk. 10, 23-37.

F13 Ilona
1 F14 Ilona cs.\
Huba
Lajos pk.
István király
* Szt, István k
Sámuel
S. Franciska
Menyhért
Timót
Farkas
Beniti Fülöp t
Bertalan
Bertalan
ap.
Szentháromság utáni 14. vasárnap:

Jáb 5, 17-26
A 45919 719 6 535
Ráma 5,1-5
::: 5 119 51933
635
Máté 11, 25-30. :::; 5 2 19 4 1.g56 737
Jakab 5, 7-11
"p!l
5 419 32025
836
Esaiás 49, 13-21 "p!l 5 4 19 1 2051 935
Esaiás 54, 7-10
5 ti 1859\212010
35
27 zsoltár
. ~
5 71857215211134
Galata 5, 16-24; 'Luk. 17,/11-19.

F12 Tibor

Klára

Ipoly
Özséb
Mária
Ábrahám
Anasztáz
Szentháromság

34. hét.

I

Fl4

Lajos

Izsó
Gebhárd
Agoston
Erneszt
Róza
1Erika

Izraelita naptár.
Augusztus
"

4401930
5361936
442 19:29 ti 51 20 II
<j! 442 1927 8 62044
<j! 445 1927 92221 17
~
446192510372150
~
447\19231153\2225
'iE 4481921 13 123 4
Márk 7, 31-37.
~

3 = 28 S. M. 2 P.
5 = 1 Ab R. Kh.

ID = 6 S. Deb. 3 P.
17 = 13 S. Voet.4
P.
= 2270SS. ERkehv65 Pp.
3241=
. ee.

Fl3

Klára

t

I~

FI5 Lajos kirjJeremiás7,21-28
~
Zefirin p.
1Máté 12, 1-8
tt
K. Sz. József
Máté 15, IQ-20 tt
Agoston
Ráma 12, 4-16
tt
1K..Ján.
fejv.
Galata 2, 11"21 1 ~
. Limai Róza t Galata 6, 14-28 ~
Rajmund
85. zsoltár
~
A hold fényváltozásai.
Újhold 3-án 21 ó. 9 p.
Első negyed lO-én 13 ó. O p
JiI
.
••
•
<:ID Holdtölte 18-an O o. 2 p.
([ Utolsó negyed 26-án 4 ó 33 p.
E1seJ'éna nap hossza 14 o".58 p..
h';
.. 1" 32·
a o vegelg o.
perccel fogy.

~
~

15 81855[22281233
510 1852123 10 1332
512185023591427
5131849
- - 1518
5i4 1847
056 16
6
5151845
1591650
5171 1843 3 101 1730

Időjárás Herschel szerint.
Aug. l:-lO-ig
meleg,
s.,_ép idő,
10-17-Jg
változó,
d,e többnyire
száraz
rneleg ; 17-tol
kellemes
napsütés,
25-töl kellemetlen
száraz .~eleg.' a hónap U}OISÓ napJaj':. kisebb futó zaporok.
tC Foldkozelben
6-án 4 ó.
tC Földtávelban
21-én 23 Ó. _

19
,\

Légy

hiv mindhalálig.

Jel. 2, 10.

Egyháztörténeti
emlékeztető augusztus iiáre: 1. Grynaeus
Simon t 1541 (* 1493), Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A brit uralom' alatt 'levő országokban
az összes
rabszolgák
felszabadítása
1833. - 2. A pozsonyi diakonissza
anyaház megnyitása
1891.
.:......7. VII. Pius pápa a jezsuita rendet visszaállítja
1814. - 8. Békekötés
a hugenottákkal St. Germainban
1570; Ríbíni János t 1788 (* 1722); Csengey Gusztáv * 1842. 15. 1. Szent István magyar
király megkoronázása
1001 (újabban
17-ére teszik)
és It
1038. - 17. A lipcsei evangélikus
missziótársulat
megalapítása
1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pf'alzi választót
kiáltj ák ki királyuknak
1619. 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. ---, 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer
Gottlieb Ágost * 1793; Pálfy József * 1812. - 24. A párizsi vérmennyegző
1572. 25. Bethlen Gábort a besztercebányai
országgyűlésen
Magyarország
királyává
választják 1620; Haase Károly * 1800. - 28. Augusztinus
t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. - 30. Szenci Molnár Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik
t 1.523; Oberlin János Frigyes * 1740.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthon:
A cséplés után azonnal
kezdetét
veszi a rostálás
és a vetőmag osztályozása.
Az új gabonát
sűrűn kell forgatni.
_
A mezőn: Foly tat juk a forgatást,
szántást
és boronálást,
vagyis előkészítjük a, földet az őszi vetésre. Folytat juk a tengeri
ritkításat.
A tarlórépát kapáljuk.
gyomláljuk.
A lent,
kendert nyűjjük és áztat juk. A réteket kaszáljuk.
A repcét
és a zöldtakarmánynak
való rozsot . elvetjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét
és lóbabot.
Cséplés. A ,hó végén az
őszi vetés megkezdődik.
A gyümölcsösben: Ha a fák gyümölccsel
rakottak,
ágaikat
alá kell
támasztani.
A gyümölcsöt
kézzel
szedjük és sohasem rázzuk.
A gyümölcsmagvak
gyűjtését
f olytatjuk,
de csak jófajta
és teljesen 'érett gyümölcsök magvait
tegyük
el. A jövő
évben
ülteteridő
fák számára
már
most lehet gödröket
ásni.
A málna
felnőtt
ágait visszavágjuk
és az elgyümölcsözött
hajtásokat
tövüknél
levágjuk.
Az
érett
gyümölcsöket
most kell befőzni és aszal ni.
A kertben:
Bőven kell öntözni.
, Betakarít juk a korai burgonyát
és a
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szamóca ágyasokba
elültetjük
a kellően megerősödött
palántákat
és tartalékban
iskoláztat juk az újabb indahaj tásoka t.
Az istállóban:
Az állománynak
csupa zöld takarmányt
ne adagoljunk
és a szemes abrakolást
sem
szabad elmulasztani.
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SZEPTEMBER

Napok
36. hét.

1
2
3
4
5

1 Evangélikus

k~~~~~S

F15 Egyed
Rebeka
Hilda
R ozália
Csüt Viktor
6 Pént. Zakariás
7 Szo. Regina

37. het.

Szentharomság

8 Vas.
9 Hétfő
10 Kedd
u Szer.
12 CSüt.
13 Pént.
14 S;1:o.

F16 Mária
Ádám
Erik
Teodóra
Guido
Ludovika
Szerén ke

·

FI6 Egyed
István kir.
Manszvét pk.
Viterbói Róza
Juszt. Lőrinc
1Ida
Kassai vért.

40. hét.

p.

6. p.

6. p.

51tl 1841

~

424 18 1
543 1840
7 1 1914
tl22 1!-l49
935 2025
1048 21 4
1158 2148

t

t

Szentháromság

·

6

I. Móz.28, 1O-22a X 528 1827 13 22237
Jelenések 22, 6-9 Y 529 1825 1359 2329
Cselek. 12,5-17 d·530 1823 144~ -ll. Kir. 6, 8-23
d 531 1821 1531 025
Csel. 6, 8-15
d 533 1819 16 9 126
Jelenések 12,1-17 A 534 1817 1640 227
147. zsoltár
A 535 1815 1710 327
utání 17 vasárnap' Efezus 4, 1-6; Lukács 14, 1-11

FI7 Nikodém
Edit
Ludmilla
Titusz
Vilhelmina
Frideríka
Máté

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
'Csüt.
Pént.
Sza.

6 p.

Máté 6, 24--34

n
n

FI7 Kis B. a.
K. Sz. Péter
Tolent Miklós
Prot. és Jácint
Mária neve
Notburga
Sz. felmag.

38. het.

39. het. Szentháromság

Ill. MÓZ.19, 1-317-18

1kelt~~~Ugta 1 kelt~rJ~~ugta

János 15, 9-17
i! 519 1840
I. Mózes 4, 3-15 tr 520 1838
Efezus 5, 21-33
522 1837
Efezus 6, 1-9
523 1833
<.E 525 1831
Filippi 2, 1-8
<.E 525 1829
148. zsoItár
utáni 16 vasárnap' Efezus 3, 13--21' , Luk 7, 11-17

15 Vas.
16 Hétfő
17. :Kedd
18 . Szer.
1~ Csüt.
20 Pént.
21 Szo.
22
23
24
25
26
27
28

cr

1

Szentháromság utáni 15. vasárnap: Galata 5, 25-6,·10;

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

·

ve~l~:~~ál

F18 Fájd. Sz.
Kernél p.
Sz. Fer. sebh.
K. J. Kan. ti'
Január vt.
Euszták
ttt
Máté aps. tt

1. KIr. 17, 8-16
J. Móz. 8, 15-22

--..•..-

537
539
540
541
542
544
545

18 12 1732
·18 11 1759
18 91828
18 71855
'18 51922
18 320 4
18 12028

Cselek. 14,8-15
Rúth 2, 1-12
Márk 6, 32-44
~
János 12, 20-26 ~
105. zsoltár 1-8 ~
utáni 18. vasárnap: 1. Korinthus 1, 4--9; Máte 22, 34-46

F18 Móric
Tekla

Gellért
Kleofás
Jusztina
Adalbert
Vencel
Szentháromság

I

F19 Mihály
291vas.
30 ;I;iétfő Jeromos
Izraelita naptár.
Szept. 4 = 1 Elul R. Kh.
7 = 4 S. Soltim J P.
14 = II S. Ki Th. 2. P,
• 21 = 18 S. Ki Th 3. 4 P.
" 28 = 25 S. S. Nez. Vaj.

F1!:J Móric vt.
Tekla sz. vt.
Fogolykiv. M.
Gellért vt.
Cipr. és Juszt.
K. és Damj. t
Vencel kir.

Zsidók 7, 1-3
546
~
János 15, 1·8
11 547
János 6, 47-58
11 549
Cselek. 2, 42-47 ~
550
Zsidók 10, 19-25 ~
552
Jelen. 5, 11-14
~ 552
Zsidók 5, 5-10
~ 554
utáni 19. vasárnap: Efezus 4, 22-28; Máté

wa'l

IF20 Mih.
Jeromo1l ea.

1759
1757
1755
1752
1750
1748
1747

429
529
628
727
827
926
1025

21 7
2151
2243
2343

II 21
1217
13 9
1358
-- 1442
048 1522
159 1559

9, 1-8.

Esaiás 51, 9-16\ ~ 155611745\31311639
1.Korint. 9,24-27 <jf 557 1742 43017
8

A hold fényváltozásai.
~ Újhold 2-án 5ó. I!) p.
]) Első negyed 8-án 20 ó. 32 p.
60 Holdtölte 16-án 15 Ó. 41 p.
]) Utolsó negyed 24-én 18 ó. 47 p.
Elsején a nap hossza 13 6 26 p,
a hó végéig 1 638perccel fogy.

Időjárás Herschel szerint.
Szeptember. Az első napok esősek. 8·a után meleg napsütés.
16-t61 24·ig nagyon változó, 2430-ig kellemes, tiszta napsütés.
re Földtávolban 3-án 7 6.
«:: Földközelben 18-án 9 6.
Öszkezdet 24-én O 6 46 p.

21

Tanuljátok meg tőlem, hogy

én szelíd

és alázatos

szívü

vagyok.

Máté

11, 29.

Egyháztörténeti
emlékeztető szeptember hóra: 1. A császári pátens kiadása a magyar
protestáns
egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György * 1567. - 3. Bethlen
Gábor
seregével
elindul II. Ferdinánd
ellen
1619. - 5. Thököly
Imre * 1657. 7. Gusztáv Adolf győzelme
Breitenfeldnél
1631, a Zsedényi-féle
alapítvány
létesítése.
1878. - 8. Jeruzsálem
elfoglalása
70. - 12. Pesti evangélikus
zsinat megnyitása
1791
(október
14-ig tartott);
Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chrysostomus
(Aranyszáj ú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás t 1810; Linzi
békekötés
1645; a Gusztáv Adolf egyesület
megalapítása
1842. - 17. Kermann Dániel
t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi államokat 1866. - 19.
Haubner Máté * 1794; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
.Jeromos '" 1452; Luther
Ojtestámentum
fordításának
megjelenése
1522. 22. Thököly
Jmre erdélyi fejedelemmé választása
1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesület
Államokban
megszünteti
1862; Kis János '-, 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése
1046 (l047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke
1555. - 27. A porosz'
vallási únió létrehozatala
1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra.
Otthon: Foly tat juk a gabonakészletek forgatását,
rostálását.
A vetömagról
idejében
kell
gondoskodni.
A babot
száraz
helyen
tartjuk.
A
búzavetőrnagot
vetés előtt gondosan
csáváztatni
kell.
Az istáIIóban:
Az állatokat
takarrnányozzuk,
mielött
a már kevés
fűvű legelőre kiengedjük.
A mezőn: A rozs és búza vetését
megkezdjük.
A zab, bükköny,
borsó,
lencse és köles aratása
tart. A burgonyát felszedjük.
A tengerit
letörjük, de ne hagyjuk
a héjában.
Elkészítjük
a pincében vagy veremben
a répa és burgonya
helyét. Különös
gondot fordítunk
arra, hogy a répa
és burgonya
a földben meg ne fagyjon. Az ösziek elvetése
után folytatj uk a tavaszlak részére a szántást.
A gyümölcsösben:
A gyümölcs
szedése
s osztályozása.
A kertben
szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtemagok
vetése megkezdődik.
A szőlőben: E hónapban
van a
harmadik,
érés alá kapálás. A fölösleges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, különösen
azokat, amelyek a
fürtöktől
elvonják
a napot. Ilyenkor
kell megj elölni a terméketlen
tőkét,
hogy helyére
szüret után mást ültessünk.
A méhesben:
A méhek
sejtjeit
e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

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

Római
katolikus

Evangélikus

Napok

'

\

Bibliai
vezérfonál

i

fr

\

ló...

Nap
\
Hold
kelte1nyugta kelte 1nyugta
óp op
óp
óp

IL Kor. 10, se
1 I Kedd Malvin
I~emjg
pk.
ji 155711740 548
Római 14, 13-21
Orangyalok
5591738
7 b
21 Szer. 1Petra
Titus 2, 1-10
L. Sz. Teréz
3'1 csüt. Belga
6 1 1736 825
Assisi Sz. F. t 1Lukács 22,31-38 'I€ 6 3 1734 940
41 Pént. Ferenc
j
Placid vt,
51. zsoltár 3-19 1 'I€ 6 4 17321049
5 Szo. Aurél
1
,
, .
, ,
41. het.
Szentharomsag utam 20 vasarnap: Efezus 5, 15-21; Mate 22, 1-14
6'
7
8
9

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
10 Csüt.
II .Péut.
12, Szo,
,

n
n

F20 Bruno
Amália
Etelka
Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa

42. het.

<Szentháromság

131 Vas.
14 Hétlő·
15 Kedd
16 Szer.
17 Csüt.
18 Pént.
19 Szo.

I F21

,

43. het.

20
21
:22
23
24
25
26,

F21 Brunó hv.
Rózsafűz.
kír.
M. Nagyassz.
Dénes pk.
B. Sz. Ferenc
Placidia
t
Miksa
, .
utam 21 vasarnap:

Esdrás 9, 5-15
if 6 5 1730 115112121
I. Möz. 50, 15-21 if 6 6 1r( 28 1245221 H
Il. Kor. 2, 1-11 ,d 6 8 1726 1330 23 4
1. Mózes 33, 1-16 od 610 1725 1410 -jónás 3 és 4
A 611 1723 1444 017
1. Móz. 18, 20-33 A 612 17211513
121
80. zsoltár
614 171911540
223
Efezus 6, 10-17' , Janos 4, 47-54

-..

I F22 Ede kir. 1Dániel 7, 2-18
Máté 23, 1-11.
Kalliszt p.
Helén
Efezus 3, 14-21
Teréz'
Teréz sz.
Gál ap.
Zsidók 3, 1-6
GáJ
Alac, Margit
János 17,
Hedvig
Lukács ev. t Máté 10, 34-42
Lukács
115.zsoltár 1-15'
1Alkant. Péter
Luciusz
, .
..
Szentharomság 'utam 22. vasárnap: Filippi 1, 3-1'1;
Kálmán

Vas.
Hétfő

F22 Iréne
Orsolya
KedéÍ' Előd'
Szer. Gyöngyike
Csüt, Salamon
Pént. Blanka
.Szo. Dömötör
,
44. het.
Szentháromság

Esaíás 42, 1-42
1. Mózes 15, 1-6
1. Kir. 18, 21-39

-.-,.....

b16 1718 16 6
618 1715 1633
~ 619 1713 1658
~ 619 1712 1722
620 1710 1755
~
622 17 81828
~
17 719 6
~ , 623
,
Mate 18, 23-35.

tt
tt

322
421
52~
620
719
819
917

625 17 511948 10 13
,626 17 32038 11 5
.Kordula sz.
~ 628 17 02132 1154
Ignác pátr,
Hóseás 2, 16-22 ~ ,'" 631 1659 2224 1239
Rálael főangy. Jeremiás, 2, 5-13 ~ 632 1659 2341 1319
Mór pécsi p. t L Péter 2, 5-10 ~
633 1655 - - 1356
IDömötör
1102. zsoltár 2-13 ~
635 1654 04911430
, .
..
utam 23. vasárnap: FilippI 3, 17-21; Máté 22, 15-22
F23

Vendel

Orsolya vt.

1

'27 Vas. 1F23 Szabina
F24 Kriszt. K·I Jelenések 7, 9-17/ tr
2.8,.HétfQ Simon.SimOnésJÚdáS/Z.
sidók 1'1.,8"16. ji'
29 ,Keddi .Zenő
Nárcis pk.
1. Thes. 4, 1.3-18 '~
30 Szer. Kolos
IR. SZ. Alfonz l. Kor. 15, 20-28
3·II~Süt.
Reform. em!. ]Farkas pk.ttIOánieI12,
1-4 ~.

n

Jzraelita naptár.
Októb~í34 =
1 1;'hisri5701
= 2 Ujév
5 = 3 S. Haaszinu
»
12 = 10 S JomKip.
17
15 Szukk 1 n
,,=
"
18 = 16 Szukk. ,.2 n.
»
18 = 17Sabbath'
»
24 = Z2.Sem.a~ar.
25 = 23 Szím, thor.
•
26 = 24 Beresith

1743
1819
1857
1940
2028

_

w

A hold fényváltozásai.
Újhold l-én 13 Ó. 41 p.

]lJ Első negyed 8·án 7 Ó. 18 p,
~ Holdtölte 16-4n 9 ó. 15 p.
Ó. 4·p.
SI Ujhold 30·án 23 ó 3 p,
Elsején a nap hossza 13 ó 43 P,.
a hó végéig 1 ó 38 perccel fogy.

'-.".J
fr
'&.. Utolsó negyed 24-én 7

1635 16521
638165Q
.638 1649
64011647
641164b

2 3115 3
319;1537
436 16 II '
55611648
7121729

Időjárás Herschel szerint.
Október. Egy két-változónap
után erősebblehűlés, majd gyakori, hidegesők.A hónaputolsó
hetenag.yonszeszélyes, a derült
és ködös napokváltogatrák
egy"
mást.
IC FöldközeÍben
I'-én17 6.
IC Földtávolban15-én!I ó.
IC Földközelben
30-án5 Ó.

23
Vigyázzatok, álljatok meg -a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. 1. Kor. 16, 13.
Egyháztörténeti
emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi
egyetem
alapítása
1368.
- 2. A marburgi
vita Luther
.és Zwingli között
1529; Torkos
László * 1839. 4. Cranach Lukács *1472; Fliedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben XIII.
Gergely új naptára
értelmében
október
4-ike után rnindj árt 15-ikét írtak .. - 6. Komáromi
Csipkés
György
t 1678. - 8. A Luther Társaság
megalapítása
1884. 9. A tübingeni
egyetem
alapítása
1477. 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik t
1531; 1. Rákóczi György t 1648. - 13. Petrovics Péter t 1557; Fry Erzsébet t 1845.14. Pozsony
a szent koronával
Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi
Gusztáv
Adolf * 1816. 15. Bocskay győzelme
Almosdnál
1604. A magyarhoni
evangélikus
egyetemes
egyházi Gyámintézet
megalapítása
1860. 16. Cranach Lukács t 1553. . 18. A wittenbergi
egyetem
megalapítása
1502. - Pákh Mihály * 1858. - 22. Sántha
Károly * 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westf áliaí béke megkötése
1648. 25. Il. József türelmi rendeletének
kiadása Magyarország
részére
1781. 28. Nagy
Konstantin győzelme Maxentius
fölött 312; Rotterdami
Erasmus
* 1466. - 31. Luther
95 tételének
kiszögezése
1517; a salzburgi
protestánsok
elűzése 1631. 19. Thurzó
Imre t 1621. - A Baldácsy-féle
alapítvány
létesítése
1876.

Gazdasági tudnivalók
október hóra.
Otthon: A szemes gabonák
készletét forgatni
kell. Takarékoskodni
kell
a szálas
takarmánykészlettel.
amíg lehet zöldet
is kell adagol ni.
Gondosan
kell a töreket
és polyvát
raktározni.
A tengeri, a répa s a burg onya betakarítását
sürgősen be kell
fejezni. A sárgarépát
és petrezselymet a pincében homokba
rakjuk.
A szántóföldön:
Az őszi vetést
foly tat juk. A tavaszi vetés alá szánt
földet
megforgat juk.
Trágyát
hordunk a földekre.
A gyümö1csösben:
Porhanyítani
és trágyázni
kell a gyümölcsfák
tövét. A fiatal fák törzsét tövises ágak
felkötéséveI
biztosítani
kell a nyulrágás ellen. A diót gondosan
kihéj azva zöld burkából,
erős sósvízben
kefévellemossuk
és szellős
helyen
kiterítjük,
többször
megforgat juk,
hogy meg ne avasodjék.
A
kertben:
Termény takarítás,
ásás, trágyázás.
A szőlőben:
A szüretet
legjobb
száraz időben tartani.
A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek.
Ezt elő kell
segíteni;
a kasokat
kívülről
sárral
kell betapasztani,
hogy azokhoz semmiféle méhellenség
ne juthasson.

....--..----
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NOVEMBER

Napok

I

Római
katolikus

Evangélikus

Bibliai
vezérfonál

I (f I

Nap

I

!

Hold

kelte nyugta \ ~elte I nyugta
Ó. p.
6. p
o. p. I Ó. p.

1 1Pént.1 Marianna
1 Mindenszent.1
Esaiás 35, 1-10 1 'iE 1'643'116451 827118 1fl
2 Szo.
Achill
. Halottak
n.
9. zsoltár 2·11
if 645 1642 936,1858
45. hét.
Szentháromság utáni 24. vasárnap: Kolossé 1, 9-14; Máté 9, 18-26
----1 F25 Hbert. pk.l Jelen. 4, 1-11
~
6451640110
3720 5
3 I Vas.
F24 Győző
4 Hétfő Károly
Borr. Károly
János 5, 19-29 d 647 16 40 11 26 21 8
Imre herceg
Máté 24, 29-36 ,UJ; 648163812
5 Kedd Imre
722 9
6 Szer. Lénárd
Lénárd hv.
Joel 2, 12~18
Á 650 Iti 36 12 45 23 II
7 Csüt. Rezső
Engelbert
pk. Máté 24, 37-42 A 652 16351316
8 Pént. Gottfried
Gottfried
t Jelen. 2, 8-11
Á 653116331344
014
Tivadar vt
Jelen. 20, 11-15 ~
9 Sza.
Tivadar
65416321411
113
46. hét. Szentharomság utáni 25. vasarnap: 1. Thess. 4, 13-18, Máté 24, 15-28
F26 Av. And.IEsaiás 65,17-251=
1656!lb3111437
214
Márton pk.
Lukács 12,35-43 rff!l 6581630115
2 312
Marton p.
Fíllíppi 2, 12-18'
P 16 29 15 28 4 12
K. Szaniszló
Zsidók 10, 32-39 W 7 11627 15 55\ 5 13
Jozafát vt.
Jelen. 3, 7-13
~
7 216261629
611
I~' Albertet.t
Jelen. 3, 14-22 '~17
31162417
°1712
Odön pk.
72. zsoltár
ti 7 5 1ti 23 1746 8 8
,
, .
utam 26 vasárnap' II Thess 1, 3--10; Máté 25, 31-46

10 Vas,

FZ5 Luther szület.

J 1 Hétfő

Márton
Jónás
Szaniszló

12
13
14
15
16 1

Kedd
Szer.
Csü!, 'Klementína
Pént. Lipót
Szo.
Ottmár
,
47. het. Szentharomság

lf'l17

17\vas.
E26Aratásihálaad~ F27 CS. Gerg.
18 Hétfő OdönIPét.-Pál
baz.
191 Kedd Erzsébet
Erzsébet assz.
20 Szer. Jolán
Valois Félix
21 Csüt Qlivér
Sz. M. bern.
22 Pént.lcecília
Cecília vt. .
2J Szo.
Kelemen
Kelemen
p.
48. hét. Szentharomság utáni 27. vasárnap'
241.V ~s. _1F27 Hal~ttak ünnepE
25 Hetfo Katalin
26 Kedd Milos
27 Szer. Virgil
28 Csüt. Stefánia
29 Pént. Noé
30 Szo.
András
Izraelita naptár.
November 2 = 1 Mark. S. No.
•
9 = 8 S. Lekh-Lekha
•
16 = 15 S. Vajere
•
23 = 22 S. Khaje Sz.
•
30 = 29 S. Toldoth

Esaiás 54,5-10
t1t 7 7\16231183419
4
Esaiás 55,1-5
ti' 7 8162211927
953
Esaiás 55, 6-Il
~
7 1°116 21120 26 1035
Esaiás 57, 15-21 ~€ 711 16202130
II 21
1
Esaiás 58, 1-14 ~
71316
19223711
57
Esaiás 59, 1-151 ~ \7141161823481231
Esaiás59,·16·21
f1' 7151617--13
3
II. Peter 3, 3-13;. Máté 24, 37-51.

F28 Ker. J án.19o. zsoltár 1-12 tr
Katalin vt.
90. zsoltár 13-17
B. Sz. Ján.
139. zsoltár 1-12
Érmes Mária
139.zsoltár 13-24 'I€
Pignatelli
hv. 32. zsoltár 1-11 'fE
Szaturnin
6. zsoltár
if
András aps.
143. zsoltár
~

n
n

A hold fényváltozásat.
) Első negyed 6-án 22 ó. 8 p.
@ Holdtölte 15-én 3 Ó. 23 p.
cr Utolsó negyed 22·én 17 ó. 36 p.
~ Újhold 2§-én 9 ó. 42 p.
l'

Elsején a nap hossza 10 Ó. 2 p.,
a hó végéig 1 6. 15 perccel fogy

71616 Hi
7181615
7191614
7201614
7221613
72311613
7251612

05711335
21214
Ö
3281444
4431518
6 016 2
7 11 1650
8171747

Időjárás Herschel szerint.
November. 1-7-ig derült, kellemes napsütés, 7-től 14-ig hideg
őszi esők, 14-töl 21-ig borongós,
viharos napok, de nagyon változékony, 22-től 29-ig kellemes
enyhülés, 29·e után hideg eső
vagy hó és csípős szél.
<c Földtávolban t t-én 17 6.
CCFöldközelben 27-én 13 Ó.

25
Mindenben hálákat adjatok. 1. Tess. 5, 18.
emlékeztető
november hóra: 1. Húszár
Gál bevégezte

Egyháztorténeti
Bornemisza
Péter "Az evangéliumokból
és az epistolákból
való tanulságok"
círnű munkája 1. részének nyomását
1573. - 5. A konstanzi
zsinat megnyitása
1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel J ános t 1539 (* 1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi
csata
1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikularis
helye'kről szóló törvény meghozatala
1681. - 10. Luther Márton <.< 1483; az ész ünnepe Párisban
a Notre-Dame
templomban
1793. - 13. Augustinus
* 354. - 15. Bethlen Gábor 'f 1629; Comenius János t 1670.
16. Gusztáv Adolf t 16321' (az új naptár szerint). 17. IIIésházy István nádorrá
választása
1608. - 21. Schleiermacher
Frigyes * 1768: - 22. Lethenyei István a wirtenbergi egyetemre
beiratkozott
1609; Alvinczi Péter t 1634 -. 24. Knox János t 1572
(* 150.'). - 26.' A clermonti
zsinaton Il. Orbán p ápa a keresztes
háború megindítására
lelkesít 1095; l. Rákóczi György
erdélyi
fejedelemmé
választása
1630. 28. Lang
Mátyás t 1682 (* 16;13).

Gazdasági tudnivalók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri,
úgy
a hízók
szükségleteit
lemorzsoljuk,
de mindig csak annyit,
amennyi
az
azonnali
fogyasztásra
szükséges.
Megkezdjük
a takarmányrepcével
az
etetést.
Bevégezzük
a kendertörést
és tilolást. Megkezdjük
a fonást.
Az Ístállóban:Az
őszi munkák be->
fejezése után az igás állatok takarrnánya szűkebbre
szab ható. A, vemhes állatokat
gondosan
jártat juk és
takarrnányozzuk.
A fejöstehenekkel
megkezdjük
a répaetetest.
Minél nedvesebb a takarmány,
annál több a
tej, ha kellő erőtakarmányt
adagolunk, úgy annál több a vaj. Nagyon
fontos az állatok vakarása
és kefélése.
A mezőn:
Míg az idő engedi,
szantunk.
Ha a szántás
kifogyott,
trágyazunk.
A gyümö1csösben: Trágyázunk
s
a száraz ágakat levagdossuk.
Lombhullatás után perrnetezünk.
.
A kertben: Tisztogatunk,
tr ágyázunk és ásunk.
A szölőben:
Hidegebb
éghajlat
alatt idejekorán
be kell födni a szölőket, még mielőtt beállanának
a fagyok. Trágyázás,
Akarók
felszedése.
A méhesben:
A kasokat
be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.
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DECEMBER

Napok

Nap

Evangélikus

kelte
1 ó. p.
Az

49. hét.

Adverit

egyh6z1

első vasárnapja:

év

Róma

Fl Ádv. I. vas.
Bibiána vt.
Xavér Ferenc
Borbála
Szabbasz ap.
Miklós pk.
Ambrus

I nyugta
o. p.

I

Hold
kelte
o. p.

I nyugta
ó. p.

kezde'e_

13, 11-14;

Máté

21 , 1-9

d
d
d
AA-

726 1612 914 1846
726 16 II 101 1945
728 1610 1043 2055
729 1610 11 17 2159
731 1610 1146 2252
732 1610 1214 -I
733 lb 10 1240 O 2
,
..
5b. het.
Adverit második vasarnapja . Rórna 15, 4-13' , Lukacs 21 , 25-36
8 Vas. F2 Mária
IF2 Szepl. fog. Aggeus 2, 3-9
W 734 1610113 6 1 2
Esaiás 26, 1-13 ~I
9 Hétfő Natália
Furier Péter
735 Iti 91331 2 2
10 Kedd Judit
Melkiades p. Esaiás 51. 9--,tú ~
736 16 91359 3 2
Lukács 12, 42-48 ~
11 Szer. Árpád
Damáz p.
737 16 9 1430 4 1
.
Esaiás 52, 7-lÓ
12 Csüt. Gabriella
16 9 15 4 5 1
Otilia
Luca sz.
13 Pént. Luca
ti Zakariás 2, 5-17 ~
739 16 9 15421558
Nikáz pk.
33. zsoltár
14 Szo. Szilárdka
tt 740 16 9 1624 656
,
51. het.
Advent harmadik vasarnapj a: I Konnthus
4 , 1-5' , Maté II , 2-10
Esaiás 40, 1-8
15 IVas. IF3 ·Johanna' IF3 Valér
tt 741 161011721 749
Lukács 1, 57-70 ~
16 Hétfő Albina
Etelka cs.
742 16101818
837
Lázár
17 Kedd Lázár
M4t~ 11, ~1-15
~ 743 1ti 11 1922 921
18 Szer. Auguszta
Grácián K. tt Hóseás 14, 2-9
~ 744 16 II 202Q 10 U
Pelágia
Esaiás 57, 14-21
16 II 2138 1036
19 Csüt. Viola
li'«
20 Pént. Teofil
Timót vt. ttt 1 János 5, 31-38
~ 744 16 11 2248 11 7
Tamás aps. tt Esaiás 62, 1-12 ~ 745 1612 2358 1138
21 Szo. Tamás
1
2
3
4

Vas. IF1 Elza
Hétfő Aurélia
Kedd Olivia
Szer. Borbála
CsO!. Vilma
6 Pént, Miklós
7 Szo, Ambrus

51

Jerem. 31, 31-34\
Habakuk 2, 1-4
Kolossé 1, 9-14
Kolossé 3, 12-17
I Zofoniás 3, 9-20
János 18, 33-37
85. zsoltár

---..

~1738

l'44

..

52 hét

Advent negyedik vasáruapja ; Filippi
• vagy Esaiás 9 , 5-8' , Lukács 2 1-14

•

22 Vas.
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szer.
26 Csüt.
27 Pént..
28- Szo.

F4 Zénó
Viktória
Adám, Éva
Karácsony
István 1. vt.
János
Kamilla

,

53. het.

Karacsony

után

29 fvas. 1F Dávid
30 HétfŐi Zoárd
31 Kedd Szilveszter
Izraelita
December

1
7
14
• 21
28
31

=
=

=
=

=

=

F4 Zénó
Viktória
Ádám, Évattt

Nagykarács.

* Szt.

Istv.1.
János aps.
Aprószentek

Lukács 2, 1-7 ·1
24. zsoltár 1-6
2.4.. zsoltár 7-tO
Lukács 2, 8-14
vt, Lukács 2, 15-20
t 1. János 3, 1-6
1. János 3, 7-12

való vasárnap:

F .Tamás pk.
Dávid
Szilveszter

naptár.
1"11

1 Kís-I. R. Kh.
7 S. Vaj ere
14 S. Vajislakh
21 S. Vaiesev
28 S. Mikez
1 Tebeth

..

4,4-7;
János 1, 19-28. - Karacsony napjan ; Titus 2, 11-15,
- Karácsony II napján'
Titus 3 4-8 .,. Lukács 2 , 15-20

JfJ

®
~

t-én

Galata

4, 1-7;

~

74511612

n 7461612
n 746 1613

-- 12 9

1 12 1243
226 1317
747 1613 339 1355
1614 451144 O
747 1615 55711531
747 1716 6581628

~

~(47
X
X

Lukács

2, 33-40.

ld 1748 16171 752\1730

Esaiás 63, 7-16
II. Korint. 5, 1-10\
R?ma 8, 31-39

A hold fényváltozásai.
EI •
d 6
17'
1
so negye
-án
o.
p.
Holdtölte 14-én 20 ó 38 p.
Utolsó negyed 22-én 2 ó 45 p.
Ujhold 28-án 21 ó 56, p.
a nap hossza 8 6 46 P «2-ig 19 p-et
fogy. a hó végéig 4 perccel nö.

d

174816181 83611835
Á 7481619
9141940
Időjárás

Herschel

szerint.

Dec. l-től 6-ig mérsékelt
hideg,
havazás,
6-t61 14-ig derüs hideg,
15-e után enyhül, 15-től 20-ig h6,
«O-a után hideg, 25-fől 30 ig a
hideg enged.
erős
havazás ok.
Földtávolhan
9-én 9 ó.
<c Földközelben 25-én 6 ó
Télkezdete
22-én 00 ó 55 D.

<c

27
Dicsöség

a magasságos

meanyekben
az Istennek
és e földön
jóakarat.
Lukács 2, 14.

békesség

és az ernbereknek

Egyháztörténeti
emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott
a wittenbergi egyetemre
1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409; A triedenti zsinat berekesztése 1563. -5.
Evangélikus
egyházunk zsinatának
megnyitása
1891. - 8. A vatikáni
zsinat megnyitása
1869. - 10. Luther elégette az átokbullát
1520. - 13. A tridenti ZSInat megnyitása
1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták kitiltása Erdélyből
a
meggyesi országgyűlésen
1588. Linzi békekötés
1645. 19. Kálmáncsehi
Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). - 20. Luther Mártonné
sz. Bóra
Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei Matkovich
Pál t 1823. - 21. Umberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818. - 23. Id. Ács Mihály t 1708. - 24.
Thurzó György t 1616; Bahil Mátyás t 1761.-27.
Pákh Mihály t 1858.-29.
Bocskay
István t 1606. - 31. Wic1if János t 1384; Nikolsburgi
békekötés
1621; Apáczai Cseri
János t 1659.

Gazdasági tudnivalók
december hóra.
otthon:
Foly tat juk a gabonaforgatást, rostálást,
triörözést.
A tengerit szükséglet
szerint
morzsoljuk.
lA kerti magvakat
és ~gyógynővényeket osztályozzuk,
a fölösleget
értékesítjük.
A gyümölcs
kiválogatását
gonddal
végezzük,
mert a romlott
gyümölcs elrontja
a többit is. A fonást foly tat juk, a gazdasági
szövést
megkezdjük.
Fokozatosan
valaménynyi gazd. naplónkat
lez árjuk,
hogy
január
havában
a vagyonmérleget
elkészíthessük.
Pontos számadás
nélkül csak saját. zsebünket
csapjuk be.
Az évi adókat
és számlákat
ki kell
egyenlíteni.
A követeléseket
az új
nyilvántartásba
át kell vezetni. Kosárfonás,
kefekötés,
fafaragás
a téli
hónapokban
gyakorlandó.
Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva
etessük,
hogy
elejét
vegyük a céltalan
takarmánypusztításnak. A hízók istállóját
melegen tartsuk. Csak állott vizet itassunk.
Úgy
szellőztessük
az istállót,
hogy ki ne
hűljön.
Gondoskodjunk,
hogy elléskor az állatoknak
kellő helye legyen. Jártassuk
az állatokat.
Nagy
hidegben az egész állományt
az istállóban itassuk. A hízóba fogott
sertések moslékát sózzuk, mert így étkesebbé válnak. Ha a szemes tengerit nem szívesen eszik, dar álva adagoljuk.
A
baromfiólban:
Gondoskodjunk érdes,
iszap mentes
homokfürdőről állott vízről. Nagy hidegben
a
taréjukat
vazelinnel
vagy
sótalan
zsírral kenjük be.
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Névnapok:
Ludmilla szept, 17
Rezső (Rudolf) ápr, 17,
Eduárd márc.18,
Ibolya aug. 7
máj. 26, okt. 13
Ida apr. 13
nov. 7
Ludovika szept. 3
Rikárd április 3
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, [ul. 31, Lukács okt. 18
Egyed szept. 1
okt. 23
Lukrécia julius 9
Robert [unius 7
Elek julius 17
Ildikó március 10
Rókus aug. 16
Adám szept. 9
Makár január?
Elemér febr. 28
Illés julius 20
Róland május ~9
Adám, Eva dec 24
Magda május 27
Eleonóra febr. 21
lima ápr. 18
Adél jan. 29
Magdolnajul.22, aug. 3 Roman febr. 29, aug. 9
Elia febr. 10, máj. 24 Hona aug. 18
Róza aug. 30
Adolár ápr. 21
Malvina okt. 1
Előd okt. 22
Imre nov. 5
Rozália szept. 4
Adolf február 12
Manó márc. 26
Elvira febr. 10
Ince julius 28
Rufina julius \o
Adorján márc. 5
Marcell január 9
Ipoly aug. 13
Agota jan. 11, febr. 5 Elza dec. 1
Marcion április 26
Salamon okt. 24
Emánuel (Manó) márc. 26 Irén okt. 20
Agnes január 2,
Margit jun. 10, jul. 20 Samu aug 21
Emil május 28
Inna május 3
J).goston aug. 28
Mária aug. 15, szept, Sándor tebr- 26, marc. 18
Emilia julius 19
István aug. 3, 20, dec. 26 8, dec. 8
Akos febr. ~7
Sára január 19
Emma apr, 19, nov. 24 Iván jun. 24
Aladár március II
Mária névn. szept. kís- Sarolta május 19
Emöd aug. 9
Izabella julius 12
Alajos jun. 21
asszony ut. első vas. Sebestyén január 20
Engelbert nov. 7
Izidor márc. 30. ápr. 4 Mária-Magdolna [ul. 22 Simeon február 18
Albert április 23
Eörs julius 14
Izsó aug. 26
Albin március 1
Marianna nov. 1
Simon jan. 5, okt. 28
Ernesztina aug. 29
Jácint julius 3
Alfonz okt. 30.
Márk ápr. 25, jun. 18, Stefánia nov. 28
Erhardt április 9
. Jakab máj. 1, jul. 25
Alfréd február ;>.3
október 17
Szabina okt. 27
Erich máj. 18, szept. 10 Janka május 24
Ji.lice junius 23
Márta [ulrus 29
Szaniszló nov. 13
Erika aug 31
János nov. 24, dec. 27 Márton nov. 10
Almos február 20
Szeréna jan. 28
[enő julius 13
Amália
jul. JO, okt. 7 Ervin április 26
Mártonka január 30
Szerénke szept. 14
Jeromos szept. 30
Ambrus ápr. 4, dec. 7 Ernő ianuár 12
Máté szept. 21
Szervác május 13
Erzsébet nov. 19
Joachim márc, 20
Amos március 31
Matild marc. 14
Szeverin január 8
Eszter május 24
jób szept. 21
Mátyás február ;>4
Anasztáz aug. 17
Szeveri an február 21
okt. 8, dec. IG johanna dec. 15
András (Bandí ) febr. Etelka
Maximus május 29
Szidónia [uníus 1
Eva dec. 24
Jolán nov. 20
4, nov. 30
Medard junius 8
Szilárd április 22
Ézsaiás julius 6
Jónás nov. 12
Angelika (Angyal ka)
Melánia január 10
Szilvér [unius 20
Ezechie1 április 10
Jonathán május 11
május 31
Menyhért aug. 22
Szilveszter dec. 31
józsef febr. 4, márc, 19, Metód julius 17
Anna febr. 19, jun. 2, Fábián január 20
Szinér dec. 12
Farkas szept. 1. aug. 2'1
aug: 27. szept.. J8
Mihály szept. 29
julius 26
Szosztén nov. 28
JU~lt JuL 30, dec. 10
Antal jan. 17, jun. 13, Faustínus febr. 15
Szótér április 22
Miklós dec. 6
Felix junius 9
JUha,)uhána febr. 16, Miksa okt. 12
julius 5
Ször ény január 8
Antónía [un. 13
Ferdinánd május 26
máJUS 22
M110s nov. 26
Sylvia nov. 26
Ferenc
jan.
29,
jun.
16
[ulián
január
9
Antónius május 10
Móric szept. 22
Tamás márc. 7, dec.
okt. 4 és 10, dec. 3 [usztin jumus 16
Apollinus julius 23
Mózes május 16
21 és 29
Flóra jun. 19, nov 23 [usztina szept. 16
Apollónia január 28
Nándor május 30
Tacíán január 12
Aranka febr. 8, dec. 2 Flórián (Flóris) máj 4 Kajetán ápr.22
Napoleon május 7
Tádé január 24
jj.risztid ápr. 27
Franciska márc. 9
Kalliszt okt. 14
Narcisz okt. 29
Terézia jul. 8, okt. 15
Armin április 7, máj. lU Frida május 6
Kálmán okt. 13
Natália dec. 9
Tekla szept. 23
Arnold junius 18
Friderika szept. ~O
Kamil, Kamilla dec. 28 Nikáz dec. 14
Teobald julius 1
!ron április 2
Frigyes julius 18
Kanut jan. 19
Nikefor marc, 13
Teodóra szept, 11
Arpád márc, 31, dec. 11 Fülöp máj. 1 és 26,
Károly jan, 28, nov. 4 Nikodérn szept. 15
Teofil dec. 20
Artur január ~2
aug. 23
Karolin febr. 2
Noé nov. 29
Tibold julius 1
Oábor márc, 24
. Katalin febr. 13, ápr. Norbert [unius 6
Atala apr. 15
Tibor ápr, 14, aug. II
Atanáz május 2
Gabriella dec. 12
30, nov. 25
Timon április 19
Odó
nov.
18
(Gál) Gallus okt. 16 Kázmér márc. 4
Atanázia aug. 14
Timótheus aug. 22
Oktávián márc. 22
Attila január 7
Gáspár január 6
Kelemen nov. 23
Titusz jan. 4, szept. 18
Olga julius 27
Gebhár d' aug. 27
Keresztély ápr.3
Auguszta dec. 18
Tivadar ápr. 20, nov. 9
Olivér
nov.
21
Aurél okt. 5
Gedeon márc 28 okt. 10 Klára aug. 12
Olivia fepr.2O, dec. 3 Tóbiás junius 13
Aurélia dec. 2
Gellért szept. 24
Klementína nov. 14
Tódor február 7
Olimpia
márc,
10
Kleofás szept. 25
Avell, András nov. 10 Genovéva január B
Orbán május 25
Ubul május 17
Gergely marc. 12, nov. Klotild [unius 3
Balázs február 3
Orsolya okt. 21
Ulrik julius 4
Bálint február 14
17(Csod.) máj. 9
Kocsárd ápr. 19
Oszkár
julius
31
Barnabás máj.lü, jun. 11 Gertrud márc. 17
Kolozs okt. 30
Valér dec. 15
Oszvald aug. 5
Beatrix julius 29
Gerzson február 22
Konrád febr. 18
Valéria ápr. 28
Géza február 25
Konstantin febr. 1, maj. 21 Ottó március 23
Valter julius 16
Beata január 1
Ottmár
nov.
16
Gizella május 8
Kernél julius 3
Béla április 23
Vanda január 26
Ottokár [ul. 2, nov. 4 Vazul június 14
Gotthárd május 5
Kornélia márc. 3
BeHa junius 2
Qttilia dec. 13
Gottlieb márc. 6
Krístóf márc. 15
Vendel okt. 20
Benedek márciu' ~I
Odön nov. 16
Benjam. jan. 3. márc.Sl Gottfried nov. 8
Vencel szept. 28
Krisztián márc. 13
Özséb aug. 14
Bernát május 2l,
Grácián dec. J8
Krisztina julius 24
Veronika julius 9
Guidó szept. 12
Kunigunda-márc.
3
Pál jan. 25, márc. 7,
Berta aug. 6
Vid junius 15
jun. 26,29 és 30
Bertalan aug. 24
Gusztáv jan. 16, márc, Kunó dec. 10
Vidor január 13
Paskál május 17
Bertold [ul. 27, nov. 17 29, aug. 2
Kvirin rnárc, 30
Viktor szept. 5
Gyárfás [un. 19
Lajos aug. 19 és 25
Pátrik márc. 17
Blanka okt. 25
Viktória dec. 23
Paula márc 22, [un. 3' Vilhelmina szept. 19
Bódog jan. 14, nov. 20 Gyöngyike okt. 23
Lampert szept. 17
Boldizsár január 6
György április 24
László jun. 27, aug. 8 Paulina jun. 22
Vilibald julius 7
Péter, Pál [uníu- 29 Vilmos jan. 10, [un. 25
Bonifác máj. 14, jun ·5 Gyula ápr. 12
Lázár dec. 7
Péter jan. 31, feb.. n, Vilma dec. 5
Borbála dec. 4
Győző nov. 3
Laura junius 17
ápr. 29, rnájvlf). aug Vince ápr. 5, julius 19
Brigita febr. 1, okt. 11 Háromkirály (Gáspár, Leander febr. 28
Brúnó okt. 6
1, okt. 19, dec. 5
Menyhért, Boldizsár) Lehel aug. 2
Viola dec. 19
Petra okt. 3
január 6
Leó ápr. 11
Cecilia nov. 2?
Virgil nov. 27
Petronella
május
31
Hajnalka márc. 27
Leokádia dec. 9
Ciril julius 7
Virgilia január 31
Hedvig okt. 17
Leona, Leontine jan. 4 Piroska jan. 18
Coelestin apr. 6
Xavér (Ferenc) dec. 3
Pius máJUS 5,
II
Ciprián szept. 26, dec.9 Helga okt. 3
Lénárd nov. 6
Helért okt. 14
Lenke ápr. 29, [ul. 23 Placidia okt 1
Zakariás szept. 6
Cirjék aug. 8
Placídus okt. 5
Cyrill febr. 9. márc. 29 Henriette márc, 16
Lidia ápr. 8
Zelma január 23
Polykarp január 26
Zenó dec. 22
Damaskus dec. II
Henrik julius 15
Liii julius II
Polixena szept. 24
Zenő október 29
Heribert rnárc. 16
Lipót nov. 15
Dániel julius 21
Zita április 27
Herrnin ápr. 13, aug 3 Livia április 6
Pongrác május 12
Dávid dec. 29
Rafael jún. 20, okt 24 Zoárd december 30
Longinus rnárc. 15
Dezsö máj. 23. dec. 15 Higiri január 11
Dénes okt. 9
Ráhel február 4
Zoltán márc. 8, jún. 23
Hilarion okt. 21
Lóránt január 15
Rainer [unius 17
Hilda szept, 3, jun. !7 Lothár január 27
Zsigmod május 2
Domonkos aug. 4
Raimund január 7
Zsófia május 15
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19
Lőrinc aug. 10
Dorottya febr. 6
Rebeka szept. 2
Zsolt április 10
Hubert március 20
Luca dec. 13
Regina szept, 7
Zsuzsánna február 19.
Dömötör okt. 26
Hugó ápr. 1
Lujza márc. 2

~bel január 2
Abrahárn aug. 16
Achil november 2
Adalbert szept. 27
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Az anya szent egyház keresztyéni szent gyülekezet, mely szem látomást
való népe Istennek, mely az próféták
és apostolok tudományával az Krisztuson iel építtetett,
az igékke! és az szent jegyekkel igazán él és az Istent
hitből és lelki esmeretből tiszteli, kinek kilső társaságában meg maradnak
az képmutatókis
mind világ végezetig. Kik közül az mely hívekis ez világból
ki mentenek és gyözedelmet
vettenek, az élő és vitézkedő szentekkel egy
fő, az Krisztus alatt lévén, egy anya szent egyháznak mondatnak. Mely anya
szent egyháznak jegye három:
Első, hogy csak az Krisztus beszédét veszi, azon kiviil, ha ki más tudománt követ, átkozott.
Kik az hitnek fundámentumiba
egyesek, de ha mi
cikke/be egyet nem értbetnétiek,
annakis meg jelentését
várják
az Or
Istentül.
Második jegye és kilső bizonsága az szent jegyeknek
oly módon való
osztogatása és közlése, amint és amely végre Krisztus szeizetie. Erről mond
Szent Pál: Én az Úttúl akképpen vettem az vacsorát, a mint ti nektek hirdettem. Krisztus Urunkis mond: Kereszteljetek
mindeneket etc.
Harmadik jegye az keresztyéni engedelmesség és az atyafiúi szeietet,
mellyel az Krisztus tagjai összeköttetnek,
hogyegymástúl
el ne szakadjanak. Az hittel Krisztussal köttetnél
össze, de az szeretettel egymással köteztetnek az hívek. Ez jelekből ki tetszik az anya szetit egyház, ki minden
híveknek anyja, mert ezben születtetnek Istennek fiaivá az igék és a Szent
Léleknek általa.
*) Részlet dr. Schulek Tibor:

.Botnemisze

Péter"

cimű nagy tanulmányából.
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Ezekből tanuljuk
meg az Istennek népei közibe számlálni mi magunkat. Mert ha az Istennek Ígéjét, az Törvényt és Evangéliomot
és az ő sakramentumit
igazán követjük,
úgy, hogy azok által szívünkbe meg útáltuk .
bűneinket és ennek. bocsánatját csak az Jézus Krisztus által hisszük, és lstentűl Szent Lelket veszünk, az által újonnan születtetünk,
az Or Istent' és felebarátunkat szeretjük, az ő Ígéje szerint bizonyos jele leszen bennünk, hogy
mi Istennek meg tisztelt szent népei vagyunk, és az Isten Lelkeis tanu bizonyságot teszen az mi szívünkbe, hogy Isten fiaivá fogadott Szent Fia által.
Azért minden igyekezetünk
ez legyen, hogy az. ő Igéjét
követvén és Szent
..Lelkét kérvén az örökéletre
való megúju/ást érezhessük bennünk .
.De ez nép öszve elegyedett most sok kép mutatókkalis.
Azért nem min ..,'
den ő népe, az ki mond je őtet urának, noha az ő népe kQzött lakozik és
noha most ő népének tetszikis az emberi szem előtt, de ez után meg tetszik,
hogy nem Istené volt. Most csak öszve elegyedett volt az Isten fiaival, mint
az konkoly az búzával és mint az varsába, avagy az hálóba az béka az jó
halakkal, de midőn el jö az aratás, ki válogatják
az konkolt, és midőn az
partra vonják az hálót, ki hagyítják
az békákat. Távozzék el azért az álnokságtúl minden, valaki az Or nevét nevezi. /Iyen öszve elegyedett most az
Istennek népe, hogy az meg újult hivekkel. kik lelkekbenis érzik meg igazolásukat, hittel bűnök bocsánatját vevén és azban örvendezvén, hogy meg
békéltek Istenre, kinek örömmel igyekeznek
szolgálni igazságval és szentségvel, - ezek öszve elegyedtek nagy sokan, b~lől ezek nélkül lévén,csak
kilső képpen az Igét hallgatják,
szólják és a sakramentumokkal
élnek és
tet telik magokat atyafiaknak
lenni, de oly álnokul, mint Judás, ki csókval el
árulá az Urat. Ezeket most mind szettt gyülekezetnek
híjjunk,
miért hogy
nem tudjuk meg választani, melyik hív, melyik kép mutató, melyik igaz,
melyik tettetes keresztyén. De ez gyülekezet kiviil' valakik vadnak, kik
az Isten Ígéjét, az ö Szent Fiát szidelmezzék; és káromolják,
az ő szolgáit és
híveit kergetik és ölik, kiket nyilván meg tudunk választani mostis, látván,
hogy IsÚntűl el idegen ed tek. Ezeket nem Isten népének, nem szent gyülekezetnek, nem anya szent egyi3áznak, hanem Istennek nyilván való ellenségeinek, ördögnek tagjainak és örök kárhozatra valóknak iettsuk, a mint Krisztus Urunk mondá az ő vele ellenkező sidóknak, hogy ördögtűi valók volnának, ki hazug és gyolkos, miért hogy az Isten Ígéjét nem vennék és őtet az
jóért halálra kergetnék. De valakik nem nyilvánvaló
ellenzői az Isten akaratjának, hanem titkon való kép mutató, és emberek előtt azt vallja, tanítja
és követését tetteti, azt ugyan közinkbe számláljuk, mi atyánkfiának
tartsuk, és ha egyházi szömélyvolnais
efféle kép mutató és ő igazat tanyítana
és igazán kereszte/ne, igazán az Ornak ételét szolgáItatná, el vegyük, mert
az ő kép mutatóságával az Ut nsk: Ígéje és szentsége meg nem változik és
meg nem ki;ebbedik. Erről monda Urunk: Az Mojzes székibe űlnek tanítók,
va/amit mondanak, meg míeljétek, de az ő cselekedetek szerint ne cselekedjetek, mert mondják, de ők nem míeIik. Effélék kedig noha mind az tanyítók között, mind az község között sok vagyon, de ő miattok
ne útáljuk
meg az ő szent gyülekezetét, hanem azok közibe foglaljuk
be magunkat és
mint egy király menyegzőjébe,
annak édes vígasságaiba napo~ként örven-

32
deztessük az bűn miatt meg röttent szivimket. Kibe Dávid királynakis
menynyi gyönyörűsége
volt, hogy az Isten ötet az ö közibe számlálta, meg tet- ,
szik imez mondásból: Egyet kértem az Úttúl, azt meg kévánom, hogy az
Úrnak házába meg maradhassak mind éltig, hogy az Úrnak gyönyörűségébe
elmélkedhessem
és meg látogathassam az ő templomát. Mely igen szerelmetesek az te hajlékid, seregeknek Ura, az én lelkem kévánkozik és vágyódik az Úrnak tornáciba, mind szívem, mind testem örvendeznek az élő Istenben. Bódogok, kik laknak az te házadban, azok örökké dicsérnek tégedet.
Egy nap a te tornácidba jobb egyéb ezernél. Inkább akarok az ajtó megett
űlnem az én Istenem házában, hogy nem mint az istentelenek
sátorába.Gyűlölem az gonoszságoknak
gyölekezetét
és az istentelenekkel nem űltem.
Aristlenségvelrneg
mosom az én kezeimet és környül veszem Uram a te
oltárodat,
hogy hallani adjam minden te csuda tételeidet. Uram szeretem
a te házadnak lakó helyét és azt a helyt, ahol lakik a te dicsőséged. - Miis .
tehát azt szeressük, azban lakjunk
és az istenteleneknek
gyülekezetüket
útálván el távoztassuk. Hogy azoknak fekélyek, mételyek, titiek, téveigések
és gonoszságok reánk ne ragadjanak
Salamonnak mondásakínt:
csaknem
minden gonoszban el áradék az gonoszoknak
gyülekezetek
között. Kérjük
azért miis az Úr Istent Dávid psalmusikínt:
Ne vesd el Uram az istentelenekkel együtt az én lelkemet.

SZEBB
Azt hirdetik:

átok veri a megynrt,
ezt a fajt.

Lassan-lassan elpusztítja
Akármit

balsors kiséri,

.kezd, mindig

Sorscsapásból

hej! bőven )kijut

néki,

JÖVŐT!
De félre a kishitűség
Forduljunk

Van magyar bűn de nincsen magyar

éiok!

meg, s szebb jövő virrad rátok!

Értsétek

Fenn hirdetem: tévedsz testvér, nem átok,

Térj meg magyar,

A b ű n zúdít

csapást reátok.

Testeden már, hogy

tenger

szavával,

meg, tettel és ne csak szájjal.

térj meg,amíg nem késő,

a véső.

faragjan

Bűnöd

átka

sorvaszt

árva nemzetem,

Legyél

Mikor

látom

könnybe

lábbad a szemern.

J árj ezután a Krisztus

nyomdokában!

Tiszta erkölcs

meg a magyart,
a kart.

Legföbb

bűnöd

a korhelység

árva nép,

oszlop

az lsten

meniheti

templomában,

Ez az, ami évszázadok óta tép,

Ez hőssé tesz s megacélozza

Ez vesztette el Mohácsnál

Tiszta

Ez az mivel elárulod
Tánc és ital Ez a kettő

zúdit

veszedelmes két átok,
tenger

V éled ezzel a külföldet
Elsorvadsz,

mert

a csatát,

a hazát.

ez

bajt rátok.
megnyered?

a bálványistened!

szívnek

Krisztusnál

a forrása,

te másra!

Arva népem, sot/se tekints
Én látok

egy fényes hajnalcsillagot:

Az Ur Krisztus

Keresztiénél
Ebből

éjszakánkban

forrás

fakad

felragyog,

hirdetem,

igyál s nem pusztulsz el nemzetem!
Harmati

Béla.
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Hazatért

templomaink,

Nagymoflyarors:áfl

tete.

Húszévi nehéz próba után Isten rátekintett
szenvedő népére. A Felvidék
az ezeréves magyar főld-anya kebelére: - E hálaimádságra térileltető
felséges esemény akkor, bontakozik
elénk megkőzelÍtő
jelentőségben, ha bizonyos ellentétek keresztfényében
n,éztük azt.

egy része hazatért

Húsz évig vártuk és mégis váratlanul
jőtt. Húsz év óta ki tudja hányszor ostromolta Isten szívét milliók imája: "Hiszek Magyarország
feltámadásában ... " Húsz év óta ki tudja hányszor keseredett meg a szívünk, tuikor a komáromi vonatról
éinéztimk a Duna tulsó oldalára. Húsz év -óta ki
tudja hányszor szorult ökölbe a kezünk, mikor hallottuk,
hogy ősrégi fel- vidéki falvainkat és városainkat kimondhatatlan
csufnevekkel
gyalázták.
Mi/yen soká vártuk - sokszor szinte csüggedezve már, - míg végre megjött. S mikor megjött, mégis váratlanul jött. Mikor új borzalmakra
készültünk, akkor hullott ölünkbe az áldás, mikor új veszte,ségtől féltünk; akkor
gyarapodtunk
meg, mikor új háborút látott szemünk, akkor ajándékozott
meg Isten gazdag békével. Mi/yen kegyelmes az Isten! ...
Emberek hangoskodtak
a hagy perben ésmégis Istené lett az utolsó
szó. Amit emberi gonoszság, ördögi furfang jóügy elbuktatására kieszelhet,
3
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I

ezt a tni jóügyünk
elbuktatására mind kieszeiték, Nem volt oly;xn sötét alvilági hatalom, amit ellenségeink a magyar igazság elfojtására
feJjidézni meg.
.nern próbáltak
volna. Moszkva hóhérainak vőrös talárjátóI
Tlso feketé reverendájáig
az ördög minden palástot felpróbált,
hogy: elgéncsolje
ügyÜin'ket. És hiába. Isten szólott és úgy lett. Vérrel dicsőséges magyar történelmünknek nincs még egy eseménye, amely olyan döbbenetes élességgeh' mutlatná Isten kezét, amint gonoszul összekuszált események összevisszaságába
belemar kol és rendet teremt: Ebben van éppen e dicső eseménynek szint«
.onmagán is túlnövő roppant jelentősége,
hogy cétotiuitntle» szemleJ!tetést
adott ahhoz az igezséghoz:
Ki \Istenben bízik, meg nem csalatkozik.
Mert
az lsten hatalmas! ...
A magyarlakta
Felvidék visszatértének
dicső eseménye immár a multé
és mégis a jövőé.,Amitörtént,
az nemcsak a mult emléke, hanem a jövendő

/

Kánya és Tiso a meghiusult

komáromi

tárgyalás

utolsó napján.

reménye is. Mert nemcsak az történt, hogy Horthy Miklós átlovagolt
a komáromi nagyhídon, nemcsak az történt, hogy virágeső záporozott
honvédainl< lába elé, nemcsak az történt, hogy egy meggyötört
népnek húsz év
után lett végre néhány gyönyörű
napja, hanem az történt, hogy tetszett
. Isten véghetetlen kegyelmének húsz évi megpróbáltatás
után felhozni a magyar égre jobb jövendőnk
kelő hajnalát. Ezzel megtört a trianoni gonosz
bűv61et,' amely húsz évig úgy igézett bennünket, mint a kobra gonosz szeme
a kis madarat: véged van, ha megmozdulsz. Felpattant a kriptalakat,
megroppant a fojtó haláJgyűrű
és mi mostmár teljes bizodalommal tudhat juk,
hogy Isten keze a Felvidék után visszahelyezi István király koronájára
,a
többi elrabolt gyöngyszemet is. Mert hű az Isten!
Dicsőség legyen Istennek, aki ránktekintett
és akibe vetjük ezután is
reményünket
örökkön örökké!
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Csehszlovákia
évtizedes földalatti
patkánypolitika
eredményeként szüle-

Komérom .falain

I

höz 'is hozzányulni
és' világháborút
idézni fel. Ezt azonban a müncheni

újra megjelent

tett meg. Mig drága magyar vitézeink
a világháború szörnyű fergetegében
hullatták vérüket, addig Masaryk, Benes és társaik a nyugati államok fővárosaiban furták-rágták
a szentistváni Magyarország gerendázatát.
Fegyverük a ferdítés és ámítás hazúgsága
volt.
Aztán jött Trianon. Az ájult Magyarországot
szétdarabolták.
Cseheket, tótokat összeházasították
éslétrejött a történelmi és földrajzi szörnyszülött: Csehszlovákia. Hogy megélhessen színmagyar városokat; falvakat
és sok jó magyar földet ítéltek néki
oda. Megkezdődött a húszéves rabság
kimondhatatlan
szenvedése.
Az összehazudott és kezdettől fogva beteg szerkezetű államon azonban
egyre jobban mutatkoztak
a belső
kór jelei. A korhadt eresztékeket nem
tudta összetartani sem csendőrszurony,
sem börtön, sem külföldi kölcsön, sem
csábítás, sem fenyegetés. Benes, hogy
összehazudott tákolmányát megmentse kész lett volna az utolsó, eszköz-

I

a zászló tilalom.

értekezlet
megakadályozta.
A négy
nagyhatalomnak,
Németországnak,

lmrédy

akkori mi'niszterelnök beielentl
a bécsi döntés eredményét.

'

I

Olaszországnak, Angliának és Franciaországnakképviselői~
Hitler, Musso-
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lini Chamberlain
tároztak,
hogy

és Daladier úgy haNémetország
meg-

Érdekes levelezőlap: magyar
bélyeg együtt.

és cseh

I

a boldog hírt; hazatér a magyar-Iakta
Felvidék! Húsz évig féltve dugdosott
zászlók röppentek
kis falusi házak
tűzfalára,
városi
paloták
ormára,
templomoktornyára.
Krasznahorka
vára fellélegzett, Rákóczi kassai sirja
virágbaborult.
1938. november
5.-én egy ország
harangozott,
egy nemzet könnyezett.
Ekkor lépték át csapataink a mondvacsinált északi trianoni határt. Elsőnek
Thold Dezső evangélikus ezredes dandárparancsnok
csapatai
keltek
át
Győrszabadinál.
Az igazi történelmi pillanat november 6.-án érkezett el. Ekkor vonult át
a felszabadult
komáromi
nagyhidon
fehér lován 35,000 honvéd élén új hon-

'_"~'-"F'~

szállhat ja Csehország németi akta szudéta-vidékét.
Ugyanakkor
kötelezték Csehországot arra is, hogy záros határidőn, belül köteles kielégíteni
a jogos magyar követeléseket is.
Megindult a komáromi
tárgyalás. Az annak idején magyar
pénzen kitanult Tiso plébános,
szlovák miniszterelnök
azonban
a szlovák bizottság nevében úgy
elzárkózott
a legjogosabb
magyar követelések teljesítése elől,
hogya
magyar bizottság kénytelen volt a tárgyalást megszakítani. A komáromi- hid közepére újra visszakerültek
a torlaszok. Komárom falain megjelent
a cseh rendőrség zászló-tilalma.'
A templomok és házak ormáról
eltűntek a magyar lobogók, az
arcokon kétség váltotta fel a reményt.
Ekkor ült össze a bécsi döntőbíróság, amelyen Ribbentrop német- és Ciano olasz külügyminiszter meghozta
az ismeretes
döntést: a szétdöl t Csehszlovákia magyarlakta
vidékeit megszállhatják a magyar csapatok.
Örömmámorban
uszott az ország. Sírva hallgattuk a rádiót,
melynek hullámain vitéz Imrédy Béla
akkori miniszterelnök
szert~röpítette

Hazatért

városaink

emlékbélyegzői.

foglalásra
nagybányai
Miklós Magyarország

vitéz Horthy
kormányzója.
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A komáromi dunapart tizezernyi népének torkából szakadt fel a harsogó

Honvédeink

"éljen",
szórták

Dunába szórják

mikor utászaink a Dunába
a csehek hidközépre ,hányt

Virágszőnyeg

felé. Felszabadult, boldog nép ölelte
őket mindenütt szívére. A csehek ki-

a csehek spanyol

Itakarodtak.
Nem maradt utánuk más,
. mint az idegen pénzen ellenünk meg-

borult

torlaszait. Jött a kassai bevonulás és
a többi ... Hős csapataink mindenütt
őszi rózsa-szőnyegen meneteltek észak

lovasait.

csapataink

elé.

épített betonerődök
sorozata. A hazúgság kártyavára, .Csehszlovákia őszszedőlt. Éppen abban az évben, amely-
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tikai helyzet alakulása lehetővé tette,
ben nagy garral készülődött
állami
hogy vitéz honvédeink március közeléte 20 éves fordulójának
megünneplésére.
pén hősies és tüneményes gyorsaság-.
1939 márciusában Isten újabb ke- ,gal néhány nap alatt megszállták és
visszacsatolták egész Kárpátalját. Vegyelmet gyakorolt
velünk: hazatért
recke ősi hágóján kitűzték a magyar
Kárpátalja is, amelynek sorsát a bécsi
lobogót, Uzsoknál kezet fogott a madöntés
egyelőre
függőben
hagyta.

·

I

., Történelmi

pillanat:

Horthy átvonul csapatai élén a komáromi
nagyhídon.

Volosin kanonok, kit a prágai kor- Igyar honvéd a lengyellel. Ezzel megvalósult régi vágyunk is: létrejött a
mány Kárpátalja vezetésével
megbíhatár.
zott, mindent elkövetett, hogy ezt az közös lengyel-magyar
Magyarhoni evangélikus egyházunk
országrészt megakadályozza
az ezerszempontjából
is óriási nyereség
a
éves magyar hazához való hazatérésben. Alnok műve azonban nem sikeFelvidék hazatérése. 34 .anyaegyházrült. Kárpátalja magyar-orosz
népéközséget és 27 leányegyházközséget
nek hazafias viselkedése és a külpolikaptunk vissza, mintegy 40,000 lélek-
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kel, Templomok hosszú sora tert meg
ősi egybázegyetemünk
kebelére.

Kormányzónk

Örömünk természetesen
még nem
teljes. A Felvidék csak részben tért
haza. Sok testvérünk rekedt még
odaát. Sok magyar zászló bujdokol még rejtekhelyen.
- A
felszabadulás
után levelet írtunk a kövi lelkészi hivatalhoz.
A lap - mint a kép mutatja -

hosszú bolyongás után azzal a megj egyzéssel érkezett vissza, hogy Kövi

bevonul Kassára.

I "még
nem szabadult fel." Még mindig nem szabadult fel. És vele együtt

-~·~=~--·-=--··~1

i

i

Egy bolygó

levelezőlap.

Megvalósuft

a közös lengyel-magyar

határ.
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még sok más sem. Közlünk egy képet
arról is, hogy a Harangszót nem engedik be az ideiglenes szlovák határon.

sírból.
Megindultunk
Nagymagyarország felé.
Szívünkben reménység, lelkünkben

flllyd $~eg egynut kötlh eo
ién atlt1J*nktnl Ó fUl:tr. K.ttut-t
tltoltutQ$. tbbbizl>tI birdt:t<t 1

,

roege:gyeu5 SUIWt.

.,..,..".,.,,;,;.,,=--= ."...--""
Érde/fes kortörténeti

emlék:

a kiutasított

Bizony van még miért imádkOZ-l'
nunk és dolgoznunk!
Nem csüggedünk: tudjuk mi a kötelességünk.
Féllábbal kiléptünk
már a trianoni

Harangszó.

bÍZÓ hit, kezünkben szolgálat, ajkunkon imádság: "Hozd vissza, Uram, a
mi foglyainkat, mint patakokat a déli
földön!",
Krónikás.

Málra.
~

Volt

egyszer

egy anya, volt

·1
i

t

Mindhárom

:.!

~.

1

[.

C

.~

.1

!...•

gyermeknek

Tátra, Fátra, Mátra,
Mikor

elődeink

őket így neve:;;::

e hont

megszerezték .

Tátra, Fátra, M átra megfért
Dicső Hungária
De
A

a

kaján

nagy

három

gyermeke,
gyönyörű
a

békességben,

anyai ölében,
világ

addig

boldogságnak

irigy kedeti,

szomorú

vége
lett.

A Tátra,

a Fáira

idegenbe szakadt,

Mátra,

a kisebbik

Mátta

és az anyja éjjel nappal várta,

Hogy

maradt,

végre visszatér a Tátra,

Az lsten teremtett
- A Tátrát,
ló

jó anyjánál

a Fátrát

Istenünk

a Fátra.

völgyeket,

hegyeket,

felednünk

nem lehet,

súgd meg Tátrának,
Fátrának:

Nyújtsanak
Csóko/ják
A vereeket. hágón újra magyar

zászló lette.

testvéri

jobbat

a Mátrának,

meg kezét szent Hungáriának!
Szentantalfai

Nagy

Lajos.
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350 éves a "Károlyi-Biblia".
"Hallgassuk és böcsöljük az Istennek igéjét, és a mi életünket igyekezzünk melléj e rendelni." Ezt olvassuk
Károlyi Gáspár gönci pap Két Könyv
című munkájában, 1563-ból. Magátólértődő, mindennapi, meg szokott felhívás ez a reformáció
századában.
Magánál Károlyi Gáspárnál is gyakori
fordulat lehetett ez a prédikációiban,
mert hiszen említett irata első felében
is megtaláljuk ezt a felszólítást
szinte
szóról-szóra egyezően. Ha azt akarnánk most megnézni,
hogy
milyen
erővel buzdítottak a magyar reformátorok és a 350 évvel ezelőtti magyar
protestáns papok Isten igéjének hallgatására
és megbecsülésére,
akkor
sokkal hatalmasabb mondatot, sokkal
súlyosabb szavú intelmet is idézhettünk volna.
Teljes magyar Biblia!

Károlyi Gáspár szava azért méltó a
megkülönböztetésre,
mert olyan férfiútól származik, aki nemcsak buzdított az Isten igéjével való élésre, hanem gondoskodott
is arról, hogy ez
minél inkább lehetséges legyen. Gondosodott arról, hogy a tel jes Biblia olvasható legyen magyar nyelven.
Az ő munkája az első teljes magyar
Szentírás:
az 1590- ben megj elent,
úgynevezett" vizsolyi Biblia".
Persze a magyar nép addig is élhetett Isten igéjével. A reformátorok
és
prédikátorok minden lehető alkalommal és módon hirdették a gyülekezetekben Isten törvényét és evangéliomát. Ahol a reformáció helyreállította a keresztyén
istentiszteletet,
ott
ren d sze res e n hangzott
az ige
az egyházban. Hogy ez feltétlenül biztosítva legyen, többízben kiadták magyar nyelven a vasárnapokra
és ünnepnapokra
rendelt
"evangéliomokat" és "epistolákat".
De a Biblia
egyes részei is rendelkezésre
áll tak.
1541 óta az Új-Szövetség több ízben
megjelenik magyarul és az O-Szövetség egyes részei szintén elhagyják a
sajtót, hogy minél több ember magá-o

nosan is tanul hassa Isten kinyilatkoztatását. Heltai Gáspár kolozsvári pap,
aki Luther Márton Kis Kátéját először
adta ki magyarul 1550-ben, bár részletekben, de szinte az egész Szentírást közrebocsátotta.
Hogy
miért
nem jutott célhoz a vállalkozása, pontosan nem tudjuk, de része lehetett a
munka ellanyhulásában
és abbamaradásában a reformátori keresztyénségtől való elfordulásának.
Sőt az, hogy
a vallási viták árjában a szentháromságtagadókhoz
sodródott, rossz hírbe
keverte a nevéhez fűződő bibliafordítás megjelent részeit is. Ilyen körülmények magyarázzák meg azt az érdekességet, hogy a 16. században az \
utolsó
évtized leszámításával
nincs
teljes magyar Biblia, és mégis ebben a
században éli át a magyar nép a legmélyebben és legkiterjedtebben
Isten
igéj ének hatalmát.
Régi vágy teljesü!.

Károlyi Gáspár munkálkodásában
is mutatkozik- a kísértés, hogy az érdeklődése,
tudása és munkaereje
a
fontosabb
feladattóI
elforduljon és
elpazarlódjék.
Mint .Jcassavölgyi" esperesnek
sok volt a tennivalója.
Olyan hatásköre volt, mint amilyen
ma egy püspöke. Különösen sokat fáradt s buzgólkodott a szentháromságtagadás kipusztításáért.
Kétségtelen,
hogy az olyan védekező, szervező, öntudatosító működésre is szüksége volt
a magyar reformátusságnak,
mint ami,
lyent ő évtizedeken
át lelkesen folytatott, azonban még a reformátusság
történetében'
is kis jelentőségű személy maradt volna Károlyi Gáspár
kassavölgyi esperes, ha élete utolsó
éveiben nem viszi véghez a nagy művet: a teljes magyar Bibliát. E munkájával aztán nemcsak azt érte el,
hogy egy vidék és egy felekezet határain túl becsültté váljék a neve, hanem azt a szolgálatot
is elvégezte,
amellyel a reformáció még tartozott
a magyar népnek. Károlyi Gáspár nevéről szépen írja Németh László,.
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hogy "voltakép egy kollektív erőfeszítés neve". A magyar reformáció
kezdettől fogva élő szándéka, a reformátorok,
bibliafordítók,
igehirdetők hosszú sorának akarata, a reformált gyülekezetek vágya és - ne felejtsük! a magyar keresztyénség
félévezrepes
szükséglete
összpontosult Károlyi Gáspár magyar Bibliájá-.
ban.
Nehézségek.

Nem tekinthetjük
át mindazokat a
nehézségeket, amelyek miatt a telj es
magyar Szentírás ily soká késett. Elég
néhány vonás Károlyi Gáspár
életéből a késés megértéséhez.
G n c városa ha nem is volt annyira a hadak
útjában, mint Kassa, és ezért bizonyos
jelentősségre jutott abban az időben,
mégis a Hernád-völgyében
való fekvése miatt éppen eléggé volt veszé/ lyeztetve.
Tudvalevő, hogya
török
csapatok pusztításaitói nem óvta meg
a magyar népet az úgynevezett béke·
ideje sem. Magában véve az is bénította a tudományos munkát, hogy közel volt a töröktől
már meghódított
terület határa, de keservesebbé tette a
hangulatot, hogy a gyors török lovasok messze betörtek védetlen területekre,
a jó zsákmány reményében
vakmerő
távolságig
elportyáztak.
Gönc vidékén 1584-ben .Dobsináig,
1588-ban. Szikszóig elkalandoztak
a
török csapatok. Ha tehát Károlyi életében talán nem is dulták fel egyszer
sem Gönc városát, biztonságban mégsem érezhették
magukat
a lakosai.
Ezzel függ össze, hogy ecsedi Báthory
István országbíró a Biblia kinyomtatása érdekében odahívott nyorndászt a
műhelyévei együtt nem Göncön, haném az eldugott
Vizsolyban
telepíti le.
De a török csak az egyik veszedelem volt. Károlyi Gáspárnak a szepesi
kamarával
és főhercegekkel . is van
összeütközése. Egy ízben például egyházfegyelmi
ténykedése
miatt kerül
bajba -. 1589-.ben pedig Ernő főherceg,
Rudolf király testvére és magyarországi helytartója el akarja koboztatni
a vizsolyi sajtót; ha ez nem sikerült
ö

is neki, az ártalom szándéka nem járul t hozzá a munka nyugodtságához.
Mindezért ne tévesszen meg minket .
az, hogy Károlyi Gáspár látszólag za.vartalanul készülhetett
hivatására, és
üldöztetés
nélkül dolgozhatott,
mert
hiszen 1556-ban Wittenbergben,
vagyis külföldön
tanult,
és legkésőbb
1563-tól kezdve haláláig, 1591 végéig
néhány évi megszakítással
egy helyben Ielkészkedik, a közbeeső időben is
jó papi állása van Tállyán. A magyar
nemzet 16. századi sorsát és éppen
Gönc törökközelségét
ismerve, aligha
lehet illő mértékben és eléggé csodálkozni Károlyi Gáspár hősies vállalkozásán s munkája nagyságán.
Hogya Károlyi-Biblia milyen hatalmas teljesítmény
volt a maga idejében, azt kézzelfoghatóan
és szemmelláthatóan érzékelteti velünk az 1590-i,
első kiadás. Képzeljünk el egy 20 cm.
széles, 30 cm. magas és körülbelül
arasznyi vastag könyvet! A könyvek
értékét igazán nem a vastagságuk
és
súlyuk teszi, de a 16. században, a kétfelé szakadt és a harmadik oldalró!
mélyen beékelödött ellenségtől elfoglalt országban, az egyre erősődő római katolikus
visszahódító
hadjárat
ellenében megjelenő
vizsolyi Biblia·
külső
tulajdonságai
jel kép ek;
szimbolizálják
a magyar reformációs
keresztyénség
hősi kötelességtudását
és páratlan eredményre feszülő erejét.
"A teljes Irás."
Most már nem egyes bibliarészek,
hanem az egész Szentírás keretében
volt olvasható Pál apostol intelme a
kinyilatkoztatás
könyvéről:
.De te maradgy meg azokban az
rnelyeket tanúltál, és az mellyec te
reád bizattattac, tuduán azt kitöl tanúltál. Es hogy gyermekségedtül
fogua tudtad az szent írásokat, mellyec
tégedet böltsé tehetnec az íduösségre,
az Christus Jesusban való hitnec általa. Az tellyes írás Istentöl ihletett,.
és hasznos az tanításra, a megiobbitásra, az fegyelemre, mely igasságban
vagyon.jHogy tökélletes légyen az Jsten embere, minden ió czelekedetre
tökélletesen
fel készitetett."
(II. Timótheus 3, 14-17.)
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A címlap maga is önérzetesen állapítja meg: .Szeni Biblia Az Az: Istennee Ö Es Wy Testamentvmanae
Prophétáe Es Apostolbc által meg iratott
szent könyuei. Magyar nyelwre fordíttatott
eg ész 1 e n é s w j j o n na ti, az Istennee Magyar országban
való Anya szent Egyházánae
epiilé-

séte:"
De a címlapon nem találjuk a fordító nevét, hanem csak a nyomtatóét:
"Visolban, nyomtattatott
Mantskovit
Balint által. M D X C. Bódog
aszszony hauánac 10. napján." (Vagyis
1590. január hó lü-én.)
Károlyi

rek természetébe,
rányomta dicsőségének bélyegét a teremtett állatokra.
De a mi természetünk megromlott; ha
azért az Isten más úton nem visz minket az Ö ismeretére, soha ezen az úton
az Ö igaz ismeretére nem juthatunk.
"Jóllehet azért nagy jótéteménye
Istennek, hogy a természetbe
oltotta
magát, és a. teremtett
állatokra is az
dicsőségének jelenséget reá nyomta, de sokkal nagyobb jótéteménye
ő-

neve.

Azt, hogy Károlyi Gáspár műve van
előttünk, az "előljáró beszéd"-ből tud- '
juk meg. Annak a végén áll a neve,
még pedig így: Cároli Gáspár. Az akkori és akkor is bizonytalankodó
helyesírásnak volt a következrnénye,
hogy ma is sokan még Karolí-nak írják, sőt ejtik is a nagy bibliafordító
nevét. A leghelyesebb ma úgy írnunk,
ahogy ej tenünk kell: Károlyi-nak.
Az előljáró

beszéd

ezzel a megszólítással kezdődik: "Tekintetes es nagysagos wraknac, vitézlő nemes népeknec, Isten félő kösségnec. Es az Isten házában munkálódó Prédikátoroknac,
kic egész, Magyar országban -és Erdélben vadnac."
Hosszú és így bő lehetőséget
ad,
hogy három és fél évszázad multával
is betekintsünk az "istenes vén ember" dolgozószobájába,
teológiai gondolkodásába, sőt a lelkébe is.
A Biblia nélkülözhetetlen.
Károlyi

Gáspá; gtmci szobra.

"Az egész Szeritírás ....:...(itt már
nem betű szerinti pontossággal,
ha- az, hogy ő maga szólott maga felől...
Az Isten beszédéből világosban látjuk
nem csupán kiejtésszerűen
idézek)
és esniérjük
őtet, hogynem a terembizonyságot
tészen a ról, hogy
tésből. "
Isten az embert e végre teremtet, Látjuk tehát, hogy Károlyi Gáspárte az ő képére, hasonlatosságára,
nak rnindenekelőtt
arra volt gondj a,
és e végre váltotta meg az ő szent
hogy a Bibliá riélkülözhetetlenségét
Fia által, hogy őtet és az ő örökké való vóltát,
bölcseségét,
hataláltalánosságban
és egyetemes en tamas mindenhatéságát,
igazság-át - és -nítsa. I-tt nem törődött a korabeli, a
múló, történelmi
akadékoskodásokirgalmasságát
az ember megesmérné,
vitatkoés az ő teremtő Urának szolgálna ..." kal, nem űzött "felekezeti
zást", hanem az állandó emberi bibliaAz Isten beleoltotta magát az embe-
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ellenességet
intézte el. Gondoljunk
csak arra, hogy ma is hányan hárítják
el maguktól a feléjük nyujtott Szentírást és kerülik el a Biblia szavain alapuló igehirdetést - azzal a fölényes
beszéddel, hogy a természet világa és
a maguk lelkiismerete
eleget mutat
és mond nekik az Istenről. A felséges
Isten ellen lázadó ember ugyanolyan
volt a 16. században, rnint amilyen a
20-ban. Joggal fejtegeti tehát Károlyi
Gáspár az Isten kinyilatkoztatásának
írásba foglalását igen alaposan.
Hogy az Istennek Ő maga felől és
akarata; felől való bizonyságtétele
írásba foglaltassék,
ezt Isten maga
akarta. De "az embernek természeti
oly romlott, hogy , semmiképpen'
az
Istennek igaz esmeretire nem juthat,
ha Isten ő maga szól is néki, ha csak
külső füleinek szól. Végezetre azért
mikor mégis az Isten nyilvábban akarná magát kijelenteni, hogy az emberek is őtet nyilvábban esmérnék,
az Ö
maga egyszülött Fiát öltözteté testbe,
hogy az tanítaná meg e világot az
Istenre és az ő akarat jára, kinek tanításával meg kellene elégednönk
addig, míg az Istent színről-színre
és
szemtől-szembe látnók ... Annakokáért valamennye (1) jót tött Isten e világgal eleitől fogva, mindazt meghaladja ez, és mindannál drágább jótéteménye az Istennek, .hogy az ő szent
Fiát e világra elbocsátván, azáltal nékünk mindeneket
megjelentett.
Ki
nemcsak megjelentett
minékünk mindeneket, hanem az ő választott szolgáit is, kik tanításának hallgatói, csudatételinek látói vóltak, szent lélekkel azokat felékesítvén.
mind e világra kibocsátta (1), hogy az evang élíomot predikállanák
és abban az Istennek' Jézus Krisztusban
való kegyelmességéről bizonyságot tennének, kik
az
mestereknek parancsolatj a szerint e világot betöltötték
az EvangéliommaI és Krisztusnak jó illatjával.
Azután amit predikállottak,
megírták
mind a próféták, és az-ö utánok valóknak hagyták,
hogya
próféták
és
apastalok írása lenne az anya szent
Egyháznak úgy, mint két szeme vagy
két emleje, melyet szopnánk és azáltal nevekednénk."
ö

A világosság kedvéért öt pontba is
foglalja a Biblia jelentősségét.
Majd
ennek a gondolatkörnek
a summájaként ezt írja: "Miképpen azért külsőképpen Isten az, aki minket eltart és
a mi életünket táplálja, de úgy, ha a .
mi hivatalunk szerint kenyeret keresünk: azonképpen
az Isten lelke az,'
aki a mi szívönkben,
lelkönkben cselekeszík, hitet formál, új onnan szül,
de 'nem különberi,
hanem az igének
hallgatásából.
Ha azért azt akarjuk,
hogy az Isten mibennünk
cselekedjék, ne Iégven mi előttünk semmi becsöletesb az lstennek igéjénél, annak
hallgatásánál,
olvasásánál és tanolásánál." ,
A nemzetek

nyelvén.

Csak ezután tér rá Károlyi Gáspár
annak a kérdésnek
a fejtegetésére.
hogy szükséges-e a Bibliát a nemzetek nyelvére lefordítani" vagy megelégedhetünk azzal, hogy a papok olvasni tudják latin nyelven. Isten "azt
is akarja, hogy az 6- és Új-Testamentum. könyvei minden nemzetségnek
nyelvén legyenek, és azokat olvassák,
hányják-vessék
mindenek, szegényekgazdagok,
kicsinyek-nagyok,
férfiak
és asszonyi állatok". Ezt Károlyi sok
fordulattal bizonyítja. .De mit mondjunk? Igen vaknak kell \ annak lenni,
aki ezt által nem látja, miért fosztják
meg a rómaiak a kö.zséget a Bibliának olvasásától:
Mert hogy az ő tudományoknak
hamissága meg ne esmértessék
a községtöl,
és hogy mindent szabadon szerezhessenek, végezhessenek és azt a községnek nyakába
vethessék minden próbálás nélkül, ezt
ez okosságot találták, hogy ne légyen
szabad a Bibliát közönséges nyelvre
fordítani és a községnek olvasni."
Ehhez a kemény ítélethez jó tudnunk, hogya
római katolicizmus tagadja, mintha valaha is tilalmas lett
volna ily általánosságban
a Szentírás
olvasása. Hogy mikor és mennyiben
tilos, mikor és mennyiben van megengedve, .ezt a századok folyamán sokféle változatban fejezték ki, de annyi
bizonyos, hogya Biblia olvasására vonatkozólag mindenkor több volt a tilalmazás, vagy legalább is az aggo-
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ebben valami bűnök a tanítóknak,
dalmaskodó óvás,mint ame,nnyi a buzdítás. Ha ma nem mutatkozik ez eny- . hogy ennyi ideig egészlen a Biblia
nem volt magyar nyelven, de a fejenyire világosan, ebben nyilvánvalóan
nagy része van a reformációnak.
Ká- delmeknek nagyobb bűnök vagyon."
Igy kerít sort Károlyi Gáspár arra,
rolyi Gáspár sem a levegőbe vagdohogy felpanaszolja
a magyar nemzet
sott, amikor bibliafordításának
jogoshiányát is.
ságát bizonyította, hanem számot ve- története megírásának
Az egész magyar nyelvű Szentírás
tett a római hatolikusság gondolkodásával. Mi magátólértődőnek
tartjuk,
"a kegyelmes
Istennek
jókedvéből
most mégyen ki, egynéhány nevezetes
hogy aki a Bibliát le akarja fordítani,
jámbor, istenfélő nagyságos uraknak
a szent iratokat eredeti nyelvükből
intése, törekedések és költségek által,
fordítja, nem pedig olyan szövegböl,
kik annyira nem igyekeztek a dologamely ugyancsak
fordítás.
Károlyi
ban evilági hirre és tisztességre, haGáspár valósággal mentegetőzik, hogy
nem csak az Isten tisztességére,
az
ő nem az úgynevezett
.Vulgatav-t,
ő házának épülésére, hogy az ő mavagyis a Biblia régi és közkeletűvé
vált latin fordítását
vette munkáj a gok nevét is nem akarták ide beiratalapjául. "Kicsoda tilthat meg minket,
hogya kútfőből ne igyunk, azaz, hogy
az O-Testamentom
könyvein a zsidó
betüt, az Új-Testamentomén
a görögöt meg ne tekintsük, ha valami igéknek erejének vagy jegyzésének
jobban végére akarunk menni? Vagy ki
tilthat meg minket, hogy ne kövessük
azt, aki jobban és igazban fordította
másnál a Bibliát? Mert kétség nélkül'
való dolog, hogy a régi Bibliában sokat nem jól és alkalmatlanul fordítottak, sokat elváltoztattak,
sokat megA magyar címer a Károlyi-Biblia
főcímlapjáról.
csonkítottak, sok helyen sokat adtak
hozzája ... " Erre nézve sok példát ad.
Mintha megsejtette volna,. hogy nemni, megelégedvén azzal, hogy az ő nesokára majd az ő fordítását is bírálvek az életnek könyvében be vagyon
gatni fogják!
írva. "
Nemzetünk

mulasztása.

Ezek után kezd szólni a magyar
bibliafordítás ügyéről. "Nagy gondviseletlenség volt azért, és Istenhöz és
az ő szent igéjéhöz nagy idegenség,
hogy holott minden
nemzetségnek
nyelvén vagyon az Istennek könyve,
a magyar nemzetség arról ennyi ideig
gondot nem viselt. Nem tudom, ha a
prédikátorokat
vádolj am, 'vagy a fejedelmeket. Bizony a Heltai Gáspáré
és a Melius Péteré bizonyságot tészen
arról, hogy találtattak volna olyak ez
előtt is, kik a munkát nem restellették volna, ha a fejedelmek arra gondot viseltek volna, a tanítókat felébresztették volna, és az ő tárházokat
Isten tisztességére megnyitották
volna. Azért kétség nélkül ha vagyon is

A pártfogók.

Amit Károlyi Gáspárnak nem volt
szabad megtenni,
megtehetjük
mi.
Név szerint is megjelölhetjük
azokat,
akik a fordítást és kiadását védelmükkel s adományukkal
lehetövé
tették.
Két nevesebb pártfogója
ecsedi Báthory István országbíró és felsővadászi Rákóczy Zsigmond egri kapitány,
a későbbi erdélyi fejedelem volt. Az
előbbi
vizsolyi
birtokára
telepíti
Mantskovit BáIintot műhelyestüla
kinyomtatás céljából, papírt hozat Németországból.
Az utóbbi pedig megmenti a vizsolyi nyomdát, amikor a
már említett Ernő főherceg el akarja
koboztatni azon a címen, hogy nincs
a királytól
engedélye a működésre.
Pártfogóknak
tudjuk még Báthory
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István feleségét, Homonnai Drugeth
Eufrozinát,
Homonnai
Drugeth Istvánt és a tállyai földesurat, Mágócsy
Gáspárt. Ezek a pártfogók - ma az
egyház világi nagyjainak
mondanák
őket - mindenesetre emlékezetesebbé tették nevüket, mintha valami egyházi közgyűlési jegyzőkönyv "örökítené meg" egyházkormányzati
szereplésüket.
, Mühelytitkok./

Miután így a hála adóját már lerótta,
kezdett
csak írni magáról.
"Az Istennek nevét segítségül híván,
... egynéhány jámbor tudós atyafiakkai, kik nékem a fordításban
segítséggel voltak, meg nem szüntem addig, mígnem véghöz vittem a Bibliának egészen való megfordítását, melyben munkálódtarn
közel .h áro m
esztendeig nagy-fáradsággal,
testi töredelemmel, de oly buzgóságos szeretettel, hogy én egy szempillanatig
e
nagy munkát el nem untam,hanem
nagy serénységgel és szeretettel munkálódtam, mignem.elvégezérn
azt."
Károlyi Gáspár szavait egy szemtanu is megerősítette.
Szenczi Molnár
Albert még mint gönci diák közelről
láthatta Károlyi buzgólkodását,
hiszen
maga is több izben vitt levelet, valószínűleg kéziratot is a vizsolyi nyomdába. Tőle tudjuk, hogy a munka
megkezdésekor "az istenes vén ember"
összegyűjtötte
az esperesség
lelkipásztorait az elkezdett dolog jó kimeneteléért
való' könyörgésre.
A
nyomtatás alatt többször hallotta fohászkodni: "Csak Isten addig éltessen.
mig e BibJiát ,kibocsáthassam, kész leszek meghalni
és Krisztushoz
költözni."

Hogy kik segítettek neki, nem tudjuk; csak Pelei János gönci scholamester, máskép rector, vagyis tanító
nevét említhetjük a munkatársak
közül. Akárhányan voltak is, és akármennyire használták a korábbi fordításokat, mindenképpen 'páratlan munkateljesítmény
volt az 1586-ban elkezdett munkát annyira vinni, hogy
1589 február l-én már megírhatta
eléje Károlyi Gáspár az előljáró beszédet.

Különben a Krisztushoz költözésre
kész Károlyi valóban kevéssel élte túl
a nagy mű kibocsátását.
1592 első
napjaiban már leltározzak a hagyatékát s ebben a Biblia nála maradt példányait.
.Ajándék

lsten házába.

Az előszó befejezésében
közvetlenül az olvasókhoz
fordulva,
bölcs
előrelátással szól Károlyi, Gáspár: "Bizonnyal tudom és semmit nem kételkedem abban, hogy e mi munkánknak,
minekutárra embereik közé az kimégyen, sok irigye és sok rágalmazó j a lészen. Mert miképpen a testet követi az
árnyék, azonképpen a virtust, azaz a
jóságos cselekedetet követi az irigység. És akik a rágalmazásra születtek,
mivelhogy .a más ember munkájához
vagy cselekedeteihez
hasonlót
nem
cselekedhetnek,
ha különben annak
nem árthatnak,
rágalmazzak
ait:'
Mindazál tal senkinek sem irigységévei, sem rágalmazásával
nem gondolok, mert az Isten és az én jó lelkiismeretem nekem bizonyságom, hogy
nem egyebet, hanem a nagy Istennek
tisztességére,
az ő .házának
épülésére néztem a dologban." "Szabad tnindennek az Isten házába ajándékot vinni. Egyebek vigyenek
aranyat, ezüstöt, drágaköveket.
Én azt viszem,
amit
vihetek,
tudniillik
mag y a r
nyelven az eg ész B i b Ji á t, melyet
eleitöJ fogva sokan igyekeztek
otteráJni (áldozatként
adni), de véghöz
nem viheiiek:"
A megérzeH irigyek.

A rágalmazás valóban nem maradt
el. Egyes római katolikusok
azzal
akarták a teljes magyar Szentírás hitelét rontani, hogy hamisítással vádolták meg Károlyi Gáspárt. Kettőnek a
nevét amúgy is ismerjük. Az egyik
Káldi György volt, a római katolikus
bibliafordító, a másik Pázmány Péter.
Mind a kettő jezsuita. Pázmány, a reformált keresztyénség
eszes ellensége a híres Kalauzban veszi gúnyos
kritikája
alá egyrészt a' bibliafordítást, másrészt azt, amit Károlyi az
előljáró
beszédben
az úgynevezett
"Vulgatá"-ról
mondott. "Isten gyözné
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mind elő számlálni,
menyi helyen
megvesztegette
Károlyi az Isten igéjét." De kár lenne időt vesztegetni
Pázmány
bírálatának
felülvizsgálására. Amíg Károlyi
Gáspár
munkája ma is tízezrek mindennapi olvasmánya, - mi több Pázmány
Ka'Iauza, mint emlék a mag-yar irodalomtörténelem
múzeumában?
Károlyi szerénysége.

Károlyi bibliafordítása
annál kevésbbé érdemelte meg az ó c sár 1
bírálatot,
mert ő maga hívta fel az
olvasókat a hibák feljegyzésére
és
vele való közlésére.
Kérte
őket, ha
valahol a fordításban tévedett és "célt
nem talált", azt ne tulajdonítsálc
vakmerőségnek,
hanem gyarlóságának.
Ha Istene testben tartja, a figyelmeztetések nyomán szeretné megjobbítni
a fordítást, mindaddig, mígnem igen
szép és jólesz.
ó

Fordításának

értéke.

Igazán tudományos
ember nem is
magát azzal, hogy tökéleteset
végezett. Baj csak akkor lett volna,
ha már eleink sem mertek volna javító szándékkal hozzányulni a vizsolyi Bibliához. De már a 17. század elején javítva adja ki Szenczi Molnár
Albert, a reformátusok
híres zsoltárfordítója.
Hogy mégis milyen jó munka volt,
annak a bizonyságául elég annyit tudnunk, hogy utána is jelentek meg önálló magyar bibliafordítások,
mégis
újra meg újra Károlyiéhez
tértek viszsza a magyar protestánsok. A 18. században így írt róla Bod Péter: "Csuda, mint megszentelte
és megáldotta
az Isten ezt a Károlyi fordítását! Attól az időtől fogva, noha egynéhány
rendbéli
fordítások
találtatnának,
mégis ez oly közönségessé lett, hogy
ezzel a fordítással
élnek mindenféle
vallású magyarok, a római katolikusokon kívül ... " (Magyar
Athenas,
1766.)
1905-ig, az akkori átdolgozás előtt
kb. 54 kiadásban jelent meg a Károlyi-fordítású
teljes
magyar
Biblia,
ezen felül az új-Szövetség külön még
kb. 41 kiadásban.
áltatja

Ha ezen kívül a számokkal is kimutatható
hatáson kívül figyelembe
vesszük,
hogy
a
Károlyi-Biblia
nye I v e 350 éven át milyen szélességben járta
át a magyar nép és a
magyar irodalom nyelvét, akkor se jten i kezdjük,
hogy milyen nagy
hálával tartozik érte Istennek a magyar nemzet. Gondolj unk csak arra
az egyre, hogya századokon
át anynyiszor, mint jelenleg is, széttagolt
magyarság ezt a könyvet országszerte
használta; vidékek és tájszólásole
felett királyi
módon uralkodott
és a
mindig széthúzó magyarságet
egységbe kapcsolta.
Áldás a keresztyénségben.

A magyar protestantizmusban
is a
legerősebb kapcsolat
ez a KárolyiBiblia. Ma is az a törekvés a magyar
evangélikusságban
és ref'ormátusságban, hogy Károlyi Gáspár
szövege
alapján továbbra is ugyanazt a persze javított és mai nyelvű bibliai szöveget olvassák és tanítsák mind az
evangélikusok,
mind a ref ormátúsok.
Mindezzel - ne feledjük! - csak.
kez d j ü k sejteni Károlyi Gáspár bibliafordításának
a jelentősségét.
Csak
az Isten tudja, mennyit hatott azon a
réven, hogy századokon
át legtöbbnyire ez a szöveg közvetítette a magyarsághoz Isten irásba foglalt kinyilatkoztatását.
"Istent dicsérjük

belőle!"

A vizsolyi Bibliának abban a példányában, amelyet a soproni evangélikus gimnázium
(líceum) könyvtára
őriz, 1615-ből ezt a feljegyzést találjuk: "A nemzetes 'és nagyságos Zrinyi
Doricza asszony adta e könyvet ajándékon a nemzetes nagyságos
Alsólindvai Bánffy Kata asszonynak
és
énnekem Sibrik Istvánnak, úgy hogy
emig élünk, Istent dicsér jönk belőle,
és ü nagyságát is Istent imádjunk."

A Károlyi-Biblia valóban azért jelent még 350 évvel ezelőtt és jelenik
meg azóta is, hogyamíg
élünk, Istent
dícsérjük belőle és a felséges Istent
imádjuk. .
Dr. Sólyom Jenő.
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Megkísértésem

órái.

Irta: Bakó József.

1.
Én hozzám a kísértő egy kis dunántúli faluba jött el. Nem vitt fel a
templomtoronyra,
. hanem egy alacsony vendéglő zártkörű
szobájában
simult mellém előkelő fővárosi szavalóművész formájában.
A helyzet. A nagy községnek nevezett település, tiszta példája a beolvasztó erőnek. A lakosság 70%-a névszerint véve tót származású (ma már
senki se tud egy szót sem), 20% zsidó,
a fentmaradó
10% lenne magyar.
Megérkezésemig
minderröl
semmit
sem tudtam. Az úton már sejtelem
formájában
jelentkezett'
valami. A
kocsim tele volt kereskedőkkelés
mind velem szállott le és otthonosan
kedélyeskedtek
a piac felé. Minden
üzletnél elmaradt
egy-egy, a többi
pedig szétszivárgott
a főtér házaiba.
Beszédjük hol német, hol magyar, néha pedig héber volt, valószínű ahogy
az üzleti titok megkövetelte.
Néhány napi tartózkodás
után kutatni kezdtem
új otthonom
táján.
Piaci nap volt. A község nagyságához
képest a vásár igen nagynak tünt föl.
Minduntalan nérnet szó ütközött belém. A viselet is teljesen elütő. Lassan nyiladozott bennem a vád, hogy
nem jól tanultam meg, vagy nem valóságszerűen tanították
meg velem a
földrajzot.- Hát akkor tanuljuk. meg
most - határoztam el azonnal.
A legszükségesebb látogatást fölöttesem kíséretében
elvégeztem. A felekezetek közötti békét nem lehetett
mosolygósnak nevezni. A társadalmi
.érintkezés is igen tüskés volt. A hivatalos kötelesség
bújkált csak át a
drótsövényeken. Az alsó réteg földbeásott üregekben lakott. A kastély ura,
egy kimondhatatlan
nevű idegen, le. függönyözött autóban robogott át néha a falun, hogy ne kelljen látnia a
környezetét.
Máskor külföldön vagy
a fővárosban élt. Ami jó föld volt a
határban, az övé volt. A lakosság zö-

me földmunkás és napszámos. A talaj
eléggé fukar. Inkább szölöt adott. Ebből folyói ag sok dorbézolás
és szegénység termett. A szombatesti pincézések mutatták: hervadhatatlan
itt az
öröm. Ilyenkor a teljes társadalmi
béke látszata alatt bujkáltarn, kóboroltam ide-oda, hogyameglévő
formák mögé pillanthassak.
Lassan _i.smert a község minden személye. Legmélyebbre
a gyermekeim
szüleiben
tudtam leereszkedni. Paraszti származásornat kikürtöltek
az ujságok, tehát
jó ajánlólevél volt a nép felé. A sárga
kilincsajtókat
pedig írói hírem nyitogatta ki. A zsidó házakban is hamar
meghívott vendég lettem. A könyvtárak rám kacsingattak.
A világirodalom remékei ölembe hullottak. A keresztyén középosztály pedig hancurozott, mulatozott, kaszinózott. Botrány
botrányt ért az erkölcs bokrai alatt.
De a nagy erdő, a magyar élet elnyel. te asikol tásokat. Pár fillérért szállította az uraknak Sikries bácsi a leghamvasabb,
a legkívánatosabb
népi
"gyümölcsöt."
A leányok a szerelmen
kapaszkodtak
bele a létezésbe, a szülők pedig a szektákon át. Egy baromfi hagyekreskedő
volt a szekta feje.
Az Amerikából küldött térítési összegeket kamatoztatta.
A házában volt
az imaház és a fürdő, ahol testi és lelki tisztálkodást
végezhettek.
Néhány
esetben én is bekukkantam,
hogy ellenőrizzem a suttogásokat.
Nem bántam meg. A patikussal is összemelegedtem
és tapasztalatával
szörnyű
csapóajtókat
emelt föl előttem. Érez. tem, hogy csöpögnek nyakamba a vidéki élet dohos cseppj ei, penész és
kátyú ásított rám egy-egy elbeszélésből. Először azt hittem, egy megáporodott lélek szellőzteti magát, de később láttam, hogy faj szeretet szülte.
A környék minden bűnös, vagy ártatlan baja őhozzá szaladt, mert ő vol
az egyetlen orvosságos bolt. Néha elbujtatott
a pult mögé, vagy pedig a
szomszédban
lévő laboratoriumban,

I
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hogy meggyőződhessem
állítása valódiságaról. Az üvegajtón át előre látta
a patikába igyekvőt
és meglökött,
hogy buj jak csak be a gyóntatóba.
Sokszor úgy éreztem, a lélekből kirobbantott feleletek agyonütnek sziklavoltukkal. Ha jól sikerült a gyutacsolás a kérdésekkel,
megdöbbentő
mennyiségű bűnnek nevezett életforma maradt számomra
a továbbiak
megértéséhez.
Üresnek látszó óráimat az orvosságos tégelyek között töltöttem legszívesebben. Ebből a buvárkodó szerepből csak egy meghívás rántott ki.
Thégenstock
korcsmájába
előadóművész érkezett. Napokkal előbb értesítettek, hogy megtiszteltetésben
részesülök, mert egyetlen
keresztyén
vendég leszek csupán a szellemi ünnepélyen. Izgatott
a "kitüntetés."
A
meghívást még az is füszerezte, hogy
be fognak mutatni a művésznek. Hiúság is volt a bőröm alatt és gyujtogatta belül az örömöt. Nem volt valami tiszta lángú öröm, mert a félelem belefüstölt.
Messze mögöttem
volt már a gyerekkor és az ifjúság se
taposta le _a sarkamat, mégis gyerekes, erős borzongás vett a tenyerébe.
Mikor a korcsmaajtón
beléptem, ismert vagy féligismert arcok tekintettek felém gyanakvóan.
Elémbe nem
állottak, de nem is tessékeltek az előadói szoba felé. A vendéglős is meglepetten jött hozzám és érdeklődött,
hogy mit óhajtok? Ebben a pillanatban léptek be ismerőseim. Minden
megoldódott.
Bementünk a szellemi
étterembe. Mindenki engem bámult.
Idegesítő, mérleges állapot ez. A partra vetett hal érezheti ezt. Várni a következő hullámot, amely visszamossa,
megszabadítja
a haláltól.
Szerettem
volna már visszamenni, de nem lehetett. A főrendező karomba akaszkodott és elvitt a kicicomázott hölgyek,
szakállas és kiurasított
kereskedők
közül az öltöző szobába. Gidres-gödrös udvaron bizonytalankodtunk
el a
híres küszöbig. Egy jól megtermett
úr háló ruhában fogadott. Már tudott
rólam. A könyvem ott hevert a tükörasztalán. A kiséröt
elbocsátotta
és
magunkra maradtunk. A szemem fé-

lénken röpködött. A máskor kéznéllévő öntudatomat
nem találtam. Túlgyorsan értek az események. A fölényes, semmibevevő könnyedség, a hirnevet mutogató kérkedés,
a koncul
dobott jóslatok összekuszálták cselekvő erőmet. A fitymálások és sarokbaszorító ítéletek kezdtek bőszíteni már.
A megrugdalt
lelkemen kékes dudorok, pirosló daganatok
támadtak
és
ébresztgették
az önérze tet. Egy furfangos sejtelem pedig oldalba könyöközött, hogy várjak csak, mi lesz?
Meddig mer elmenni a művész úr?
Igazat adtam a paraszti furfangnak,
tudva azt, hogy nem mindig az győz,
aki fölül van. Egy rándulás és alattunk lehet.
- Nézze, barátom, akkor lesz csak
igazi író, ha megérezné s megírná a
világ legtöbbet szenvedett és legműveltebb népének az igazságért folytatott küzdeJmét. A világ minden nagy, sága feléje fordult már. Senkivel sem
lett hálátlan ez a nép, megfizetett és
dicsőséget biztosított számára. - Ha
megírja és elküldi hozzám ilyentárgyú írásait, mint az ország első művésze pódiumra viszem ... és megindulhat fölfelé. Ha nagyon jó lesz, lefordíttatom
és átlépheti a határokat
is. Gondolkodjon!
Látom, itt elég jó
kezekben van, ellátják könyvekkel....
Néhány tapogatódzó
kérdés után
. elbocsátott a Kísértő. Bementem az
előadói terembe, hogy tájékozódjak
hát a kiválasztott nép művészetéről. A
terem zsúfolva volt. Az izgalmi feszültségnek két sarka volt: a művész
és én. Ö kisugároitatta
a sok százéves.
költeményekbe
összesűrített
szenvedést és a kiválasztottság
öntudatát.
Ostorozta a lanyhulókat, szikrázó szemeivel feddette a tétovázókat. Anynyira átérezte szerepét, hogy az időt
megszüntette,
ótestamentomi
levegőt'
szívtunk és örök emberi fájdalmakat
és örömöket ölelgettünk. A taps olyan
volt, mint a villamos kisülés: romboló
és építő! A .művésznek szólt és mégis
engem figyeltek. Szinte vonaglottak
az egyetemes fölolvadásban és arcomba hajoltak: mit szólok hozzá?
Két erő tusakodott bennem: az élmény őszintesége
és a célzatosság
4
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erős sejtelme. Igent intettem és fájt
belül valami. Az a valami, amit akkor
érzek, ha egy panaszkodó cseléd elakad, egy összeesett munkás remeg a
tehetetlenségtől,
vagy egy utcasarki
nő tanácsot kér a menekülésre.
A művész úr odajött hozzám és
szinte követelően várta a hódplatomat. A közönség nézte, hogy mi történik. Boldogok voltak a diadaltól és
az én látszólagos
megaláiásomtól.
Szomorúan mentem haza.
A művész által megrendelt írás még
máig sem született meg. EI is maradt
a megígért dicsőség.
II.
A kísértö másszor elhívott egy főúri palotába. Csontpapírra
nyomott
név és rang vezetett föl a szőnyegeken és a szolgákon át. Külsörnmel
minden ajtónál megakadtam.
A gyerekkori -rostálás jutott eszembe, mikor elakadt a szelelőn a polyva meg
a tiszta búza. A gazda rámkiáltott és
bele kellett nyulnom a gépezet közé,
hogy segítsek
a rázószerkezetnek.
Hogy gyorsabban gyűljön a garmadába a tiszta szem. Nekem kotornom
kellett a töreket és nyelnem a port és
ha megállottam, hogy szememből kitöröljem a porcsipte könnyeket, szitkokkal és más egyébbel
csufoltak
meg .
. . Úgy éreztem minden ajtónál, a névjegymutató
mozdulattal
a polyvát
keverem. Úgy is történt,
másfélórás
várás után bejutottam
a nagy Úrhoz.
Az elöszobás várakozásoknak.
azt hiszem, az a rejtett célja, hogy készülgessen a lélek illendő
áhítattal
a
mondanivalóra.
Sokszor aztán az áhítat annyira rátenyerül a szándékra,
hogy hajlongás, bókolás, könyörgés
lesz az öntudatosnak
öltözött kihallgatásból.
A nagy Úr elővette írásaimat, kutatott közte és rakosgatta ide-oda, mint
az ítélkező bíró, hogy. előkészítse,
puhítsa a bűnöst.
- Nézze, barátom! Hagyja el azt
az utat, melyen eddig járt. Ha megígéri, veszek én magának, olyan szemüveget, melyik rózsaszínben mutatja

a világot. Ki kiváncsi a nemzet talpára, a népre? Igaz, hogy rajta állunk,
ő tart, de legelőször
megszagosodik.
Nézze, mégha
tyukszemem
nő is,
mással vágatom ki, mert utálom ...
Az írónak nem az a célja, hogy tyukszemet vágjon, hanem dicsőítse a Iölöttelévőt: a karcsuságot,
a kellemet,
és a bájt. ::'uttogjon szerelmesen a kiterített
szépség fölött és ne vegye
észre a körötte lévőt ...
A nagy Úr rámnézett és hadarta a
terveit.
Kábultan
állottam a bőség
roskadozó íróasztal a előtt:
Szemem
segítségért futótt a távoli dombok ra,
ahol alacsony. düledező viskókatt bontatott a városrendezés.
A bőrszékből
alig látszottam ki. Úgy éreztem magamat, mint aki fölött már a hullámok összecsaptak. Görcsösen kapaszkodtam a viskó ba. Tudtam, hogy kevés a megtartó erejük, de szalmaszálnak elégségesek voltak. Az egyikből
füstoszlop szállott föl, mint egy felkiáltójel. Ahogy néztem, átalakult kérdőjellé. Egy légjárat meggörbítette.
A légjárat eljött egészen a lelkemig
és feleletet várt; ki mellé állok?
- Kegyelmes uram! Én _még csak a
nyomoruság
szépségét ismerem ...
- Hagyja csak! - csapott ideges
mozdulattal
a levegőbe .. - Nem érdekeI a védekezése.
Ismerem már a
szegények álmodóit.
Néhány pengő
kell csak nekik, mellyel beterfthetik
lepedőtlen vackukat és jóízűen elalszanak a világmegváltó eszméikkel.
Gyürkőzött bennem az indulat, de
azért
legyőztem.
Felelőtlen
nem
akartam lenni, hát felállottam,
mint
aki bef ej ezte küldetését. Megvereget ték a vállamat és arra kértek, hogy ,
gondoljam meg ...
Ahog-y jöttem lefelé
a lépcsőn,
éreztem, tudtam, hogy számomra már
nincs többet fölfelé.
Ill.
Harmadszor is fölkínálkezott
a Szerencse. Ismeretlen levelet kaptam egy
nagybirtokostóI.
Valamikor nevelője
voltam egy magániskola internátusában. Én tanyai tanító lettem,
pedig
politikai vezér. Csomagolópapírt
vett
ö
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egyszer és a kezébe került egy-két
írásom. Azonnal írt a szerkesztőségnek címemért és megtörtént
al levélbeli találkozás. Nemsokára, a személyes is. Kisebb-nagyobb
zökkenők
-után
barátsággá
fejlődött
ellentétes
életünk.
Sokszor' egyetértettünk
a társadalom vizsgálatban,
de az átérzésben
sohasem. Ö csak átfestést akart eszközölni, a homlokzatra
új feliratot,
esetleg lakáscserét az első és a második emeletesek
között.
A pince és
padlás lakók maradhatnak
továbbra
js a helyükön.
Egyénileg.
én nagyot
ugrottam
volna a társadalmi lépcsőn. Előlegül
kastélyí
kényelmet
kaptam,
csinos
szobalánnyal,
autós kirándulásokat
és
a gentrivilág tettetett
barátságát.
A
továbbiak során, ha bebizonyítom alkalmasságornat,
a toll erejével fölcse-

rélhetném
nemzet-napszámosi
voltomat talán szerkesztőségi, talán magasabb ranggal is.
Nem tudtunk
megegyezni;
mert
'amíg a falvakat mentünk fölvilágesitani, addig a major 40-50 gyermeke
hol járt, hol nem járt a 3-4 km-nyire lévő iskolába. Télen a hó, ősszel és
tavasszal a sár miatt maradtak otthon
és maradtak tudatlanok.
Milyen kiáltó példája lett volna a
nemzetmentésnek
a fenyves mellé egy
iskolát építtetni és bele kitűnő nevelőt. Mennyire megsokszorozta
volna
az apák hitét, a gyermekek hűségét és
önbizalmát az értük aggódó uraság
szeretete.
Nem történt
sernmil. Ha
csak az nem, hogy fölemelt kézzel köszöntöttek. Ezek a köszönésre emelt
kezekét rnost is látom, mintha fölnyitott sorompók lennének és én el robogok alattuk a' szerencsével együtt.

Kro sznahorka büszke oára .
Kresznehorke büszke vára,
Nézzetek fe) az ormára!
Zászló körül az őszi szél.,.
Oly ismerős amit beszél,

Álmodozó öszi estbe
Tárogató sír - sír bele,
Száll a szava kelet felé,
A kassai kript e felé:

Halljátok-el?
Térogeio sír
Visszhangzik
"Árpád vére

"Álmodj,
álmodj nagy Rákóczi!
Álmod ismét magyar őrzi.
Lelked' tüze lobog bennünk,
Tovább "Hiszünk!"
Nem felejtünk!

Minden este
- sír messze,
a Kárpát orma:
áll itt újra!"

Hadd sírjon a tárogató!!
Riasztgató, bátorító ...
imádsága magyar szivnek,
Ha pihennek, ha telkélnek.

li arcosaid visszajöttek,
Emlékezve könnyet ejtnék,
Btzskodve: kardot kötnek,
Valamire esküt tesznek ... !

Riasszon a tárogató .... !
reád Magyar:
Hahó!!
Cudar fajzat, álnok népek,
Hiszel nekik? Rád rád törnek."

Krasznahorka büszke vára
Sírva nézek az ormára,
Tétogeiá,
s az őszi szél,
Ertitek-e? Nekünk beszél!!

.Lesnek

Krasznahorka büszke vára
Minden magyar vágya, álma ...
Zászlós ormod megöleJjük,
Soha többé!! Nem engedjük!!
Orbán Károly.
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Diakonissza avatás
negyvenöt évvel ezelőtt.
A népek életét átalakító
történelmi
~s~·
forgatagában
sem szabad megfeledkeznünk
azokról az eseményekről,
amelyek egyházunk
életében
merültek
fel és
útjelző
határkövekként
emlékezésre,
hálaadásra
és bizalommal
teljes munkára
hivnak fel bennünket.
Ilyen esemény volt az
első pozsonyi diakonisszák avatása, 45 évvel ezelőtt, 1895 április 28.-án. Schmidt Ká-

mények

A régi

kórház.

A pozsonyi

roly Jenő, a pozsonyi
diakonissza-intézet
igazgató
lelkésze
végezte
a szent cselekményt s öt fiatal hajadon
állott az oltár
előtt, hálás örömtől és a felelősség
érzésétől meghatott
lélekkel.
Névszerint:
Lenhardt Mária limbachi, Halper Paula pozsonyi, Maresch Anna bécsi,
Roy Bozsenti
óturai
és Jarosch Rózsa wsetiní származású diakonissza-testvér.
Hozzátartozóikkal
együtt nagyszámú
ünneplő gyulekezet
kérte
rájuk Isten áldását.
Az a nap elsősorban
a pozsonyi
evangélikus egyházközségünnepe volt. De már
akkor tudta és érezte az ünneplő gyülekezet, hogy ez a -nap határkövet
jelent az
egész országos
evangélikus
egyház
életé-

ben. Mert hiszen azzal amit Isten segedelmével és buzgó áldozatkészséggel
alkothatott, az egész egyháznak
volt hivatva szolgálni. Ez a tudat hova-tovább
útat is tört
magának. A közegyház
hivatott vezetői szeretettel
karolták
fel a női diakónia
szent
ügyét.
Akkor még nálunk meglehetős
ismeretlen volt a női diakónia.
Hadd vázoljuk
a

diakonisszák

történetét

első otthona.

néhány szóval. Eredete
az apostolok
korába
esik. Az Ap. csel. könyve
rnondja el 6. fejezetében:
"Annakokáért
a
tizenkettő
egybegyűjtvén
a tanítv-ányok sokaságát
(azaz a jeruzsálemi
gyülekezetet), mondának:
nem helyes, hogy mi az
Isten igéjét
elhagyjuk
és asztalok
körül
szolg áljunk. Válassza tok azért, atyámfiai,
ti
közületek
hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szentlélekkel
és 'bölcseséggel
teljesek, kiket erre a szolgálatra
beállítunk.
Mi pedig foglalatosak
maradunk
a könyörgésben és az igehirdetés
szolgálatában.
Es
tetszék e beszéd az egész- sokaságnak."
Hét
u. n. alamizsnaszedőt
(diakónust)
választanak. Ezek látogatják
a szegényeket,
gyüj-
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tik számukra
az adományokat
és gondoskodnak róla, hogy az adományokban
azok
akik
rászorulnak,
igazságosan
részesülj enek. A diakónusok
mellett
csakhamar
ott
látjuk a női segítőket
is, a könyörülö
szeretet szolgálatában.
Ezek a mi diakonisszáinknak az ősei és elődei. Köztük Phőbé, akinek Pál apostol
oly szép emléket
állít a
rómaiakhoz
írt levelében.
(Róm. 16, 1-2.1
Ez a szűk szavú ajánlás
mutatja,
hogy
Phőbé
a Korinthushoz
tartozó'
kenchreai
gyülekezetben
áldásos
szelgálatot
végzett
és Pál 'apostolnak
is nagy segítségére
volt
korinthusi
tartózkodása
idején. Ez a Phőbé
vitte Pál apostol
levelét Korinthusból
Rómába.
A diakonisszák
tiszteletre
mél tó helyet

1854-ben. Lőhe példája, a hitnek benne ható
ereje ébresztőleg
és gyümölcsözőleg
hatott
az egész lutheri egyházban,
nemcsak Lőhe
szűkebb hazájában,
Bajorországban,
hanem
azon túl is, amerre csak a lutheri reformáció
alap j án álló evangélikus
hívek laknak.
A református
-testvéreknek
már 1866 óta
volt diakonissza-anyaházuk
Budapesten. a
"Bethesda", mely szintén kis kezdetből,
sok
változás
és viszontagság
próbájának
kiállta
után ma a virágzás
magas fokán áll és a
szeretet
szolgálatának
különbözö
ágaival
messze
kiterjedő
áldásos
munkásságot
fejt ki.
Az első lVagyarországi evsngélikus
diakonissz..aház, melynek diakonissza-avató
ünnepélyéről
szólunk,
1892. augusztus
2.-án

I

Az új kórház.
foglalnak
el a keresztyén
egyház történe.
tében. Még a pogányok
is kénytelenek
elismerni buzgóságukat
és különösen az üldözések idején való
állhatatosságukat.
A viszonyok
változtak.
A diakonisszaintézmény
is változott.
Az apostoli
diakónia helyébe a kolostori
szervezet lépett. De
maga a szolgálat nem szünetelt soha. Flied:
ner Tivadar volt. az, aki belátta,
hogy ezt
a szolgálatot
az evangélikus'
egyházban
ismét fel kell újítani, még pedig apostoli alapon, dc a változott
viszonyokhoz
alkalmazkodva. Igy jött létre kis mustármagszeríí
kezdettel
az első dialeonis za-anyaház
Kaiserswerthben
1836 október
13.-án. Az első
evangélikus
diakonissza-anyaházat
az áldott emlékű Lőhe Vilmos alapította
kis falusi
gyülekezetében,
Neuendettelsauban,

nyílt meg városunkban,
a Védcölöp-úton,
az evangélikus
kórház
épületében.
Első vezetője Schmidt Káröly Jenő lelkész volt, aki
hitvallásos
alapon, Lőhe szellemében
vállalkozott
erre a feladatra.
Isten jóvoltából
még mindig ő, a teológia tb. doktora, kiérdemült főesperes áll az intézet élén és végzi
a lelkészi állásával járó munka mellett, teljesen önzetlenül
a diakonisszák
kiképzését
és lelkipásztori
gondozását.
Az első főnöknő a wagrami származású
Obet meir Erzsébet volt, akit a felső ausztriai gallneukircheni
anyaház
bocsátott
a
pozsonyiak
rendelkezésére,
Az egyelőre
még csak próbaidőre
felvett
diakonisszák
a gyülekezet
régi szerény kórházában
végezték az ápoló rnunkát. Ezenkívül
a magán-betegápolás
foglalta le őket. De a gyü.
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lekezeti gondozást,
a diakónia e legszebb és
tulajdonképpeni
feladatát
is kezdettől
fogva felkarolta
az intézd,
bár az előbb emlitett elfoglaltság
mellett erre sokszor nem
maradt kellő idő és erő. - Közelebbröl-távolabbról
egyre
hangosabb
let
a kérés:
küldietek
gyülekezeteinkbe
diakonisszák at,
mert szükség van rájuk. Létesültek
is diakonissza-állomások:
Sopronban,
Eperjesen.
Löcsén, Kőszegen, később Győrött. De sok
kérésnek nem tudott az anyaház megfelelni
s a maga részéről
ismétel ten arra kérte
röpirataiban
a gyülekezeteket,
hogy küldjenek hajadonoka],
akik örömmel vállalkoz,
nak a szép hivatásra s kellő kiképzés után

A pozsonyi

liatal anyaházunk,
hanem egész magyarcrszagi evangélikus
egyházunk
életében
is.
Hiszen első diakonisszáinkat
készülünk
felavatni és véglegesen 'szentegYházunk
szolgálatába
állítani. Már több mint 60 esztendeje, hogy másutt új életre éledt az apcstoli diakonia.
Mi ezt csak most érhettük
meg. De hála Istennek,
hogy megérhettük.
Mert egyházunknak
nagy szüksége van arra, hogy a lelkipásztori
hivatalnak
a diakórria legyen segítségére,
hogya
kegyelmi
eszközök,
az Ige és a szentségek hatása
olyanokhoz
is mindjobban
eljusson,
akik
hitükben
hajótörést
szenvedtek,
vagy mármár a hajótörés
fenyegeti
őket. Ti álltok

diakonissza-anyaház.

kibocsáthatók
lesznek a gyülekezetekbe.
A
felhívásnak
volt is foganatja;
de a hiány
mindeddig érezhető maradt.
De térjünk
vissza a fiatal anyaháznak
1895. április 28.-án végbement
ünnepéhez!
Ennek a napnak emlékére
a gyülekezet
emlékfűzetet is adott ki. Ezek a sárgult lapok jobban
és közvetlenebbül
mondhatj ák
meg, mit éreztek
akkor
Pozsonyban,
mit
jelent a női diakonia
egyházunknak
és mi
az a maradandó
alap, melyen minden egyházi munka nyugszik,
amiből táplálkozni"
kell.
A bevezető
ének, antifonák,
előfohászés az Ap. csel. 6. fejezete 1---6. ver'seinek
felolvasása
után az avató lelkész Efezus.
2, 19-20. alapján szólt a fel avatandó diakonisszákhoz
és a gyülekezethez.
Nagy jelentőségű nap ez - mondotta
- nemcsak

itt, kedves testvérek,
hogy erre a szolg
latra vállalkozzatok.
Legyen azért ez a nap
az Úr kegyelmének
tanubizonysága
és véssétek mélyen a szívetekbe
amit mond: Nem
vagytok immár jövevények és zsellérek, hanem polgárok
és Istennek cselédei. Öröm
ez, de kornoly intés is, Öröm, hogy most '
már polgárai
és leányai
lehettek
anyahazunknak,
mely anyai gondoskodással
vesz
körül benneteket.
Örülhettek,
hogy állandó
otthonná
válik 'számotokra
szép hivatástok.
mely az Úr szeretetét
van hivatva elvinni
az egyháznak
szenvedő, tévelygő, veszelyeztetett tagjai közé. Lehet-e ennél szebb feladat? De ennek csak akkor felelhettek
meg
igazán, ha az a hálás szent öröm tölti el
szíveteket,
hogy Krisztus kegyelméből
tietek a rriennyei otthon, hogy szegény, bűnös
lelketek
megnyughatik
abban a tudatban:
á-
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bűneink meg vannak bocsátva,
az Úréi vagyunk. Azonban ez az öröm és boldogság
egyúttal
kornoly intés is számotokra,
hogy
ezt a drága otthont el ne veszítsétek,
hogy
hívek maradjatok
anyaházunkhoz,
mint annak hálás leányai; hívek hivatástokhoz,
mely
teljes erőtöket. egész odaadástokat
követelí,
hívek Isten országához,
mely csak azé, aki
mindhalálig
hfr marad. Gyönge
erőtökben
legyen erősségtek
az Úr, aki nem 'hágy el
benneteket,
ha benne bíztok, hozzá imádkoztok és kegyelmi 'eszközeivel
hálás szívvel éltek. "Ti bizonyára
azt gondoljátok
-mondja beszéde folyamán az avatólelkész
hogy ti vagytok
az első pozsonyi
diakonisszák. ,Azok vagytok
és mégsem
a legelsők. Mert az első diakonissza,
aki innen
indúlt
el, az a magyar
kir ályleány
volt,
akinek bölcsője itt ringott,
ezek között az
omladozó várfalak között és akit thüringiai
Erzsébet
néven ismertek.
Legyetek
pozsonyi diakonisszák,
akik az
példáját
követik. Valahányszor
a város jelképet,
ezt az
ősi várat látj átok, jusson eszetekbe,
mint
pozsonyi
diakonisszáknak,
hogy ti is; mint
egykor
ö, szívesen
lemondotok
minden
egyébről
csak azért, hogy igazi diakeniszsz ák, az Úr Jézusnak
szegény szolg áló leányai és cselédei lehessetek."
ő

Ennek a beszédnek hatása alatt tették le
fogadalmukat
az új diakonisszák.
Erre ez
az áldás hangzott
el felettük:
"Áldjon meg
benneteket
a szentháromságos
egy Isten:
Atya, Fiú és Szeritlélek.
O tegyen benneteket hívekké mindhalálig
és adja meg nék.
tek majdan az örök élet koronáiát."
Útravalóúl egy-egy ernlékmondatot
is kaptak a
testvérek.
Erre
következett
az Apostoli
Constitutiókból
vett
ősi diakonisszaavató
imádság, majd az Úr szent vacsorája.
Áldás
és ének után véget ért az emlékezetes
űnnepi óra.
:;:

Meghatva
tekintünk
vissza a 45 éves
mult határkövénél.
Sokon mentünk
azóta
keresztül.'
Világtörténelmi
megrázkódtaté-

./1.:

evangélikus

sokat
éltünk
át. Egyházunk
hajóját
is
hányta-vetette
az áro A legtöbben
nincsenek már közöttünk,
akik akkor ünnepeltek,
dolgoztak,
áldoztak és imádkoztak.
De él az.
egyház, él a pozsonyi diakonissza-anyaház.
Ma új, tekintélyes
otthona van a kecskekapui temető mögött, alig tízpercnyire
a gyü·
lekezet középpontjától,
a templomoktól.
Az
új, díszes épület ünnepélyes
felavatása
1914
május havában,
Jubilate
vasárnapján
ment
végbe. Akkor nem gondoltuk,
hogy alig 9
hónap múlva ez az épület, amely viszonyainkhoz
mérve, olyan nagynak
látszott,
a
ránk zúdúlt nagy háború sebesültjeinek
és
menekültjeinek
szolgál otthonul
és szűknek
bizonyul.
A házavató
ünnepen
D. Bezzei
Hermann, a bajorországi
evangélikus
egyház fökonsistoriumi
elnöke mondotta
a német, Gyurátz Ferenc dunántúli
püspök
a
magyar
ünnepi
beszédet,
szlovák
nyelven
pedig D. Szeberényi Lajos Zsigmond, békéscsabai
lelkész és főesperes
hirdette
az
igét. Aházavatást
D. Baltik Frigyes, dunán.
inneni püspök végezte, nagyszámu
ünnepfö gyülekezet
jelenlétében.
Az új ház, a diakonisszák
otthonán
kívül 63 ágyra berendezett
kórházat,
operál6
termet
és röntg enlaboratóritimot,
fiú- és
leányárvaházat,
csendes otthont kereső agg
nők
számára
berendezett
szobákat
és
könyvkereskedést
is foglal magában.
1938ban az épület homlokára
harmadik
emelet
épült s' ez elaggott
diakonisszák
számára
nyújt pihenésre
alkalmas,
csendes otthont.
Az intézet szlve a kedves kis kápolna.
Tornya a temetőre
néz, emlékeztetve
a f öldi élet mulandóságára,
de egyúttal hirdetve
a Krisztusban
megjelent
új életet,
amely
már e földön hat, áld és áldást terjeszt. Ennek biztató emlékjele a pozsonyi diakeniszsza-anyaház
is. Hirdeti
Krisztus dicsőségét
a hit és a hitből fakadó könyörűlö
szeretet
által. Isten áldása nyugodjék
lakóin, munkásain és mindazokon,
akik e hajlék útján
is tapasztalhatták
és tapasztalják
az egy·
ház szeretet-munkájának
jótéteményét.
Dr. Prőhle

Henrik.

diakoniss:a

Istennek
znegváltott, .fjálából s:olgáló
leánya.
.,. Evangélikus
leányok:
Kris:tus .fjív titeket erre a s:olgálatra.
Dlakonlss:a anya{já:alnk vannak:
lIIIItIIIIIfIII

Békéscsabán

J'

Budapesten

J'

Győrött.
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Az ingovány.
Irta:

Hamvas József.

Tizenhatodik
század.
Ketten lépegettek
a keskeny
ösvényen.
Elől kifordított
subában,
hátracsapott
·süveggel, cserzett bőrű, kemény nézésü őszes
magyar.
Hosszú botj ával néha előretapintott, hogy biztos-e erre a járás.
Mög ötte könnyű
lépésű
fiatal
ember,
húsz és harminc között.
Fekete palástban,
tariszny ával az oldalán. Valami nehéz lehetett benne. Ahogya
tarisznya
oldalát
kinyomta,
ami benne van, alighanem
könyvek terhelték.
Ahol kiszélesedett
a sás, meg a nád,
zsombékos tisztáson megálltak.
A fiatal ember körülnézett:
- Kis gyerek koromban
erre nem volt
ingovány.
Nagy gyümölcsös
kertjei voltak
itt Szentpéteri
uramnak.
- Úgy volt, - hagyta rá a subás magyar. - De hogy idáig is eljött az ellenség,
átszakították
a folyók gátj át, víz öntött el
mindent, hogy ne járhassanak
szabadon
a
hadak. Ahol Isten-áldotta
gyümölcsös
kertek között déványosan
el lehetett
sétálni
ott most vezetőre van. szükség az ingOVány~
ban, hogy bele ne vesszen, aki erre jön.
- Micsoda híres gyümölcs
termett
itt!
Milyen csodaszép virágpid
Sehol a világon
nem terem olyan ízes gyümölcs,
mint a
magyar földön és ennek el kellett ·pusztúlnia! De hiszi kegyelmed,
hogy még egyszer
visszajön, ami elmult?
- Nem gondolok
én olyan messzire,
prédikátor
uram. Azt a terhet érzem, ami
ma nyomja a vállamat. Nem lesz könnyebb
attól, ha azon jár az eszem, hogy mi t hoz
a holnap.
- Pedig az embernek
bízni kell abban
hogy megsegíti
a jó Isten.·
,
- Hej, de nem érett még meg az Isten
vetése, csak a dudva hányja a virágot.
- Eljött az ő egyszülött
Fia, hogy megváltsa a világot.
A magyar elgondolkodott,
aztán a prédikátor
nyugodt,
komoly
szemébe
nézett
és lassan mondta:
- Hallám már ezt a beszédet
de :fel
nem fogtam ésszel.
'
Megindú! tak és a fiatalember
elkezdett
beszélni neki. Amint a keskeny ösvényen az

ingoványban
mentek, az öreg néha visszafordult
és okos tekitettel
nézett a prédikatorra.
Aztán egyszerre
megszólalt:
- Mért nem beszélik ezeket a mi népünknek?
- Ezentúl beszélik. Ezért járjuk az országot.
Az öreg elgondolkozva
ballagott
tovább.
Az út emelkedett,
az ingovány
elmaradt.
A dombról
kinyújtott
karral mutatott
egy
major f'elé az öreg:
- Az ott Szentpéteriék
hajléka.
Oda
már eltalál
magától
is, prédikátor
uram.
- Kigyelmednek
merre lesz az útja?
- Juhász voltam, pákász vagyok, viszszamegyek
a kunyhórnba.
- Köszönöm,
hogy átvezetett
az ingoványon.
- A prédikátor
uram is elvezetett
engem biztonságos
bátorságba.
Áldja meg az
Isten érte.
Megfordult
és nekivágott
a nádasnak.
A fiatalember
elgondolkozva
nézett utána, aztán a kőfallal védett kastély felé indult.
Ha így egy - urasági
házhoz közeledett,
rnindig elfogta
a szorongás.
Milyen életet
talál ott? Nem zárkóznak-é
el mereven az
evangélium
elől a lelkek? Pedig az evangéliumnak nemcsak az egyes emberek
lelkét
kell megmentenie,
hanem ezt az egész Magyarországot.
Nem ért még a kerítés falához, amikor
kikorhadt
vén fűzfából jónövésű legény lépett eléje és keményen
kérdezte,
mi járatban van erre.
- Szentpéteri
uramnak
akarom vinni a
bibliát szóban
és könyvben.
Mine.k az?
- Ha esteli órán összejön majd a ház
népe, te is gyere el atyámfia,
akkor megtudod.
A legény lemérte
tekintetével
a prédikátort.
Nem látott benne veszedelmet,
hát
tovább eresztette.
Igy jutott be a pitvárra.
A nagy kutyaugatásra
magas szál férfi
lépett ki. Nem volt még öreg, de botjára
támaszkodott,
mintha el volna fáradva.
A fiatalember
tisztelettel
köszöntötte,
Megmondta
kicsoda és miért járja az országot.
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- Aztán azt hiszi, prédikátor
uram, szólalt meg szornorüan
a férfi, - hogy ezt
az ingoványt
itt ékes beszéddel ki lehet szárítani?
- Hiszem. Oe előbb a lelkek ingoványától kell megmenekülni.
-

Virágos

beszéd.

-

A valóság képe ez. Mért pusztult
el
az ország?
Mert átszakították
a gátakat,
amiket az erkölcs emelt a kapzsiság,
rablás,
tobzódás elé. Ezért kellett elveszni Mohacsnál, mert az erkölcséhen
erős nép meg tudja védeni hazáját,
a hitvány csak elveszítheti. Hol volt itt erkölcs Mohács előtt? Főurak, főpapok versenyt rabolták,
fosztogattak, zsarolták
a gyéng ébbeket. Nem szolgálta senki se az Istent, se a hazát. Ebbe
az ingoványba
fulladt bele az ország. A lelkek ingoványaba.
Ha a lelkek kiemelkednek a posványból,
megmentik
a hazát.
- És elhiszi, prédikátor
új magyar
és új ország?

uram,

hogy

lesz

- A bűnös
ember gyenge - ahhoz, hogy
meg tudjon menekülni
a földi salaktóI. Oc
ha Istenhez
fordul
hitével,
megtalálja
az
útat fölfelé.
A férfi elgondolkozva
kitárta a fiatalember
előtt

hallgatta.
Aztán
a ház ajtaj át:

- Lépjen
be hajlékomba,
prédikátor
uram.
'Gyújtsa meg a sötétségben
a vil.igosságot.
- Akik szomjúhozzák
a világosságot,
kielégíttetnek.
A fiatalember
leemelte
tarisznyáját
és
könyvet vett elő belőle.
- Az Új Testamentom
magyar
nyelven, Erdősi Sylvester János fordította.
A férfi elgondolkozva
vette a kezébe:
- Ebből sugárzik
hát az a nap, ami
felszárít ja az ingoványt?
Leültek az asztalhoz. Bort és gyümölcsöt
hoztak be. Mindig jobban belemélyedtek
J
beszélgetésbe.
Közben el-elg ondolkodtak.
- Úgy néz maga elé, prédikátor
uram,
mintha látomása volna.
- Erős hittel látom a jövőt. Ebből az
elsatnyult
nemzedékből
új,
erős nemzetet
teremt majd az evangélium.
Bűneink büntetéséül
zúdult ránk a török
és anémet.
Oe ha kiszárad
a lelkek ing oványa, felveszi a magyar a harcot mind a kettővel. Lesz
bátor, önfeláldozó
nemzedék,
mely fel tudja áldozni
életét hazáért
és szabadságért.
És ha századok
telnek is el, ha ezrek hullanak is el a csatamezőn,
nem vész el a magyar. "Amig az evangélium
napja fénylik :1
lelkekben,
nem lesz több ingovány.
•

,

El ne hagyd fa/adat ... !
El ne hagyd faludat, hol egykor születtél,
Csörgő patak partján lepkéket kergettél.
Hol édes anyáddal együtt imádkoztál,
Vesszőparipádon vigan lovagoItál,
Hol árnyas erdőben ábrándokat szőttél,
Virágos rétekén koszorút kötőttél,
Hol kis pajtásokkal játszottál a porban,
Buzgón fohászkodtál a kicsiny templomban.

El ne hagyd teiuaet, azt az ősi házat,
Az erdőt, a mezőt, a győnyörű tájat,
El ne add sohase az áldott barázdát,
Amely örökségül s ereklyeként
szállt rád,
Szép a földműves sors, midőn munkálkodol,
Feletted pacsirta édesdeden dalol,
Kis folded megtanít a hazát szeretni,
Minden gondodat a jó Istenre vetni.

El ne hagyd faludat, bár e világ csábít,
Hivságos világban nincs szetetet, nincs hit,
El ne téntoiitson fény, csillogás, pompa,
Boldogság belefér egy kicsiny kunyhóba,
Ha újra kezdhetném öreg életemet,
Soha' el nem hng y ném szép szülőföldemet,
Munkálnám a földet, vetnék és aratnék,
lsten áldásából szegénynek is adnék.

El ne hagyd faludat - és ha el kell hagynod,
Oseid házában nem lehet maradnod,
Vezessen az lsten nyugatra, keletre,
Emlékezzél mindig szép szülőföldedre.
Kis falud nem feled, naponként emleget,
Szeretettel várja a hazatértedet,
Ha érzed, hogy közel az utolsó óra,
Hol sziilettél, ott térj csendes nyugovóra!
SzentantaJfai

Nagy Lajos.
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Igy akarom!
írta:

Biró Gyuláné.

örzse asszony kipirultan
sürgött-forgott
az örökös szidkozódást.
Szegény Szabó Mia konyhában,
még dúdolgatott
is öröméhály élete nem ér egy hajítófát
sem abban
ben, hogyne, mikor délben érkezik haza a . a 'házban. Hátha a lányok is az anyjukra
fajz.ottak. Isten őrizz, mi lenne a mi .békés
kisebbik fia, a huszár, kétheti szabadságra.
házunkból,
két ilyen nyelves menyeeskéveI.
Azt főz neki, amit szeret, finom csirkepaprikást, meg túróslepényt.
A nagy munkában
Józsefet nem féltem, mert az kemény legény,
akár az apja, de Imre, az éppen úgy megészre sem veszi, hogy az ura ott áll a nyi-tott
ajtóban,
mosolyogva
asszonya
nagy
járná, mint szegény Szabó Mihály; fát vágigyekezetén,
pedig Máté gazduram
ritkán
na rajta az ilyen asszony. Megaztán
majd
elrepülnek
a cifraságtói,
minden vasárnap
mosolyog,
kemény
ember,
kevély.
"Igy'
új ruha selyemből,
bársonyból,
fehér cipő,
akarom!" - s ez ellen nem volt fellebbezés.
piros cipő, selyem harisnya.
A körülötte
élők féltek tőle, féltek
a kemény szavától a felesége és két fia, pedig
Máté András meglepetve
nézett
asszomindkettő
katonaviselt
ember volt. .
nyára, ilyen szóáradatot
még nem hallott
József, a fiatalabb,
idén októberben
ketőle, mert örzse
asszony szófukar,
befelé
rült haza végleg. Az idősebbik
már két év
élő, zárkózott
természet
volt.
óta leszolgálta
a katonasort.
- Máté gazda
Hallod-e,
Örzse, én így akarom!
Az
láthatólag
derüs hangulatban
van, ő is örül
én tervembe
nincs beleszólás
se neked, se
kisebbik fia érkezésének.
beleszimatolt
a
a fiúknak. A lányok módcsak,
erkölcsösek
konyhai levegőbe:
és csinosak, magad is mindig szépen öltöz- Jó szagok vannak itt, Örzse, várod a
ködöl, így is van az rendjén. Fehérnép
lehuszárt úgy-e? Na jól van, csak sokat kégyen mindig takaros. Itt jan az Imre, adjál
szít.;;, mert tudod, hogy ilyenkor
igen r
neki reggelit.
éhezik a gyerek a jó hazaira.
.
~
- Adj Isten, édes szülérn, meghoztam
a
- Lesz elég mondja örzse asszony
bort. Odament
az anyjához,
magához
derüsen. - De hol maradt
az Imre? Még
ölelte, fel is emelte a kicsiny, vékony asznem is reggelizett.
szonyt, aztán leült a konyhában
az asztal- Nem reggelizett?
Ejnye már, kiküldhoz és jóízűen megreggelizett.
tern a szőlőbe borért,
legyen
itthon
egy
Mit búsúl,
édesanyám
lelkem,
tán
kishordóval
az ünnepekre,
több is fogy
szólt valamit apám?
ilyenkor, meg, hogy a komáék is eljönnek
- Eltaláltad,
felelte rá az apja. pereputtyostul,
ne legyen hiány.
Féltékeny
rátok
az
anyátok,
meg akartalak
Máté gazda szokatlanul
közlékeny
volt.
benneteket
házasítani
az ősszel, aztán nem
- Te asszony, úgy gondoltam,
hogy őszakarja a fiait odaadni másnak, csak egyedül
szel, szüret után megházasítjuk
a két fiút.
őtet szeressétek.
l\1egtoldjuk
a házat két lakással,
legyen
Imre nevetett.
Ir. indegyiknek
külön háztartása
séljenek
Azért, édesanyám,
mégis csak magát
békében.
Már kiszemeltem
nekik a Szabó
fogjuk
legjobban
szeretní, mert édesanya
Mihály leányait, módosak s a fődek szorncsak egy van a világon.
szédosak
a rniénkkel.
Itt két fiú, ott két
Imre ebben a pillanatban
Rozikára gonlány, az Isten is így rendelte el.
dolt, az is ilyen szelíd, dolgos,
mint az
örzse asszony öröme egyszerre
lelohadt.
anyja, a szép hajára gondolt, hűséges kék
Nem mert soha ellenkezni'
az urával,
de
szemeire,
ringó
járására,
szíve megtelt
most a fiairól van szó, nagyon
csedesen
örömmel.
vetette
oda.
á-

- Szabó Mihálynak
egy nyugodt
napja
nincs attól a nyelves asszonytól, éjjel-nappal
perpatvar
veri fel a házukat, még a szomszédok is megszöknek,
eladják a házukat,
elköltöznek,
csakhogy
ne kelljen hallgatni

- Aztán ahhoz tartsátok
magatokat,
mondta
az apja, - hogy a Szabó Mihály
lányait szántam nektek, neked a Jutkát, Józsefnek a Lidit. A fődjük határos a mienkkel. Igy akarom!

Máté nem nézett a fiára, sarkon fordult
és kiment a konyhából.
Anyja és fia egy szót sem szóltak. Imre
bement a szobába átöltözni hogy az állomásra menjen József elé kocsival.
'A 'vonat már fütyült,
mikor Imre oda• ért, alig hogy megállt kocsijával, már jött
is futva feléje a húszár. A két fiú igen megörült egymásnak, József felrakta ládáját a
kocsira, aztán felült ő is, megölelte bátyját, csupa [ó 'kedv volt. Im re megindította
a kocsit, József szeretettel simult hozzá:
- Hogy van az édös? - kérdezte leg.
I
elébb,
- Jól van, hála Istennek, süt, főz reggel
óta a :huszárnak.
József szinte látta maga előtt a kicsi aszszonyt tenni-venni a konyhában.
- Éhes vagyok, teszek is olyan pusztítást a főztjében, hogy tudom 'meg lesz elégedve a huszárral.. Hát apám szigoruskodik-e mindig?'
- Az igen, - mondta Imre elkedvetlenedve, - éppen ma jelentette ki, hogy őszszel megházasít bennünket, ki'is választotta számunkra a feleséget.
József jót nevetett.
- Aztán kinek a földjét szánta nekünk?
Mert nála első a föld.
Imre is jobb kedvre derült, látva öccse \
vidámságát.
- Hát a S~abó Mihályék földjét akarja
hozzánk kapcsoIni.
I
A kocsi ' rrrost éppen a Szabó Mihályék
kertje előtt haladt el, a -lányok ott kapálgattak, ,öntözgettek, ránevettek a két daliás legényre, úgy fogadták a köszöntésüket.
'
- Hinnye, de szépek ezek a lányok, mondta a huszár jókedvűen, - édesapámnak jó gusztúsa van. Nem. mondom, hogyha
már nem volna szép mátkám ott a városban, hát lehetett volna szó ezekről is.
Imre meglepetve nézett az öccsére.
- Neked mátkád van a városban? Aztán
csak úgy a magad ernberségéböl,
hát az
apánk mit szól majd hozzá?
. - Nem félek tőle, feleséget már csak
magam választok magamnak.
A kocsi bef'ordult a kapun. A huszár' leugrott a kocsiról -s az anyjához futott.völbe
kapta a kicsi asszonyt s úgy vitte be a
konyhába, csókot cuppantott
kétf elől az
orcáj ára, s csak aztán fordult az apj ához.
Apja megvereg'ette a vállát, tetszett neki 3
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jókedvű gyerek. Ebédhez ültek, az anyja
csak rakta tányérjára a ío falatokat, apja
bort töltött a pohárba.
A napok gyorsan múltak. Máté András
büszkén rnent fiaival a templomba s nem
egy muskátlis ablak függönye .lebberit meg"
hogy szöke vagy barna leányfej utánuk
kandikáljen. Husvét másodnapján balt rendeztek a falusiak, Máté András pénzt adott
a fiúk kezébe.
- Mjllassatok jól, a bálba, forgolódja-j
tok sokat a Szabó lányok körül. így akarom!
A .huszar bosszus arcot vágott, oldalba
bökte Imrét, aztán elindultak, de nem a
kocsma felé; hanem ellenkező irányba, beszélgettek.
- ütt lesz a Rozika a bálban? - kérdezte József.
- ütt, ott, - felelte rá Imre röviden.
- De én nem leszek, ott.
- Én sem, - mondta rá József. - Menjünk ki a szölöbe, majd ott elbeszélgetünk
kettesbe.
Kimentek a szölöbe,
a hajlék kulcsa a
szokott helyen volt, beültek meggyujtották
a petróleum lámpát.. iddogáltak és terveket
szőttek a jövőre. Éj.f'él előtt haza mentek,
bús magyar nótákat, énekelve. Másnap aztán apjuk raportr a hívta öket;
- Mért nem voltatok tegnap a bálban ?
- kérdezte apjuk szigorúan. Dacolni
akartok velem? Ha én így akarom !, hogy a
Szabó lányokat vegyétek feleségül; rosszat
akarok én, hát van ezeknél különb lány a
faluban?
József bátran nézett sze'mbe az apjával.
- Nekem a Szabó Lidi nem kell, mást
választottam magamnak, van már mátkám,
akit szeretek, Imre is a Rozlkát szereti,
tudja édesapám nagyon jól, boldogok akarunk lenni.
Máté András szeme szikrákat szórt.
- Hogy mersz velem ellenkezni, te betyár. Hallottam, hogy valami szolgálónak
teszed a szépet, hát ezt lehet, én is huszár
voltam annak idején. De feleségül egy Máté
József szolg álót nem vesz el, az én házamba aztán be nem hozod, ezt jegyezd meg
magadnak.
József szeme villogott.
- Az én mátkám nem szolgáló, apja kalaposmester, emeletes háza van és üzlete a
saját házában, az emeleten egy 'ezredes lakik családjával, Irén bejárt 'hozzájuk dol-
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gozni, mert az ezredesné
szereti, a munkáját megfizeti,
ötven pengőt
kap havonta,
mert jól főző fehérnép
az Irén. Most meghalt az anyja és ő vette át a háztartást
otthon. Azt hittem, ío szívvel lesznek apámék
hozzájuk s ha feleségül veszem, az apját is
elhoztuk
volna ide, évi kétezer pengő házbérjövedelme
volna, ennyit nem költ el egy
ilyen törődött
öreg ember, nem lett volna
terhünkre.
Nekem a Lidi nem kell, Irént
veszem el, ha Isten megengedi.
Máté András arca szederjesse
vált erre
a hallatlan
merészség re, hogy ővele valaki
ellenkezni
mer, erre még nem volt példa.
Es milyen bátran áll itt vele szemben ez a
kölyök, ez a huszár, ez nem fél tőle, nem fél
a haragjától.
Na majd megmutatja
ő mindjárt, hogy ki parancsol itten, az ajtóra mutatott:
- Hát akkor fel is út, le is út, az én
házamban nincs keresni valód, nem vagy a
fiam, kitagadlak,
gazember!
József elsápadt, az apja minden ok nélkül legazemberezte,
de hát ez neki apja,
nem vonhatja felelősségre.
Haptákba
merevedett és szalutált az apja előtt, egy pillanatig farkasszemet
nézett vele és szó nélkül
kirnent az ajtón.
Imre már előbb kirrient az édesany jához,
éppen mesélte nagyban a bentlévők
harcát,
mikor feléjök jött a huszár. Az örökké jókedvű fiú nagyon komoly volt.
- Édesanyám-lelkem,
p akolja
hámat a ládámba, elmegyek most

be a' rumindjárt.

Máté András az ablakból
nézett
a fia
után, érezte, hogy elharnarkodták
a dolgot,
utána nézett a fiának, akit kiutasított
a házából. Milyen hősiesen viseli a dolgot, felemelt fejjel megyen az anyja és bátyja között, mennek gyalog az állomás felé, mennek szótlanul
ők hárman,
a véd- és dacszövetség
- gondolta
dühösen. mert jobb
szerette
volna, ha itt rimánkodnának
ők
hárman.
Ö meg amit egyszer
kirnondott,
hogy így akarom!,
az ki van mondva,
-azon nem változtat
többé. Nagyon kemény
koponya volt az övé. Deazért
mégis utána
nézett a huszárnak,
ameddig
csak el nem
takarta őket az út kanyarulata.
S hogy egy
mély sóhaj tört fel a lelkéből, azon őmaga
csodálkozott
legjobban.
Az állomásra
bandukoló
három
ember
pedig megfogadta,
hogy még jobban fogják
egymást
szeretni,
soha el nem hagyják

egymást. Imre és az anyja sokszor felkeresik majd a' városblan Józsefet.
Máté András kiment az udvarra és a béres sei befogatott,
tarisznyáját
megtömte
élelemmel, felült a kocsira.
t
Kimegyek
a tanyára,
mondd meg az
asszonyodnak,ha
megjönnek.
Örzse asszony örült, hogy 'az ura elment
hazulról,
a tanyán
rendszerint
két-három
napig marad, addig lecsillapulnak
a kedélyek. ,
Hónapok
multak el azóta, József nevet
senkisem ejtette ki előtte. Észré vette, hogy
egy-egy
levelet hozott a postás, de előtte
szó nem esett róla. Nem sejtették,
hogy ez
a nagyhangú
kemény ember a szíve rejtekében szenved, a fél életét oda adta volna,
ha meg nem történtté
tehetné a dolgokat.
De a kevélysége,
a dacossága
mindig felülkerekedett.
Voltak pillanatok,
mikor nagy
levertség
vett rajta erőt.
A templomban
sokszor gyónt' az Istennek. "Nem vagyok én
rossz ember, az ő javukat
akarom,
nekik
gyűjtök én, Uram Istenem!" Ha a huszárra
gondolt,
büszke
öröm töltötte
el: "olyan
erős akaratú
a kölyök, mint én, apja fia!"
Az Imre áldott jó gyerek, de gyenge akaratú, apja parancsára
eljegyezte
a Jutkát,
már bánta, hogy
rákényszerítette,
szinte
kívánta' volna, hogy dacolion vele ez is, akkor nem látta volna ezt a letörtséget,
ezt
a megalkuvást
a nagyobbik
fiánál, ez jobban fájt neki, mint a másik fiú szembeszállása.
Szabó Mihályék hétországra
szóló lakodalmat csaptak,
dupla esküvű volt, Lidi is
férjhez ment ahJhoz, akit szeretett,
úgysem
ment volna Józsefhez,
mert már rég másnak ígérkezett.
Máté András büntetésnek
vette ezt az esetet,
vágyódva
gondolt
a
fiára, de ezt a titkot nem gyanította
senki.
Az új rnenyecske
beköltözött
a Máté
port ára, szorgalmas,
tiszta asszony volt. A
házatája
ragyogott
rnindig,
is csinos volt
nagyvirágos
szoknyáiban.
Szerette
a szép
ruhát,
Szabóné
asszonyom
meg társzekerekkel küldte a sok gabonát, tehenet, lovat,
szekeret;
aprójószágot,
mindent, amit a jó
mód nyújthat,
volt bőség. A menyecske
lakását úgy berendezték,
amilyen senkinek
sem volt a faluban, még a bíró lányának
sem.
Szabó Mihályt, senki Mihálynak
csúfolták a faluban, mert a felesége parancsnoksága alatt állt, a felesége vagyonába
ült,
ö

61
egy szava sem volt soha. Most csendesen
örvendezett,
'hogy a házisárkányok
közül
kettő elment a házból, nem irigyelte
a ve.ieit, mert a lányok nyelve egy cseppet sem
\ olt rövidebb, mint az anyjuké.
A magaméban
nyelvelte az asszony"
csak hallgatott.

én parancsolok,
Szabó
Mihály

meg

Máté Imre is csak hallgatott,
ha a menvecske azt mondta, hogy "így akarom, igy
l~sz!" Még túl fiatal házasok voltak ahhoz,
hogy kialakuljon
jövendő életük. Jutka szerette és becsülte az urát, büszke volt, hogy
a Máté portára
kerülhetett,
tudta, hogy a
faluban tekintélye
van ennek a családnak.
Máté András csendesen figyelte őket, résen
volt, érezte, hogy felelős fia boldogságáért,
nyugalmáért,
elhatározta,
hogy ha szükség
lesz r á, rendet fog teremteni .. \
Egy napon levelet hozott a posta Máté
Andrásnénak.
Az asszony belepirult,
mikor
felismerte
József írásait, futott vele a fiatalok lakására.
- Gyertek, gyerekeim,
től, olvasd fel Jutka!
Jutkárrak
bújták,
úgy

levél jött

József-

jól esett ez a figyelem,
hallgatták:

össze-

"Kedves jó Édesanyám!
Kívánorn, hogy
levelem jó egészségben
találja rnindanynyi'okat
és tudatom,
hogy az esküvőm
pünkösd hétfőjén
lesz megtartva.
Meghívom igaz szeretettel
édesanyámat,
apámat, ha kiutasított
is a házából, én örömmel fogadom
Irénkémmel,
ha átlépi küszöbünket,
meghívom kedves Imre bátyámat és a szép Jutka
ángyikát
is. Édesanyám lelkem arra kérjük magukat, hogy
két nappal előbb jőjjenek,
Irénke
nem
győzi egyedül a készülödést,
huszan leszünk magukkal
a lakódaimon,
násznagy
az ezredes úr leszen, násznagyasszony
a
felesége, koszorúslány
meg az ezredes-kisasszony lesz, kinek a v6félye a főhadnagy úr, ki vőlegénye
is. Jó állásom van
a' rendörségnél.
az ezredes úr pártfogása
folytán, szép fizetésem
van, lakásunk
ingyen az' apósomnál,
együtt lakunk vele,
áldott jó ember, apám helyett apám, Irénke szerény,
dolgos, jó beosztó: nem félek
a jövőtől ... Hát szívbéli örömmel várjuk
magukat.
Irjanak hamarosan:
Tisztelem,
csókolom
magukaf,
fia
József.

Meghatódva
hallgatták
a levél tartaimát.
-. Megyünk
lakodalomba,
- ujjongott
a menyecske.
- MiJ viszünk kis anya?, kérdezte
lelkendezve,
- mert a lakodalmat
mi álljuk úgy-e bizony?
- Hát persze, hogy mi, - mondta Orzse asszony nagyon komoly an. - Megyek
azonnal a kappanokat
hízlalásba fogni.
- Én meg a fiatal libáimból hízlalok ki
vagy hatot, mondta
Jutka,
egy hordó
bort is kéne vinni.
Imre lehajtotta
a fejét, ki fogja
megmondani apjának
a dolgot, hiszen szegény
Józsefnek
a nevét
sem
merték
kiejteni
előtte. A menyecske
felszegte
fejét, nem
hiába volt
a Szabó Mihályné leánya.
- Hogy ki rnondja meg? Majd én! Nem
félek én még tíz olyan kemény
legénytől
sem, mint amilyen apja.
Örzse asszony a levelet betette az imádságos könyvébe,
nem vette észre, hogy az
ura figyeli minden mozdulatát,
aztán, hogy
az asszony kiment a kertbe, hát szépen elővette a levelet, elolvasta kétszer is mielött
visszatette
volna. Aztán fogta a kalapját és
kiment
a mezőre, hogy zavartalanul
gondolkozhasson
a fiáról,
aki maga intézi a
sorsát, aki nem enged magának parancsolni
még az apjától sem. Késő este volt, mikor
haza jött. A konyha ajtón keresztül
hallotta
a menyecske hangját.
- Imre majd befogja
a mi kocsinkat,
abba tesszük az élelmet, a majorságot
tisztítva visszük, én adok még egy bödön zsírt
is, kis anya gyüjtsön
tojást, vajat; azon töröm a fejem, mi mindent viszünk még, jó
volna Imre abból a finom muskotályból,
hamár az ezredes úrék ott lesznek, de amilyen
kőszívü az apja, nem ad majd belőle. Ha
nem ad, majd kérek az anyámtói egy hordóval. Máté József nem fog szégyenkezni
velünk együtt egy hordó bor miatt.
Örzse asszony beleszólt
aszóáradatba:
Majd elintézem
apjával,
dehogy
is
nem ad, magamnak
kérem, nem a kitagadottnak, tőlem még nem tagadott
meg soha
semmit.
Megírták
a levelet, hogy ott lesznek két
nappal előbb, semmire gondjuk
ne legyen,
a lakodalmat
itthonról
állják.
Máté András még sohasem
érezte magát ilyen egyedül, mint ezekben a napokban.
Azok hárman mindig
összebujtak,
tervezgettek,
készülödtek,
mintha 6 nem is tartozna hozzájuk,
egy szóval sem említettek
ö
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előtte semmit. Egy napon azt mondta Máté
András a feleségének:
- Bemegyek
a városba,
add ide a takarékkönyvet,
pénzre van szükségem.
Befogatott
a parádés kocsiba. Szokatlanul sok füszerfélét,
cukrot, mazsolát vásáro it össze, az asszonyoknak
drága szép ro]tos selyem vállkendőket
vett, dohányt,
cigarettát
sokat, s egy doboz fínom szivart,
amit úgy gondolt,
hogy az ezredes urak
szívnak. Aztán vett egy bőrpénztárcát,
abba
bele tette szépen kisimítva azt az öt darab
ezresbankót,
amit nászajándékul
,szánt a kitagadottnak.
Otthon aztán,
amikor
már
látta, hogy pucolják a kappanokat.
libákat,
azt mondotta:
- Tegyetek a nagy dézsába jeget, a közé a húsokat; rendeltem .egy fél borjut, egy
süldő malacot is vágjatok,
egy ötvenliteres
muskotályt
s égy kíshordó
öreg vöröset is
vigyetek.
Az indulás napján
azt mondja
az aszszonynak:
- Itt ez a pénztárca,
ez legyen a te ajándékod a fiadnak. - A dohányt Imrének adta
át, pénzt is adott neki, ne legyen hiány. A parádés
kocsin menjetek,
az élelmet
szekéren
vigyétek. Aztán maradjatok,
amig
jól esik. - Megölelte
az asszonyt. Megtöltötte a tarisznyáját,
felült a lovára és csendesen poroszkált
a kis tanya felé. Ott akarta eltölteni .ezeket a napokat, ne tudja meg
senki, hogy mennyire szenved.
Egy hétig tartózkodott
a tanyán,
mire
visszajött,
már minden a régiben volt. Örzse
asszony
derüsebb,
mosolygósabb
volt mint
eddig, Imre arcán valami új, borongós
vonás keletkezett.
A menyecske volt az egyetlen, aki elszólta magát, hogy "milyen szép
pár volt, hogy nagyon boldogok,
de jól áll
a rendőrruha
azon a Józsefen,
olyan azon
.a Tovcn, mintha kőből f ar agták volna. Be
gyönyörű
szép az az Irénke, okos, dolgos,
nem csuda, hogy úgy szereti az ura, 'az apja jó ember, micsoda nagy emeletes
háza
van, szép üzlete, két segéd van mellette, jól
megy azoknak. Az ezredesne méltósága úgy
bánik az Irénnel, mintha a saját lánya volna." Jutka nagy' hangon beszélt, mikor sejtette, hogy az apósa közelben van.
Jutka nem szerette
az apósát, ingerelte
a barátságtalansága,
parancsszerű
szavai,
örökké
szigorú
arcvonása,
ridegsége,
egy
ember, akihez szólni sem lehet.
Aki még
-ötet is meg merte szidni. Ilyesmi otthon, az

ő anyja
házában
sohasem
történt.
Ogy
volt, hogy egy házalótói
selyem vállkendőt
akart venni, a kendő rikitós piros,
nagy
sárga virágokkal
ízléstelen
volt és nagyon
drága. Imre azt találta mondani:
- Hogy minek már megint az a kendő,
hiszen apja nem régen hozott szép fínomat,
rojtosat.
ez meg olyan rikitós, hogy ilyet
csak cigányasszony
tesz magára
és még
hozzá tulságosarr drága is.
Jutka dühbe gurult.
- Azt veszem, amit akarok, a magaméból veszem, nem a tiédből, nekem te nem
parancsolsz,
a kenyeret sem te adod nekem,
hoztam magammal
eleget.
A kendőt megvelte,
csak azért is! Ennek a jelenetnek
volt tanuja Máté András,
látta a fia sápadt arcát, látta szö nélkül elmenni ki, egyenesen
a mezőre, látta, hogy
fia 'útközben
kendőjével
törli
az arcát:
Tudta, érezte, diogy fia nem boldog s hogy
ez nem az első jelenet lehetett. Odalépett
a
menyecskéhez,
mérsékelten,
de szigorúan
dorgálta:
- Ha mégegyszer
felhánytorgatod,
amit
ide hoztál és ami a tied, ki fogsz innen repülni mindennel
együtt, ami a tied. Az én
házam telt ház, kétszerannyi.
mint a tietek,
tudod te azt nagyon jól, jegyezd meg magadnak, hogy ez a porta nem Szabó Mihály
portájá,
hanem Máté Andrásé, itt nem kukoricázik
senki fia, hát ehhez tartsd
magad, ha itt akarsz megöregedni.
- Sarkon
fordult
és bement il házba.
Jutka megrettenve
húzódott be a szobájába, ezzel az emberrel
'még ő sem mert
szembeszállni.
Jutka szerette
az urát és a
c endes, halkszavú anyösát
is valahogy úgy
érezte, hogy nem is rossz az, ha egy házban békesség van, az após szigorú, de jelenetek nincsenek, félt tőle s amennyire a természete engedte, 'fékezte magát.
Hat év pergett le azóta. Már két unoka
forgolódott
Örzse asszony körül a konyhában, kényeztette
őket, mindent
megengedett nekik, egész nap nála voltak, etette,
ápolta őket, minden este sírtak" ha az anyjuk bevitte őket lakásába. Ha Örzse asszony
időnként
bement a városba a másik fiához
pár napra, Jutkárrak sok baja volt a gyerekekkel,
éjjel-nappal
bőgtek anagyanyjuk
után. Jutka 'dühbe jött: "Na várjatok
csak,
majd másként lesz ez ezentúl, többet nem
engedlek
be öreganyátokhoz!"
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Mikor Örzse asszony haza jött, ajándékokkal megrakodva,
a gyerekek
örömrivalgással fogadták.
Vígan majszolták
a fínom
mézeskalácsot,
cukorkát,
Irnrike lovacskát
is kapott, Örzsike alvó babát, vidámak voltak, örültek anagyanyjuknak.
Másnap Imrike forró lázban vergődött.
Jutka
magánkívül
rontott
be Orzse aszszonyhoz,
hogy rnit adott a gyerekeknek.
Imrilee megbetegedett, biztosan a mézeskalácstól rontotta
el a gyomrát,
hogy
egy
ilyen vén asszonynak
több esze is lehetne,
mint agyon tömni a gyerekeket,
hogy maradt volna ott a városban,
betegítette
volna meg azokat az unokáit, szidta, sértegette
az öregasszonyt,
ordítozott,
fenyegetőzött.
Máté András a küszöbön
állt, és hallgatta
egy kis ideig, aztán odament
a dühöngő
menyecskéhez,
megfogta
és kipenderítette
az ajtón.
- Mars be a beteg, gyerekedhez,
orvosért küldtem, majd az megmondja,
hogy mi
a baja, a nyelvedet meg majd megkurtítom,
te fúria!
Jutka
berohant
a szobájába,
'nekiesett
Imrének:
- Nem maradok
veled, aki megengedi,
hogy bántsák
a feleségét,
az' apád nem is
ember, vadállat az, az anyád megöli a gyerekeimet.
- Hallgass, Jutka, - kérlelte Imre a felizgatott
asszonyt. - Nézd, jön már az orvos, majd meggyógyítja
a gyereket.
A doktor
megvizsgálta
a kis beteget.
Tüszős mandulagyulladást
állapított
meg.
Alaposan
meghült
a gyermek,
nem
vigyázott
rá, - fordult a doktor Jutkához.
- Hái a gyomrával
mi van, - kérdezte
Jutka dühösen.
- Itt nincs gyomorrontás,
sokkal súlyosabb it a baj, - mondja az orvos.
Minden baj mellett
is Jutkát
csak az
bántotta,
hogy mért nem gyomorrontás,
hogy az anyóst okozhatná.
Másnap a gyermeknek úgy bedagadt
a torka,hogy
fuldokIott, nem lehetett rajta segíteni, rettegve' állták körül a kis ágyat: Imrike nincs
többé.
Jutka hónapokon
keresztül
kínozta
az
urát azzal, hogy "anyád eltette láb alól a
gyereket,
azzal a mézeskaláccsal,
vén gyilkos", - szokta mondani, ha anyósát
látta
al udvaron.
Örzse asszony visszahúzódott
.a menyétöl, kerülte. Ha boldog akart lenni,
elment a városba Józsefékhez.
Most már
I

sokat mcsélt az urának róluk, Irénről, hogy
milyen csendes, sielíd asszony, milyen szép
gyermekei
vannak,
békességes
az életük.
József jól néz ki, szép rangja van, jó fizetése. Fényképet
is hozott róluk, odaadta az
urának, aztán kicsont
a szobából. - Máté
András kezébe vette a képet, rajta volt az
egész család, József apja hasonmása
volt,
déleeg. rendőri unif'orrnisában,
Irénke szép
asszony volt, szelídség, sugárzott
az arcárói és három egészséges
gyerek mosolygott
rá a képről, mindnek az arcán boldog megelégedettség
látszott.
Máté András könyfátyolos szemmel nézte a kiutasított
fiát, ha
tudta volna ez a fiú, hogy milyen megbánás van az apja szívében,
már rég egyek
lettek volna, de ő nem tudta, kérlelhetetlennek ismerte az apját.
A kicsi Örzsike is megbetegedett
a torkával, éppen úgy, mint Imrike, nem bírta
ki a betegséget,
elment Imrike után. Jutka
asszony minden búját, baját az urával éreztette, szidta az urát, annak
apját,
anyját,
örökös perpatvar,
ajtócsapkodás,
nyelvelés
verte- fel a házat. Imre mindjobban
elhidegült az asszonytól s hogy békességben
éljen,
elment a tanyára,
vissza sem jött többé.
Már nem birta elviselni az asszony közelségét sem, irtózott
tőle, elhatározta,
hogy
. egészen eltünik innen, elbujdosik
a 'világba.
Inkább napszámból
fog élni, mint emellett
a szörnyeteg
mellett. Az apjára
nem számíthat,
mert
az apja "így akarta",
Ő,
azonban
másként
akarja,
segít
magán
ahogy tud'. - Jutlea egy darabig duzzogott,
hogy az ura magára hagyta, de, hogy aztán
hetekig sem jött haza.onegsértödöttés
haza
költözött
az anyjához.
, Imre egy napon hazajött,
árnyéka
volt
már önmagának,
lefogyott,
testben-lélekben
összetört.
Bement az anyjához a konyhába,
nem tudott szólni, csak leborult a konyha
asztalára
és rázta a zokogás.
- No, no~ fiam, - csitította
az anyja,
várt míg egy kicsit lecsillapul, nézte a fiát
nagy szívfájdalommal.
Nem vették észre,
hogy az ajtóban áll az apa.
- Édesanyám lelkem, keresse meg az én
régi katonaládámat,
tegye bele a holmimat,
mert én elmegyek innen, pokol az én életem itten, nem kell se testemnek,
se lelkemnek ez az asszony.
Gyáva
fickó
voltam,
hogy ebbe a házasságba
belementem,
boldog lehetnék én is, mint az öcsém, ha magam irányítottam
volna a sorsomat. Nekem

64
már csak egy a kívánságom,
megszabadulni ettől a kibírhatatlan
asszonytól.
Ne búsuljon értem édesanyám,
megélek én a magam kenyerén,.
apám könnyen
beletörődik
úgyis, nem szeret az bennünket. Lássa, hogy
kibírta József nélkül, látni sem kívánja. Én
nem teszek neki
szemrehányást
ezért az
életért, amit rám erőszakolt. Elmegyek édes
kicsi anyám és boldog leszek, hogy elmúlik
tőlem ez a -pokol,
. Máté András összerázkódott,
igen, az ő
lelkét terheli fia boldogtalansága,
de jóvá
teszi, amit még lehet. Mit tudják ezek, hogy
ő mit szenvedett már miattuk, hol van már
a kevélysége,
csak szíve van már neki, közeledni az övéihez, ez volt minden vágya.
Amit tett, nem jól tette, megpróbálja
máskép. Belépett
a konyhába,
odalépett
a fiához, fejét magához vonta.
Igazad van, fiam. Legjobb
lesz, ha
most egyelőre
egy évre elmész. Józsefhez
fogsz menni. Ott maradsz,
míg válópered
lefolyik. Mert Jutka beadta a válópert, hűtlen elhagyás címén. Legyen neki igaza. Innen elköltözött
az anyjához,' hazaszállítottam
mindenét,
még nyoma se maradjon
utána. Most pihenj le fiam. Holnap reggel
etmegyünk
Józsefhez,
megbeszéljük
vele a'
dolgokat.
Imre
-

felugrott.

Édesapám

is jön Józsefhez?

- Megyek. Megnézem
őket, az unokáimat.
Imre megnyugodott,
régen élvezte ezt a
boldogságos
békességet,
jobban esett neki
az ebéd és az éjszakai nyugalom.
Másnap délben érkeztek Józsefékhez,
éppen ebédnél ült a család, mikor Máté András belépett
a szépen bútorozott
ebédlőbe
és meglátta
a fia családját,
a szép szőke
asszonyt, az apját; unokáit, lenyügözve
állott meg a küszöbön.
József
odaugrott
hozzá:
- Édesapám!! - átölelte, Írén is ott termett és a három gyerek, körülfogták,
cirogatták, a kezét csókolták. Máté András úgy

E.vangélikus

érezte, hogy ez a pillanat volt legszebb az
életében ...
Imre jól érezte magát Józseféknél,
segített az üzletben kiszolgálni,
hazulról szekerekkel hozták a sok jót, hol az apja, hol az
anyja látogatta
őket.
Imre a válóper lefolyása
alatt
kétszer
találkozott
Jutkával.
a látása irtózatot
keltett
benne,
minden
szenvedését
eszébe
juttatta.
Ez az év is el~u1t, Imre hazament
újra, a jó, békés otthonba,
apja nagyon jó
volt hozzá, Józsefék is minden ünnepet velük töltötték,
ha csak megengedte
a szolgálata.
Egy vasárnap délelőtt éppen a templomból jöttek ki, Imre az apjával. előttük ment
a Rozíka. M~st is olyan volt, mint hét év
előtt, barna hajában pántlika, virágos szoknyája meg-meglebbent
ringó járása' követlceztében, kezében csipkés zsebkendő
és az
imakönyvet
tartotta.
Imre biborszíníl
arccal
nézte, szemében bánat fátyolozott.
Az apja
félszemmel figyelt rá, úgy intézte a dolgot,
hogy Imre találkozzon
a lánnyal. Mikor Imre a lány mellé ért, az lehajtotta
a fejét,
úgy tett, mintha nem látná.
- Rozikall
A lány odafordult.
- Ha megengednéd,
veled mennék, Rozika?
A lány elpirult.
- Mért ne jöhetne,
Imre, nem haragszom én magára, tudom, hogy nem jószántából szomorított
meg engemet.
Imre a kis keszkenőt
nézte.
- Ezt a kis keszkenőt
akkoriban
nekem
varrtad,
mi lenne, ha most elkérném?
- Oda adnám, Imre, sokan kérték azóta,
de én magának
varrtam,
senki másnak.
Az esküvőre
József
és egész családja
megjött.
Rozika szegény lány volt, de hozott békeséget,
szerétetet és boldogságot
a házba.
Máté
András
megenyhülten
járt-kelt
családja körében,
nagy kort ért meg, sokszor sóhajtott
fel alázatosan
most már,
hogy: "így akartam
én, Jóságos
Istenem!"

család

as:talára
evangélikus egy.fjá:i lap való!
Olvasd a legrégibb és legelterjedtebb evangélikus

Haranos~ót t

-

Szerkesztöség és kiadóhivatal,

egyházi lapot a

GYÖR, Petöf~tér 2.
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A Tessedik Sámuel

Evangélikus Ifjusági Missziói Inttlzetelső éve.
Egy év, van akinek sok, van akinek kevés ez az idő. Sok annak, aki szabadulásra
vár, de bizony kevés annak, aki nagy feladatokat
lát maga előtt. Sok ez~z idő annak a magyar parasztságnak,
mely várja a
maga emberségesebbéletét,
szabadulást
a
keserves sorstól. De bizony kevés ez az egy
esztendő
arra, hogy csodákat
várhatnánk
tőle.
Az Ifjúsági
Intézet
első esztendejének
végén, . számadást
csinálva
bizony
kicsiny
dolognak
tünik fel az egész esztendő munkája, ha azt
helyzetet
tekintjük,
melyen
változtatni
kell.
Ha mindent
elvégeztünk
volna, akkor is azt kell mondani:
haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt végeztük, amit Isten reánk bízott és el kellett
végezni.
De ennél a számadásnál
mégis
nagy hálával kell leborulnunk
Isten előtt,
hogy megengedte
ennek az. Ifjúsági Intézetnek megnyitását.
Hiszen évek, sőt nyugodtan
mondhatjuk
évtizedek
óta várták
ilyen intézetnek
a megalapítását.
Ez az első esztendő azonban nem azt jelenti, hogy meg van az első parasztnevelő
intézetünk,
tehát hálát adhatunk
érte Istennek és tovább nem megyünk. Ez csak az az
áldott kezdet, amit Isten azért adott, hogy
tovább szolgáljunk
Neki.Ö
várja tőlünk az
áldozatot,
legyen
az munka, vagy legyen
az anyagi áldozat.
Az egész magyar
pa:
rasztság
igényt tarthat
és igényt is tart
ilyen nevelő intézetekre.
A mi ifjúsági intézetünk tehát nem önmagáért
van, hanem
az egész magyarságért,
de különös en a
magyar
parasztságért
és ennek a keretén
belül különösen
a mi evangélikus
parasztságunkért,
ahol elsősorban
látjuk a legtöbb
tennivalót;
Ha tehát a munka: nagy
jelentőségét
nézzük, bizony akkor emberileg
szólva nagyon kicsiny. Sőt a kezdet is még igen kicsiny. Tíz fiú volt az első tanfolyam nak
résztvevője
csupán. Magyarországon
pedig
ilyen korú ifjú legalább pár százezer van.
Ha pedig nézzük fényes szakintézeteinket,
gimnáziumainkat,
azok
internátusát
és a
mi kis Intézetünket
a maga egyszerű három

a

kis házával, bizony a kicsiny és gyarló kezdet még jobban kitűnik. Önkéntelenül
adódik a kérdés, a magyar parasztságért,
mely
országunknak
fenntartó
eleme, csak ennyit
tudott tenni az az evangélikusság,
melynek
,szent elhivatása,
hogy ebben az országban
ezért a parasztságért
dolgozzék.
Egy Tessedik,egy
Berzsenyi,
egy Petőfi, egy Kossuth, bizony nem hiába volt evangélikus,
nagy elhivatá st hagyott
hátra a késői utódoknak.
Ha azonban azt nézzük, hogy mit kaptunk Istentől, bizony csodálattal
van tele a
sz ívünk. 17.000 P gyűlt össze egy esztendő
alatt, olyan munkáért,
mely a szélesebb
rétegek számára
teljesen idegen. Olyan emberek adakoztak,
akiknek nagyrésze
egyáltalán nincs meggyőződve
arról, hogy érdemes volt-e? Isten mégis megindította
a szíveket csak azért, mert az Ö munkája. Szociális nyomor, testi inség mindég megnyitja a pénztárcákat,
bizony a lelki inség re "
azonban kevesen figyelnek
fel. Mégis egy
rövid esztendő
leforgása
alatt ilyen nagy
mennyiségű
pénz gyűlt egybe. Isten csodája
ez. Ha pedig azt a tíz fiút nézzük, akik mint
első úttörők
vettek részt az első tanfolyamon, akkor még inkább elcsodálkozhatunk.
Hiszen jóformán nem tudták hová indulnak,
csak homályosan
körvonalazódtak
ki, azok
az ideálok és Jcövetelmények,
melyekért
az
egész munka megindult.
És mégis azok közül az ifjak közül, akik a legveszedelmesebb
korban vannak
és akikre majdnem általánosan jellemző, hogy lelki dolgokból
igen
kevés érdekli őket, volt tíz jelentkező.
Isten öt igazért is megkönyörült
volna Sodomán és Gomorán.
Számadáskor
azt látjuk, hogy bizony rni
emberek
szegények
és haszontalanok
vagyunk,
azonban
igen gazdag
kegyelmes
Istenünk van.
, Az Ige állt a középpontban.
Nem szaktudás és kultúra,
még kevésbbé civilizáció
es e világi bölcseség
volt a "lelki" táplálék, hanem Isten igéje. És erre van szüksége
elsősorban
a magyar
parasztságnak.
FöÍdbirtokreform
és
kultúrális
életszín
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emelés mind szép törekvések
és elengedhetetlenül
fontosak.
Mégis
mindezeknek
nincs jelentőségük,
ha nem párosulnak
ezek
a testi és világi. eredmények
egy' olyan eredménnyel, melyet maga Isten hoz létre. Isten
annyira
világossá
tette úgy a hallgatók,
mint a tanítók előtt, hogy hiába van minden igyekezet,
parasztságunk
nagy kérdéseit, elsősorban
is a lét és nem lét kérdését, csak Krisztus
a személyes
Megváltó
tudja megoldani.
Mert ugyan mit ér az, ha van föld és
gazdagság,
ha van piac és értékesítési
lehetőség és hiányzik a megértés paraszt és pa-'
raszt között,
A gazdag
földművesnek
a

A népfőiskola

telepe.

nemtörődömségét
és parasztsorban
lévő
társai iránt való felelősségét
nem indítja
meg a vagyon és a jó termés, sőt sokszor
inkább
akadályozza.
A falu lelkét, azt a
minden újítástói
és idegentől
irtózó lelket,
mely teli van mások megszólásával
és határtalan
önzéssei, semmiféle kulturális
magaslatra
való felemelkedés,
de még kevésbbé civilizáció nem változtatja
meg. Világos,
hogy éppen ezért .a Iegfontosabb
volt tanulónak
és tanítványnak
Isten Igéje, mely
megismerteti
azt a Megváltót,
akire mindnyájunknak
szüksége volt, nemcsak egyéni
életünk
üdvösségére
jutása
rniatt, hanem
hazánk, egész p ar.asztságunk
élete, különösen pedig egyházunk
megújhodása
végett.
A másik, ami világossá
vált ebben az
esztendőben
úgy a tanulók,
mirn tanítók
előtt, hogy nem -sorsot
hordozunk
a 'paraszti életben, hanem Istentől rendelt hivatást
Altalánossá
vált a panasz a paraszt-

sors rniatt, Ettől a sorstól kiván meriekülni
az ember, amikor földjét otthagyja,
vagy
gyermekit
hivatalnok
pályára adja. A földdel való nehéz munka, az idő viszontagságaival való küzdelem,
nemkevésbbé
a gazdasági élet nehézségei, de külöriösen a megnövekedett
igények,
nehéz igát raknak
a
földműves
ember vállaira.
Súlyosbítja
ezt
az igát a középosztály
nem' éppen példaadó
élete és lenézése a nehéz rnunkával
szemben. Ifjúsági
Intézetünk
ebben az esztendőben azért küzdött, hogy egy új, öntudatos
parasztnemzedék
alakuljon
ki, mely nem
megváltozhatatlan
sorsnak,
hanem Istentől
kapott hivatásnak
tekinti életét és a földdel
való munkáját.
Az öntudatos,
szabad parasztnak
az eszménye
állott minden hallgató. előtt A
nehézségeken
a felsőbb hatalom és a felsőbb osztályok
hivatotta'k változ tatni, de ez a változtatás
csak akkor következhet be, ha egy öntudatos,
szabadságra
törekvő
földműves
néppel találja magát .szemközt.
Ez esztendő
végén
tehát
így
alakult ki az intézetnek
nevelési eszménye:
Krisztusban
élő,
öntudatos,
szabad paraszt
Ezek
azonban
csak eszmények és azt hiszem az olvasó
számára
sovány
eredményeknek ,tünne fel, ha csak ezt érte volna el az Intézet az első
esztendőben.
Vannak
azonban
gyakorlati
erdeményei
is az elmúlt esztendőnek.
Ezeket a gyakorlati
eredményeket
azonban csak akkor láthatjuk, ha a fiúk újból elfoglalták
helyüket a mindennapi
életben és
amit tanultak,
azt meg is valósítják.
E sorok írója éppen ezért a nyár folyamán egyrészt meglátogatta
a volt tanulókat,
másrészt pedig levélileg lépett érintkezésbe
velük. Amikor az iskola megnyitását
és a felvételt hirdettük,'
természetesen
jelentkeztek
olyanok, .akiknek egyáltalán
nem volt céljuk az öntudatos, paraszthívatás.
Valami ködös elképzelésük
volt a diakonus
és ifjúsági munkás céljának eléréséről. Nagy öröm
volt ezért úgy a látogatások,
mint a levélváltások
utján látni, hogy
kivétel
nélkül
minden fiúnak célja az igaz paraszthivatásért küzdeni. Ha nincs is sok földjük, azon
a kevés földön is megpróbálnak
valamit.
Igy különösen
a gyümölcsfa
kezelés terén
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a tanítványaira
a kicsiny, gyermekeket
és
nagy
próbálkozásokat
láttam.
Sokszor
felhívta a figyelmüket,
hogy meg ne botszembe kellett helyezkedni
maradi gondolr ánkoztassanak,
hanem
befogadjanak
és
kodással,
de a türelem
és az ismeretek
gondozzanak
ilyeneket,
akkor drága kötegyőztek.
Van hallgató,
aki egész sz aksze-"
lesség-et hagyott
minékünk
is. Éhezők
és
rüen kezeli a gyümölcsösüket
már. Volt
szomjúhozók
vesznek bennünket
körül ifolyan hallgató,
aki nem akart földdel egyjúságunk
képében, ő velük kell elsősorban
általában
foglalkozni,
hanem inkább szeretörödnf hiszen ők állanak legközelebb hoztett volna hivatalt vállalni. Hazatérve
azonzánk. Öketk,ell
nevelnünk
és taplálnunk,
ban hivatal mellett, még mindig talált arra
. hogy megtanuljanak
Krisztusnak
élni. Vajidőt, hogya
házkörüli
munkában
seg édkezjon mit teszünk mi szülők gyermekeinkért
?
zen és ezáltal ne veszítse el a kapcsolatát
Vajjon rnit teszünk éppen azért a parasztszüleivel, testvéreivel, de mégkevésbbé
a földifjúságért,
mely hazánknak
és egyházunkdel, melyből származott
és mely egyedül lenak fenntartó
oszlopa lesz egy pár év mulhet életének, gyökerének
tartója. Volt olyan
va? Hány, de hány olyan vagyon, telek, ház,
hallgató, .rnely épen egészségi
okok miatt
nem akart
visszatérni
a paraszthivatáshoz.
Ma már ott
tart, hogy minden
igyekezete
egy pár hold
összevásárlása,
hogy azon mintaszerű
'belterjes gazdálkodást
folytasson.
Bizony még az egészségét
sem
kiméli ezért a célért. A másik
pedig, "akire nagy vagyon vár"
édesanyjával
egyedül látja egy
- negyven
holdas
gazdaságának
minden terthét és munkáját,
18
éves fiú. Van egy volt hallgatönk, aki azon van, hogy falujának
a gazdasági
helyzetén
javítson,
evégből
határozott
tanulmányokat
f olytat.
Amit azonban leülönösen ki
A népfőiskola első évfolyamának haIJgatói.
kell emelnem
minden
végzett
hallg atónál,
hogy mindegyik
'örömmel telföld van, amelynek adományozása
egy ilyen
.jesít szolgálatot
a gyülekezetében.
Van
intézet céljára hatalmas
lépésekkel
vihetné
előbbre ezt a rnurrkát.
Csak ezt az egy
gyülekezet,
ahol a végzett "hallgatók tartják még nyáron most is a vasárnapi
iskoadományt
említsem, amit a Stühmer-család
gyermekei
édesanyjuk
emlékére
tettek. Ez
Iát, Mindegyik
igyekezet
azonban az, hogy
az adomány egyszerre
lehetővé tette, hogy
életet vigyen
ifjúsági
körébe.
Már most
még egyszer
annyi hallg atót lássunk
az
nyáron kezdték
meg a munkát, összegyüjintézet falai között, mint az elmúlt esztentik a barátaikat,
beszélgetnek
velük, nem
dőben.
hagyják
elaludni az elmult esztendő
tüzét,
Ezért kérnéle mindenkit,
hogy
hagyohogy télen nagyobb
lánggal éghessen.
Az
mányozásoknál,
végrendelkezéseknél
ne feIskolának
a munkája csak egy pár hónapra
ledkezzenek
meg erről az intézetről
sem.
van szabva. A hatások
és az eredmények
Nekünk evangélikusoknak
Istentől adott hiéppen
ezért ehhez viszonyítandók.
Hogy
vatásunk, hogyaparasztnevelés
terén elsők
azonban evangélikus
egyházunknak
nem tíz,
és példaadók
legyünk
hazánkban,
akármihanem száz meg száz ilyen ifja szolg áljon,
lyen
kevés
anyagi
erő
is
álljon
rendelkeahhoz szükség van egy nagy imádkozó tázésünkre.
borra,
mely szívén
hordozza
ifjúságának
"Ügyét. Nem zárhatern
beszámolómat
anél'kül, hogy éppen erre a drága ajándékra
ne
hívjam fel a figyelmet,amit
Isten minékünk
az ifjúságban
adott. Amikor az Úr rábízta

Befejezésül
azonban még meg kell említenem azt a munkát, mely szintén az intézet
falai között indult meg az elmult esztendőben. Ez a gyülekezeti
munkásképzö
tanfo5*
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Iyarn. Két tanfolyamot
rendeztünk
az üresen
állt épületekben
azzal a céllal, hogy gyülekezeti lelkészcinknek
segítőket
neveljünk.
24 leány vett részt ezen a tanfolyamon.
Ezek közül majd kivétel nélkül mindegyik
dolgozik, hol napközi otthonban,
hol vasárnapi iskola vezetésében,
hol pedig leánykor-
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nek az irányításában.
Bár megengedné
az
Úr, hogy a következö esztendőben
még
több hallgatója
legyen ezeknek a tanfolyamoknak és még több segítséget
kapjanak
a
lelkészek
lélekmentő
munkájukban.
Szenczy Gábor.
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és küldetés.

Túróczy Zoltánt
a tiszai evangélikus egyházkerület püspöki szolgálatra
meghívta.
Ennél jóval
előbb a szent Isten
Túróczy Zoltánt, minden külön egyházjogi aktus nélkül, püspöki szolgálatra kiküldötte
és rendelte.
A tiszai egyházkerület
bizalmából
tehát olyan ember lett jogszerint püs. pök, kit Isten akarata az ő egyénisége, képzettsége, lelküle te, munkája és
hatása alapján már régen püspökké
tett.
Köszöntjük
tiszteletadó
szeretettel
a tiszai egy házkerületet
azon alkalommal, hogy saját akaratában
diadalra vitte evangélikus egyházunk hatalmas, nagy tömegének
akaratát
is
és jogi formát adott arra, hogy Isten
kiválasztott
szolgája püspöki szolgálatát egy házunk javára
teljessé tehesse.
Túróczy Zoltán püspökké választásának felemelö mozzanata,i vannak.
Dunántúli
emberré lett, mégis boldog
reménységgel
hazaviszik
régi
egyházkerületébe,
melyben nagyaty ja
áldott munkát végzett püspök volt,
édesatyja
hűséges lelkipásztori
szolgálatot
teljesített,
melynek
egyik
gyülekezetében papi müködését ő maga is megkezdet te. A püspökválasztás
nagy felelőssége ledönti az egyházkerületi korlátokat.
Nagy többséggel választották
meg.
A megmaradt
gyülekezetek,
tanintézetek bizalommal
álltak
melléje.
A
Felvidék hazatért gyülekezetei
arcát
sohase látták, de lelkét
és munkáját
ismerték s őt akarták vezérül. Ime, a
küldetés felismerése
és a lelkület a
legelső feltétel!

Tetterős férfikorában,
aránylag fiatalon kerül püspöki
állásba, messze
innen a hagyomány
által megállapított korhatártól.
Az emberek megérezték, hogy az egyháznak már most
ő rá van szüksége. Sokan választották
meg. Sokkal többen, mint amennyien
rászavaztak.
A tiszai egyházkerület
határán túl is sok ezer hívő evangélikus és református
ember imádságában vitte Isten elé ezt a püspökválasztást. Arra kértük az Istent, legyen ez
a püspökválasztás az (5 ügye. És most
nagyon sokan imádságunk
meghallgatását látjuk Túróczy Zoltán megválasztásában.
Túróczy Zoltán méltó megválasztásának eme külső, felemelő jeleire. (5
a betöltött ígéret és a gazdag reménység embere.
Nem őt magasztaljuk,
hanem érte
az Istent áldjuk, mikor róla néhány
megállapítást
teszünk.
Túróczy
Zoltán
egészen kivételes
ember. Kiválóan készült theológus
és
erősen fiJozófikus hajlandóságú
rendszerező elme. Nagy emberek nevelésére alkalmas kitűnő
pedagógus
és
tüneményesen
fínom
psychologusmester. Gazdag életszerkezetében
dominál melegen érző szíve, de felette
regulátorként
áll lelkiismerete.
Mert a
szív a legemberibb,
a lelkiismeret
a
legistenibb életszerve az embernek.
Tanultsága
és eredetisége az Ige
szuverénitásában
találkoznak.
Rejtett
benső egyéniségének
és múnkában kifelé vetülő arcának az Ige a legerősebb vonása. Az Ige emlőjén nevelődik. Gondolkodása,
munkája, egyházi
programmjának
elgondolása,
egyéni-_
sége, e: politikai,
a gazdasági, a szo-
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ciális életben való orientálódása
tnindig Isten igéje szerint történik. Nagy
igehirdetők
között
egészen elől áll,
mert csak az Igét hirdeti,
mindig
Isten Lelke szerint hirdeti és mindig
az Ige tükrében megjelenő embernek
hirdeti. Nagyegyházépítők
között is
egészen elől áll, mert az egyház valóhelyzetét az Igén át nézi; hiányait, feladatait, erőforrásait
az Ige útmutatása szerint keresi.
Egyházi életünk figyelmes szemlélője tudja, hogy Túróczy Zoltán
már most is a betöltött
ígéret embere. Mérhetetlenül
sokat adott az
embereknek,
a testületeknek,
az
egyháznak abból, amit Isten rábízott.
De éppen ezért jogosan látjuk
Túróczy
Zoltán ban a gazdag reménység emberét. Eddigi működése elárulja püspöki programmját.
Mult ja hordozza jövendőjét.
Tudjuk
róla, hogy megbecsüli,
erősíti, védi a jogi és történeti egyházat, de nemcsak önmagukért,
hanem hogy alkalmas eszközei legyenek a lelki egyháznak.
Személvével, munkájával
bizonyára
azon
munkálkodik,
hogy a komoly keresztyén irányzat
ne szotuljon az
egvbé» élő folyóvizének
tulsó partjára, hanem az egyház lényegéből
folyóan organikusan
beletartozzék
az egy ház elutasíthatatlan
lelki
munkájába.
Így keI/ ennek lennie, mert a
meghívásban
és a meghívás felett
abban nyilatkozik
meg a püspök isteni küldetése, hogy szolgálatát, munkaprogrammját,
feladatainak
meglátását, erejét és felelősségét
nem az
emberektől, nem a változó korszak tóI
és a huI/ámzó eszmeáramlatoktóI
nveri, hanem küldőjétől:
az örökkévaló
Istentől.
Túróczy Zoltánt a tiszai egyházkerület meghívta,
lsten akarata pedig
rendelte a püspöki szolgálatra.

.11.= evangélik.us

Imádságos
lélekkel
köszöntjük
a
püspök-pásztorában
gazdagon
megajándékozott
tiszai egyházkerületet.
Imádságos
lélekkel
és hálaadásba
halkult örvendezéssel köszöntjük
Túróczy Zoltánt püspöki szolgálata kiiszöbén s köszöntésünkben
benne tudjuk az egyházegyetem,
az egyházkerületek
vezetőinek,
gyülekezeteinek,
népének szíve érzéseit. Csak ennyit

Túróczy

ZoJtán,
püspöke.

a tiszai egyházkerület

mondunk:
legyen
vele az Vr kegyelme!
Püspöki
szolgálatának
legyen
éttékmutatója
kettős küldetésének egybefonódása s az ő erről való bizonyságtétele:
egyházkerülete
hívta, az
élő Isten pedig rendelte az Ű szolgálatára.
D. Kapi Béla
püspök .

eHlber

evangé1iomHJal et ,
evangélikus. lapot, könyvet olvas,
evangélikus IskoJdba Idra/fa gyermekeit!
I
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"Minden' ember csak halandó •••• ,u
Az idő homokóráján .pereg nek a szemek. Az élet fájáról hullanak az
ember-levelek. Hullottak az elmult évben is. Egy esztendő megszámlálhatatlan ernber-avarjábólkegyeletes
kézzel fel emelünk három lehullt emberlevelet, lebetűzni róluk az örök Isten üzenetét.

t

D. Dr. Schneller István.

Az evangélikus
nevelésügynek
nagy halottja volt ez évben: egyik legnagyobb
ér-.
téke távozott
e földi életből 1939. január

t Dr.

Schneller

István.

23.-án. Meghalt Schneller István, kinek neve
fogalom volt.
. Kőszegi evangélikus
papi házban született 1847 -ben; soproni
líceumunk
nevelte,
majd magyar és külföldi egyetemi tanulmányokk al szerezte meg lelkészi oklevelét, de
Ő, ki annyira
papi lélek volt, sohasem lef-

készkedett.
Az eperjesi, majd pozsonyi teológia professzora
lett, s utóbb ennek igazgatója is. Innen hívta meg őt a kolozsvári
Ferencz
József-tudományegyetem
1894-ben
a pedagógiai
tanszékre.
Itt, majd Trianon
után Szegeden működött
1924-ig s a tanárok nagy sorát bocsátotta
útra ideális
nevelési
rendszeréveI.
Másfél évtizedig
jó barátjával,
Böhm Károllyal, az evangélikus
fi!ozófussal
együtt
építette
az
ifjúság lelkében Isten országát,
s tanítványaik
serege hirdeti
elveiket
még
most is intézeteinkben.
Mint a neveléstan tanára hangsúlyozta,
hogy nem a tanítási
módszer a fontos,
hanem a szernélyiség,
aki a módszert alkalmazz a, Mily
nemes
gondolatokon
épül fel egész nevelési rendszere,
rnely
a személyiség
padagógiája!
Szerinte
a
nevelés célja Krisztus követése és a jobb
én felismerése
és kifejlesztése.
Az igazságot fanatikus an kereste,
ebben erős
volt, Istenbe vetett hite pedig alázatossá
tette: igazi teológus
volt. De igazi nevelő is: hallgatóinak
atyai jó barátja,
minden dolgukban
hozzá fordulhattak.
S mikor elvégezték
egyetemi
tanulmanyaik at, elhelyezkedésükben
is segítette
őket és itt elsősorban
evangélikus
hallgatóival törődött,
bár rnindenkinek
támogatására
volt. Ezért volt középiskoláinkban
oly sok Schneller-tanítvány,
s van még most
is: ezek munkájukban
sem tagadták
meg
mesterük
elveit. - Még 1907 -ben megérte,
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Aszódon,
majd Körmöcbányán
volt segédlelkész, innen 'hívta meg a budapesti deáktéri gyülekezet
hitoktató
lelkészévé. Kilenc
évi budapesti szolgálat után, 1900-ban a nyíregyházi egyházközség
egyhangúlag
lelkészévé hívta meg s . itt működött
haláláig,
1939. február hó 2.-ig.
Sok tálentum mal megáldott,
gazdag lelkipásztori
élet volt Paulik János élete. Budapesti szolgálatának
ideje alatt igen értékes és komoly irodalmi munkásság
ot folytatott.
A Luther Társaság
megbízásából
ő
szerkesztette
az Evangélikus
Családi Lap.ok-at, munkatársa
volt a protestáns
egyházi és iskolai lap nak s a Protestáns
Szem-

hogy egészen egyéni, gyakorló
középiskolát
létesíthetett
Kolozsvárott.
Sajnos, a világháború
után neki is el kel,
lett hagynia Kolozsvárt.
S a férfiú, ki már
a háború előtti zavaros időkben is erős magyarnak
mutatkozott,
s az ifjúság előtt ezt
sokszor ki is nyilatkoztatta,
az oláhok bevonulásakor
mint az egyetem
akkori rektora gerinces magyarságának
ékes tanubizonyságát
adta. Az egyetemet
eszavakkal
adta át az oláh bitorlóknak.
"Az egyetemet átadhatom,
de tudományt
nem." - A
nyugalom
éveit
Budapesten
töltötte.
Itt
újra összetalálkozott
egykori kedves tanítványával,
D. Raff ay Sándor
püspökkel
s
tanügyekben
tanácsadója
lett. Nyugodt
életébe
boldogságot
vitt zeneszeretete:
utolsó idejében
is ott találta őt 'kedves
zongorája
mellett. az, aki Batthyány-uccai meghitt otíhcnában felkereste. Ritkán
jött már ki. 90. születésnapját
megünnepelte az Evangélikus
Tanáregyesület,
s
ekkor
émeth Sámuel, soproni
líceumi
igazgató,
egykori
tanítványa
ismertette
gazdag
pályáját.
Ezen az ünnepség en
személyesen
megjelent
családja kör ében
az agg tudós. Megható volt jelenléte, de
fájdalmas
is törődöttsége.
Ezóta haláláig
másfél év telt el: elfáradt
teste és lelke is.
Most megtalálta
örök nyugodalmát.
Azok a nemes tanítások
pedig, rnelyeket
adott, örökéletűek.
Mi, volt tanítványai,
megtanultuk
tőle, hogy ideálizmus
nélkül nem lehet tanári
pályán rnűködni.
Tanítása erősítés
és buzdítás s ezt adjuk
mi is tovább
saját tanrtványainknak
s
ezzel őrizzük
meg méltón Schneller István nagy emlékét.
Dr. Bánkúti- Dezső.

t

Pauük János.

A magyarországi
evangélikus
lelkészi kar egyik legértékesebb
és legjellegzetesebb alakja volt.
1866-ban
született
Ipolyszelén.
ahol
t PauIik János.
édesaty ja evangélikus
tanító volt. Köz épiskolai
tanulmányait
Rimaszornbatban
és Ilének.
A Luther Társaság
megbízásábó'!
leSelmecbányán
végezte,
majd
az eperjesi
fordította
az Ágostai Hitvallást,
szerkesztheológia-akadémiára
iratkozott
be. Diák- - tette a Konfirmációi
Emlékkönyvet.
évei küzdelmesek
voltak,
legnagyobbrészt
Irodalmi munkásságánál
azonban sokkal
saját maga tartotta
fenn magát, mégis mind'nagyobb
fontosságú
hosszú igehirdető
munvégig jeles eredménnyel
végezte
tanulrnákája. A századeleji
evangélikus
igehirdetés
nyait. 1899-ben avatták
lelkésszé.
Először
egyik legkiválóbb
'képviselője
volt. Igehir-

I
I
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detéseit
a legnagyobb
lelkiismeretességgel
az akkori homiletikai
szabályok szigorú alkalmazásával
készítette,
emellett
azonban
igehirdetései
mindig a legszorosabb
kapcsolatban
maradtak
a mindennapi élettel. 40
éves lelkészi jubileuma
alkalmával
értékes
prédikációs
kötetet
adott ki.
Egyházát
azonban nemcsak a szószéken
szolgálta,
hanem hűséges
lelki gondozója
volt hatalmas
gyülekezetének.
A nyíregyházi nép minden gondját, 'baját és bűnét jól

es

az egyetemes
egyháznak
is. 10 esztendőn
keresztül
volt a tiszai egyházkerület
lelkészi főjegyzője
s osztályrészéül
jutott
az a
legnagyobb
kitűntetés,
ami magyar
evangélikus lelkészt érhet, hosszú ideig volt il
Magyar Evangélikus
Lelkészek
Egyesületének elnöke, majd haláláig örökös tiszteletbeli elnöke.
Sok tálentummal
megáldott
gazdag lelkipásztori
életéért
áldjuk a kegyelem
Istenét s hisszük,
hogy
Isten
szinröl-szinr e
megmutatta
néki azt, amit egész életében
hirdetett
s ahová fáradt szívvel és megrokkant testtel vágyott.
Joáb Olivér

t

Torkos László,
a százéves költő.
"Hosszu évsor nyomja válJát,
Száz esztendőt emlegetnek ;
Elég volna hagyománynak,
Elég volna történetnek, .. "
(Aranv jános.)

. Torkos

Lászlá szülőháza Kőszegen.

ismerte s ez a nép társadalmi
különbség
nélkül
ío szívvel fogadta lelkipásztorának
sokszor kemény és szigorú tanítását.
Ezenkívül igen tevékeny részt vett városának
és
megyéjének
életében
s egyházunknak
ott
is becsülést és tiszteletet
szerzett. Nyíregyháza egész társadalma,
felekezeti különbség
nélkül, ma is úgy gondol Paulik Jánosra,
mint derűs lelkű, sokszor kemény és mégis
• jóságos tanítójára.
A hatalmas
nyíregyházi
egyházközség
lelkészének
lenni igen sok erőt és rnunkát
igényelt, Paulik János mégis tudott adni az
erejéből
és munkájából
egyházkerületének

.Ismert
közrnondás
szerint
jeles, nagy
embereit
csak az a nemzet
érdemli
meg,
amelyik meg is tudja azokat becsülni. Tehát
életük folyamán tiszteletben
tartja őket, tanításaikat
megfogadja,
nemes
példájukat
követi; haláluk
után pedig kegyelettel
őrzi emléküket
és hátrahagyott
szellemi
kincseiket,
mint szent örökséget
őrzi és
megbecsüli.
Magyar
nemzetünknek
is volt
már ezer éves története
folyamán
számos
kiváló,
hírneves
fia, akik érdemesek
arra,
hogy állandóan emlékezetben
és tiszteletben
legyenek az utódok előtt. Hazánknak
ilyen
neves fia és irodalmunknak
kiváló
alakja
volt a nem régen elhúnyt
Torkos Lászlá,
kinek emlékét óhajtom felújítani
a Harangszó Naptár olvasói előtt.
Ez az esztendő
Torkos László munkássag ának jubiláris
esztendeje
volt. A Gondviselés az
kíváltságos
kegyeltjét
100 évvel jutalmazta.
Csodálatos
testi épségben és
szellemi frisseségben
érte el a mathuzsálemi
kort. Kevés ember él száz esztendeig.
Még
kevesebb költö ... Az emberi lét sorsszerűségének
talán legnagyobb
csodája
az, ha
egy ember kortársait
messze túlélve,
újnemzedékek,
újvilág
közepette
állhat rég
. letűnt korszakok
élő tanujaként.
Még megérte a számára
úgy 'a f ővárosban,
mint a
vidéken
különféle
irodalmi
társaságok
által rendezett
ünnepléseket.
Mintha
csak
ezekkel akarta
volna a Gondviselés
[utalö
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mazni Torkos
Lászlónak
a nemzete
életé, ben szerzett
érdemeit.
De alighogy
az ünnepi beszédek,
ódák
elhangzottak,
rövid
idő multán megjelent
ágya mellett a nagy
kaszás
és elvágta drága életének fonalát.
1939. március 15.-én húnyta
le fáradt szemeit. *) Sajnos, nincs már az élők között Torkos László, a neves patriarka-költő;
immár
csak szellernalakja
van köztünk.
Torkos
László életével nem egy ember, hanem egy
egész kor élete zárult le. Az a
tíz évtized
pedig,
amely
az
ilyen értékes élet időbeli meghatározása,
a halál pjllanatától
is gazdagon
beszédes
nyitott
könyv, . amelynek
lapjain valami egészen különleges
jelentőséget nyer életének tanítómérlege: hogyan
lehet és hogyan
kell a látszatok .szövevényéböl
a harmónia
aranyszálait
létrehozni.
Sírján
hervadozíí.ak
a
virágok,
ezüstpókháló
von fátyolt a röt levelekre. Elment Ö
is a többi jelesünk
után, akik
megcsinálták
a hidat a mult és
jelen között; kiket még a magyarabb
mult hagyott
nekünk,
sorra hagyták
el e földi tereket. Az az egy-kettő,
aki még
itt lézeng köztünk,
bizonyára
az is elkívánkozik
már ebből a
felfordult,
egyáltalán
nem vonzó világból.
Elment
Torkos
László, de tisztelőinek
iránta
érzett szeretete
olyan, mint az
örökzöld
évelő növény,
melynek nincs hervadása.
Ez a szerény megemlékezés
is ennek az elmulást és változást nem ismerő tiszteletnek
és
hódolatnak
megnyilvánulása.
Torkos
László
az ősrégi,
hírneves ócsai és enesei Torkos családnak
egyik kiváló,
a magyar
írodalmi
életben
elévülhetetlen
érdemeket
szerzett
tagja. A
Torkos-család
ősi fészke a Győr szab. kir.
várossal
ma egy közigazgatás
alatt
álló
Révf alu, aKisduna
balp artján, Györrel
állandó közuti vashíddal
összekötve,
Itt ma
is áll az ősrégi Torkos-kastély
és szomszédságában az újabbszerű
úri kúria nagy gyü*) Az isteni kegyelemnek szinte szimbolikus jele,
hogy Torkos László. aki egész életéri a Petöfi-kultusz
láklyahordoz6ja volt, - éppen március iö-én hunyt el.

mölcsössel körülvéve. A várszerű kastély jelenlegi tulajdonosa:
Torkos Ferenc mérnök,
a közelmultban
. stílszerűen
restauráltatta.
A Torkos-család
története
Györ történetének is egy darabja, sőt a magyar nemzet történetének
'egy mozaikja.
A XVIII -ik
században még nagyon népes a Torkos-család Győr városában;
de Ihivatásuk később
több családtagotelszólít
az ország más megyéibe, sőt külf'öldre
is. Időnként
azonban

t

Torkos

László, a 100 éves költő.

visszatértek
többen az ősi f'öldre. Az életpályák közül, alig volt olyan, melyen a család valamelyik
tagja meg nem örökítette
nevét.
Az irodalom,
tudomány,
művészet
vagy a hadászat
terén egyaránt
kitűn1:ek.
Volt közöttük főispán, alispán, magasrangú
katona, jószágkormányzó,
evangélikus
püspök, bibliafordító
és martírhalált
halt hős
vitéz. Torkos Károly evangélikus
esperes, a
Bach-korszak
alatt -lelkesítö
beszédeiért
martírhalált
halt, stb. Torkos Lászlo, a száz
éves költö nevéhez füződik a Petőfi Társa-
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ság megalapítá
a. Mint ilyen, a Petőfinagydíj tulajdonosa
lett.
Torkos
László a költö
1839. okt. 2.-án
született
Kőszegen. Magasabb
iskoláit Sopronban kezdte, itt volt teológus is. Ebben az
időben harcos vezére az ifjúságnak,
akik
még
a Bach-korszak
elnyomatásaival
is
szembeszálltak.
Mint kitűnő diák, 1859-ben,
ösztöndíj
birtokában,
a halléi egyetemre
mcgy, hol buzgón hallgatta
az akkori híres
professzorok
előadásait.
Németországi
élményeit "Az én zarándokútam"
című mun-

emléket
az 1922-ben elhalt áldott
emlékű
teleségének.
Filozóf ikusan zárkózott
életének látóköre
szinte
felmérhetetlen.
90-ik
születésenapja
alkalmával
a Petőfi Társaság
tiszteletbeli
tagj ává választotta.
95 éves kor ában fordította
le Kapi Béla püspök felké-,
résére. a híres Cerhertit Pál német egyházi
szerző néhány énekét. Legutóbb a világ legszebbnek
tartott
költernényét:
a Szepietnber végén-t fordította
le németre.")
Itt említjük meg csodálatos
rnemó r iáját, hogy t. i.
valamennyi
versét és egyéb mrygyar verseket is könyv nélkül tudta, A
Gondviselésnek
különös
ke. gyeltjéül
állott a mai kor embere
előtt,
aki rnathuzsálerni
korában
is, a szellemi frisseség
teljességével
és üde kedéllyel
'cérkedhetett.
Föntebb
már szólottunk
izzó .hazaf iság áról.
Hazafisága
mindenekf'eletti
volt. Ez végig
kísérte egész életén és az a tűz
volt az, ami még a száz éves
költö
csodálatosan
friss szellernét is dalra tüzelte
ott fenn
a budai rózsadombi
othonában,
- Ipolyság
visszatéréseker.

Torkos
Lászlónak
utol
éveiben többször
voltak
derüs
A Torkos.csetéd
ösi györi háza,
pillanatai,
amelyeket
humo ros
ahol a költő gyermekkorát
élie.
rigmusokban
örökített
meg. A
többek
között
az
a
poémája,
amelyet
egyik
kájában
örökítette
meg. 1862-ben tér haza
kis dédunokája,
Torkos Feri születése alkalés itthoni pályafutását
mint
a budapesti
mából írt. Ha a "Vég" árnyékát
látta, ezt
evangélikus
főgimnázium,
majd az állami
is megénekelte
ilyeténképpen:
"Egymásután
felsőbb leányiskola
tanára kezdi meg. Köllehanyatlik
Testem minden ereje: Fülemben
tói írói, nyelvészeti
munkássága
kötetek re
a hang el reked, Szemem 'köddel van tele.
ter jed.
A száz éves költö munkásság ának, iroGyenge lárnab ingadozva
nehézkes en vánszorog, Nem marad már semmim épen S
dalmi értékeinek
élő és mindennél
jobban
én még mindig itt vagyok."
beszélő bizonyítékai
azok a sikerek,
amik
már egészen korán is, szinte fiatalkorában
A Torkos-centenáriumnak
volt egy kedérték. Igy például Arany János kitünő bíves, nemes irodalmi mozzanata:
az a mozzanat, amelynek
1939. január lO-én, a győri
rálata Torkos
L. pályaművéről,
. amelynek
Városháza
disztermében
összegyűlt
óriási
díját aranyakban,
Arany János kezéből vette
közönség
tanuja volt. A györi dr. Kovách
át a halléi egyetemi hallgató.
1875 óta tagja
Pál Irodalmi Társaság az aggastyán
költö
a Kisfaludy Társaságnak.
Nagy sikert aratiszteletére,
a rádió által is közvetített
műtott már öreg korában
műfordításaival
is.
soros diszközgyűlést
rendezett,
amely örökNevezetes
működést
fejtett
ki a magyar
ké emlékezetes
marad az előtt a közönség
verseimélet
terén
s nemes
költészetével
előtt, amely tanuja vagy hallgatója
lehetett
mindig a tiszta magyar
nyelv és a tiszta
ennek a felemelő,
magasztos
ünnepségnek.
magyar erkölcsök harcosa volt. 84 éves karában jelenik meg "őszi Harmat Után" c.
*) Az akkor már félvak költő a verseket ugy fordiverskötete
és "Leg! ájdal masabb emlékeim"
totta, hogv leánya azokat két-háromszor a fülébe olvasta.
Megri\gzitésüket pedig legtöbbnyire írógéppet végeztette
c. munk ája, rnelyben megrázó
módon állít
diktálás után.
.
ó
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res szabadságharc
után Isten kegyelme
rájuk is f elr agyog tat ta a szabadság
fényes
napját 1919. július 2.-án. Azóta Finnország
a világ legszabadabb
állama, ahol az emberek élnek a szabadsággal,
de sohasem élnek azzal vissza. [gaz, 'hogy a szabadságharc
után is több százezer finn testvér
maradt
még idegen járom alatt, akiket szeges drót-o
tal meghúzott
határ választ el testvéreiktöl. így tehát abban is megvan a két testvér
sorsközössége,
hogy mindegyik könnyezhet

Az inkeri
is, imádkozhat
is, vér ezhet
sinylődő véreiért.

is

merése mindmegannyi
boldog élménye
az
egymás nyelvét tanuló testvér-nép
fiainak.
A finn-ugor
nyelvek rokonságát
két f'öcsoportba
oszthatjuk.
Beszélünk
alaki és
anyagi rokonságról.
Mindegyikre
bőven találunk példát az összehasonlító
nyelvtudomány segítségével.
Alaki rokonságon
értjük a két nyelv azonos felépítését,
szerkezeti megegyezéseit.
Az anyagi rokonságot
pedig a nyelv anyagának
a szavaknak
azonos eredete tárja fel. Ma már több mint

orosz-finn

rabságban

Nyelvrokonság.
Ez a többi rokonságnak
fáklyája
és tűzpróbája.
A közös bölcsőben
született
anyanyelv a két nép életében az a szent és drága örökség, amely a többi rokonságot
részben megmagyarázza,
részben életrekelti.
Ez
a nyelvrokonság
nem azt jelenti,
hogya
finn és magyar testvér minden különösebb
nehézség nélkül megérti
és beszéli egymás
nyelvét! A több évezredes különválás
idején
mind a magyar,
mind a finn nyelv olyan
fejlődésen ... és annyi változáson
ment
át,
hogy egymás nyelvét ma mar csak akkor
értjük
meg, ha megtanuljuk.
Ha azonban
egymás nyelvét tanulni
kezdjük,
egymás:
után tárulnak
fel előttünk
csodálatos
kapcsolatok
és hasonlatok,
amelyeknek
felis-

határ.

ezer szótöröl
kimutatható
a kétségtelenül
azonos eredet. A mindennapi
nyelvhasználatban
megnyilvánuló
rokonságot
tünteti
fel az itteni százalékos
táblázat.
A mai magyar
nyelvben
eredeti
88.4 %
közös finn-ugor
szó
3.4
szláv eredetű
latin
germán
török
egyéb
és ismeretlen

2.8
1.5
1.0
3.0
A lélek rQ~o!Ís~ga.

Ismerjük
ezt a magyar
közmondást:
a
lélek tükre a szem. Ezt a közmondást
az
egyes népekre
így módosíthatnánk:
a nép
lelkének tükre a nép nyeve. Ha pedig meg.állapítottuk,
hogy a finn és magy.ar nyelvek
egymásnak
édestestvérei
ennek a megállapításnak
természetszerinti
következménye
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a két nép lelkének rokonsága.
Erről a rokonságról
az beszélhet joggal, aki mindkét
nép lelkét és nyelvét ismeri. Akik erre a
tanulmányozásra
rászánják
magukat,
azok
előtt csodálatos
világ tárul fel. Csodálatos
rokonságba
csendül össze a két nép lelke
a legkisebb,
hétköznapi
dolgokban
épúgy,
mint az általános lelki tulajdonságokban.
A
többek között például a finn nép is époly
csendes és hallg atag, mint a magyar
paraszt. De ha szíve kinyílik valaki előtt, a
finn nép is époly barátságos
és őszinte,
mint a magyar.
A szláv népeket
jellemző
alattomosság
és a germán
népeknél
kiütközö szögletesség,
darabosság
vagy durvasággal párosult
erőszakosság
mindkét nép
lelkéből hiányzik.
Öröm és bánat mindkét
nép lelkéből dalban tör elő. - Közös vonása mindkét nép lelkének a vakmerőségig
menö bátorság.
Bizonyára
kevesen
tudják
azt, hogy Gusztáv Adolf svéd király nagy
hadjáratában,
amelyben a nagy hadvezér
a
nérriet császári seregeket
saját életének feláldozásával
leverte,
az úgynevezett
"svéd
oroszlánok",
Gusztáv
Adolf testőrei
tulajdonképen
finnek voltak.
Ök voltak a svéd
hadsereg
legbátrabb
katonái,
ök harcoltak
legkitartóbban
az evangéliom
ügye mellett.
Németországban
ebben a névben
maradt
fenn emlékük: "die Hakkapelitaner."
Ennek
a szónak a magyarázata:
"hakka p alle" magyarul ezt jelenti: "üsd a fejit!" Úgy látszik a bátor finn katonáknak
ez volt a csatakiáltásuk.
Nem nehéz
ezzel összhangba
hozni a hasonlóértelmű
magyar
csatakiáltást: "Csak a fejit! ... " - Végül nem szabad említés nélkül hagyni a sokat emlegetett magyar vendégszeretet
mellett a finn
vendégszeretetet
sem, amely semmiben sem
marad a mienk mögött. Finnországban
bármelyik háznál rögtön megérezzük
azt, hogy
rokonoknál
vagyunk,
akiknek háza is, szíve is nyitva áll a magyar testvérek
előtt.

~
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Hitrokonság.
Nem szabad megfeledkeznünk
a hitrokonságról
sem. Ez a rokonság
különösen
minket, evangélikusokat
tölthet
el őszinte
örömmel.
Finnország
'lakosságának
98 százaléka evangélikus.
Ha tehát mi mint magyarok
többen vagyunk
is a három
és fél
milliót kitevő finn testvéreinknél,
ők viszont
többen vannak,
mint evangélikusok.
Mily
felemelő érzés lehet az számunkra,
magyarhoni evangélikusok
számára, hogy van egy
evangé'Jikus
ország,
ahol a felekezeti
torzsalkodás
ismeretlen
fogalom;
van egy ország, melynek fiai nemcsak névben, hanem
szívben is evangélikusok;
van egy ország,
ahol a szíveket ma is az ősök hite hevíti;
van egy ország,
ahol a templomok
egész
éven át televannak;
van egy ország, ahol a
legnagyobb
úr az Isten;
van egy ország,
amelynek élő és uralkodó
feje a megfeszített és feltámadott
Krisztus ... és ez az ország a mi finn testvéreink
országa.
Megérezzük-e ennek a rokonságnak
öröme mellett annak elkötelezését
mi magyar evangélikusok?

*
Befejezésül
hadd kérdezzük
meg, hogy
mi hívta a két testvér-nép
köz öttí rokonság érzését életre és mi erősíti ezt az érzést
állandóan?
Talán a tudományos
kutatások
eredményei?
Talán az összehasonlító
nyelvtudomány
hatalmas
erőfeszítéssel
végzett
bámulatos
munkája?
Talán egyes égószívű
apostolok
szövétnekgyujtása
? Talán a sorsközösségre
való reádöbbenés?
Bizonyára
mindez közelebb vezette egymáshoz
a két
testvért.
Végeredményben
azonban
észre
kell vennünk, hogy a leghatalmasabb
rnozgató erő Isten Szent Lelke. Isten fogta meg
a két testvér kezét és tette egymásba, hogy
ezután el ne eresszék egymást, hanem közösen dolgozzanak
és közösen
imádkozzanak.
Dr. Győrffy Béla.
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BOLOND.
Vasi csendre rákukorít a voros kakas
és hat faluban ébred föl a 'lelkiismeret
és hat fecskendő vágtat porbabújva, hogy
megleple a házakat evő nyári végzetet.
Hat fecskendő és százannyi ember szorie
és kevert sikollyal, verejtékkel a vizet,
égő állatok rohannak gyötrő fáklyáikkal
hogy megmutassák a kínt mitiáenkinek.

Mindenkinek
lángol valamije: háza, kezle,
hite, hogy így büntet az isteni harag,
herengok nyögnek, kutakban hörög a csó,
a füst szoknyája eltakarja a lábakat,
melyek tipornak szivet, házat és asztagot,
csak egy asszonyt nem tud lebírni a vész:
Bolondnak hívták, ő józanul szoptetott
és kiváncsin nézte: megőrültek a józanok?
Bakó József.

A magvető.·
•

Mádi -Antal mégegyszer
végignézett
a
frissen bevetett
búzatábl án, húsz hold egytagban. Mádi nagy gazda volt a falubeliek
szemében,
kétszáz katasztrális
hold Torontálban.
A termőföld
legkiválóbbja,
csupa
televény,
amit belevetnek
arannyá
válik,
terített
asztal, amíg a szem ellát.
Mádi Antal a föld szerelmese
volt, ott
311t az est szürkületében
és nézte a földet,
meghatottan,
fátyolozott
szemekkel.
A szigorú önfegyelmet
tartó
ember, most Icemeli kalapját,
vonásai elsimulnak,
f ejhaitóan, összekulcsolt
kezekkel
imádkozik.
A
hold reá veti ezü tös sugarait
a földre köröskörül
csend és nyugalom.
Aztán felült a lovára, és lassan poroszkalt
hazafelé.
Valamikor
régen így lovagolt
az édespia
mellett, hazafelé a földekről,
még jól emlékszik minden szavára. Akkor arra kérte
az apj át, hogy irassa be a g imnáziumba,
tanulni szeretne.
Az apja nem felelt mindjárt. Egy kis ideig szótlanul lovagoltak
tovább, végre megszelalt
az apja: - nem lehet fiam. - Miért nem édesapám?
Engedjen tanulni, nagyon szeretnék,
lássa a Gergely is megy, pedig azok szegények,
megsem sajnáljak
a költség et. - A fiú könynyezett. Nem a költségről
van itt szó
fiam, hanem a földről,
erről a drága j ó
földről, ezt a földet szeretni
kell. Első a
föld, azután jön minden más, maradj
hű
ezekhez a rög ökhöz. A gimnázium
elrabol
tőle, hűtlen leszel hozzá, a föld egész embert kiván. - Mikor látta, hogy a fiú sír,
azt mondta: - Könyveket kaphatsz,
arrienynyit csak akarsz, beszélek
a tanító úrral,
hozassan
a városból
neked valót, azokból
műve16dhetsz.
Másnap
azt mondta
az
.apja: elmegyünk
a vásárba, velem jösz Anti,
veszek neked egy lovat, választhatsz
magadnak kedvedre valót, mást is veszek fiam,
nem sajnálok
én tőled semmit. Mikor
egyedül
maradt
a feleségével,
akkor
azt
mondta: búsul a gyerek, tanulni szeretne, de
én nem engedem, nem engedi a birtok, hűtlen lenne hozzá és ,hozzánk is. Más társaság-"
ba kerülne, rninket pedig elkerülne, szégyelne bennünket,
tudatlanoknak
tartana. Bizony
édes feleségem
ez már így van, tudok rá
példát. Most egy kicsit búsul, de majd be1etörődik,
megtanítom
a földe-í szeretni,
a
fiamat nem adom oda a tudománynak!

Mádi Antal elmosolyodott
ennél a gondolatnál, ő megtanulta
a földet szeretni, és a saját fiára gondolt,
aki ebben az évben érettségezik.
A fiában kárpótoita
önmagát, eszes, könnyűfelfogású
gyerek volt
a fia, valóságos
könyvmoly,
Terve az volt,
hogy fia gazdasági
akadérniát
végezzen,
hadd művelje meg jobban ezt a drága jó
földet. Mádi nem volt maradi ember, szerette az újításokat,
szaklapokat
járatott,
nemesített
és mindig eredményesen.
Milyen
jól elrendezte
a dolgokat
a fiával kapcsolatban, szinte látta rnint képzett
gazdászt
hajnalban
kilovagolni
a csépléshez.
szinte
hallotta
szakszerű
intézkedéseit.
Mádi
Antal jókedvűen
lovagolt be az udvarába.
A tavaszi munkálatok
elfoglalták
Mádi
nagygazdát.
Reggeltől-estig
kint tartózkodott a földeken, nyomában
a napszámosoknak, béreseknek.
Kukorica és burgonya
kapálás idénye volt éppen, a répaföldön
is
dolgoztak
javában,
ahonnan
éktelen silcoltozás, kiabálás hallatszott.
Mádi gyors léptekkel sietett feléjük,
a rnunkások
kapálás helyett két verekedő legényt fogtak körül, csunya szavak, kárornkodások
röppentek el a mosdatlan szájakról. - Mi van ott
hé-é-é?
kiáltott
feléjük
Mádi Antal.
Hangja olyan volt, mint az őserdők 9roszlánj
Az emberek
szétrebbentek, sietve
folytarták
munkájukat.
Csak Bálint Andris
térdelt még mindig Molnár Jóska rriellén,
fojtogatta,
dühe nem ismert határt.
Mádi
Antal egy lépésset mellettük
termett,
szónélkül megmarkolta
Andris g unyáját a tarkója alatt és a levegőbe emelte, csak úgy
egy kézzel, ott jól megrázta
és a közelben
álló szénaboglyához
vágta. Nem lett semmi
baja, feltápászkodott
és megállt
egy helyben, nem mert
mukkanni
sem. Az előbb
még nagy legény volt, tíz ember sem bírt
vele, most egyszerre
egészen kicsi lett, rémülten nézte a gazdáját,
nem súlt-e rá a
hatalmas
ököl. Úgy érezte, hogy a vihar
előtti csönd pillanatait
éli. - Mádi Antal
összehúzott
szemekkel nézte; aztán nyugodt
hangon szólalt meg. - Rongyember
vagy
Andris, szedd össze a sátorfádat
és takarodj haza, de azonnal. Az én portárnon
garázda verekedő
és káromkodó
ember nem
maradhat,
ezt megmondtam
már akkor, mikor 'megfog adtalak, - hátat fordított
neki
áé,
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és a munkások után indult. Andris megsemmisülten állott egyhelyben, tudta, hogy akit
Mádi Antal el'kerget,
azt már senki többé
föl nem fogadja a faluban. Kétségbeesetten
kiáltott
utána: Gazduram!
Álljon meg
gazduram!
Mádi visszafordult.
Mit
akarsz? - Andris fejhajtva
ment eléje. Megkövetem
szépen, ne kergessen
el, bocsásson meg az egyszer, igérem, rendes ember
leszek. - Jól van, -' mondta Mádi röviden,
-- menj és folytasd a munkádat.
- Andris
bűnbánói
ag ment oda Jóska mellé, ott feküdt a kap ája, felvette és munkához Iog ott.>
Egy darabig
szótlanul
dolgoztak
egymás
mellett. Andris csendes hangon szólalt meg.
- Ne haragudj
Jóska, bekülj ki velem, -'mondta munka közben, - nem vagyok én
rossz ember, csak szörnyű indulatos,
hirtelen haragú,
de fogadom
Jóska, hogy más
leszek. Majdnem
elvesztettem
a kenyeremet, pedig beteg az édesanyám,
mégis elment mosni, az apám tíz év óta nyomja az
ágyat. Hogy miért? Tudod ugyis Jóska, az
egész falu -tudja, iszákos, durva ember volt,
szegény
anyám annak a nyornorékja,
nagyon verte. A jó Isten megsokaita
és most
ott
fekszik
tehetetlenül,
szélütötteri,
az
anyám zokszó nélkül
ápolja, eteti és napszámból nevelt fel bennünket
az öcsémmel.
És én olyan rongyember
vagyok,
ilyen
durva, az apárnra
fajzok.
Nem! Nem és
százszor nem! Nem verekszem,
nem káromkodom
többé soha! Olyan
akarok
lenni,
mint te vagy Jóska, békülj ki velem kérlek és legyél a barátom,
segíts a. jószándékomban.
Jóska
felegyenesedett,
úgy
érezte, hogy szédűl, az egyik kezével a kapára támaszkodott,
a másikkal
kigombolta
az ingét és szétnyitotta.
Kék és zöld véraláfutások
éktelenkedtek
a rnellén, a válla
pedig dagadt volt. - Nem haragszom
András, de ha ismét elfog az indulat, jusson
eszedbe ez, amit itt látsz amellemen
és az
is, hogy nem virtus a gyengébbet
ütlegelni,
I
hát erre gondolj András, ha elfog a dűh. _
Itt a kezem, szívesen megbékülök.. - A két
kéz megszorította
egymást,
ebben a pillanatban egy harmadik kéz fogta át a kettőt.
Úgy legyen mondta Mádi Antal, ki
a hátuk mög ött hallgattabeszélgetésüket.
Jóska ismét kézbe vette a kapát, de ahogy
a földbe akarta vágni, utána zuhant eszméletlenül. Mádi átnyalábolta
a vézna legényt
mint egy gyermeket
és a szénaboglya
tövébe fektette;
egy kis bort erőltetett
a szá-

jába, megvizsgálta
a dagadt
vallat, utána
megparancsolta
Andrisnak,
hogy hordjon jó
sok szénát a kocsiba, f og jon be. A beteget
ráemelte a puha szénára, letakarták.
Andns
is a kocsiderékba
gubbaszkodott,
Mádi felült a bakra és a faluba hajtott az orvoshoz.
Mádi útközben
hátrapillantott
a betegre
és mélyen
meghatva
látta,
hogy Andris
imádkozik,
fogadalmat
tesz a jó Istennek
és Mádi tudta, hogy ezt a fogadalmat
meg
is tartja
Andris.
/
Mikor
Jóska
felgyógyult,
könnyebb
munkára
osztotta
be a ház körül,
hogy
megerősödjék.

:;:* *

Júniusba jött haza Anti a jeles érettségi
bizonyítvánnyal,
amit azután átnyujtott
az
édesapjának.
Az apja kezetszorított
a fiával, férfi a férfivel.
Az ifjú éppen olyan
nagy szál ember lett, mint az apja, mindenkinél nagyobb a faluban. Testa'lkata
az apjához hasonlított,
nagy- erejét is tőle örökölte, csak a szeme volt kék, mint az édesanyjáé és a szelíd természete.
Mádi Antal
lázadozott
emiatt magában,
mif éle gazdatiszt lesz ebből a szelíd fiúból,
hiszen ez
még tisztességesen
lehordani
se tud senkit.
Most történt
először, hogy gáncsolta
a felesége természetét,
nem gondolt arra, hogy
ennek az áldott, türelmes
feleségnek
köszönhette
az ő boldog
nyugalmas - családi
'
életét. Ebbe
az asszonyba
belekötni
-nern
lehetett, "ahögy akarod, ió uram", - szokta _mondani, bármilyen
cudar hangulatba
jött haza, az asszony szeliden csitította. Ennek az asszonynak
türelme volt és szíve.
A cséplési
munkálatok
megindu'ltak.
Mádi már ko ra hajnalban
kint volt a gépeknél, az arató munkások
raja serényerr dolgozott, a gépek nyeltek a kévéket és záporkent szórták az aranyszínü
búzát a zsákokba. Mádi Antal alig győzte jegyezni, közben az utat kémlel te, várta a fiát, hogy felváltsa s mivel még mindig nem jött, elhatározta, hogy ha kihozzák az emberek regg elijét' haza lovagol,
megnézi
hol van' a
gyerek. Lóra ült, otthon megállt a konyha
ajtó előtt. - Hol van Anti? - kiáltott be
nyersen. Eszter asszony felijedt a nem várt
hangra. - Az Anti? kérdezte
csodálkozva. Én bizony nem tudom, talán a
kertben van a nagy diófa alatt. - Hm, Mádi kemény léptekkel
ment a kert. felé. A
félszázados
diófa lombjai
földig hajoltak,
rnint egy hűvös lugas takarták
el a nagy

"
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könyveit
és a padra helyezte.
Mádiné
a
kerek asztalt
és padokat,
melyek
alatta
szolgálólány
után jött, ki nagy tálcán hozta
álltak. Anti az asztal mellett ült és egy ív
a .regg elit. Az asztal körül ültek. Anti felfehér papír fölé hajolva írt.
Tolla gyors
állt, így mondta el az imát, lehajtott
fejjel
\ iramban szántotta
a papírt, körü'lötte könyhangtalanul
mondták utána. Mádi lopva nézvek és sűrűn teleírt papírlapok.
Az ifjú elte a fiát, úgy állt ott, mint egy magas jemélyedve
rótta a sorokat,
szelíd kék szegenyefa, sudáran, szélesvállúan,
izmosan, arméből tudás sugárzott,
magas homloka möcán áhítat, szelíd szemeiben
jóság, magas
.gül özönével jöttek a gondolatok,
- aratás,
cséplés és a lázas munka körülötte
P - Minhomlokán
értelem.
.
Kellene valaki a cséplésnél, aki jegyezné
den távol állt most tőle,
most a tudomány
kincsestárházában
búvárkodott.
Mennyi
a 'zsákokat,
=-mondta
Mádi, fel sem nézve
csészéjérő!.
Marika
lelkendezett:
Majd
csillogó drágakövet
talált, lelke szomjasan
kutatott.
A tudományos
fejtegetések
'lefogén, apukám, vigyé1 ki engem, majd én jegylalták egész gondolatvilágát.
Mádi
Antal
zem. ~ Hogyisne, ,te kis csitri, anyád melközvetlen
a kerítés mellett
álló nagy
fa
lett a helyed, elég dolga van szegénynek,
maradj csak itthon, kislányorn. - Anti fellombjai között' nézte a fiát, fájdalmas
sóhajt nyomott el. Eszébe jutott az édesapja
ocsudott,
arca lángbaborúlt.
- Szégyellern
magamat édesapám, hiszen nekem már hajmondása: "nem adom a fiamat a tudománynalban kellett volna kimenni a csépléshez.
nak, hűtlen lesz a birtokhoz".
Oe hátha a
birtok érclekében
dolgozik
most is, hiszen
- Megfogta
apja kezét: - haragszol
rám,
gazdásznak
készü!. Reménykedve
néz~tt az
édesapám?
Megérdemlem.
Nem <haragszom, fiam. Szedd össze az írásaidat.
addig
asztalon {ekvő könyvek címlapjára,
feltette
szemüvegét,
egy nagy könyv fekete táblá, befogok.
- Marika leszedte
az asztalt
és
jának aranybetűjére
esett a tekintete,
elolbement
a konyhába
segíteni
az anyjának.
vasta. Teológia.
Mel'lette
a jól ismert
Az aratómunkásoknak
készült az ebéd, két
szolgálóleány
dúdolva
hámozta
a burgo<könyv, a biblia feküdt. A sűrűn teleírt fehér lapok egyikén ez a cím volt: A magnyát a jó gulyáslevesbe,
egy másik asszony
kőttest
dagasztott.
Mádi és fia kocsira
ülvető. Mádi Antal
majdnem
összerogyott
felindulásában,
a fia papnak készü!. - Mi
tek, a lovak gyors iramban
futottak.
Apa
lesz a drága jó földekkel. mi lesz a birtok:
és fia hallgatagon
ültek s a lovakat nézték.
kal? - Úgy érezte, egy vasmarok
szorítotMádi szólalt meg végre. - Ez az Imre, a
ta össze a szívét ... - !Egy pillanatig
tartanítóék
fia, igen legyeskedik
a mi Maritott az egész, vallásos lelkének
meleg érkánk körül, vetted észre, Anti? - Anti elmosolyodott.
Az Imre jó gyerek édesapám,
zése a szívéig hatott, a vasmarok
engedett.
Gyötrő
töprengéséből
csilingelő
kacagás
szorgalmas,
becsületes,
együtt tanultunk,
jó
verte fel, aztán két lágyöle16
kar fonta át
barátom,
szeretem,
ha szegény is, az nem
a nyakát: - Apukám, mi baj? - kérdezte
baj, van Marikának
elég. - Aztán milyen
ijedten a feldult arcot látva. Mádi megölelte
pályát választott
az Imre? - kérdezte Mádi.
a kisleányát,
úgy fogta
karcsú
alakját,
- Együtt megyünk a gazdasági akadémi ára
mintha attól félt volna, hogy valaki elveszi
Magyaróvárra,
fejét elfordította,
hogy apja
ne lássa meg a fájdalmát.
Oe az apja meg-:
tőle. Igaz, hogy a fia volt a bálványa, a fia
körül forgott
minden gondolata,
szeretete,
látta. - Aztán jól meggondoltad
Anti, igazán g azdász akarsz lenni? - Apám kívána fia, kit már a bölcsőnél
egybekapcsolt
a
sága parancs
énnekem.
Pedig fiam én
birtokkal.
A lányka csak egy virágszál volt
mégis csak más pályára szántalak.
- Anti
a szemében, dísze, öröme a 'háznak, mikor
hirtelen
szembefordult
az apjával, egymás
így a nyári .szünidőben
haza jön a nevelőszemébe
néztek,
a parancsoláshoz
szokott
intézetb61, betölti a házat üde dalolásával.
fekete szemek megenyhülten
néztek a szekacagásával,
csupa derű és napsugár
az
lid kék szemekbe,
szeretet
és jóság sugáregész lénye, virágszál, melyet majd egyszer
zott belőlük
mindkét
részről. Az Imre
jön valaki és elveszi tőlük. így gondolkoiratkozzon
be a gazdasági
akadémiára,
lezott eddig a lányról, rnost azonban minden
gyen gazdász,
majd benősü! hozzánk.
Te
máskép alakult.
.
pedig fiam a teológi ára fogsz beiratkozni.
Mariska megfogta
apja kezét és bemen- Édesapám! - Anti az apja keze' után katek a kertbe. Anti felállt apját üdvözölni,
pott és az ajkához vonta.
aztán nagy gonddal szedte össze az írásait,
ö
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Az évek múltak.
Egy vasárnapon
szorong ásig megtöltötték
a falubeliek
a templomot. Az újonnan megválasztott
fiatal lelkész, ifj. Mádi Antal fogja ma először az
igét hirdetni.
Istentisztelet
után pedig esketni fogja Marikát
és Imrét. - A szószéken állt a fiatal lelkész, minden szem rajta
csüngött,
magas férfias alakján,
hittől sugárzó szemein és Istentől megáldott
tehet-

séges beszédjén.
Mádi Antal az apa, ott
ült a legutolsó padban, a fiát nézte, a magvetőt. Magvetőnek
szánta már a bölcsőjében, de az ő fia a magvetésnek
a jobb részét választotta.
A legnemesebb
magot, a
hitet hintette az emberi lélek talaj ába. Mádi
Antalnak
barázdás
arcán a hála könnyei
gördültek
végig, hogy az ő fia az Urat szolgálja.
Biró Gyuláné.

Számok beszéde.
Az evangélikus

egyház világ helyzete.

Keresztyén felekezetek:

Evangélikus
egyházunk
egyike a legnagyobb
keresztyén
egyházaknak,
mert híveink száma kereken 85 millió. Az alábbiakban közöljük
az evangélrkusság
világrész ek
és országok
szerinti megoszlását:

Római katolikus (Francia, Olasz,
Spanyol,
Lengyel,
Magyarország
és Délamerika)

340,000.000

Görögkeleti
(Oroszország,
béria, Balkán,
Kisázsia)

150,000.000

E,uópa:

Evangélikus
(Németország,
Északi országok,
Északamerika) -

41,500.000
6,300.000
3,600.000
3,400.000
2,800.000
1,100.000
1,000.000
1,000.000
900.000
600.000
400.000
400.000
20,000.000
500.000
1,100.000
500.000
50.000

Németország
Svédország
Finnország
Dánia
Norvégia
Lettország
Észtország
Oroszország
Lengyelország
Magyarország
Románia
Többi országok
Északamerika
Délamerika
Ázsia
Afrika
Ausztrália
Összesen:

85,150.000

A világ vallá~ai:
Keresztyén
Kínai vallás hívei
Mohamedán
Hinduista
Buddhista
Fetis imádó
Felekezetnélküli
Zsidó
-

720,000.000
450,000.000
250,000.000
240,000.000
200,000.000
94,000.000
40,000.000
16,000.000

Szi-

85,000.000

Anglikán
(Anglia
és a gyarmatok)
Református
(Anglia, Hollandia,
Svájc, Magyarország
Északamerika)
Egyéb keresztyén
Északamerika

40,000.000

és
40,000.000

(Anglia,

Külmissziói

65,000.000
munka.

A világon még mindig 1.300 millió pogány él, ezért a külmissziói
munkára
igen
nagy szükség van.
Egyházunk
mindenütt
. végzi ezt a munkát. India lakossága 350 millió. Ma már 2500 missziói állomáson 3 ezer
európai
és 20 ezer benszülött
evangélikus
misszionárius
működik.
Az evangélikusok
száma kereken
1 millió.
Kína lakossága
500 millió. Itt 265 evangélikus missziói állomás működrk, Az evangélikusok
száma
50.000. Itt működik az
egyetlen magyar evangélikus
misszionárius:
Kunos Jenő.
Afrika 150 millió pogány
evangélikusok
száma félmillió.

lakosából

az

A misszióí
gányt térített

13 millió

po-

munka
meg.

eddig

s
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Hazánk evangélikussága.
Hazánkban
majdnem 600.000 az evangélikusok száma. A szlovák
és német anyanyelvű evangélikusok
nagyrészét
a megcsonkítás
után elvesztettük.
Evangélikus
népünk
a világháborúban
megállotta
a helyét. 1.000 hősi halott közü!
evangélikus
47, református
44, katolikus
42,
görögkatolikus
36, görögkeleti
23, izraelita 22.
Evangélikus
népünk az ország legműveltebb rétege, mert 1.000 ember közü!:
főiskolát
végzett
8 középiskolát
végzett
6 elemit végzett
írni s olvasni tud
I

ev.

re!.

r. k.

g. k.

14
36
635
916

8
20
425
859

8
24
398
835

5
15
219
696

református
r. katolikus
görögkeleti
100.000 emberre
elítélt
evangélikus
református
r. katolikus
2"örögkeleti

211
215
231
esik:
584
702
808
980

Iskoláink.
1
394
309
1

Ovóda Elemi iskola
Továbbképző
Polgári
Tanítóképző
Gimnázium
Reálgimnázium
Leányközépiskola
Főiskola

Evangélikus
népünk
erkölcsi
sz!nvonala
a legmagasabb:
1.000 újszülött
közü! törvénytelen:
evangélikus
178'

~
2
6
3

2
Összesen.
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TAKARODÓ.
Csend lapult tnellém,
Zsebórám, mint sorsába
törődött rab:
egyhanguan méri az időt ...
S ez a csend itt körii/öttem
kínosabb, tépőbb, marcangolóbb,
mint látni, átélni: egetverő,
vértfagyasztó, durva harcokat,
ahol iszonyú piros tenger
hullámzik tova ... s kimult
emberi testrészeket sodor az ár ...
Ez a csend szörnyű!
Igy még nem vádoltak senkit!
Nem állt így még bírája előtt
gonosztevő ..

A NAGYTARCSAl

És nincs mentség!
Mert én vagyok a vádlott!
Éppen én! Nem lehet más ott!
Csend. .. csend...
csend.::
Ketyeg az órám. Hiába árad!
Nem zúzza szét a csendet.
És nem űzi el a vádat ...
Piheg, piheg, tnéri az időt.
Nem vár a szóra ...
Jaj, a vádlás szornvű valóság!
Bűneim visznek:
takarodóra, ...
Szirtt J áno~.

EVANGÉLIKUS

NÉPFŐiSKOLA

célJa,
hogy a gazdaiijuságot oktassa,
Hathónapos tanfolyam 160 P. -

nevelje, Krisztushoz vezesse.
Közelebbi felvilágosítást .ad:

Szenczy Gábor evang. lelkész, Nagytarcsa, u. p. Kistarcsa, Pest-megye.
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Krisztusért Keletre!
1939. február
15.-e fontos határidő
magyarhoni
evangélikus
egyházunk
külmiszsziójának
történetében.
Ekkor indult el Kínába Kunos Jenő, győ ri születésű
evangélikus segédlelkész,
hogy a finn misszió keretében,
de a magyar
misszióegyesület
költség én hirdesse
Isten
sárgabőrű
gyermekeinek az evangéliomot.
Köszönjük
meg
az Urnak, hogy ezt is megérhettük.
Voltak
már magyar származású
evangéliomi
lelkületű emberek,
akik elindultak
a külmisszió
frontszolgálatára,
de a magyar evangélikus
egyház életében Kunos Jenő az. első evangélikus lelkész, akit hivatalos egyházi szerv
küldött ki a misszióba.
Kunos Jenő kínai útjának van számunkra néhány nagy tanulsága.

hátvédje.
akkor Isten megadja a szükséges
anyagi eszközöket
is.
.
Kunos Jenő Kínába ment. Keletre, ahonnan jöttek öseink. Abba a Kínába, amelynek
hantjai alatt immár két magyar rnisszionárius pihen - Kunst Irén és Vasel Matild -,
hogy az ottdolgozó
erdélyi református
Babos Sándorral
magasra emeljék a két halott _

A magyar
evangélikus
misszió egyesület
szolgálatának
harmincadik
évében érte meg
azt, hogy a maga erejéből
önálló misszionáriust állíthat munkába. Kunos Jenő hivatalos kiküldése
éppen
a rnisszióegyesület
harminc éves jubileum ának ünnepélyéri történt. Ime a jó mag néha csak harminc év
mulva kel ki. Sohase csüggedjünk
hát s
tudjunk
Isten országában
valamely
szent
célért - ha kell - harminc évig is imádkozó várakozással
dolgozni!
Nem véletlen,
hogy
az első magyar
evangélikus
külmissziói
munka finn testvéreinkkel
karöltve
indul meg. Kunos Jenő
seg édlelkészünket
ök képezték
ki rnisszionáriussá, munkáját
anyagilag
is teljes mértékberi vállalták
volna s csak kérésünkre
rendezték
a dolgot úgy, hogy ők állítják
ugyan munkába kínai missziói területükön,
de a szolgálat
anyagi terhét
a magyar
evangélikus
misszió egyesület
viseli. Kunos
Jenő és leendő szolgálata
is az évekkel ezelőtt megindult
és egyre mélyülö
magyarfinn
kapcsolat
egyik
gyümölcse.
Áldás
azokra,
akik e kapcsolatot
felvették
és
ápolják!
Kunos Jenő kiküldese
teherpróbája
lesz
a magyar
evangélikus
missziói
léleknek.
Most válik el majd igazán: tudunk-e rniszszióért eleget imádkozni
és eleget áldozni.
Természetes,
hogy egy missziói munkás kinai kiküldése
és hét évi szolgálata
nem kis
összegbe kerül. De ha ki tud épülni Kunos
Jenő kínai szolgálatának
itthoni imádkozó

Kunos

Jenő

misszionérius.

magyar
misszionáriusnö
lehanyatlott
zászlaját.
A rejtelmes
Kína azonban ma különösen
veszedelmek
országa.
Háború
poklában
gyötrődik
s új eszmék lázában vajudik ez a
400 milliós behemót-ország.
Evangélikus
Magyar Testvérek!
Esedezzünk nagyori sokszor Isten színe előtt a rnagyarhoni
evangélikus
egyház első hivatalos
lelkész-rnisszionáriusának,
Kunos
Jenőnek
megtartásáért
és szolgálatáért!
Az Úrtól kapott
áldott
jogunk
ez és
szent köteless.égünk!!
Szabó

József.

6*
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A felvidéki evangéli.kus naptár
18 évfolyama.
Naptár nélkül ép úgy nem lehet ma elképzelni
egy családot,
mint óra nélkül.
Mindkettő
időmérő. Az óra mutatja a múló
perceket,
órákat; a naptár jelzi a tovarohanó napokat,
hónapokat,
éveket...
Amint
valamennyi
óra szerkezete
alapjában
véve
_ egyforma,
csak a kivitelben van különbség,
\Igy minden naptár naptári
része egyenlő,
de az evangélikus
ünnepnapok
feltüntetéséből, vagy fel nem tüntetéséből
s a naptári
részt követő olvasmányokból
mindjárt
kitünik, hogy milyen vallású ember szerkesztette. Más egy római" katolikus naptár, vagy
más egy református
naptár
és megint más
egy evangélikus
naptár.
A legtöbb gyülekezetben
ihíveink annyira
megszekták
és megkedvelték
még jóval a
háború előtt a soproni líceum kíváló
vallástanárának,
néhai Hetvenyi
Lajosnak
szerkesztésében
megjelenő
"Luther
Naptárt",
hogy a világháború
után, amikor' a trianoni békekötés
elszakította
a Felvidéket
az
anyaországtói,
nagyon sok evangélikus
család érezte ennek
a kitűnően
szerkesztett
naptárnak
hiányát.
1919-ben és 1920-ban evangélikus
naptár
nélkül voltak híveink itt az elszakított
Felvidéken. Ezen a hiányori segíteni igyekezett
néhai Balogh Elemér, pozsonyi ref. püspök
és Rátz Vilmos, pozsonyi
evangélikus
lelkész, akik 1921. és 1922-ben közösen adtak
ki egy naptárt:
"Keresztyén
Naptár" címen.
De 1923-ban már nem jelent meg ez a naptár.
1924-ben indult meg az Evangélikus
Naptár
a Szlovenszkói
Magyar
Evangélikus
Szövetség
kiadásában
és Líc. Fizély Ödön,
alsószelezsényi
lelkész szerkesztésében.
Mindenütt
örömmel
fogadták
ezt a naptárt,
melynek
címlapját
nagy
reformátorun'k,
dr. Luther Márton arcképe diszítette. Ezt a
naptárt négy éven át, 1924-ben, 1925., 1926.,
1927-ben
nagy
hozzáértéssel
Líc. Fizély
Ödön szerkesztette.
De már 1927 -ben a naptár címlapját
nem Luther
arcképe,
hanem
. az ajtón
kopogtató
Jézus
művészi
képe
diszítette.
1928., 1929., 1930. és 1931-ben Egyed
Aladár, sajógömöri
lelkész vállalta magára
az Evangélikus
Naptár szerkesztését.
Egyed

Aladárnak
Szegedre
való távozásával
ismét
Líc. Fizély Ödön már, mint somorjai
lelkész szerkeszti·
az Evangélikus
Naptárt
1932., 1933. és 1934. években.
Nagy elfoglaltsága
miatt azonban 1935ben átadja az Evangélikus
Naptár szerkesztését e sorok írójának,
ki az 1935., 1936.,
1937., 1938. és 1939. évre szóló Evangélikus
Naptárt
szerkesztette.
1936-ig az Evangélikus Naptár a rozsnyói Gömöri Zoltán nyomdájában jelent meg, 1936-tól Neufeld Jenőnél Komáromban.
Ettől az évtől 'kezdve a
címlapja színes volt, ami különösen
a falusi
népnél nagy tetszéssel
találkozott.
A naptár szerkesztői
mindig tekintettel
voltak az egyházi életre. A huszas évek lépten-nyomon
a
reformáció
négyszázados
eseményeire
emlékeztettek.
Ez visszhangra
talál az Evangélikus
Naptárban
is. De megemlékeztünk
egyházunk
vezető férfiairól
is.
Az élőkről
ép úgy, mint a megholtakról.
Elbeszélések
és költemények
tették minden
évben változatossá
naptárunkat.
Az 1939·es Evangélikus
Naptárral,
mely
1938. november
elején jelent meg, igen sok
bajunk volt. A naptári rész még 1938 tavaszán készült, amikor a közeli felszabadításról még senki álmodni sem mert. Persze a
csehszlovák .állami
ünnepek
piros betűvel
voltak feltüntetve,
míg márc. 15., aug. 20.,
tehát a magyar
állami ünnepek
feketével.
A naptár terjesztéséhez
nemzeti felszabadulásunk után azonnal
engedélyt
kértünk,
melynek
kieszközlését
a minisztériumban
nagyméltóságú
D. Kapí Béla püspök úrnak
köszönhetjük.
Szerencsénk
volt,
hogy
a Harangszó
Naptára
teljesen
elfogyott
s így a felszabadított
területen,
egy magyar nemzeti ünnepeket jelző lap pótlásával
az 1939. évre
szóló Evangélikus
Naptárt
eladhattuk.
Kárunk még így is tetemes volt, mert a viszsza nem tért Felvidékre
bevinni már nem
tudtuk s csak később sikerült
néhány példányt Pozsonyba,
Eperjesre,
Iglóra küldenünk.
Szabad legyen
e 'helyen is köszönetet
mondanom
mindazoknak,
név szerint
nem említern őket, nehogy valakit tévedésből kihagy jak, - akik az Evangélikus
Nap-
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tár szerkesztőinek
segédkeztek,
katársainknak
és szorgalmasan
nek!

buzgó

mun-

teriesztöink-

Az Evangélikus
Naptár missziói
munkáját mostantól
fogva
a Harangszó
Naptár
veszi át, rnelynek kiváló szerkesztője
és kitűnő munkatársai
szebbet és jobbat tudnak

majd nyújtani
kedves
Olvasóinknak.
mint
mi, kiknek megszállott
területen kezük kötve volt, hogy mit írhatnak
és mit nem!
Nyugodjék
Isten áldása ezen evangélikus
sajtóterméken
is, mely az Isten országa terjesztésének
szolgálatában
áll!
Stadtrucker

Gyula.

Hős magyar leány.
Megszállott
területen
sok színmagyar
falu lakóssága
vágyódott
a Csonkaföldhöz
való visszatérésre.
Ez a vágyódás
egyre f'okozódott az 1938. évi őszi hónapokban.
Pattanásig
feszült 'a helyzet
a bécsi
döntés
napjáig.

ban. Ezért az evangélikus
leányok 19 órakor csendben a leányegyletből
hazamentek.
Varga Eszter 16 éves hajadon is elindult
haz·afelé. Már' majdnem
hazaért
a község

Igy volt ez Felsőszeliben
is. A színrnagyar falu lakossága
azokban
az izgalmas
napokban
egyre fokozódó
néma gyűlölettel
nézte a cseh csendőröket.
GJt csendőr volt
a faluban. Csak nappal mertek kimenni al
utcára. Akkor is csak úgy, ha inind az öten
együtt voltak. A határba pl. fényes nappal
sem mertek
kimenni.
Féltek. Nagyon
féltek. Nyomta lelküket
a korábbi
viselkede
sük. Nappal is kerülték azokat a derék ma,
gyarokat,
akiket évek hosszú során megfigyelés alatt tartottak,
akiket korábban
derüre-borura
kihág ási címeken bírságoltattak
és különösképpen
azokat, akiket a községházán gumibottal
félholtra vertek. Sok ilyen
magyar volt, Tehát- sok kerülgetni
valójuk
volt 'a faluban. Éjjel pedig egyáltalában
nem
mertek kirnozdul ni a laktanyából.
Ha valaki
nem akart bevonulni
a mozgósítás
alkalmával: csak ki kellett. mennie a határba.
Nem mert kirnenní érte semmiféle cseh hatósági közeg.
Minden idegszálával
vissza a Csonkaföldhöz.

vágyódott

mindenki

A leányszívek is megdobbantak.
Az evangélikus leányegylet
az iskolában
1938. november 2·án összejövetelt
tartott.
Reszkettek a visszatérésért.
Semmi bizonyosat
nem
tudtak
a hazatérésükröl:
mégis erős hittel
arról beszéltek
és arra készülődtek,
hogy
miképpen
fogadják
majd a felszabadító
honvédeket.
Enekkaruk
nem törődve
il
veszedelemmel
- a Himnuszt
és a magyar
Hiszekegyet
tanulta.
20 órakor
a cseh' rendelkezés
mindenkinek
odahaza kellett lennie

szerint
a falu-

Varga Eszter.
tulsó vegen lakó szüleihez,
ra a cseh csendőr] árőr.
A cseh

Szerintük

Akkor

ment

ar-

csendőrök
lövöldözni
kezdtek.
miatt fegyverüket
kellett

tüntetés

, hasz.nálniok.
A faluban csend volt. A cseh csendőrök
cigányputrik
mellett mentek el. Egyik put-
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riban odahaza
a cigánypurdék
cincogásba
és viháncolásba
kezdtek.
Ezt vélték rémületükben
a cseh csendőrök
tömeges
tűntetésnek.
Varga Esztert
az egyik
lövés hátulról
térden alul érte. A cseh csendőrgolyó
széttörte a csontot és majdnem le kellett térdben vágni a leány lábát.
A cseh r-abság alóli felszabadulásért
elszenvedett
fájdalomban
való együttérzése
jeléül ezen hajadon számára a Győr-Ujvárosi
leventeegyesület
művészi kivitelben
emlékkönyvet készített. Ezt az emlékkönyvet
aláírták az egyesület
tisztikara,
választmánya.
oktatói, öreg leventét és leventéi.
Ezt az emlékkönyvet
díszes és értékes
ajándéktárgyak
kíséretében
elvitte az egyesület 40 tagú küldöttsége
Ott 1939. junius
25-én a felsőszeli leverneegyesülettel
és az
evangélikus
leányegylettel
közösen
rendezett megható
ünnepély
keretében
adta át
Horváth Sándor csoportparancsnok,
emléklapos százados Varga Eszter magyar leány-

testvérünknek.
Könny csillogott
a szemekben, midőn Varga Eszter megköszönte
a feléje .áradó szerétetet
és figyelmet.
(
Harangszó
Naptár
kedves olvasói, lássátok
meg, hogy az Istenért
és Hazáért
elszenvedett
fájdalomnak
mindig
megvannak a gyümölcsei.
Krisztus
Urunk
mérhetetlen,
ártatlan
szenvedéséből
az emberiség
számára élet és
üdvösség f akadt.
A Haza vértan ui halálukkal
tették a legnágyobb
szolgálatot
nemzetünknek.
Varga
Eszter is ártatlanul
szenvedett,
Az Isten az O ártatlan
szenvedését
is iavunkra fordította, Közelebb hozta a magyarhoz a magyart.
Erősíti a szeretetet
a magyar és magyar között, Eszünkbe
juttatja,
hogy nagyon sok Varga Eszter van még a
Csonkaföldön
túl. Int bennünket,
hogy dolgozzunk
érettük.
Figyeljük
sorsukat.
Benn
a szívünkben
szeressüle őket addig is, arníg
valamennyien
hazatérnek.
Horváth Sándor.

A Luther-szobor.
Rövid története.
A tiszta evangélium
bátor hitvallója,
Isten ez adománya:
Dr. Luther Márton rnéltó
arra,
hogy
emlékét
szoborban
örökítsüle
meg. A hazai evang élikusság
már régóta
foglalkozik
a Luther-szebor
gondolatával.
Az első kezdeményezés
a pesti magyar egyházközségben
indult meg a reformáció
400
éves évfordulója
.alkalm ából. A szoborra
lryűj tött 'összeg azonban
elértéktelenedett.
1927-ben
indult
meg újból a mozgalorn,
Folkusház}' Lajos, budapesti
alpolg árrnester indítványa
és 500 pengős
adománya
ayom án. Az ügy azonban újból csak megakadt.
Luther
születésének
450. évfordulóján,
az 1934-37. évi zsinat 1934. nov. 10.-i megnyitőgyülésen
Kovács Andor, orosházi
esperes indítványa
nyomán ismét az érdeklődés középpontjába
került
a szobor
ügye.
Ezzel a magyar evangélikusság
óhaja a legilletékesebb
helyen hangzott
el és a zsinat
aáróülése Dr. Rásó Lajos felszólalására
meg
is bízta az egyetemes
közgyűlést
a Lutherszebor felállításának
megvalósításával.
Laszkáry Gyula, földbirtokos
romhányi
bányájaból
felajánlotta
a talapzathoz
szük-

séges követ. 1937. december 15-én pedig elhangzik
a felszólítás
az ország
minden
evangélikusához:
" ... Felhívunk
és elkötelezünk azért minden egyes evangélikus
hívöt, hogy Dr. Luther Márton szobrára
most
meginduló országos gyűjtésben
résztvegyen.
A módosabb pengöivel, a szegény filléreivel,
sőt még az elhagyott
özvegy is a bibliai
garasával ... " 1938. március havát jelölték
meg a gyűjtésre.
Es gazdag,
szegény,
özvegy, árva, iskolák, - egyesületek,
intézmények, testületek,
egyházközség
ék, kerületek, mind-rnind
hallották
a hívó szót és
gyült
a pénz, és pedig nemcsak
a kért
40.000 P, hanem
a kért összeget
messze
felülhaladó an majdnem
100.000 P. Minden
magyar
evangélikus
fillérje
benne van ez
összegben. '
1'938. október
3.-ára kitűzött pályázatra
74 terv érkezik be. A bíráló bizottság
ebből
8 művész (Borbereki
Kovács Zoltán, Gaády
(Kaiser)
Lajos,
Grandtner
Jenő,
Horvay
János, Keviczky Hugó, Lux Elek, Pásztor
János és vitéz Székely Károly). számára új
pályázatot
ír ki, majd a második pályáza'
ton résztvett
4 rnűvész (Borbereki,
Horvay,
Lux, Keviczky) részére még egy harmadik
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pályázati időpontot
is megjelöl, majd ennek
alapján Lux Elek itt köz ölt második pályatervét fogadja el és dolgoztatja
ki bizonyos
módosítással.
A szobrot a budapesti
Deák-téren állítják majd fel, a tér végleges rendezése után.
Mi most már a számunkra a Lutherszobor?
Ez a szobor:
Vallástétel.
A hazai evangélikusság
a Luther-szoborban nyiltan
vallást
tesz az Isten kegyelméről, rnely nem engedte, hogy az egyház népe sötétségbe,
tévelygésbe
és rajongásba
süllyedjen,
hanem
felragyogtatta előtte tiszta evangéliumát.
Odaírta
szívébe az Isten törvényét
és az összetört szívű bocsánatért
esdeklő embernek
hirdettette
tiszta evangéliumát,
ingyen
kegyelemből.
Azért, amikor a magyar evangélikusság Luthernak
szobrot állít, nem embert
akar dicsőíteni,
hanem alázatos
szívvel
borul le Isten előtt és hálát ad azért a
drága ajándékáért,
hogy az evang éli um
tisztaságát
Dr. Luther Márton által adta
vissza a világnak. Az evangéliumnak
ezt
az örökségét
megőrizve,
vallja és tudja,
hogy e mai zürzavaros
időben a legnagyobb szükség van arra, hogy az evangélium
határozott
tisztasággal
szólaljon
meg. Erről
akar vallást
tenni, 'amikor
e
szoborban
az egész ország
szeme elé állítja az Isten hatalmas
eszközét.
Dr. Luther Márton
csak emberi eszköz
volt, a dicsőség az Istené. Evangélikus
népünk e szobor által is csak Istennek
akar
dicsőséget
adni. Hogy nem embert dicsőít,
hanem az Isten művét
akarja az emberek
szeme elé tárni, azt az adakozása
is bizonyítja.
Ez az adakozás vallástétel
arról, hogy az
evangélikusság
minden áldozatra készen áll,
amikor az egyház az Isten dicsőítésére
hívja fel népét. Vallástétel
arról, hogy amint
öseink a ~emmiböl tudtak hatalmas
dolgokat építeni,
úgy a mai evangélik~sSág
is
tud, ha kell, szegénységból
100.000 pengöt
adni. És vallástétel
még ez a Luther szobor
arról is, hogy az egyház népe hatalmas tettekre és áldozatokra
áll készen, csak újból
hívni és vezetni kell. Ma is kész, hogy Isten
eszköze legyen.
E szobor vallástétel
anyagában
is:

és ugyanakkor

holt

Élő lelkiismeret.
Ott fog állani a nagyváros
forgatagában és figyelmeztetni
fogja 'a mellette ro;
hanó,
ideges nyugtalan
embert:
az Úr az
egyetlen
fundamentum,
melyre építeni
lehet. Másutt nincs megmaradás.
Kegyelemből van egyedül élet! Ez pedig hit által lesz
osztályrészünk.
Nincs más evangelium.
E
szobor hirdeti majd, hogy Luther ref'ormációja nem ért véget. Az evangélium
ma is
változatlanul
igényt tart minden emberre.
Az ige mindenkit
hív és figyelmeztet,
ke-

Ilyen

lesz a Luther-szebot.

gyeiInet oszt és ítél. Igye szebor a magyarság élő lelkiismerete
lesz: Ige nélkül nincsen éjet, csak pusztulás!
És harmadszor

lehet

ez a szobor:

Vád.
Ha a magyarság
nem akarná az evangéIiumot elfogadni,
ha az evangélikus
egyház
népe hűtelen lenne az ígéhez, örök vádként
'állana ott e szobor:
Isten megkegyelmezett neked, rád tekintett,
boldogító
evangéliumát
adta, de neked nem kellett,
te
megtagadtad
Öt. Néked a halál kellett.
Oe különben
sem tekinthetsz
soha úgy
e szoborra, hogy a kezében lévő biblia bűneidről ne beszéljen és engedetlen
szívedért
ne vádolj on és ugyanakkor
az Isten kegyelmét
ne hirdesse
néked és meg térésre
ne hívjon. Bűneid állandó vádja e szobor.
Az' Isten kegyelméről
és elveszett
bűnös
voltodról való igehirdetés
és az Isten népének áldozutáról
való bizonyságtétel.
Ha
modra

megkérdeznek
azért, hogy mi száe szobor? Ez a szobor: Reformáció.
Gütt!er

Vilmos.
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Mosolygó oldal.
Nagyot

mosxaort:

A kassai bevonuláskor történt. Egy
kis iskolásfiucska így üdvözölte a bevonuló katonák parancsnokát:
"Húsz
esztendőn át szakadatlanul vártuk ezt
a pillanatot ... " - Holott ő maga talán hét éves sem volt.
Prágát

viss:z:a!

Akkoriban gyakran
hallottuk azt,
amit hiszen azóta sem feledtünk el:
Mindent vissza, Pozsonyt
vissza ...
Léván a bevonulás során valaki a lelkes tömegből így kiáltott: "Mindent
vissza, Prágát vissza!"
JI vlss:r.acsalolt

nagyHJ.aHJ.a.

Egy kis anyaországi
kisleánynak,
mikor megmagyarázták,
hogy Ungvárott lakó nagyanyja mostmár magyar
területen van, így kiáltott az ajtón belépő édesapjának:
- Papa, anagyanyát
visszacsatolták!
Velősen_

Collidge, az Egyesült Államok elnöke, vallásosságáról és szófukarságáról volt híres. Egy alkalommal
a
templomból jött haza. A felesége faggatni kezdte, hogy miről is prédikált
a pap?

Ujabb egyházi
egyik legjelentősebb

- A bűnről - felelte röviden az
elnök.
- De mégis mit mondott a bűnről ?
Ellenezte - volt a rövid válasz.
.JI teve és a:z:oá:z:is.

Vizsga előtti napon történt. A teológus (ma is élő fiatal lelkész) aggódva sétált az utcán. Félve gondolt a
másnapi vizsgára. Találkozik egyik tanárával.
- Na O ... úr, mért olyan szornorú - kérdezte a jóindulatu profeszszor.
- Hej tanár úr olyan az én fejem,
mint a Szahara sivatagja - válaszolta a diák.
.
- No majd csak akad abban a sivatagban egy-két oázis is - szólt vigasztalóan a tanár.
- Akadni akad, csak azt nem tudom, hogy a tevék ráakadnak-e?!
volt a válasz.
Kevés

s;zóval.

A finnek se sokbeszédűek. Egyszer
két finn utazik szánon télidőben. Már
kilenc napja mentek. Közben egy szót
sem szóltak. Kilencedik napon feltünik végre annak a falunak a tornya,
ahova igyekeztek.
- A torony - mondta az egyik.
- Mit fecsegsz annyit! - intette
le a másik.

könyvlermésünk

darabja

Schulek Tibor: Bornemisza Péter.
című 540 oldalas nagy műve.
A 16. század egyik legnagyobb magyar személyiségének,
evangélikus
egyházunk büszkeségének
izgalmas érdekes életrajza és tanításának
tüzetes ismertetése. Naptárunk bevezeté elmélkedése is ebből való. Az 56 szövegközti képpel és 8 műmelléklettel megjelent mű ára fűzve 8.60 P, félvászonkötésben
10.50 P, egészvászonkötésben
11 P. Az összeg a pénz rendeltetésének megjelölésével befizethető a Keresztyén Igazság 43.031 szám ú
csekkszámláján.
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igyekvő bélyeggyüjtőnk,
aki leáztatta
a béIyegeket, azután úgy félig vizes en összerakta és bizony egyetlen darabot sem lehetett
használni,
mert a feloldódott
festékanyag
levált. Kárbaveszett
a jóakarat.
Még egy
esetet megemlítünk
Egy tájékozatlan
testvérünk borítékba
tett 15---20 darabnyi letépett, tehát sérüIt bélyeget,
rnelynek tehát
semmi értéke nem volt és 20 fillért fizetett
a postán is,. de a misszióra ebből nem jutott egy fillér sem. Ö egész biztos inkább
a 20 fillért is' arra áldozta volna, hogy abból áldás fakadjon valahol messze idegenbe.
Testvérek!
Missziói felelősséget
érző keresztyének!
A misszió Isten rendelése
és parancsa. Az Ö igéjében
így serkent
rnindnyájunkat;
"Mindent,
amit
cselekesztek
szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak
nevében cselekedjetek,
hálát adván az Istenn ek és Atyának
Ö általa."
(Kol. 3, 17.)
Mi tehát tanácsot
adunk a következőkben:
Hét pontban foglalva azokat: 1. A missziót
támogasd
imáidon, anyagiakon
túl használt
bélyegekkel
is. 2. Minden bélyeg pénzt ér.
3. Csak az ép bélyeg
érték.
4. Ha le-'

I

veled érkezik,
a bélyeget
ne erőszakosan
tépd le, hanem félcentis p apír-sávval együtt
ollóval vágd ki. 5. Ha sok ilyen kivágott
bélyeged gyűlt össze, legalább 250 gramm,
vagyis 25 deka, azt mint "Aruminta"
jelzést
viselő csomagot
16 fillérért elhozza a posta.
6. Ha nemcsak-magad,
hanem többen is kivártjátok támogatni
így is a missziót, akkor
félkilós csomagot
hordjatok
együvé és azt
is mint "Arumintá"-t
30 fillér portóért
elhozza a posta. 7. Ha még valami kérdésed
volna bélyeg ügyben, de misszió ügyben is,
úgy a "Harangszó"
kiadóhivatala
készségesen rendelkezésedre
áll szolgálatával.
Ezernyi
színes papírdarab,
használt,
de
nem értéktelen
bélyegek
tömege.
Mennyi
sóhajt tudtok elcsendesíteni.
Hány szegény
gyermek
egészséges
testi és lelki nevelésenek lehettek eszközei. Ahol a bűn sötét hatalmát az ige világosságával
oszlat juk szét,
ott is jut néktek sze rep, haszontalan
kis papírdarabkák.
lrne, így találkozik
össze ez a
kétféle fogalom:
A misszió és a használtbélyeg.
'Víncze Imre .
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Az alvás egészség'ana ..
nő állásban vannak, lefekszünk,
hogy ezálAz ősember lakóhelyéül
a barlangot
váI
tal az egyenes testtartást
végző izmaink pilasztotta igen gyakran, amik a mai napig is
henjeriek,
szemünket
behuny juk, hogy a
fentmaradtak;
ezekben
talált
tárgyakból,
rajzokból
és 'csontvázakból
tudunk
követfény ne bántsa szemünk érzékeny
ideghartyáját; addig a szív, vese tüdő, máj stb. tokeztetni
az akkori
népek pihenési formávább működnek.
Ugyancsak
tovább rnűköjára. Itt láthatjuk,
hogy az ősember
gugdik az agy,
de korlátozás
nélkül,
ennek
!:,olva aludt, ugyanúgy,
mint ahogy az amefolytán képzelő tehetségünk
szabadon
csarikai indiánok és a mi cigányaink
pihennek
a tüz körül.
A történelem
folyamán
az
pong s hozza létre a kellemes vagy kellemetlen álmokat,
amikből egyesek jósolnak
ókorban
a rómaiak
fejlesztették
az alvást
vagy következtetnek
különböző
dolgokra
s
a legnagyobb
tökélyre,
olyannyira,
hogy
külön istene volt az alvásnak,
akit Mora multban volt kelet je az álmoskönyvnek.
feusznak hivtak. (Meg kell jegyezni,
hogy
Ezen, ma már divatjá-mult
álomfejtő
könya rómaiak, mint pogányok,
sok istenhívők
veknek nagy. szerepük volt különösen a nők
körül s néha igazat is mondtak,
mint pl.
voltak; a napnak, holdnak, ligetnek, forráslúdhúst enni: jó, vagy felénk robogó
vonak, alvilágnak, tűznek, stb. meg volt a manat előtt ülni: közeli veszedelmet
jelent; eb.g a külön istene.) Az ókori rómaiak
a dössölés
és a testi pihenés,
nemkülönben
ben kevés ember fog kételkedni.
könnyelmű
élet folytán
elpuhultak
és elSokat foglalkeztak
azzal, hogy mi hozza
pusztultak.
létre az alvást; egy kísérlet bizonyítja
az
okot: Ha a kutyát
erősen kifáraszt juk s
Akár testi, akár lelki fáradtságnak
a kipihenéséf alvásnak nevezzük, ezen idő alatt
véréből 'kevés mennyiséget
egy teljesen piaz akaratunktói
függő szerveink
működése
hent kutya vérébe fecskendezzük,
úgy a piszünetel, de az akaratunktói
független
szerhent kutya nagy fáradtság
Ielét mutatja
s
veink tovább rnűködnek.
Végtagjaink
pihecsakhamar
elalszik. Ebből látható, hogy egy
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bizonyos anyag keletkezik a fáradtság
folytán, illetve a nagy munka után, ami aztán
leverőleg hat a szervezetre
és ez hozza létre az álmot.
Gyakran
felmerül az a kérdés, mennyit
kell aludni egy embernek,
vagy mennyi az
az alvás, ami "feltétlenül"
szükséges?
Erre
.egy mondattal
felelni nem lehet, mert ez
változik a korral, függ' az illetőnek
az elIcglaltságától
. teherbíró
képességétől,
nem
különben a szokás is nagy szerepet játszik.
Köztudomású,
hogy idős emberek
este hamar elálmosodik,
de hamar kialusszák
magukat; kivételt képeznek
egyes emberek is,
akik igen nagy
munkát
végeztek
s alig
aludtak néhány órát, pl. Edison
és Napoleon stb.
Vannak jó alvó családok,
akiknek
minden tagja mintaalvó s léteznek familiák, akik
gyengébb
idegrendszerűek,
ingerlékenyek,
rosszul alusznak. Nem szabad figyelmen kivül hagyni,
vajjon
az álmatlanságot
nem
testi fájdalom
okozza-e?
Ha ilyen esett el
van dolgunk, úgy ezt a fájdalmat
kell megszüntetnünk,
s ha megszünt
az ok, megszünik az okozat, a jelen esetben az álmatlanság.

nok úgy igyekeznek
pótolni, hogy délután
altatják,
pihentetik
a gyermeket.
A dolgozó embernek
átlagban 9-10 óra
elegendő az alvásra, ha ezt helyesen és gazdaságosan
alvásra is fordítja. Elsősorban
az
alvásra használt helyiséget
és az ágyneműt
lefekvés előtt alaposan
és tartósan
'ki kell
szellőztetni;
a friss levegő, a legnagyobb
hidegben is, percek alatt átveszi a szeba hömérsékletét.
Lehetőleg
fűtetlen
szobában
aludjunk,
Ezzel már biztosítöttuk
a jó alváshoz szükséges első feltételt, mert a majdnem félnapi fekvéshez ezzel biztosítottuk
a
kipárolgást
és a bőrlégzéshez
szükséges friss
levegőt.

Sok ember
táplálkozásnál
a vacsorára
fekteti a fősúlyt s tele gyomorral
fekszik
le, ahelyett, hogy vacsora után sétálna egy
keveset. A telt gyomorral,
vagy túlterhelt
gyomorral
való lefekvés okozza igen gyakran a nyugtalan
alvást, másrészt
az éhező,
korgó gyomrú ember igen nehezen alszik el.
A kellemes alvás és álomképek szempontjából
nagy szerepet játszanak
a különböző
kellemes illatok és a kellemetlen
szagok, pl.
alvó ember orra alá rózsát tartunk, úgy annak álma igen 'kellemes lesz, másrészt ha pl.
a szobában kellemetlen
konyhaszag
terjeng,
'Egy középkori
orvosi iskola fentmaradt
vagy a kályhából
nehéz fojtó széngáz ömverse szerint: "Hat órát aludni elég ifjúnak,
lik, úgy igen nyugtalanná
válik az ott alvó
öregnek,
hetet
alig engedünk
.a restnek,
fekvése, álmában
rémkép ek gyötrik
és ha
senkinek sem nyo1cat." Hát fukar kezekkel
nehezen
felébred,
nagyon
megörül,
rnérték az alvásra szánt időt. Ujabbart ná- . nagy
hogy nem valóság, hanem csak álom volt
lunk is hangoztatják
az amerikai rendszert:
.az, ami öt gyötörte.
8 óra munka, 8 óra szór akozás
és 8 óra piRendkívül
fontos és helyes az esti alahenés; de ez sem vihető keresztül,
mert a
pos lemosakodás,
nem kell ehhez
fürdőmegállapított
8 órai munkaidőn
túl is van
szoba, elég egy mosdótál,
néhány liter víz
elfoglaltsága
az illetönek,
a szórakozáshoz
- meg egy kis akarat. A napközben
ránk
szükséges
anyagiak
miatt pedig a szórakorakódott
por, szermy, verejték
eltömi a bözás szenved csorbát.
/'
rünk apró lyukacsait,
gátolja
ezzel, vagy
A mai észszerűsített
munkamenet
melJett
meg is akadályozza
a börlélegzést;
de ha
a legtöbb
rnunkahelyen,
különösen
olyan
üzemekben.
intézményeknél.
ahol éjjel-naplernosakszunk,
ezzel élénkítjuk
a bőr vérellátását s ha ledörzsöljűk
magunkat,
bizopal folytonos
a munka (vasút, pósta, rendnyos fáradtság
vesz erőt rajtunk, ami aztán
őrség, egyes gyárak, villany telepek)
és ahol
az alváshoz
feltétlenül
hozzásegít
minket.
a testi murrka mellett szellemileg
is elfogTakar6nk
ne legyen hideg, de sok dunnát
laltak az emberek - ott bizony kevés az
se rakjunk magunkra,
mert kiízzadunk
alatalvásra szánt 8 óra.
tc, s a nyirkos bőr idegesíti az alvót, sőt
A csecsemő
a napnak 24 órájából
alig
felébreszti.
A legtöbb
álmatlanságnak
tölt ébren 1-2 órát, a többit alvással tölti
el;- az óvodás és a kisiskolás korban
levő
oka pedig az, hogy az emberek nagy része
az alvásra szánt idő alatt sorsa jobbra forgyermeknek
13-14 órát kelJene aludnia, ha
dításán töri a fejét, különbözőképpen
óhajt
lehetne, de legtöbbször
a szülők korai munrr.agán segíteni,
ezzel eltelik az idő, nyugkába menése
és a helytelen
iskolai rendszer miatt ez nem vihető keresztül.
Ezt a
talanul hánykolódik
az ágyban a vége
hiányt azután a sz~I·5k és a napközi otthoaz, hogy a sorsán nem segített,
ellenben
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nem aludta ki magát, reggel fáradt, ingerlékeny, a napi munka fáradtsága
csatlakozik az előbbi éjszakai virrasztá hoz s most
már a nagy fáradtságtól
nem tud aludni, a
nem alvás miatt jön az étvágytalanság
és a
fogyás. Ilyenkor keresek fel az emberek az
orvost, hogy adjon rekik egy jó és biztos
altatót
és valami hizlalót. Pedig nem jó hozzászokni az altatóhoz, mert az idegrendsze-

Igy

rünk megszokja
és nem tudunk azután altató
nélkül
aludni,
ezzel tönkre
tesszük
egyéniségünket,
másrészt
az altatók
hoszszabb ideig tartó szedése a máj működésében okoz zavart. Legyen elvünk: este letenni a gondot,
aludni, pihenni és erőt gyűjteni a másnapi
munkához,
mert különben
saját magunk
leszünk
egészségünk
mcg-.
ron tói.
Dr. Malasits Gyula.

fjullotlalc. porba

a tervek.

t.

ll.

Harmadiknak jött a világra
a Cibuléék
Jancsikája.
Nem fogta körül selyem pólya,
szegély helyre hozta a gólya.

Történt aztán, hogy vén anyókák
túini kezdték az ősi kottát,
hirre tárult a falu szája
s azzal futottak házról-házra,

Béresember az édesaty ja
mint a magyarság annyi nagyja,
hajnaltól estig küzd a tornéri
a széleshátú grófi portán.

"hogyacsöndérek
meg jelentek,
mert nem úgy halt meg az a gyermek ...
Beteg se' volt és mégis elmenti"
(O az anyókák tudnak mindent.)

Sovánka pénz az évi bére,
nem futja a csecse-becsére,
pedig ha telne, hej, ha- telne,
a kisfiának kocsit venne!

"Továbbküldte
az édesanyja,
nélkűli
is elég a bajja.
Most aztán itt van, ilyen szégyen
nem esett ám a falun régen."

"Mer' hogy gyerek tett, nemcsak
Hajnalos kedve felvirágzó,
szemében tűz ég, büszke máglya,
fölpattan a mese-tnedérre,

lányzó."

s messzire szállong:

tervet kerget ...
Mi lészen majd, ha nő a gyermek?
Nem fogja, nem, dehogy igába!
Városba küldi iskolába,
ruhácskát veszen néki szépet,
csinál belőle úri népet,
őt is akarták,
áehét épen
alábukott a nap az égen,

s béres maradt, akár az apja.
juss ul esett az eke szarva,
"de majd a Jáncsi, hej R gyermek"!
... Igy szokkentek szárba a tervek ...

A Jancsi apja nem hallotta
Reáborult a kis halottra,
csókoigatta a hideg orcát
mig a szomszédok elnoszolták.
Nem is történt más semmi, semmi.
Harmadnap hívtak eltemetni,
gyásznép rajzolt egy fészekalja
s egy béresember dölt a porba.
Kiáltás

nélkül

esett össze,
összetörte.
... Mert hát a Jancsi, jaj a gyermek!
Igy hullottak porba a tervek.

a béresbánat

Miért van így? .. a válasz hallgat!
Fönn az égbolton kósza varjak
ki-tudie .meddig s tuerre sz.állnak,
míg áment adok az imámnak?
Jakus Imre.
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Evangélikus egyházi tiszti névtár.
I. Az egyházegyetem

tisztviselői.

Egyházi elnök: D. Kapi Béla, püspök, Győr.
Egyházi
és iskolai f'eíügyelö:
D. báró Radvánszky Albert, Bpest, VIII. Üllői-út 24.
Egyházi
főjegyző:
Zongor Béla, Körmend.
Világi főjegyző:
dr. Szelényi Aladár, Budapest, IV. Váci-u. 36. 'Telefon:
188-710.,
Egyházi
aljegyző:
Kuthy Dezső, Budapest,
VIII. Üllői-út 24. 1., Pass László, Debrecen, Magyar
Géza, Szák.
Világi aljegyzők:
dr. br. Radvánszky
Antal,
Bpest, VIlI. Trefort-utéa
2., dr. Konkoly
Elemér,
Bpest, IV. Károly 'király-út
18.
Tanügyi biz. elnöke: D. Kapi Béla püspök,
Győr.
Tanügyi biz. alelnöke:
dr. Melich
János,
Budapest,
X. Család-utca
10.
Gyámint.
világi
elnöke:,
báró' Feilitzseh
Berthold,
Budapest,
1. Karácsonyi-utca
9.
Gyámint.
egyházi elnöke: Ziermann
Lajos,
Sopron.
Számvev. világi elnöke: Becht Albert, Budapest, V. Wurm-utca
3.
Számvev. egyházi elnöke: Mihalovics Samu,
, Bér.
.
Ügyész: dr. Rásó Lajos, Budapest,
VIlI. 01lői-út 24. 1. Telefon: 388-100.
Pénztáros:
Kesztler László,
Budapest,
IV.
Deák-tér
4. Telefon: 180-060.
Ellenőr: Péter Lajos, Budapest,
IV., Deáktér 4. Telefon:
180-060.
Levéltáros:
dr. Scholtz Oszkár,
Budapest,
VIlI. Szentkirályí-utca
51. II. Telefon:
138-711.
Nyugdíjint.
ügyvivő:
dr. Scholtz
Oszkár
Budapest,
VIlI. Szentkirályi-utca
51. II.
Telefon: 138-711.
II. Dunántúli

egyházkerület.

Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő:
dr. Mesterházy
Ernő, Nagygeresd, Sopron megye.
(
Egyh. f őjegyzó:
Németh
Károly,
Lébény,
Moson megye.
Világi főjegyző:
dr. Bertha Benő, Celldömölk.
Egyházi aljegyző : dr. Berzsenyi Ádám, Kemenessörnjén, Vas megye.
Főszámvevő:
Hanzrnann Károly, Sopron.
Ügyész: dr. Zergenyi Pál, Sopron.
Pénztáros:
Műhl Nándor, Sopron.
Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron.
Levéltáros:
Prőhle Jenő, Sopron.
Püspöki titkár: László Miklós, Győr.
Püspöki másodlelkész:
Ittzés Mihály, Győr.
1. Alsósoproni
esp.: Bőjtös László, Vadosfa;
felügyelő:
dr. Ajkay István, földbirtokos,
Kisfalud, Sopron megye.
2. Felsősoproni
esp.: Zierinann Lajos, Sopron; felügyelő:
dr. Brunner
Emil, ügyvéd, Sopron.
3. Györi esp.: Németh Károly, Lébény; felügyelő: Szalay István, Iöldbirtokos,
Györnöre-Juliapuszta,
Győr megye.

4. Kemenesaljai
esp.:
Molitórisz
János,
Celldömölk;
felügyelő:'
Koltai
Vidos
Dániel, f'öldblrt.,
Mersevat,
Vas megye.
5. Középvasi
esp.: Zongor Béla, Körmend;
felügyelő:
szentmártoní
Radó Lajos orsz.
gyűl. képviselő, Répcelak;
másodfelügyelö: dr. Schneller
Aurél, Kőszeg.
6. Somogyi
esp.: Horváth
Lajos,
Gyékényes; felügyelő:
dr. Ittzés Zsigmond, Kaposvár.
7. Tolna-Baranya-Somogyifőesp.:
Gyalog
István, Kéty, Tolna megye; alesp: Dörmer Frigyes, Varsád, Tolna megye; belmissziói esperes:
Fábián Imre, Sárszeritlőrinc,
Tolna
megye;
felügyelő:
dr.
Pesthy Pál ny. igazságügyminiszter,
Budapest
és Uzd, Tolna megye; másodfelügyelő : Koritsánszky
Otto, Budapest.
8. Veszprémi
főesp.: Takács 'Elek, Homokbödöge;
alesp.:
Hering
János,
Veszprém; f'elügyelö: Mihály Sándor, gazdasági
felügyelő,
Pápa;
másodfelügyelő:
dr. Kluge Endre, főszolgabíró,
Devecser,
Veszprém
megye.
9. Zalai esp.:
Jónás LajOS, Alsódörgicse;
felügyelő:
dr. Roósz
Ádám,
ügyvéd,
Keszthely.
Ill. Bányai
Budapest,

egyházkerület.

Püspöki hivatal:
VIlI., Esterházy-ú.

12.

Püspök:
D. Raffay Sándor
(püspöki
hiv.).
Felügyelő:
dr. Pesthy
Pál, Budapest,
V.,
Géza-ú.
2.
Ügyész:
dr. Mészáros Gyula, Budapest, IV.,
Kálvin-tér
3.
Püspöki titkár: Ruttkay-Miklian
Gyula (püspöki hiv.).
.
Ker. missziói lelkész:
vitéz Sréter Ferenc
(püsp. hiv.).
Ker. s. lelkész:
Grünvalszky
Károly
(püspöki hiv.).
Püspöki máso dlelkész: Magócs Károly, Budapest, IV., Deák-tér
4.
Pénztáros:
Kesztler László, Budapest,
IV.
Deák-tér 4.
Ellenőr:
Péter Lajos, Budapest
IV. Deáktér 4.
Számvevő:
Sándy Gyula, Budapest,
II. Toldy-utca 20.
Levéltáros:
dr. Scholtz Oszkár,
Budapest,
VIlI. Szentkirályi-utca
51.
Egyházi
főjegyző:
Sárkány
Béla, Kecskemét.
Világi főjegyző:
dr. Scholtz Oszkár, Budapest, VIlI. Szentkirályi-utca
51.
Egyházi jegyző: MagócsKároly,
Budapest.
Világi jegyző: dr. vitéz Debrődy Arzén.
Budapest,
VIlI. József krt 64.
Ker.
tanfelügyelők:
Bartos
Pál lelkész,
Szarvas és dr. Rell Lajos, Békéscsaba.
1. Aradi -békési esp.: dr. Szeberényi
Lajos
Zsigmond, békéscsabai
lelkész: felügyelő:
dr. Krayzell Miklós, Budapest.
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. 2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházi lelkész; felügye16: dr. Lányi Márton, Budapest.
3. Budapesti esp.: Kemény Lajos, Budapest;
felügyelő: dr. Tomcsányi V. Pál, Budapest, X. Rezső-tér.
4. Csanád-csongrádi
esp.: Benrkóczi Dániel
makói lelkész; felügyelő:
dr. Purgly
Emil, Makó.
5. Felsöpestrnegyei esperes: Chugyik Pál,
Aszód;
felügye16: báró Prónay György,
Budapest.
6. Középpestrnegyei esp.: Wolf Lajos, Cegléd; felügyelő: dr. Tahy László, Bpest.
7, Alsópestmegyei esp.: Bakay Péter, apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas Albert,
Budapest.
IV. Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: D. Kovács Sándor, ny. egyetemi
nyilvános rendes tanár, Sámsonháza, Nógrád megye.
Felügyelő: dr. Sztranyavszky Sándor ny. magyar kir. Iöldmívelésűgyi
miniszter, a képviselöház volt elnöke, Budapest és Nógrádmarcali.

Egyházi főjegyző: Kardos Gyula, Balassagyarmat.
Világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes Budapest, XI. Esz éki-út 13-15.
Egyházi jegyzők: dr. Csengödy Lajos, Salgótar ján, Kirchner Rezső, Sámsonháza,
Nógrád megye.
Világi jegyzők: lándori dr. Kéler Bertalan,
Budapest, IV. Veress Pálné-út
15., dr.
Farkas Béla, Budapest, IX. Ráday-u. 15. II.
Pénztáros: dr. Bellusi Baross József, Budapest, V. Visegrádi-utca 32.
Ellenőr s pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos, Keszeg, Nógrád megye.
Számvevő: Podhradszky János, Tordas, Fejér megye.
.
Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Budapest,

IX. Ráday-utca 15. és dr. Farkas Béla.
Budapest. IX. Ráday-utca 5. II.
Levéltáros: Kardos Gyula. Balassagyarmat.
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirehner Rezső, Sárnsonháza, Nógrád megye.
1. Fejérkornáromi esp.: Podhradszky János,
tordasi lelkész; alesperes: Magyar Géza
száki lelkész; felügyelő dr. Handel Béla
ügyvéd.
.
2. Mosoni esp.: -, felügyelő: Csatáry Elek
nyug, alispán, Magyaróvár.
3. Nógrádi esp.: Kardos Gyula, balassa. gyarmati
lelkész; felügyelő: Laszkáry
Gyula föídbirtokcs, Romhányt másodfelügyelő: Horváth Sándor polgármester,
Balassagyarmat.
V. Tiszai egyházkerület.
Püspök: Túróczy Zoltán, Nyíregyháza.
Felügyelő: homrogdi Lichtenstein László,
főispán, Miskolc.
Püspöki titkár és ker. levéltáros: Joób Olivér, Nyiregyháza.
Egyházi főjegyző: - - Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla, jogakad. tanár, Miskolc.
Egyházi jegyző: - - Világi jegyzők: Szohor Pál, Nyíregyháza
és dr. Aradványi Endre, Nyiregyháza.
Ker. pénztáros: Számvevő: Túrmezei Sándor, tokaji lelkész.
Egyházker. ügyészek: dr. Vietórisz István,
Nyíregyháza, dr. Bartus Rezső, Miskolc.
1. Gömör-kishonti - esperes:
Smid István
rozsnyói lelkész; felügyelő: Szent-Ivány
József orsz. gyűl. képviselő. Beje, Gömör vm.
2. Hegyaljai esp.: Marcsek János ózdi lelkész; felügyelő: Pazar István ny, vízrnűigazgató, Miskolc.
3. Tiszavidéki esp.: Túrmezei Sándor tokaji
lelkész; felügyelő: dr. Streicher Andor
Szatmár vármegye alispánja, Mátészalka.

Budapesti utmutató.
Miniszterelnökség: I. Szent György-tér 1.
Belügyminisztérium: I. Országház-u. 30.
Pénzügyminisztérium:
1. Szentháromság-tér
5. szám.
Kereskedelemügyi
rninísztérium: II. Lánchid-utca 1. szám.
Földmívelésügyi
minisztériurn: V. Kossuth
Lajos-tér ll.
Vallás- és közoktatásügyi rninisztérium: V.
Hold-u. 16.
.
Igazságügyi
minisztéríum: V. Markó-ú. 16.
Honvédelmi minisztérium: I. Szent Györgytér 1.
Külügyminisztérium: I. Vár, Dísz-tér 2.
Legfőbb áll. számvevőszék: II. Fő-u. 81.
M. kir. Közigazg. Biróság: II. Lánchid-u. 2.
Rendőrfőkapitányság:
V. Ferenc József-tér
7-8. szám.
Utlevélosztály: V. Gr. Vigyázó Ferenc-u. 5.

Rendőrségi Közigazg.oszt.
Talált tárgyak
nyilvántartása: IV. Veres Pálné-u, 24.
Rendőrfőparancsnokság:
VIlI. Mosonyi-u. 5.
Honvéd főparancsnokság:
1. Disz-tér 17.Honvéd városparancsno'kság: IV. Veres Pálné-u.

1.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara: V.
Szemere-utca 6.
Allamvasutak igazg.: VI. Andrássy-út 75.
Menetjegyiroda: V. Vigadó-tér 2.
Orsz. társ. Bizt. Intézet. OTI: VIlI. Fiumeiút 19. szám.
Magánalkalmazottak
Orsz. Bizt. Int. MABI:
Bethlen Gábor-tér 1.
Központi városháza: IV. Városház-utca 9.
Főpolgármesteri hivatal: IV. Váci-uo 62-64.
Nemzeti Muzeum: VIlI. Muzeum körút
14-16.

Képviselőház: V. Kossuth Lajos-tér

2.
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A magyar gazda.
A föld tulajdona.
Amíg az egész világ háborús felkészültségben
él és nap-nap után világtörténelmi
jelentőséggel
bíró események
váltogatják
- egymást, a mi nemzetünk vezetőinek
a nemzeti ébredés jelen korszakában,'
a megbomlott világgazdasági
viszonyok között a magyarság
sorsproblémáival,
ezek közül is a
legnagyobb
fontossággal
bíró
földkérés
problémájának
megoldásával
kell foglalkozniok.
Minél feketébben
tornyosulnak
az általános világpolitika
egén a beláthatatlan
következményeket
magukban
rejtő háborús fellegek, annál nagyobb
gyorsasággal
és főként körültekintéssel
kell elintézni
és megoldani a magyarság
széles néprétegeit
érintő szociális
és gazdasági
reformokot.
ezek
között is elsősorban
az új földbirtokreformot.
A megoldandó
reformok
közül azért a
földbirtok
kérdése a legsúlyosabb
és legfontosabb, mert az eredményes
és sikeres megoldás esetében
a föld lesz az a hatóerő,
amely nemzetünk
millióit bensőséges
és alkotó, csodákat létrehozó közösségben
tudja
összefogni.
Ugyanis, ha a nemzetek,
népek
és fajok lázas, kíméletlen
harcában
nemzetünk önállósága,
függetlensége
és történelmi elhivatottsága
megőrzése
mellett
fenn
akar maradni, a nemzet alkotó népi közösség ét, ha talán nagyobb
áldozatok
árán is,
de meg kell teremtenie.
A népi közösség,
a nemzeti egység megvalósításának
egyik leghathatósabb
eszköze
a földkérdés
sikeres megoldása.
Ma a föld
jelentősége
és fogalma a gazdasági
és jogfejlődés jelenlegi szakában kiteljesedett,
új
értelmet
nyert. Elsősorban
láthatjuk
ezt a
nemzeti szociálista
Német-birodalomban
és
a fasiszta Olaszotszágban,
ahol a föld nem
kereskedelmi
tárgy
és nem kölcsön tárgy
és nem termelési
factor, mint a kapitalista
gondolkodás
hirdeti, hanem a földnek ren'deltetése
az, hogy a rajta élők vele minél
szorosabb
kapcsolatban
éljenek.
Ugyanis
minél több embernek van kapcsolata
a földdel, a sa j t föl d j é vel, annál nagyobb
mértékben
fokozható
fel a nemzet, a népi
közösség
ható, teremtő
és hódító ereje. A
nemzeti szociálista
Németbirodalom
a föld
és a vér misztikus közösségét
hirdeti s intézkedései
során oly kapcsolat
alakult ki a
föld és az azt művelö néprétegek
között,
hogy a nemzeti
érdekek
védelme céljából
történt
lengyel
háború
véghezvitelében,
eredményes
levezetésében
legkiválóbb
teljesítményt
a földdel szoros kapcsolatban
élő
paraszttömegekből
kikerüIt katonaság
mutatott.
Nemcsak a külső példák sürgetik,
de a
magyar
élet jelenlegi
szaka is sürgeti
a
á

nép életlehetőségeinek
'kibővítése, új társadalmi rétegek
megerősítése
és a szociális
igazság
érvényesítése
céljából a reformok,
ezek között is elsősorban
a földreform
rnielőbbi megvalósítását.
Minden reform megvalósítása
a társadalmi
és gazdasági,
valamint a politikai
rend és a nemzet egyetemének nyugalma
és egysége mellett lehetséges csak. E nyugalomra
és egységre
annál inkább szükségünk
van, mert a ref ormok,
legelsősorban
pedig
a fi~ldreforrn
megvalósításával
a nemzet életének tökéletes újjáépítése
kell, hogy
kezdődjék,
ha
le akarjuk
vezetni a jobbsors
után vágyó
milliós tömegek igényét, másfelől pedig biztosítani akarjuk a termelés rendjét, fokozni
a munkaalkalrnakat
s emelni a népi közösségünk emberséges
jólétét.
Külföldön már évtizedek
óta hangoztatják, végre nekünk is meg kellett látnunk,
hogya,
magyarországi
birtokelosztás
nem
kedvező. Nem kedvező az 1920. évi földreform és a közelmulti
telepítési akció dacára
sem, mert egyik intézkedés
sem szolgálta a
nemzet
egyetemének
érdekeit,
vagy ha
szolgálta
is, de eredményesen
nem.
Hogy
mennyire
nem kedvező
a magyarországi
birtokelosztás,
szemléltetésül
felemlítem,
hogy az 1935. évi mezőgazdasági
statiszti'ka 1,634.407 birtokról
tud 16,081.844 katasztrális hold területtel
s amíg az 5 holdon
aluli birtokosok
száma 1,184.783 s ezeknek
a kezén összesen 1,631.246 katasztrális
hold
kiterjedésű
mezőgazdasági
művelés
alatt
álló ingatlan
van, addig 1070 nagybirtokos
4,808.849 katasztrális
holddal
rendelkezett.
Ha az 1935. évi birtokelosztási
állapot ez
volt, a helyzet nyilvánvalóan
ma sem változott.
Ilyen statisztikai
adatok
mellett e
nemzet
minden
fiának,
még azoknak
is,
akiket talán súlyosabban
érint az új földreform, érezniök
kell azt, hogy az új törvénynek olyannak kell lenni, hogy a magyar
föld azok kezére is kerüljön,
akik a nemzet
pillérei voltak
a multban,
akik vállaikon
hordozzák
a nemzet jelenét és jövendőjét.
Itt elsősorban
azokra
a nincstelenekre
és
törpebirtokosokra
kell gondolnunk,
akik a
történelini
parasztság,
földmíves osztályból
szorultak
ki, de akiknek szellemi és fizikai
ereje, gazdasági
műveltsége
megvan ahhoz,
hogy a földet, melyen évszázadok
óta őseik
'küzdöt tek
és verejtékeztek,
amelyhez
ök
éppen az elhibázott
földbirtokpolitika
következtében
nem juthattak
hozzá, felszabadult és kielégült lélekkel szeretni és rnűvelni fogják
és tudják.
Azáltal, hogya
magyar
föld kérdése
törvényhozás
útján nyer rendezést,
hivatalos helyen is elismerik, hogy a föld jelentősége túlnött a magánélet
és a kereskedelmi
élet keretein,
hogy a törvényhozás
foglalkozik a föld igazságos
elosztásával,
bizonyítéka
ez annak, hogy a föld és a népi
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. 2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházi lelkész; felügyelő:
dr. Lányi Márton, Budapest.
3. Budapesti
esp.: Kemény Lajos, Budapest;
felügyelő:
dr. Tomcsányi
V. Pál, Budapest, X. Rezső-tér.
4. Csanád-csengrádi
esp.: Benkóczi
Dániel
makói
lelkész;
felügyelő:
dr.
Purgly
Emil, Makó.
5. Felsöpestmegyei
esperes:
Chugyik
Pál,
Aszód; felügyelő:
báró Prónay
György,
Budapest.
6. Középpestrnegyei
esp.: Wolf Lajos, Cegléd; felügyelő:
dr. Tahy László, Bpest.
7. Alsópestmegyei
esp.: Bakay Péter, apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas Albert,
Budapest.

IX. Ráday-utca
15. és dr. Farkas
Béla,
Budapest,
IX. Ráday-utca
5. II.
Levéltáros:
Kardos Gyula, Balassagyarmat.
Missziói lelkész és püspöki
titkár:
Kirchner Rezső, Sámsonháza,
Nógrád
megye.
1. Fejérkomáromi
esp.: Podhradszky
János,
tordasi
lelkész; alesperes:
Magyar
Géza
száki lelkész; felügyelő
dr. Handel Béla
ügyvéd.
2. Mosoni esp.: -, felügyelő:
Csatáry Elek
nyug. alispán, Magyaróvár.
3. Nógrádi
esp.:
Kardos
Gyula,
balassa. gyarmati
lelkész;
felügyelő:
Lastkáry
Gyula földbirtokos,
Romhány;
másodfelügyelő:
Horváth
Sándor
polgármester,
Balassagyarmat.
V. Tiszai

IV. Dunáninneni

egyházkerület.

Püspök:
D. Kovács Sándor,
ny. egyetemi
nyilvános rendes tanár, Sámsonháza,
Nógrád megye.
Felügyelő:
dr. Sztranyavszky
Sándor ny. magyar kir. földmívelésügyi
miniszter, a képviselőház volt elnöke, Budapest
és Nógrádmarcali.
.
Egyházi
főjegyző:
Kardos Gyula, Balassagyarmat.
Világi főjegyző:
dr. Zelenka Frigyes Budapest, XI. Eszéki-út
13--15.
Egyházi jegyzők:
dr. Csengődy Lajos, Salgótarján,
Kirchner
Rezső,
Sámsonháza,
Nógrád megye.
Világi jegyzők:
landori dr. Kéler Bertalan,
Budapest,
IV. Veress
Pálné-út
15., dr.
Farkas Béla, Budapest, IX. Ráday-u.
15. II.
Pénztáros:
dr. Bellusi Baross József, Budapest, V. Visegrádi-utca
32.
Ellenőr s pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos, Keszeg, Nógrád megye.
Számvevő: Podhradszky
János, Tordas, Fejér megye.
Ügyész: dr. Handel Béla ügyvéd, Budapest,

~

egyházkerület.

Püspök:
Túróczy Zoltán, Nyíregyháza.
Felügyelő:
homrogdi
Lichtenstein
László,
főispán, Miskolc.
Püspöki titkár és ker. levéltáros:
Joób Olivér, Nyiregyháza.
Egyházi főjegyző: - - Világi főjegyző:
dr. Zsedényí
Béla, jogakad. tanár, Miskolc.
Egyházi jegyző: - - Világi jegyzők:
Szohor
Pál,' Nyíregyháza
és dr. Aradványi
Endre, Nyiregyháza.
Ker. pénztáros:
Számvevő: Túrmezei Sándor, tokaji lelkész.
Egyházker.
ügyészek:
dr. Vietórisz
István,
Nyíregyháza,
dr. Bartus Rezső, Miskolc.
1. Gömör-kishonti
'esperes:
Smid
István
rozsnyói
lelkész; felügyelő:
Szent-Ivány
József orsz. gyill. képviselő,
Beje, Gömör vm.
2. Hegyaljai
esp.: Marcsek
János ózdi lelkész; felügyelő:
Pazár István ny. vízrnűigazgató,
Miskolc.
3. Tiszavidéki
esp.: Túrmezei Sándor tokaji
lelkész;
felügyelő:
dr. Streicher
Andor
Szatmár vármegye
alispánja,
Mátészálka.
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2.

95

A magyar gazda.
nép életlehetőségeinek
,kibővítése, UJ társadalmi rétegek
megerősítése
és a szociális
igazság
érvényesítése
céljából a reformok,
Amíg az egész világ háborús felkészültezek között is elsősorban
a földreform
rniségben él és nap-nap után világtörténelmi
előbbi megvalósítását.
Minden reform megjelentőséggel
bíró események
váltogatják
valósítása
a társadalmi
és gazdasági, vala- egymást, a mi nemzetünk vezetőinek
a nemmint a politikai
rend és a nemzet egyetezeti ébredés jelen korszakában,
a megbommének nyugalma
és egysége mellett lehetlott világgazdasági
viszonyok között a maséges csak. E nyugalomra
és egységre angyarság
sorsproblémáival,
ezek közül
is a
nál inkább szükségünk
van, mert a reforlegnagyobb
fontossággal
bíró
földkérés
mok,
legelsősorban
pedig
a földreform
problémájának
megoldásával
kell foglalmegvalósításával
a nemzet életének tökélekozniok.
tes újjáépítése
kell, hogy kezdődjék,
ha
Minél feketébben
tornyosulnak
az általále. akarjuk
vezetni a jobbsors
után vágyó
nos világpolitika
egén a beláthatatlan
kömilliós tömegek igényét, másfelől pedig bizvetkezményeket
magukban
rejtő háborús feltosítani akarjuk a termelés rendjét, fokozni
legek, annál nagyobb
gyorsasággal
és főa munkaalkalmakat
s emelni a népi közösként körültekintéssel
kell elintéz ni és megségünk emberséges
jólétét.
oldani a magyarság
széles néprétegeit
érinKülföldön már évtizedek
óta hangoztattő szociális és gazdasági
reformokot.
ezek
ják, végre nekünk is meg kellett látnunk,
között is elsősorban
az új földbirtokreforhogya,
magyarországi
birtokelosztás
nem
mot.
kedvező. Nem kedvező az 1920. évi földreA megoldandó
reformok
közül azért a
form és a közelmulti
telepítési akció dacára
földbirtok
kérdése a legsúlyosabb
és legfonsem, mert egyik intézkedés
sem szolgálta a
tosabb, mert az eredményes
és sikeres megnemzet
egyetemének
érdekeit,
vagy ha
oldás esetében
a föld lesz az a hatóerő,
szolgálta
is, de eredményesen
nem.
Hogy
amely nemzetünk
millióit bensőséges
és a.l- mennyire
nem kedvező
a magyarországi
kotó, csodákat létrehozó közösségben
tudja
birtokelosztás,
szemléltetésül
felemlítem,
összefogni.
Ugyanis, ha a nemzetek,
népek
hogy az 1935. évi mezőgazdasági
statisztiés fajok lázas, kíméletlen harcában nemzeka 1,634.407 birtokról
tud 16,081.844 katünk önállósága,
függetlensége
és történeltasztrális hold területtel
s amíg az 5 holdon
mi elhivatottsága
megőrzése
mellett
fenn
aluli birtokosok
száma 1,184.783 s ezeknek
akar maradni, a nemzet alkotó népi közösa kezén összesen 1,631.246 katasztrális
hold
ségét, ha talán nagyobb
áldozatok
árán is,
kiterjedésű
mezőgazdasági
művelés
alatt
de meg kell teremtenie.
álló ingatlan van, addig 1070 nagybirtokos
A népi közösség, a nemzeti egység meg4,808.849 katasztrális
holddal
rendelkezett.
valósításának
egyik leghathatósabb
eszköze
Ha az 1935. évi birtokelosztási
állapot ez
a földkérdés
sikeres megoldása.
Ma a föld
volt, a helyzet nyilvánvalóan
ma sem váljelentősége
és fogalma a gazdasági
és jogtozott.
Ilyen statisztikai
adatok
mellett e
fejlődés jelenlegi szakában kiteljesedett,
új
nemzet
minden
fiának,
még azoknak
is,
értelmet
nyert. Elsősorban
láthatjuk
ezt a
akiket talán súlyosabban
érint az új földnemzeti szociálista
Német-birodalomban
és
reform, érezniök
kell azt, hogy az új töra fasiszta Olaszországban,
ahol a föld nem
vénynek olyannak kell lenni, hogy a magyar
kereskedelmi
tárgy és nem kölcsön tárgy
föld azok kezére is kerüljön, akik a nemzet
és nem termelési factor, mint a kapitalista
pillérei voltak a multban,
akik vállaikon
gondolkodás
hirdeti, hanem a földnek renhordozzák
a nemzet jelenét
és jövendőjét.
deltetése
az, hogy a rajta élők vele minél
Itt elsősorban
azokra
a nincstelenekre
és
szorosabb
kapcsolatban
éljenek.
Ugyanis
törpebirtokosokra
kell gondolnunk,
akik a
minél több embernek van kapcsolata
a földtörténelmi
parasztság,
földmíves osztályból
del, a sa j á t föl d j é vel, annál nagyobb
szorultak
ki, de akiknek szellemi és fizikai
mértékben
fokozható
fel a nemzet, a népi
ereje, gazdasági
műveltsége
megvan ahho,z,
közösség ható, teremtő
és hódító ereje. A
hogy a földet, melyen évszázadok óta őseik
nemzeti szociálista
Németbirodalom
a föld
'küzdöttek
és verejtékez tek, amelyhez
ök
és a vér misztikus közösségét
hirdeti s inéppen az elhibázott
földbirtokpolitika
kötézkedései
során oly kapcsolat
alakult ki a
vetkeztében
nem juthattak
hozzá, felszabaföld és az azt művelö
néprétegek
között,
. dult és kielégült lélekkel szeretni és rnűvelhogy a nemzeti
érdekek
védelme céljából
ni fogják és tudják.
történt
lengyel
háború
véghezvitelében,
Azáltal, hogy
a magyar
föld kérdése
eredményes
levezetésében
legkiválóbb
teltörvényhozás
útján nyer rendezést,
hivatajesítményt
a földdel szoros kapcsolatban
élő
los helyen is elismerik, hogy a föld jelentőparaszttömegekből
kikerült katonaság
musége túlnőtt a magánélet
és a kereskedelmi
tatott.
élet keretein,
hogy a törvényhozás
foglalNemcsak a külsö példák sürgetik,
de a
kozik a föld igazságos
elosztásával,
bizomagyar
élet jelenlegi.
szaka is sürgeti
a
nyítéka
ez annak, hogy a föld és a népi

A föld tulajdona.
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Az 1914-1918. évek világháborúja
előtt
évente közel 200.000 dolgos rnurrkabíró ernber szakadt ki a nemzet testéből, kereste a
tengereken
túl, a jobbsorsot,
a megélhetést,
biztosító földet azért, mert itthon számára
nem volt biztositva a megélhetés
s még halvány reménye sem volt arra, hogy hazája
földjéhez
az érzelmi
kapcsolatokon
kívül
szorosabb
viszonyba
kerülhet.
A folyton
újra kezdődő s a háború után újra megindult és eddig még meg nem oldott, a föld
tulajdonáért
folytatott
nagy magyar
pert
kívánja ez a .javaslat befejezni,
nehogy az
esétleges
továbbfolytatás
:következtében
a
nemzet erői pazarlódjanak
el. 'A földreform
feladata kétségtelenül
a nemzeti ébredés e
korában
a társadalom
átalakítása
'és nemzetteremtés.
Ezt a feladatot
azonban
csak
úgy lesz képes a törvény megvalósítani.
ha
a nagy nemzeti célok szem elött tartásával
a törvény gyakorlati
alkalmazásánál
azokataz élveket tartják
szem előtt,
melyekről
fentebb szó volt s amelyek
új színt .és új
fejlődést, 'új értéket
adnak a földnek', annak új tulajdonosainak
s ezáltal az ébredését élő új magyar életnek.
Dr. Szsbo Kálmán.

dméhek

ésa gyümölcsös-kert.

Az 1939. esztendő
rekord
gyümölcstermést adott. Olyan általános és bőséges volt
a gyümölcshozam,
hogy éveken
keresztül
nem találunk
hozzá
foghatót,
vagy
csak
megközelítőt
sem. Ez a körülmény
szolg ál
okul és alkalrnul
arra; hogyaméheknek
a gyümölcstermés
szolg álatában való sze-'
repléséröl
és jelentőségéről
írjak, röviden
a "Harangszó-Naptár
kedves olvasóinak.
Sokan a méhek munkájának
eredményét
a méh ész et hasznát csupán a mézelésben
s legfeljebb
még viasztermelésben
látják.'
Pedig e mellett nagyobb jelentőségű
s anyagiakban is számot tevöbb az a haszon, amit
a méhek mézgyűjtés
közben a virágok megtermékenyítésének
elősegítése
által' hajtanak. E. Fhillipps szerint Amerikában
az évi
méz- és viaszhozam értékének
körülbelül
az
ötszörösére
becsülhető
a növények
megtermékenyítéséből
eredő közvetett
haszon. Ezen az alapon mi lehet már most ez a virágok megtermékenyítéséből
előálló, reánk
vona tkoztatott
haszon?
Csonkamagyarországi adatok
állanak
rendelkezésemre.
Eszerint
Magyarországon
van kereken
300
ezer méhcsalád;
a mézhozarn 'értéke a viaszéval együtt
a kimutatás
szerint
meghaladja az évi kétmillió pengőt. Tehát a gyümölcstermésböl
mutatkozó
haszon
lenne
úgy tizmillió
pengő, Igazán számot
tevő,
szinté hihetetlen
összeg: amit azonban
az
alábbiak mégis valószínűvé
tesznek,
A növénytanból
ismeretes
és tudott dolog, hogyavirág-ból
termés akkor lesz, ha
annak bibéj ebeporzás
által megtermékenyül. Vannak olyan növények, ahol a termő,
a bibe és a porzó ugyanazon
virágban van
(egylakiak) ; és vannak olyanok, ahol küíön
virágban
van 'a bibe és külön virágban
a

s

porzó (kétlakiak).
Ez utóbbiaknál
világos,
hogy a porzóról
a meg terrnékenyítő
virágport, a himport,
az u. n. pollent úgy kell
eljuttatni
valami módon a bibére. Ezt a műveletet 20 százalékban
elvégzi a szél. Nevezetesen azoknál a növényeknél.
amelyeknek
virágpora
kevéssé tapadós, úgyhogy
a szél
könnyen el tudja fujni. Csodálatos ebben is
a gondviselés!
Mivel a szél útján való, beporzás által igen sok himpor kárba vész s
nem jut el rendeltetési
helyére, az ilyen növények sokkal több virágport
hoznak létre,
mint azok, amelyek rovarok útján porzódnak be. Es mivel a levelek felfognák
a virágport s így megakadályoznák
annak a bibére való jutását, ezek a szél útj án porzódó
növények
tavasszal
a levelek
megjelenése
előtt virágoznak.
A közép-európai
növények
mintegy
80
százaléka
azonban
tapadós
virágport
termei, amit a szél nem tud oly könnyen
elvinni a termőre. Ezeknek a növényeknek
a
megterrnékenyítése
'vagy is a hímpornak a hibére való átvitele - rovarok útján
történik.
Ezek között
különösen
is jelentős szerep jut a méheknek.
A méh ugyanis
amikor mézet, nektárt gyűjt, befurja magát
a virág kelyhébe;
miközben
teste érintkezik a porzókkal.
A horzsolás kövctkeztében
a porzó, a portok megnyílik
s ráhullatja
a
pollent a méhre. S az viszi tovább magával.
Mikor aztán egy másik virágra száll, a testére rakodott,
tapadt virágpor
érintkezik
a
bibével; s így termékenyül
az meg.
De nemcsak ott fontos a bibenek a méhek közvetítésével
való megtermékenyítése,
ahol termő és porzó külön-külön
virágon
van: tehát közvetítés
nélkül nem tudnának
megtermékenyülni;
hanem az egylakiaknál
is, Az egylaki virágok egy részénél ugyanis
a bibe és a porzó akárhányszor
nem egy
időben
érik. Néhány
esetben
a bibe már
megért, mielőtt a portokok
felrepednének;
más és pedig jóval számosabb ese'tben a porzók fel nyil nak s kihullat] ák pollenieiket,
mielött még a bibe megérne.
Igy ,a termő
és porzó egyazon virágban
lévén, mégsem
következik
be' az egymásra
való hatás: a
megtermékenyülés.
Van viszont sok olyan
faj is, melynek virágaiban
a bibe és a porzók ugyanazon
időben érnek meg; de úgy
vannak elhelyezve, 'hogy apor csak nehezen
juthat
a rendszerint
magasan
álló bibére.
Mindezen
esetekben
a rovarok,
a méhek
közvetítik
a megtermékenyítést
a virágpornak a termő re való átvitel ével.
Az
ön-beporzás,
önmegtermékenyítés
egyébként
se célszerű;
mert a legtöbbször
elkorcsosodásra
vezet. MülIer
Frigyes kísérletileg
bebizonyította,
hogy ugyanazon
virág pora ugyanazon
virág bibéjére helyezve semmi hatással
nem volt arra: vagyis
megtermékertyülést
nem eredményezett.
Más
ese,tekben meg egyenesen méregké'nt hatott.
Több növényen
is megfigyelte
ezt: a virágok elhervadtak
és lehulltak, a virágcsomók
és a velük érintkező
bibék összezsugorodtak s megbarnultak.
tönkre mentek ; mig az
ugyanazon
virágzatban
levő, be nem porzott
7
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virágok
megmaradtak
friss állapotban.
A
gyümölcsre,
a termésre
nézve mindig csak
haszonnal jár tehát, ha a bibét más egyedi
virágnak
a pora termékenyíti
meg. A keresztezés
a növényvilágban
is előnyös.
A gondviselés
a méhek által való megterrnékenyítést
az által segíti elő, .hogy az
arra szoruló virágokat
bizonyos
csalogató
eszközökkel
látta
el. Ilyen
a virágpor,
amelyre
a méheknek
különösen
tavasszal
a fiasítás idején van nagy szükségük;
majd
még inkább a nektár, a méz. A virág amint
kinyílik,
nektárt
fejleszt,
majd a megtermékenyülés
után
a nektárfejlődés
megszűnik,
Mindez nyilvánvalóvá
teszi a kölcsönhatást,
- A virágoknak
egyéb csalogató eszközei még: a szín és az illat. A
kölcsönösség
e tekintetben
is elvitathatatlan. Azok a virágok
ugyanis,. amelyeknek
beporzasát
nem a rovarok,
hanem a szél
végzi, rendszerint
színtelenek,
jelentéktelenek. Érdekes jelenség továbbá, hogya
virágok illatozása
mennyire
alkalmazkodik
az
őket felkereső
rovarok
röpködési
idejéhez.
Azok a virágok, melyeket
az éjjeli lepkék,
szenderek keresnek fel, nappal majdnem teljesen illat nélküliek s este kezdenek
inkább
illatozni;
míg a poszrnéhek
és mézelő méhek által nappal
látogatott
virágok
illata
.az esti órákban
csökken.
A virágok megtermékenyítését
jelentősen
előmozdítja
és biztosítja
az, hogy' a méh
csak egy fajta virágot látogat, tehát a pollenek mindig azonos fajuak s nem keverednek más virágnak
porával. Ez által a megtermékeny ülés a lehető legteljesebbé
és legtökéletesebbe
válik.
A megtermékenyülés

mennyiségéről
pedig fogalmat
alkothatunk.
ha tudjuk, hogy a méh szép időben percenként nuntegy
tíz virágot
látogat meg; naponta átlag 4 ezeret. Hazánk 300 ezer méhcsaládjának
kijáró méhei a fejlődés tetőfokán
szép napokon
legalább
100,000.000.000.0000
(sz ázbillió) virágot- keresnek fel. Ami fényes
világot vet arra a munkára, amit a virágok
megtermékenyítésévei
végeznek s arra a haszonra, amit nekünk ezáltal nyúitanak.
Oe nemcsak a számítás, hanem a tapasztalás és kísérletek
is igazolj ák ezt. Zander
két 404-404 virágból álló körtef'aág
n végzett kísérletet.
Az egyik ágat teljesen tüllbe
borította;
a másikat szabadon hagyta, hogy
a rnéhek hozzáférhettek.
Az első ág egyetlen gyümölcsöt
sem termett,
a második 33
szép gyümölcsöt
érlelt 6 kg súlyban. A méhek által látogatott
100 növényből
álló fehérpere-ágy
2700 csiraképes,
magot
adott;
.míg a tülel bevont
hasonló
ágy egyetlen
egyet sem. Héjas Endre szerint Veresegyházán (Pest m.) a Viczi án-, vagy Roheim-telepröl a kommun idején Dunántúlra
mentették a
méheket. Mig a rnéhek távol voltak, alig volt
gyümölcstermés;
amikor
azokat visszahozták, a barackfák roskadoztak
a gyümölcstől.
Látható
ezekből, hogyaméheknek
rnilyen fontos szerepük van a gyümölcstermelés terén, s hogy milyen áldásos és eredményes munkát
fejtenek ki gyümölcsös-kertjeinkben. Nem üres beszéd és kivánalom
tehát, ha azt moridjuk, hogya
nagyobb gyümölcsösökböl
nem szabad hiányoznia
a méheknek; mert a g azdanak, különösen
pedig
a kertésznek
ingyenes szolgái azok.
Kiss Samu.
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"Magasztallak, hogy megaláztál és nékem szabadításul lettél."
Ezek azok az áldozatok
és istentiszteletek, melyeket
az újtestamentomban
az Úr
kapujában
gyakorolnak
az igazak
és keresztyének:
és pedig, hogy dicsőítik
és dícsérik
az Istent igehirdetéssel,
tanítással,
énekkel
és bizonyságtevéssel.
És az ilyen
áldozat kétféle:
egyik
a mi megaláztatásunk, melyről Dávid azt moridja, 51. zsolt.
(19. v.): "Isten előtt
kedves
áldozatok:
a
töredelmes
lélek; a töredelmes
és bűnbánó
szívet oh Isten nem veted te meg!
Az a
nagy, terjedelmes,
hosszú,
naponkénti
és
örök áldozat, ha Isten minden mi cselekedetünkben
megítél minket az
igéje által
és a mi szentségünket,
bölcseségürrket,
erőnket semmivé teszi, úgy, hogy csak adósok és bűnösökként
állhatunk. meg előtte,
Róm. 3. és nyomósabb
hangsúlyt
ad szavanak, a lelkiismeretet
pedig megrémíti lés
mindenféle
bánattal
meg is zaklatja,
úgy,
hogy a bűnös 6-Ádá munk teljesen megpuhul és összetörik,
míg büszkeségünk,
saját
ö

rnunkánkba
és tudásunkba
vetett bizalmunk
es reménységünk
teljesen
el nem' hal, ami
életünk végén nyer beteljesedést.
És lásd,
aki ezt el tudja szenvedni, türni és állhatatos tud benne maradni és még hozzá Istent
dícséri és magasztalja
mint olyat, aki igazán jót akar, lát, az énekli ezt a verset:
Magasztallak,
hogy megaláztál."
Nem azt
mondja: az ördög alázott meg, hanem: Te,
te; javamra
van a te' kegyelmes
akaratod,
a Te akaratod
nélkül bizonyára
békében
hagyna az ördög.
másik áldozat azután az, ha Isten ezzel szemben ismét megvigasztal
és megsegít, hogy alélek
és új ember annyival gyarapodjék,
amennyivel
a test, és az ó-ernber
elmuIik. Később
és később mind nagyobb
és nagyobb
és gazdagabb
ajándékokat
ad,
és mindig megsegít,
hogy győzzünk
és felülkerekedjünk,
hogy boldogan
lehessünk
benne és előtte. Luther: 118. zsolt. magyarázatából.
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Hasznos tudnivalók.
Készitsünk házieeetet.
Gyümölcsecet.
Erre

a célra rendszerint
hullott vagy kissé sérült gyümölcsöt
használunk.
A gyümölcsöt felszeletel ve vagy péppé dar álva kipréseljük. A gyümölcslé
előbb szeszes erjedésen megy át, a keletkezett
szeszt azután
ecetté erjesztjük,
úgy, amint alább a borecet készitesnél
leírjuk.
Borecet készítése.
A borból egy keveset tányérraöntünk,
a tányér ra két fapálcikát
és erre fedőt teszünk. Néhány nap alatt a boron vékony
hártya képződik. A tányér tartalmát
a borral félig telt hordóba öntjük, az akona-nyílást pedig nyitva hagyjuk,
a helyiség hőmérséklete
20-24 fok Celsius legyen. Az ecetesedés csakhamar
megindul
s néhány hét
alatt befejeződik.
Arborecetet
állni hagyjuk,
azután lefejtjük
és megszűrjük.
Mustárecet

készitése.

15 deka fekete mustárt
mákőrlőn
megdarálunk,
adunk hozzá 5 deka szétvag dalt
citromhéjat,
2 deci 90 fokos,
finomított
szeszt és 5 liter borecetet.
Az egészet többször f'ölkavarva,
egy hétig 'langyos
helyen
állni hagyjuk, kipréseljük
és szürjük.

Hogyan javitjuk meg
az avas zsirt?
Az avas zsírt ismét használhatóvá
lehet
tenni a következő
rnódon: A zsírt hagymával átsütjük.
Közben vigyázunk
arra, hogy
a zsir le ne égjen, de alaposan süljön
át. Az
ilyen módon atsütött zsir kellemetlen,
avas
ízét elveszíti
és főzési célokra éppen úgy
felhasználható,
mint a teljesen kifogástalan
minőségű
zsir. Az ételeken
az avasságnak
nyom át sem érezni.

A vértetü legbiztosabb irtószere.
A közönség es terpentin,
mely minden vegyeskereskedésben
beszerezhető,
az eddig
ismert irtőszerek
között nemcsak a legbiztosabb, hanem a legolcsóbb
és alkalmazásában
is legegyszerűbb
irtószere
a vértetűnek.
Azért a legbiztosabb
a terpentin,
mert
.az összes olajok a petróleummal
együtt csak
úgy hatnak valamennyire,
hogy a fehér vattaszerű
vértetű-fészkeket
velük erősen ledörzsöljük,
tehát dörzsölés
által pusztít juk
el a vértetüt,
- már amelyikhez
hozzáf'érünk, - de a fakéreg vékony repedéseiben
mindig marad élő vértetü és nagy munkánk
ellenére,
ismét kiujulnak
fáinkon
a fehér
foltok. Mert tudnunk kell, hogy az a fehér,
vattaszerű
vértetüfészek
olyan viaszos, zsi-

rosszerű, hogy minden reálocsoIt, vagy permetezett szer lecsurog róla és alig árt neki
valamit.
A terpentin
az egyedüli,
melyet
úgy magába
szív a vértetüfészek,
mint a
jó itatóspapír
a tintát.
Ezért elég, ha egy lapos, kis ecsettel,
rnely a sebhelyekbe
és kéregrepedésekbe
is
befér, könnyedén
bemázoljuk
a látható fészket, amely azután fenékig
magábaszívja
a
terpentint,
úgy, hogy egyetlen
élő vértétü
sem marad benne,
Azért is a legolcsóbb
irtószer a vértétünek a terpentin,
mert az összes
ajánlott
karbolineumszerű
vegyszereket
csak levélhullás után lehet alkalmazni,
amikor a
vértetű már láthatatlan
- és ilyenkor rninden nagyobb
gyümölcsösben
az összes almafákat (akár van rajta vértetü, akár nincs)
ezzel a 10-20 százalékos
oldattal
annyira
be kell perrnetezni,
hogy teljesen vizes legyen minden részük. Ehhez pedig - a fa
nagysága
szerint - 10-20 liter permetező
anyag kell egy fához.
Ha felemlítjük
az
egyes fészkeknek
a kikaparasát
és főzött
kátránnyal
való bemázolását
is, akkor is
bátran elmondhatjuk,
hogy jóval többe kerül, mint a terpentinnel
való biztos irtás.
Mert 1-2 deci terpentinnel
10 fáról is ki
lehet irtani a vértetüt
és egy 12-14 éves
gyermek
naponta
30-50 fán is beecsetelheti a vértetüf'észkeket
és levághatja
ecsetelés előtt a vértetves vizhajtásokat,
melyeket a legcélszerűbb
elégetni.

Budapesti templomok és istentiszteletek.
Vidéki evangélikus ember, ha a vasárnapot Budapesten kell töltenie, a következö helyeken és idöben
talál evangélikus istentiszteletet:

Hel

y

Deák-tér (ifjúsági)Deák-tér (német) Deák-tér (magyar)
Fasor (ifjusági)
Fasor- Fasor (nemet) Kőbánya Simor ucca Rákóczi ut 57 Üllői ut 24
Szvetanai u. el. iskola
Mária Val éria telep
Gyarmat 'ucca 14 Angol ucca 25
Abonyi ucca 21
Váci ut 61
Bécsikapu-tér Koronaörség Óbuda (ifjúsági)
Obuda (ném et)
Obuda, Selmeci u.
Óbuda
- Lenke ut 56 (ifjúsági) Lenke ut 56
-Érdi ut Béla király ucca 7
Rákosfalva

Óra

II d.

e.[ d. u.

'/29

'1210
6

11
10
11

4

5
10
11
10
10
10
10
'/211

4

11
11
10

11
11
8
9
11
4

"9
11
10
'/211
'/211

5

7*
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Mérföldkövek.

I

1940-ben is ·több olyan történelmi
mérf'öldkő mellett haladunk el, amelyeknél érdemes 'megállni. Istennek
hálát adni emberekről, eseményekről
emlékezni, tanulságot levonni.

*

'Ezelőtt
305 esztendővel,
1635. január
13.-án született Spener Fülöp Jakab, a reformáció
utáni első evangélikus
megújhodásnak, az úgynevezett
pietizrnusnak
atyja.

*

Ezelőtt
125 évvel,
1815. január
30,-án
született
és 50 esztendővel,
1890. január
14.-én halt meg Gerok Károly nagy német
igehirdető.

*

I

Ezelőtt
140 esztendővel,
1800. január
21.-én született
Fliedner
Tivadar
az evangélikus diakonisszamunka
egyik úttörője.

Ezelőtt

55 esztendővel

1885. április

14.-

én halt meg Győry Vilmos, győri születésü
evangélikus
lelkész, költö és műfordító.

-,

*
Ezelőtt
380 esztendővel,
19.-én . halt .rneg Melanchton
legfőbb munkatársa.

1560.
Fülöp,'

április
Luther

*
Ezelőtt 15' esztendővel,
halt meg Gyurátz Ferenc

1925. május
püspök.

3.-án

*

Ezelőtt 415 esztendővel,
1525. május 5.-én
halt meg Bölcs Frigyes, a refo máció nagy
pártfogója.

*
Ezelőtt
415 esztendővel,
1525. június
13.-án kötött
házasságot
Luther
Márton
Bóra Katalinna!.

*

*

Ezelőtt
360 esztendővel,
február
l.-én
született Bethlen Gábor vallásszabadság-hős,
korának
európai hírű államférfia
és hadvezére:

Ezelőtt
410 esztendővel,
1530. június
25.-én olvasták fel Augsburgban
az ágostai
hitvallást.

*

Ezelőtt 525 esztendővel,
1415. július 4.én égették
meg Konstanzban
Husz János
előreformátort.

Ezelőtt
335 esztendővel,
február
21.-én
választották
erdélyi
fejdelemmé
Bocskay
Istvánt, . aki a protestánsok
vallásszabadságának alaptörvényét
kivívta.

*

Ezelőtt
405 esztendővel,
1535. február
22.-én született
Bornemisza
Péter
magyar
ref ormátor,
evangélikus
püspök.

*'

*
Ezelőtt
1510 esztendővel,
430 augusztus
28.-án halt meg Augusztinusz
egyház-atya,
kit minden felekezet
magáénak
val!.

.*

*

Ezelőtt 1870 esztendővel,
8.-án pusztult el Jeruzsálem.

*

Ezelőtt
130 esztendővel,
1810 szeprember 16.-án halt meg Ráth Mátyás győ ri lelkész, a magyar ujságírás
atyja.

Ezelőtt
120 esztendővel,
1820. március
8.-án törölték
el Spanyolországban
az eretnek-kínzó
törvényszéket.
'
Ezelőtt
75 esztendővel,
1865. mareius
21.-én született
az' evangélikus
Bach János
Sebestyén, a világ legnagyobb
zeneszerzője.

*

Ezelőtt
85 esztendővel,
1855.
30.-án halt meg Mária
Dorottya
evangélikus
nádorasszony.

*

március
buzgó

Ezelőtt 30 esztendővel,
1910. április 2.-án
halt meg Bodelschwingh
Frigyes, az újabbkori belmissziói
szer etetrnunka
atyja.

*

'.

70 szeptember

*

*
Ezelőtt
80 esztendővel,
1860.
15.-én . alapították
a Gyámintézetet.

október

*
Ezelőtt
100 esztendővel,
1840 október
22.-én született
Sáritha Károly énekköItő.

*
Ezelőtt 420 esztendővel,
1520. december
lO.-én égette
el Luther
Márton
a pápai:
átokbúllát.
Krónikás.

\
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c.ut.fjer s:ers:dma.
Nem hirtelen

jött

ötletből

kapott

a nyélhez.

Elébb rászakadt csillagok haragja.
Szent búsulása élő Istenének,
Ki nincs viaszból gyúrva, se fából faragva.
Igaz Biró.
A Birája!
() gyújtott
tüzet alája.
Nézd, hogy riadoz remegve:
Elébe áJlni nem mer - s 'nem futhat Előle!
Egyre vadabb ul vájja
. Vétkeinek kínja, tudott bűne tőre.
Ifjúság, szépség ; láz, tudomány, munka
Csekély, hogy tövisét tövestül kirántsa.
Társtalan a forgatagban, idegen ül otthon.
Rémülete evesedik,
Az sem tud írt, ez sem segít, Nincsen e világnak, nincs egy ép tanácsa!
Több keJl: áldozat, teljesen elégő.
Drága az üdvösség, gyűrődni keJl érte:
Görnyesszen bőjt, alázat nyomion térdre,
Tunyuló testre csapdosson ostor ...
. Tett kell!
Mennyországnyitó,
világhagyó lemondás. _
Ez is megcsalja. A kolostor.
S még nő az árnyék és az étok.?
Már a pokol torka tátog,
Ásít reá éhes fogakkal, Reményvesztettség,
kétségbeesés.
Mennyi elég hát, ha ez is kevés?!
Nekünk mi szent, jó - Elötte csuperossz.
Az ember anyja méhétől gonosz,
És irgalmatlanul
halálig az, Hogyan lehet még patyolat-igaz?!
Uj teremtésre kicsoda erős?
Aki kárhoztat, az a felelős!
Mért élni? Soha nem születni!
Egyedül az lett volna jó. - Csodát lát mégis a villémvert hajó.
Egy Kéz nyúl érte le.
A viJ1ámot vető,
A fenyegető,
Lecsapó, sebosztó, bullémbe-temető! ...
Ki győzné neveit?
Ugyanaz a Kéz:
és - megelevenít!

ot

Öh hinni, hinni, hinni a csodát,
Belefogózni kábult értelemmel,
Mert értés, szív s erő felett való:
A Nagyharagú békül kegyelemmel,
Magaszántából megbocsát!
Öh hinni, hinni, hogy rontva _gyógyit;
Sirba visz, de visszahozza
A göröngy házak por lakóit.
Hinni a Kereszt két beszédét:
Emberi terv - s ist~ni szándék,
Itélettarfás - és ajándék,
Elvetemültség, szörnyű gazság, De feltámadás is, metiekiilés is,
Leszakadt s visszaszáJJt igazság!
Nem tenni!
Hiimil!
Nála is mit ért akarat, elszánás,
,Vakon
felcsúszni száz garádicson?
\ lsten kivert kezéből miruien fegyvert, S most nyílt meg neki a Paradicsom.
Egész világ is megtudja, higgye, lássa:
Sár mitiden tette, gyöngye, szemiorgeiése;
Csak egy Tett van, megváltó, égigérő, A Krisztus Fája,
Mentő Gerenda,
Mit maga lsten

ácsolt ...

És akkor, Akkor kapta fel Luther

akalapácsot!
Solt László.

.....•..•....•.

..•.•.•..•..•..•.•.••..•..•..•.•...•.......•.•..•.•..•.•..•...

Néfjány
s:ép öSHJagyar név.
Aba, Attila, Árpád, Álmos, Ákos, Béla,
Boite,
Bogát,
Bulcsu, Bódog, Belembér,
Betuieguz, Botond, Bors, Buda, Bátor, Böngér, Csaba, Csongor, Etele, Edömér, Elemér, Előd, Eőrs, Farkas, Gyula, Géza, Gyárfás, Gál ,Gyöngyvér,
Huba, Jenő, Jutas,
Kadosa, Kálmán, Keve, Kont, Kupa, Koppény , Lehel, Levente, Opor, Ozdor, Szabolcs, Szemere, Szotény, Teksotty , Tes, Tarján, Tihamér,
Tünde, Ubul,

Törtel,
Töhötöm,
T'utgony,
Uzur, Zerina, Zoltán, Zsom-

bor, Zsongot:
tl iitsuk fel és használjuk
tősgyökeres magyar nJveket!

e régi szép,
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Országos vásárok Magyarország mai területén.
(Naptárunk megjelenéséig a hazatért Felyidék községeinek Yásárjegyzéke még nem készült el.l
Használt rövidítések: áv.
közv. = közvetlen, közn.

= állatvásár,
= köznapon,

kv. = kirakóvásár, e. = elött, u. = után, mege. = megelőző, köv. = követö,
mfogl. = magábantogtató,
v. = vagy, vm. = vármegye, ó-n, sz: = é-naptár
szerint, legköz. = legközelebb.

Abádszalók
J.-N.-K.-Szolnok
m. febr. 16,
máj. 18, aug. és nov. l l-ét mfogl. vas.
és hétfőn.
Abaujszántó Abauj -Torna m. Nagycsütörtök
e. szerdán, jul. 13, okt. 5., dec. 7, ha a három utóbbi
nem szerdára
esik, a köv,
legk. szerd., ha a hatarn. ünnepre esnek,
a közv. köv. közn.
Abony Pestrn. marc. 19, máj. 31, aug. 20 és
nov. 30, vas. v. ünn. esetén" a köv. közn.
Acs, Komáromm.
husvétot
köv. hétf., okt.
utolsó hétfőjén.
Acsa Pestm.
ápr, és okt. hónapok
utolsó
hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn.
Adánd Somogym., .Laetare" vas., Nep. Ján.oUrszíne változása
és Mindszent
napokat
mfogl. hetekben
hétf'ön.
Adony Fejérm.
ápr, 2, jún. 16, szept. 15,
nov. 24.
Ajka Veszprémm.
márc. első hetében szerdán, Péter-Pál
nap., István király napján,
Márton napot mfogl. hét szerdáján.
Akasztó Pestrn.
márc,
ll-ét,
szept.
9-ét
megel. hétf. áv. és kedden kv.
A/ap Fejérm. júl. 25, okt. 1-ét mfogl. hétf.,
ha ünn., köv. közn.
A/attyán J.-N.-K.-Szolnokm.
június 9, nov.
4, ha ünn. v. vas .. köv. közn.
Alberii Pestm. máj. 16, júl. 13, nov. ö-ét
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., másnap kv.
A1csut Fejérm.
József napot, Erzs. napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.
Alpár Pestm. virágvas.
és okt. lO-ét megelőző vasárnapon.
Alsónémedi Pestm.
ápr. 2, júl. 4, szept. 2,
dec. 3. mfogl. vasárnap
és hétfőn.
AIsópaty Vasm., febr. 3, május 4, szept. 4,
nov. 4.
Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept, 21,
nov. 5, ha ünn., köv, napon kv. és áv.
Apátlalva Csanádm.
ápr. 24, júl. 26, szept.
8 és nov. 25. u. szomb., ha ünn., köv. közn.
Apc Hevesm. jan. 15, márc. 19. meg el. hétf.
aug. l-én, ha ez szomb. v. vas., a köv.
hétf., okt. 15. megel. hétf.
Apostag Pestm.
jún. 24-ét és okt.
12-ét
megel. hét keddjén.
Arló Borsodm.
ápr. 20, szept. 20, ha hétf.
esnek, ellenk. esetben
a megel. hétf.
Arpás Sopronm. jún. 6, szept. 11.'
Aszód, Pestm., márc. 19, áld. csüt., István
király és Márton n. u. péntek.
Attala, Somogym. márc. 16, nov. 5, ha ünn.,
köv. köznapon.
Babócsa, Somogym.
márc. 19, Szeritháromság vas. u. hétf., aug. 24, nov. 30.
,
Bácsalmás, Bácsm. febr, 9, máj. 1, szept. 14
és nov. 22, ha vas. esnek, a köv. hétf., ha
más napra, az ezt megel. hétf.
Badacsony tom aj, Zalam. márc. 12, szept. 1,
ha ünn., köv. közn.

Baja, febr. 14-ét megél. vas., ápr. 24, júl.
22, szept, 21, dec. 6. Ha hét közepe megelőző vas. és hétf.
Beine, Esztergomm,
febr. 16, máj. 16, aug.
1.6, nov. 16. mfogl. hetek szerd. és csüt.
Bakonya, Baranyam.
jún. 21, ha vas.v.
ünnep, köv. közn., szept. 29.
Bekotiycsemve, Veszprémm.
orsz. állat- es
kirakodóvásár
febr. lI-ét és szept. 15-ét
magában foglaló hét csütörtökén
ker. ünnep esetén a köv. hétköznapon.
Balassagyarmat, . Nógrádm.
orsz áv. és kv.
minden hó első hétf. (áv.) és keddjén (kv.):
tartja. Ha ezek a napok ünnepn. esnek,
úgy a ráköv. legközelebbi'
két hétközn.
Balatonendréd, Somogym. márc. 15, júl. 15,
szept. 15. mfogl. csüt., ha ünn., köv. közn.
Balatonfüred,
Zalam. ján. 14, ápr, 15, júl.
11, szept. 11. mfogl. szerdán kv. és áv.
BalatonlelJe, Somogym.
Husvét u. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn.,
Kisaszszonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.
Balatonfőkajár,
Veszprérnrn.
április utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv. közn.
Balatonszabadi,
Veszprérnm.
marc .• 1, okt.
1, mfogl. hétf.
Belkénv , Szabolcsm.
ápr. 1, nov. 1, dec. 25.
n. rneg el. és aug. 20-át rúfogl. kedd. kv.
és áv.
Ba.,lmazújváros, Hajdum. febr. 2, május 25,
aug . .14, nov. 19. n. mfogl. szerd. áv. és kv.
Bánokszentgyőrgy,
Zalam. ápr. 24, jún, 24,
aug. 3, nov. 29.
Bénréve,
Gömör,
K.-Hontm.
márc. 18. és
szept. ~
.
Baranyajenő, Baranyam.
jún. 2, okt. 21, ha
vas. v. ünn., a köv. legköz. közn.
Barcs, Somogym.,
ápr. 1, jún. 24, szept. 2,
dec, 9, ha ünnep, legköz.
közn.
Báta, Tolnam., máj. 4-ét és okt. 1'5-ét magábafogl. hétf. kv. és áv.
Béteszék,
Tolnam., m árc, 19, jún. 16, ·szept.
24 és okt. 28-át megel. hétf. n. áv, és kv.
Báté, Somogym.,
márc, IQ, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., v. ünnep, következö
köznapon.
Bettonye,
Csanádm.,
Judica v. feketevas.
elötti, jún. 29. utáni, nov. 5.-e előtti pénteki napokat
megel. szomb. napon áv., vavasárnap
kv.
Becsehel y , Zalam., márc. 19, máj. 11, szepternber 11. és okt. 13.
Békés, Békésm., márc. 24, jún. 20, szept. 29,
ha nem vas. esnek, mindig a megel. vas.
Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét megel.
pént. és szomb., ha szomb. esik, ezen a
napon kv., az el. levő pénteken
áv.
Békéscsaba, Békésm.,
febr. utolsó, jún. 3,
okt. 4,dec. 1. hétf. (marhav.), keddjén (lóvásár), szerdáján
kv., luxuslóv.
ápr, 24.
Bélapátfalva, Borsodm.,
márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.
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Berencs, Szabolcsrn.,
lásd Rétközberencs.
Berettyóujfalu,
Biharm.,
ápr. 24, aug. 15,
okt. 9. napját megel. hét és febr. havának
első csütörtökjén.
Berkesd, Baranyam.,
márc. 2, jún. 30, ha
, vasárnap,
a köv. közn.
Berzence, Somogym., fekete vas. u. n. hétfő,
jún. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ünnep,
'a köv. hétközn.
kv. és áv.
Bicske, Fejérrn.j Tan. 25-ét, máj. 3-át, Jakab
napot (júl.), Máté ev. napot (szept.) m.fogl. keddjén
áv. és szerdáj án kv.
Biherkeresztes, Biharm.,
máj. 29-ét. szept.
12-ét mfogl. hét szerdai napján.
Biharnagybajom,
Biharm., márc. 4, június 4,
szeptember
27.
Bogdása, Baranyam.,
márc. 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk.
Bodajk, Fejérrn., újév u. jún. 29. u. szent
Mihály napja u. hétfői napokon kv, és áv.
egy napon.
Boárogkeresziur,
Zemplénm.,
február 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl. hét csütörtök
és pünkösd
utáni csütörtök.
Bodvaszilas, Abauj-T.-m.,
márc. 19, jún. 24,
nov. 25. csütörtökön,
ha e napok
nem
csütörtökre
esnek,' amegel.
csüt.; karácsony első napja el. csütörtök.
Bonyhád, Tolnam., márc. 6, máj. 1, júl. 10.
és szept. 4-ét mfogl. hét és dec. 8-át megelőző hétfönáv.
és kedden kv.
Bő, Sopronm., febr. 6, máj. 9, aug. 10, okt. 4.
Böhönye,
Somogym.,
márc.
19, Urnapot
köv. napon, júl. 20, aug. 21.
Budapest, márc. más. vas. (József n. vás.),
május utolsó vas. (Medárdnapi
.vás.), aug.
harm. vas., nov. első vas. (Lipótnapi
vás.)
A kirakó vásárok
a fenti
határn.
kezdődnek,
két héten
át, a második
hét
szombatjáig
tartanak.
A marhaés lóvásárok a vásári
időtartam
második vas.
"és hétfőn
tartatnak.
A kirakó
vásárok
első napj át megel. szerdai naptól a köv.
második
keddi napjáig bőrirha vásár. A
köv, egész tartama
alatt borvásár.
Lóvásárok:
ápr, 24-ét mfogl.
hét vas. el.
vas. hétf. és kedden, okt. első vas. hétfőjén és keddjén.
Luxuslóvásár
március
21, 22, 23.
Biidszentmihélv,
Szabolcs- és Ungm., január
25-ét, jul. 24-ét,- okt. 18-át mfogl. hétfőjén, ápr. 23-át mfogl. keddjén.
Biik , Sopronm.,
márc. és szept. első szerdáj án, ha ünn., köv. közri.
Bükkösd, Baranyam.,
márc. 25, Szentháromság u. hétf., okt. 4, nov. 11. Ha e
napok vas. v. ünn. esnek, a köv. közn.
Bűssű, Somogym., febr. 16, ápr. 28, jún. 8,
aug. 21. Ha ünnep, a köv, napon.
'
Cece, Fejérrn., fek. vas. u. hétf., Lőrinc és
Miklós nap u. hétfőn.
Cegléd, Pestm., jan. 15, ápr. 16, júl. 22, nov.
1. napj át megel. vas. és hétfő.
Celldömölk, Vasm., bőjt első hétfőjén,
máj.
16, szpet. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn. a köv.
köznap.

Cibakháza, Pestm., márc. 31, máj. 30, szept.
15, nov .. 18, ha vas. esnek, az előtte levő
szombaton.

Csebretuiek, Zalam., pünk, előtti csüt., Lőrinc elötti csüt., húshagyókedd
utáni csüt.
Csákijny, Somogym.,
aug. 15 bucsuvásár.
Csákvár, Fejérm.,
oc. vas. U., rogate vas.
köv. hétf. és kedden, Anna napot és Miklós napot mfogl. hét hétf. és keddjén,
1 nap áv., 2 nap kv.
Csanádpalota, Csanádm.,
január 31-ét, jún.
ll-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megel. szomb.
Csapod, Sopronm.,
febr. 10, máj. 22, aug.
12, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnepnap,
a köv. hétköznapon.
Császár, Komáromm.,
Vince napot és Teréz napot mfogl. csüt., ha ünn.; köv. közn,
Csenger, Szatmárm.,
A decemb. kivételével
minden hó 3-ik pént. napj., ha ünn., akkor az előző pént., kar. el. pénteken.
Csépa, J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec.' 18. Ha hétközn.
esik, akkor megelőző vasárnap.
Csepteg,
Sopronm.,
hamvazósz.
utáni csüt.,
nagycsüt.,
áldozócsüt.
u. pént., júl. 29,
szept. 29, karácsony
elötti szerda. Ha a
júl. és szept. vásár vas. v. ünn. esik, a
következö
köznap,
Csesztteg, Zalam., jan. 19, márc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.
Csetény, Veszprémm.,
ápr. első hétf., okt.
15, ha ünnep, a' köv. közriap.
Csipkerek, Vasm., febr. 10 és szept. 17.
Csongrád, Csongrádm.,
márc. 1, május 1,
aug. 2.5 és dec. lO-ét megel. vas. kv., ezt
megel. nap áv. Ha vasárnapra
esnek, a
vásár előző nap, tartatik.
Csoma, Sopronm., jan. 6, Gergely nap, Fülöp, Jakab nap; Szt. Iván, Szt. Mihály és
Szent Márton napján. Ha ünnep, v. vas.,
továbbá péntek v. szombatra
v. zsidóünnepre esnek, az utánuk köv. hétfőn.
Csögle, Veszprérnrn.,
március
12, jún. 23,
okt. 9. mfogl. hetek hétfői napján.
Csököly, Somogym.,
január 25, nagycsütörtök, aug. 28, nov. 25.
Csurgó, Somogym.,
husv. U., pünk. u. ked- .
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap vas.
v. ünn., a köv. közn.
Deiény, Somogym.,
márc. 9, aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esnek, úgy a köv. hétköznap.
Debrecen, a remete Antal, Szent
György,
Nagyboldogassz.,
és Dénes napokról
elnevezett
vásárok
9 napon át tartanak,
'3 vásár
az ünnepeket
megel. héten hétf.
kezdődik.
Nyersterrnényekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap 'alatt; első
1 héten
csüt. és pént. juhv., szomb. és vas.
sertésv., vas. és hétf, lóvásár; a második
hétnek hétf. és kedd napj. pedig marhav.
A hortobágyi
pusztán
jún. 20-át mfogI.
hét csütörtökön
áv.
Dég , Veszprérnm.,
husvét
hetében
csüt.,
András napot megelőző
csüt,
Decs, Tolnam., ápr. 15-ét és szept. I-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn,
Detnecser,
Szabolcsés Ungrn., ápr. 24-ét
szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, a
következő
köznap.
Derecske, Biharm., jan. 15, ápr. 24, aug: 15
és okt. 15-ét megel. nap el. péntek.
Dévaványa, J.-N.-K.-Sz.olnokm.,
jan. 17, ápr.
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15, júl. 5, okt. 12. megel. hétf. és kedden; első nap áv., másnak kv,
Devecser , Veszprérnrn.,
jan. 25, máj. 1, aug.
6 és nov. 1. napját előző hétf. és keddi n.
Diósjenö, Nógrádés Hontrn., kv. és áv.:
Szt. György nap és András nap hetében
hétíön;
kv.: Pál napot,
Kisasszony
napot mfogl. hét hétfőjén.
Diósvisztó, Baranyam.,
febr. 10, ápr. 1, júl.
13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v. ünn., a
köv. köznap.
Dombóvár,
Tolnam.,
márc. 28-át köv.
és
szept. 28-át meg el. szerdán,
ha ünn., a
köv. hétközn.;
Vízkereszt,
Szerrtgyörgy,
Szentpéter
napját
és nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn.
Dombrád, Szabolcsm., jan. 15, ápr. 28, júl.
8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.
.
Döbrököz, Tolnam., virágvas.
elötti, István
kir ály utáni hétf'ön.
Dömsöd, Pestm., rn árc. 7, jún. 22, aug. 10
áv. és nyersterményv.,
a köv. n. kv.
Dráva/ok, Somogym.
febr. 15, május
20,
szept. 15, ha vas. v. ürm., a köv, közn.
Duna/öldvár,
Tolnam.,
m árc, 25-ét mfogl.
hétf. és kedden,
pünkösdöf
mfogl. kedden és szerdán,
aug. 20-át,
nov. l-ét
mfogl. hétf.
és
kedden,
első nap áv.,
második
kv. Ha a hatarn.
hétf. vagy
kedd re esnek, azon a héten kedden és
szer dán, ill. szerdán
és csütörtökön.
Dunapataj, Pestm., febr. 19, ápr. 14, jún.
29, okt. 4 és dec. 13-át megel. hétfő és
kedd; ha ker. ünn. a köv. közn,
Dunapentele, Fejérrn.,
sz. György
napot,
sz. Hárornságvas.,
Kisasszonynapot
magábafogl.
hétf. és az első adventi vas.
u. köv, hétf.
Duneszekcsö;
Baranyam.,
m árc, 12, Szentháromság
u. hétfőn,
szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv. hétf.
Dunevecse, Pestrn.i
febr. második,
május
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn,
Edelény, Borsod-Görnör-Kishontrn.,
január
15-ét, ápr. 15-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét megelőző csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a megelőző kedden.
Eger, Hevesm., Vizker. u. hétf., Pongrác n.
hetében
hétf., Sarlósboldogassz.
u. hétf.
szept. 28. és 29. marhav. 29. és 30. kv,
Egerág, Baranyarn.,
ápr. 5, jún. 15, okt. 11,
ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Egervár, Vasm., m árc. 19, nov. 25.
Egyed, Sopronm.,
márc. 1, okt. 29, ünn. és
vasárn. esetén a köv. közn.
Endrőd, Békésrn., máj. 18, aug. 22, nov. 23.
ha szomb. esnek, ellenkező esetben a megelőző szomb. Ha ker. ·ünn., a legköz. közn ,
Etiying, Veszp rémrn., sexagesimavas.
utáni
köznapon,
Kisasszony
hetében
hétfőn,
dec. Aprősz. het. az első közn.
Ercsi,
Fejérm. jún. 28-át és szept.
29-ét
mfogl. hét hétfv. áv, kedd kv.
Érd, Fejérm., május első hétf. és keddjén,
aug. 1O-ét mfogl. hét hétfőjén.
Erdőcsokonya, Somogym.,
febr. 25,. husvét
u. csüt., jún. 27, szept. 21, kv, és áv. Ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Erdőbénye, Zemplénm., jan. 28, ápr. 24, okt.
28. Ha ünn., a megel. hétf. kv.
Erdőtelek, Hevesm., ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert, Nógrád- és Hontm., jan. I-ét
köv, vas., apr. 23-át, július 22-ét, szept.
24-ét megel. vas.
Esztergom, Esztergomm.,
Gergely,
Orbán,
Lőrinc, Simon-Juda
u. köv. hétfő, kedd
és szerda áv. és kv.
Etyek, Fejérm., május 8, szept. 8. hetében
csüt., ha ünnep, a köv. közn.
Fadd, Tolnarn., márc. 12, okt. 15. megelőző
hétf. és júl. 25. első vagy ezt követö hétf.
Fegyvernek
puszta, J.-N.-K.-Szolnokmegye,
márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
vas. és hétf.; első n. áv., másnap kv.
Felsődabas, Pestm., február 18-át, aug. 3-át,
nov. I-ét megelőző
vas., május első vas.
Felsőireg,
Tolnam.,
Balázs
nap,
Szent
György,
Kisasszony
és Katalin
napokat
mfogl. hétf'ön és kedden.
Felsőrönök, Vasm., búcsú köv. Imre napját
(nov. 5.) követö vasárnap.
Felsősegesd, Somogym.,
márc. 30, júl. 2, u.
hétf., szept. 8. megel. hétf., nov. 25. kv.
Fertőrákos, Sopronm.,
szent György
elötti
és szent Mihály utáni csütörtök.
Fertőszentmiklós,
Sopronm.,
bőjt
harmadik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté nap
és Miklós nap utáni hétfőn.
Földeák, Csanádrn., Mátyás napot, Cantate
és Örangyal
napokat
és Boldogasszony
fogantatása
ünnepét meg-el. péntek áv. a
r áköv. szombaton
pedig kv.
Fü/öpszállás,
Pestm.,
ápr. 8-9-t,
)U11lUS
17-18-t,
szept. 5-6-t
és dec. 6-7-t
megelőző vasárnap
áv., hétfőn kv.
Füzesabony, Hevesrn., márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12. megel. vas. áv., hétf. kv.
Füzesgyarmat, Békésm., márc. 29-30.,
jón.
10-11, aug. 25-26,
okt. 24-25.
Ha nem
szombat,
vas. esnek,
amegel.
szomb.
szarvasmarha-,
juh-,. sertés-,
vasárnap
II
kv, és lóvásár.
Galambok, Zalam., febr. 16, aug. 2. előtti

hétf'ön.

Gálos/a, Somogym.,
márc. 12, máj. 16, júl.
3, aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas., akkor a következő
hétköznap.
Gamás, Somogym.,
jún. 6, szept. 18, ha vasárnap v. ünn., a köv. köznapon.
Gesztotiv, Vasm., Urnapot és Sarlósboldogasszony napot követő vas. kv.
Gelej, Borsodm.,
ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.
kedden.
Gelse, Zalarn., máj. 11, okt. 26, ha vas., II
következő
köznapokon.
Cesrtelv , Zernplénm.,
jan. 25 (Pál Iord.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter és Pál),
okt. 26 (Dernet.) het. eső keddi nap.
Gindlicsalád,
Tolnam.,
jún. 20-t, okt 23-t
mfogl. csüt., ha ünn., a köv. köznap.
Godisa, Baranyarn.,
máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. köznap.
Gödöllő, Pestm., József,
Péter-Pál,
Szent
Mihály, Luca-napot
követő hétfőn.
Gönc, Abauj-Tornam.,
m árc., június, aug.,
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha ünn.,
akkor a hónap 3-ik keddjén.
.
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Baranyam.,
febr. 24, május
25,
24, november 5.
Gyékényes,
Somogym., május 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv. köznap,
Gyoma,
Békésrn.,
márc. 10 és 11, június
1-2,
aug. 15-16,
nov. 15-16-át
megelőző pént. év., szomb. lóv., vas. kv.
Győmőre,
Györrn., márc. és okt. hónapok
első keddjén,
ha ezek ünnepek,
a köv.
hétköznapon.
Győmrő,
Pestm., márc. 30, okt. 15, ha vas.
v. ünn., a köv. köznapon.
Győngyős,
Hevesm., febr. 3, máj. 25, aug.
24, nov. 19, ha ezek a llapok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat
megel. hétf., ha
. pedig a hétf. napok ünn. esnek, a köv.
hétközn.,
márc. 2. pént, tenyészállatv.
GyőngyősmelJék,
Somogym.,
ápr, ő-ét, okt.
5-ét mfogl. hét hétf.
és keddjén,
aug.
21, ha vas. vagy ünn., 11 legköz. közn.
Győnk,
Tolnam., hushagyókedd
előtti csüt.
áv., szept. 29 kv., pünkösd
előtti
csüt,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv.
Győr, jan. 18-át, Urnapját,
júl. 22-ét, szept.
8-át, nov. 25-ét, a Teréz napj át mfogl.
hét hétfőjén,
végre nagyhéten
hétfőn, a
határnapokat
megel. szom. és vas. kiz ár.
lóvásár.
Győrasszonyfa,
Győrm.,
máj. 9-ét,
szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szeptemberi vásár vas. vagy bármelyik vásár ünn.
esik, a köv. köznapon.
,
Győrszentmárton.
Györrn.,
József
napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
novernber
11., ha ünnepre
vagy
vasárnapra esik, a köv. napon.
Gyula,
Békésm.,
Pál fordulást,
.Exaudi"
vasárnapot,
júljus
22-ét" és szept,
8-át
megel. het. szerd. hétfő délig.
Gy ule], Tolrram., ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. ünnepre esik, a köv, köznapon.
Gyulakeszi,
Zalarn.; április 24, szept. 9. és
29, nov. ll. állatfelhajtással.
Szent-háromság vasárnap utáni hétfőn.
Hahót,
Zalam., Szt. Margit napját követö,
Szt. Mihály napját megel. csüt.
Hajdubőszőrmény,
Hajdum., febr. 3, ápr, 1,
jún. 24, aug. 25. és nov 19. napot mfogl.
hétf. Ha ünnep, a köv. hétf.
Hajdunánás,
Haidum.,
m árc. 19, július 16,
szept. 14. dec. 4. napokat
mfogl. szerdan
kv. és áv.
Hajós,
Pestrn., márc. 25, jún. 29 és szept,
29. után köv. hétfőn.
Halászi,
Győr-Moson Pozsonym.,
febr. 24-t,
június 27-t, aug. 20-t, nov. ll-t követő
hétfon, ha ünnep, a köv. köznapon.
Harka,
Sopronm., jún. 29, aug. 24. kv.
Harkány,
Baranyam.,
Zsuzsánna,
Szent
György, vasas szent Péter és Miklós hetében hétfőn.
Háromfa,
Somogym., marc. 1, november
19
május 6, aug. 30. Ha ünnep vagy vas., ~
következő hétköznap.
Hatvan,
Hevesm., febr. 9, márc. 9, ápr. 28,
jún. 2, aug. 31, okt. 2. és nov. 5. hetében
hétfőn és kedden.
Hédervár,
Győrrn.,
husvét
utáni
kedden
Úrnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétfőn:
Gőrcsőny,

. augusztus

Vasm., jún. 8. és nov. ll-ike
u.
kv. és áv.
Hegykő,
Sopronm.,
husvét előtti
és 'szent
Mihály nap utáni hétf. marhav. és kv.
Hetes, Somogym.,
márc. első hétfőjén, máj.
első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétfőjén.
.
Himesháza,
Baranyam.,
máj. 25, aug. 5, ha
vas. vagy ünn., a köv. köznapon.
Hódmezővásárhely,
Jézus
nevenapját
(jan.
hó) mfogl. hét vas. és hétf., március 19-ét
(József), Urnapj át, Apost. oszl. (július) és
okt. 16-át megelőző
vasárnap
és hétfőn,
az áv. megél. szombaton
kezdődik.
Hosszuhetériy , Baranyarn.,
március 14, máj.
4-ét megel. hétf. júl. 20, Szent Ker. napja előtti hétfőn.
Hosszupereszieg;
Vasm., márc. 4, május 5,
június 30, aug. 21.
Hőgyész,
Tolnam., Pál ford., József napja,
Péter és Pál és Lipót napja u. szerdan,
marhavásár, csüt, kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a köv, köznap on.
Igal,
Somogym.,
ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28" nov. 25, ha vas. 'vagy
ünnep, a köv. köznap on.
Iherosberénv,
Somogym.,
Mátyás
napja,
(febr. 24.), máj. 16, jul. 16, szept. 21, kv.
és áv.
lketv ér, Vasm., m árc. első szerd.,
szept.
21 és dec. 21-ét megel. szerda.
Irsa, Pestm.,
febr. 14-ét, jún. 15-ét, szept.
l-ét, dec. 13-át meg el. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétfőn.
Istvándi,
Somogym,
ápr. 28, június 7, aug.
30, okt. 27. Ha ünn. v. vas., a köv. napon,
a jún. vas. aIk. amegel.
közn,
Isztimér,
Fejérm.,
József és Mindszent
n.
mfogl. hétfőn kv, és áv.
Iván,
Sopronm.,
Pál u., Jubilate
vas. U.,
Bertalan nap u. és Mindszent
u. keddi n.
Ivénegerszeg;
Vasm., jan. 6. u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok
első szerdáján.
l ztnétiy . Tolnam., minden év október 28-án
bucsu kv,
Izsák, Pestm.,
marc. 23, júl. 19, okt. l l-ét
megel. vas. áv., hétfőn kv,
Jánosháza,
Vasm., március 19, pünkösd
el.
hétfőn, aug. 23, nov. 15.
Jásza]sószentgyőrgy,
jan. lO-ét, aug. 2-át,
okt. 15-ét megel. vasárn. U. hétf'., Szentháromság
vas. köv, hétfőn.
Jászapáti,
J.-N.-K.-Szolnokm~,
febr. 19, jún.
24, szept. 8, dec. 1. n. megel. hétfőn.
JászárokszálJás,J.-N.-K.-Szolnokm.,
február
24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept. 2122-ét megel vas. (áv.) és hétfőn (kv.)
Jészbetériy , marc, 25, máj. 18, aug. 15,' okt.
4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén.
Ha ünnep,
a köv, köznapon.
Jászkarajenő,
Pestrn., ápr. 3, július 8, okt.
2-át megel. hétf., Kar. ünn. meg-el. hétf.
Jászkisér,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr. 8, ápr.
25, júl. 25, nov. ll-ét
megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), május 3. (kv.)
Jászladány,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
január
18,
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét" megel. hétfőn,
ha ünnep, 'a legköz. köznapon.
Kadarkut,
Somogym.,
sz. János elötti kedd,
Szent István, Bertalan
és Imre el. hétf.

Hegyfalu,

szerdán
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Nógrádés Hontm.,
március- 12-ét,
szept. 17-ét mfogl. hétfőn (áv.) és kedden
(kirakóvásár).
Kálmáncsa,
Somogym.,
márc. 22. (áv.), ha
vas. vagy ünn., a köv. köznap on, Áldozó
.csüt. el., Kisasszony n. el. hétfőn.
Kalocsa,
Pestm., marc. 19, aug. 15, nov. 30.
~1. hétf. és kedden és jún. hó .elsö vasárnap és hétfőn.
Kálóz,
Fejérm., február
1-ét mfogl. hétfőn,
husvét el. hétfőn, Boldogasszony
napj át,
Szent Mihály napját mfogl. héten hétfőn.
A karácsony
ünn. megel. hétfőn.
Kapolcs,
Zalam., május 10, okt. 28. Ha vas.
vagy ünn. esnek, a köv. köznapon.
Kaposmérő,
Somogym.,
febr. 10, április 1,
május 18, jún. 14, aug. 11, szept. 30. Ha
vas., a köv. hétfőn.
Kaposvár,
Somogym.,
ápr. és dec. hónapok
kivételével
minden hónap első szerdáj án
ha ünn., a köv. köznapon.
Kaposszekcső,
Baranyam.,
ápr. 15, okt. 30.
el. csüt., ha ünn., a köv. köznapon.
Kepthlentoti, Zalam., marc. 19.
Kapuvár,
Sopronm.,
jan. 25, márc. 19, tov.
Urnapja,
júl. 26, okt. 15 és dec. 13, ha
nem hétfőre
esnek, a köv. hétfőn.
Karád,
Somogym.,márc.
12, máj. 4, jun,
. 27, szept. 29 kv. és áv. Ha ünn. v. vas.,
köv. köznap on.
Keicsg, J.-N.-K.-Sz.olnokm.,
Mátyás
nap,
Margit nap, Szt. Mihály nap, Szt. András
nap elötti hétfőn.
Kermecs,
Zalam., május 3, nov. 1. u. kedd.
Katymár,
Bácsm., május 16-át köv, hétfőn,
okt. havában
Teréz napot
mfogl.
hétf.
kv. és áv.
Kecskemét,
márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept.
26, nov. 25. el. csüt. és pénteken. ha csüt.
ker. ünn., ugy a megel. hét csüt. és pént.
Kecel, Pestm., husvét után első vas. és hétf.,
júl. 20. megel., okt. 26. napját megél. vasárnap s hétfőn,
első nap áv., második
nap kirakóvásár.
Kehlds, Zalam., márc. 26-át, Mária napj at
köv, nap, ha ünn., v. vas., a köv, közn.Kenderes.
J.-N.-K.Szolnokm.,
ápr. 9, aug.
9, nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf., ha ünn.,
a köv, legköz. közn.,
aug. 9-ét mfogl.
hétf., ha ünnep, a köv, köznap on.
'
Kercseliget. Sqmogyrn.,
márc. 24, május 15,
aug. 16, okt. 15.
Kerekegyháza,
Pestm., jún. 5-ét, okt. lO-ét
megel. hétfőn.
Kerkeszentmiklás,
Zalam., febr. 16, ápr. 23, "
jún. 10. és aug. 6. u. kedden.
Kerte,
Vasm.,
Vizkereszt
u. köv. hétfőn,
aug. második
hétfőn,
nov. havában
Katalin napot mfogl. hét hétf., ha ezek ünnepre esnek, a köv, első hétköznap
áv.
és kv.
Keszihelv, Zalarn., jan. 6, február 2-át, husvétot, Urnapját,
júl. 2-át, aug. lO-ét köv ..
csüt., szept. 21, okt. 15-ét, Szt. Márton
napot, dec. 8-át követö csüt,
Kétegyháza,
Békésm., ápr., aug. és dec. hónapok elsejét követő hétfőn.
Kéthelv,
Somogym.,
Szentháromság
vasárnap, Adorján n és Dömötör n. u. hétfőn.

KálIó,

Kétv , Tolnam., ápr. és okt. hónapok második keddi napján.
KiJiti,
Somogym.,
ápr. 26, köv és íÚI. 21.
mfogl. hét hétfőjén.
Kisbárapáti,
Somogym.,
máj. 20, okt. 6.
Kisbér, Komáromm., ápr. 24-ét, Szt. Iván napot,
Nagyboldogasszony
napj át és Szt.
Márton napj át mfogl. csüt,
Kiskomérom,
Zalarn., Szt. György, Szt. Pál
és Katalin elötti
hétf'ön.
Kiskőrös,
Pestm., febr. 24-ét, május
l-ét,
aug. 1-ét és okt. 18-át megel. hétf.
Kiskundorozsma,
Csongrádm.,
ápr. 7, június
29, szept. 16, dec. 8. Jofa nem vas. esnek,
a meg el. vasárnap.
KiskunféJegyháza,
Pestm., január 20, márc.
19, május 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv. és áv.
Kiskunhalas,
Pestm., március 25-ét, június
21-ét, szept. 1-ét, nov. 19-ét megel. szer-'
da és csüt. napokon,
ha a határnapok
szerdára
esnek, úgy ezen
napon és következő csüt.
Kiskunlacháza,
Pestrn., febr. 28-29,
május
25-26,
aug. 3--4, okt 15-16, mfogl. héten vas. és hétf.,
első n. áv., másodnap
pedig kv.
Kistelek,
Csongrádm.,
jan. 13-át, ápr. 16-át,
júl. 2-ét és okt. 20-át megel. vas. és hétf.
Kisterenve, Nógrád- és Hontm., május I-ét
köv. kedden (áv.) és szerdán
(kv.), nov.
11-12.
Kisúiszéltés,
J.~N.-K.-Szolnokm.,
márc. 19től 20-ig, jún. 30, szept. 4-5
és dec. 13-át
meg el. vas. és hétf. Ha vas. és hétf. esnek,
akkor ezen napok.
Kisvárda,
Szabolcsm., március 17, május 23,
. jún. 16, szept. 1. és nov. 1-ét mfogl. hétfőn és karácsonyelőtti
hétf'őn.
Kóka,
Pestm., febr. 22, ha nem vas. esik,
a megel. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.
Komádi,
Biharrn., ápr., aug., jún., okt. 20-át
mfogl. hét péntekén.
Komérom,
Komáromés Esztergomm.,
Mátyás napot, Fülöp-Jakab
napot, Péter-Pál
napot, Rókus napot, Ferenc-napot,
Andrásnapot
mfogl. hétfőn.
Kotiy, Györrn., május 8-át köv. hétf., okt.
28-át mfogl. hétfőn.
Kőlcse,
Szatmárm.,
február
utolsó
napját,
máj .., aug., _dec. 1-ét mfogl. hétf. .
Kölesd, Tolnarn., Judica, Szt. Gotthárd,
Szt.
László és Szt. Márton hetének keddi napján marhav., szerdán kv.
Kömlő,
Hevesm., május második
és szept.
negyedik hétfőjén.
Körmend,
Vasm., febr. 6; márc. 12, ápr. 5,
május 10, jún. 24, júl. 20, "aug. 24, szept.
21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13. Ha szornbatra, vasárnap ra, vagy ünn. esik, a köv.
hétköznap.
Kőröshegy,
Somogym.,
márc. és aug. hónapok utolsó keddjén.
Kőtösladány,
Békésm.,
máj. 10, június 28.
és szept. 15. Ha vas. v.-ünrí.,· a megelőző
két napon. Első nap áv., második nap kv.
Kőszeg,
Vasm., Virágvas.
el., pünkösd
el.,
Jakab
el., Egyed ut., Orsolya 'd., és a
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harmadik
ádvent vas. utáni hétfői napon,
továbbá január ut. szerd. áv.
Kötcse, Somogym.,
júl. és okt. első pént.,
ha ünnep, a köv. köznapon.
Kőtelek, J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan. 25, május
5. és szept. 20., ill. ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétfón.
.
Kővágóőrs, Zalarn., aug. 17, nov. 5.
KővágószőJJős, Baranyam.,
júl. 22. és szept.
15. Ha vasárnapra
esnek, a következő
hétköznap;
márc. 1, dec. 1. áv.
Köveskál, Zalam., husvét u. kedden,
Áld.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn
áv.
és kv.
Kunhegyes,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
Gyertyaszentelő Boldogassz.,
Páduai Szt. Antal,
Sámuel és Lukács napján; ha hétközn. esnek, az előző vas, és hétfőn.
Kunszenttnérton,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr.
14--15, máj. '22-23,
nov. 11-13.
napját
mfogl. héten vas. és hétf.
Kunszentmiklós, Pestm., március 16-át, jún.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
ill. ha a hatarn. hétf. esnek, e napon áv.,
az ezeket köv. kedden kv.
Kutas, Somogym.,
ápr. 5, jún. 30, júl. 31,
szept. 6. kv. és áv.
Lajoskomárom,
Veszprérnm.,
febr., jún. u.
csüt., István kir. hetében csüt. Ha István
kir. csüt. esik, megel. szerd., végül nov.
második csüt.
Leiosmizse, Pestrn., jan: 10, május 26. és
szept. 15. megel. hétfőn kv. és áv,
Lébétiy , Mosonm., júl. 25, nov. 4. köv. szerdán, ha a nov. vásár szerdára esik, ugyanazon a napon.
Lengyeltóti,
Somogym.,
márc. 10, júl. 25,
október
10.
Lenti, Zalam., febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Ha
vas. v. ünn. esnek, a köv. hétköznap.
Lepsény , Veszprérnrn., május 25, október 15.
megelőző hétfőn.
Lesenceiomei, Zalam., július 26. állatfelhajtással. Ha vas. esik, 'a köv. napon, máj.
l-ét köv. hétf., a Medárd n. köv. szerd.
Letenye, Zalam., febr. 24, jún. 21, júl. 29,
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep, következö hétközn., dec. 25. megel. kedden.
Lov esberény , Fejérrn., anagyhétben
és pünkösd el. hétf., szept. 11-ét mfogl. hét hétfőjén és Dömötör nap utáni hétfőn, ünn.
esetén a köv. kedden.
Lov észpetone, Veszprémm.,
Rezső, Antal,
Ágoston .és Erzsébet napokat mfogl. hétfőn, ha ünnep, a köv, napon.
Lövő, Sopronm.,
február, 14.-ét, ápr, 24-ét,
Nagyboldogasszony
napját,
Szt. Márton
napját megel. csüt.
Mád, Zernplénrn., febr. 15, május 30, okt. 6,
december 12. kv.
Mágocs, Baranyarn.,
febr. 14, ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. héten hétfön, ha ünn.,
a következö
köznap.
Magyarboly,
Baranyam.,
március
10. és
szeptember
15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz. hétköznap.
Magyarkeszi, Tolnam., Szt. György nap el.
hétf., Nagyboldogasszony
és Márton napI

ját mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap,
akkor kedden.
Magyaróvár,
Mosonm., jan. 6, máj. 5, aug.
1, szept. 21~ okt. 28. mfogl. hét hétf.
Magyarszentiván,
Baranyarn.,
febr. 20, máj.
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.
Majos, Baranyam.,
jan. 20, máj. 1, aug. 29,
október
10.
Makó, Csanádm., Judica vas.; jún. 24, aug,
19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik két napon kv., jan,
utolsó vasárnapját
megel.
pénteken
áv -sjan. ut. vasárnapját
megelőző szomb. kv.,
Simon-Juda
n. mfogl. hétf., advent első
napját köv, hétf'.; ker. ünn. esetén kedden.
Mány, Fejérm., jan. 15-ét, ápr. 1-ét, júl. 8-át,
nov. 24-ét mfogl. héten szerdán, ha ünn.,
úgy a köv. köznapon.
M?rcali, Somogym.,
márc. 26, máj. 1, júl.
25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a köv. közn.
Marcalt6, Veszprémm.,
január 25-ét, Szent
György
napot, Margit-napot,
nov. ő-ét
köv, csüt., ha csüt, esnek, úgy aznap.
Mándok, Szabolcsm.,
Gyertyasz.
Boldogaszszony napját mfogl. hétf., Judica vas.
Máriapócs, Sz.abolcsm.,
febr. 6, május 3,
aug. 21, Mária n. dec. 8. köv. hétfőn.
Martonvásár,
Fejérm.,
márc. 25, .jún.. 15.
szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv. és
kedden" kv.
.
Mátészalka,
Szatmárm.,
'jan. 25, márc. 19,
ápr, 24, 'júl. 22, szept. 29, nov. 19, mfogl.
hétfőn.
Mekényes, Baranyam.,
június 4. mfogl. hét
hétf. kv. és rnarhavásár,
aug. 10. mfogl.
hét hétfőjén.
Mernye, Somogym.,
febr. ·24, márc.' 5, aug,
2, nov. 5. mfogl. héten hétf.
Mezőberény, Békésrn., ápr. 8, júl. 12 és okt,
6. megel. pént. szarvasmarha-,
sertés- és
juhvásár,
szomb. ló-, vas. kv., jan. 16-át
megel. pént, áv., szomb. kv.
.
Mezőkomárom,
Veszprérnm.,
Judica
Rog.
napja, Szt. Mihály napja het. kedd és szerda, ha Szt. Mihály vas., a köv. kedd és
szerdán,
Szt. Kelemen pápa napján
két
napon át.
Mezőkövesd, Borsodrn., márc. 19, június 27,
aug. 20, nov. 30. megél.
hétfőn. A megelőző vasárnap
áv. .
Mezotur.. J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan. 4,. máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a határnapokon
kv., ha VP'S. v. ünnep, akkor a
köv. köznapon.
Mihályi, Sopronm.,
jan. 6, ápr. 12, jún. 1:3,
aug, 6, okt. 4. uj. kedd és nov. utolsó
keddjén.
Mike, Somogym.,
febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
november 5.
Mikosszéplak, Vasm., január 22, rnárc. 22,
aug. 22, okt. 22.
Mindszent, Csongrádm.,
lan. 7-8,
ápr. 14töl IS-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28.
Ha
nem péntek és szombat. Elsőnap áv., második nap kv.
Miskolc, Julianna,
Orbán, Sámuel, Lukács
és Lázár napokat
mfogl. hetekben
hétf.,
megel. és köv 3-3
nap áv.
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Miszla, Tolnam., jan., ápr., szept., első hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap.
Mohács, Baranyam.,
febr. 24, márc. 19, ápr,
17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét héten
hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel. hétfőn.
Ha vas.; úgy a köv. hétfőn; ha hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha hétfőre
i!S,
nek, úgy aznap
tartandók;
márciusban
József és októberben
Teréz napját mfogl.
hét hétfőjén,
ha ünnep, a köv, közn.
Monor, Pestm., márc. 12, június 1, aug. 18,
dec, 8. megel vas. Ha nem vas. esnek, akkor. meg el. vas. és hétf. Első nap áv.
MonoszIó, Zalarn., márc. 10, júl. 10.' megel.
szerdán.
I
Mór, Fejérm., Szt. György és Szeritháromság napjai ut. hétf., Rozália
és Márton
nap hetében hétfőn kv.
Moson, Mosonm., ápr. 2, július 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétfőn, ha ünnep; a
köv. köznap.
Mosonszentjános, Mosonm., márc. 19, június
24, aug. 20, nov. 11. mfogl. hétí., ha ünnep, a köv. köznap on.
Mosonszentmiklós,
Mosonm., július 25-ét és
nov. 4-ét megelőző
szerdán,
Ha szerda,
magán ahatárnapon.
Mozsgó, Somogym.,
husv. ut. kedd, jún. 24.
Mucsi, Tolnam., máj. 20, okt. 20. mfogl. héten szerdán. Ha ünn., a kÖ'V. napon.
Nádasd, Vasm., márc. 2. és .szept. 1. Ha vas.
v. ünnep, úgy a' megel. hétköznap.
Nádudvar, Hajdum., jan., ápr. és aug. első
.hétfőjén, okt. 24-ét mf'og l. héten hétf. Ha
újévre v. ünn. esnék, a köv, nap.
Nagyatád, Sorríogym., Gergely nap, tavaszi
"keresztnap",
Illés nap el., Rókus napján,
őszi "keresztnáp"
el. hétfőn és nov. l1-ét
köv, hétfőn., okt. 7-én hidegvérű
lóv.
Nagybajom, Somogym.,
József nap el. kedden, május 8, aug. 18, okt. 15. megel. hétf.
Negyberki, Somogym.,
husvét ut. kedden,
jún. 27, aug. 10, szept. 25.
Nagybörzsöny, Hontm., január 1, június 18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
Nagycsákány, Vasm., febr. 24, máj. 2, jún.
8, aug. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., a
legköz. hétközn., vagy ha a körmendi
v.
szentgotthárdi
vásárok is azon napra esnek, akkor az utána való napon.
Nagycenk, Sopronm., husvét utáni és SimonJuda . előtti csütörtök.
Nagyfüged, - Hevesm., febr. 12-ét megelőző
hétfőn és szept. első hétfőjén.
Ha ünn.,
a köv, hétközn. áv. és kv.
Neg y dorog;
Tolnam., március 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mf'og l. hét hétfőjén.
Nagyecsed, Szatmárm.,
febr., ápr .. június,
aug., okt. és dec. hónapok
első keddjén.
Nagyharsány, Baranyam.,
jan. 25. el. hétf.
és kedden,
ápr. 12, jún. 27 (Szt. László)
és okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. köznap.
Neg y igtnénd,
Komáromm.,
.József
nap, Vitus nap és Szt. Mihály nap het. hétf.
Nagykálló,
Szabolcsm.,
hush.
kedd
utáni
csüt., Szt. György,
László kir ály, Szt.
Mihály, Szt. András napját mfogl. hetek
csütörtökjén.
'
Nagykanizsa, Zalam., jan. és július hónapok
o

o

kívételével
Ha ünnep,

minden
hónap első keddjén.
a köv. hétköznap.
Negy kepornek;
Zalarn.,
Jézus
nevenapja,
Fehérvas.,
Szentháromság
vas., Boldogasszony nap és Mindszent
ut. hétf.
Nagykáta, Pestm., január 25, ápr. 24, szept.
14-ét mfogl. hét vas.
Nagykónyi,
Tolnam., ápr. 12-ét, jún. 24-ét,
aug. 15-ét, okt. 9-ét mfogl. hét szerdáján; ha a jún. és aug. vásár napja ker.
ünn., a köv. köznap on.
Nagykörös, Pestm., márc. 5, ápr. 27, június
27, okt. 26. megel. vas. és hétf., aug utolsó hétfőjén
és' keddjén, ha a határnapok
vas. esnek (az aug. kivételével)
ugyanazon napon és hétfőn.
Nagylózs, Sopronm.,
husvét el. két héttel
hétfőn Urnap eL, Szt. István, Lukács nap
ut. és karácsony
el. hétfőkön.
Nagymaros, Hontm., József, Jakab hetében
szerdán, Brigitta
és Judit 'hetében- hétfőn
kirakóvásár,
Nagyoroszi,
Nógrádm.,
márc. 19. hetében
keresztjáró
'héten, aug. 6. és dec. 6. hetében hétfőn
és kedden.
Nagypirit, Veszprémm.,
május 10, július 25,
szeptember
29.
Nagyrákos, Vasm., febr. 10, május 25, aug.
16. és nov. 15.
.
N.-Szakácsi, Somogym.,
február
10, ápr. 1,
nov. ll. Ha ünn., v. szomb., köv. közn.
N. -Váz sony, Veszprérnm.,
1nvoca te vasárnap, Szt. kereszt
feltalálása
napját,
Szt.
Iván napját
(jún. 24.), Szt. kereszt
felmagasztalását
és karácsony
napját megelőző hétf., áv., kedden kv.
Nemesdéd, Somogym.,
március 24, Szentháromság ut. kedden, szept. 29. és dec. 21.
előtti hétfőn.
_
Nemeshetés,
Zalam., husv. ut. kedden,
ÁIdozócsüt.
el. szerdán, jún. 28. kv. és áv.
Nemes-Sándorháza, Zalam., január 25, március 9.
Nemesvid,
Somogym.,
január 22, márc. 21,
jún. 17, okt. 24. Ha vasárnap ra esnének,
következö
nap.
Németboty , Baranyarn.,
január 6, május 16,
júl. 25, szept. 8. Ha nem hétfőre
esik, a
megel. hétfőn, okt. 20, márc. 25-ét magábanf. hét hétf., ha ünn., a köv. napon.
Nikls,
Somogym.,
dec. 6. búcsúvásár.
Nógrád, Julianna, Zsófia, Anna és Erzsébet
napját mfogl. hét hétfőjén.
Noszlop,
Veszprémm.,
ápr. Szt. György és
okt. Teréz napokat
mfogl. hét hétfőn. '
Nova, Zalam.,
Gergely,
György,
Sarlósboldogasszony
el. hétfőn,
Nagyboldogasszony, Mihály el. és karácsony
el. hétf.
Nyárad, Veszprérnm.,
május l-ét, okt. Iő-ét,
mfogl. hét szerdáján.
Nv itbekte, Szabolcsm., jan. 27, ápr. 15, júl.
5, aug. 21. és nov. 6"napj. mfogl. hét hétf.
Nyirbátor,
Szabolcsm.,
marc, 25, május. 28,
szept. 8, nov. 9. és dec. 6. ut. köv. csüt.
Nvirbogdénv , Szabolcsm.,
március
12, jún.
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.
Nyiregyháza,
Szabolcsm.,
m árc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harmadik, dec. első hétfőjén,
ha ünn., a köv.
o
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hétfőn. Lóvásár
Medárd napját mfogl. hét
hétfőjén.
Nvirmed«
Szabolcsm.,
Virágvas.
ut. szerdán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját, Kisasszony és András napját mfogl. szerda
kirakóés állatvásár.
Úcsa, Pestm., jan. 18,. rníárc. 27, június 24,
okt. 19: megel. hétf'őn.
Öcsöd, Békésm., márc. 10, szept. 22, ha vas.
v. ünnep, a köv. köznap on.
Únod, Borscd-,
Gömör-,
Kihontm.,
jan. 2,
márc. 19, május 10, júl. 3, okt. 4.
Oroszvár, Mosonm., Szt.Vida napján.
Orosháza, Békésm., márc. első, jún., szept.,
dec. második hetének csüt.
örkény, Pestm., jan. 23, aug. ll-et
megel.
hétfön.
•
Ostffyasszonyfa,
Vasm., július 13.
Ozora, Tolnam.,
Jézus
nevenapja,
nagyhéten, Sarolta,
Teréz, el.. hétfőn áv., kedden kv.
Öriszentpéter, Vasm., febr. 28, március 21,
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4, kv. és áv.
öskü, Veszprérnrn,
Hugó
napját,
Dénes
n. mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. hétf.
Pacsa, Zalarn., aug. 18. és Mátyásn. el. csüt.
kv. és áv., ápr.. első csüt. Szt. Iván el.
csüt., okt. utolsó csüt.
Paks, május 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
napját mfogl. hét hétf. áv. és kedden kv.
Páli, Sopronm.,
máj. 28,. szept. 13, ha vas.
v. ünnep, a köv. köznap on.
Pápa, Veszprémm.,
Gyertyaszentelő
Boldogasszony,
Gyümölcsoltó
Boldogasszony,
Szentháromság
vas., július Sarlós-Boldogasszony, 'augusztus
Nagyboldogasszony,
szept. Kisasszony
és dec. Boldogasszony,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden és
szerdán.
Pápateszér, Veszprém.,
április 8-át, szept.
1-ét köv, csütörtökön.
Pápóc, Vasm., febr. 14. és Pünkösd el. hétf.,
aug. 10; okt. 26. el. hétf. Ha ünnep vagy
vas. esik, a köv. nap.
Pásztó, Hevesm., Virágvas ut. köv., február
15, jún. 29, aug. 10, dec. 24. megel. hétf.
és kedden,
Mindszent
napját
megelőző
hétfőn áv.
Pécs, Baranyam.,
minden. hó első hétf., ker,
ünnep esetén a köv. hétköznap.
Pécsvárad,
Baranyam.,
Bálint,
Adalbert,
Nagyboldogasszonyt
és Lukács
napot
mfogl. hétf. és kedden, jún. 15.
Pécel, Pestm., május hó első, szept. második
hétfőjén
és keddjén.
Perkéte. Fejérm., márc, 12, aug. 29, ha hétfőre 'esnek, ellenkező esetben a köv. hétf.
Pilis, Pestm., jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt. 5-ét
megel. vas.
Pilisvörösvár,
Pestm., február
20-át, szept.
8-át köv. hétfőn.
Ptncebeiy, Tolnam., Húshagyó
kedden
és
Hamvazó szerd., Szt. György nap, Urnap
és Simon-Juda
hetében kedden áv., szerdán kv.
Polgár, Szabolcsm., jan. 4; márc. 15, jún. 14,
szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.
Polgárdi, Fejérm.,
márc. 19. és szept. 16.
megel. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.

Pölöske, Zalam., nagycsüt.,
nov. 15, ha ez
a nap vasárnap,
a köv. napon.
Putnok, Gömör K.-Hontm.,
febr. 2-át, husvétot, pünkösdöt,
aug. 15-ét, nov. 1-ét és
karácsony
napját
megel. hétf. áv., kedden kv. Orsz,: áv. rninden hó első csüt.
azon hónapokban,
amelyekben
országos
vásárt nem tartanak.
Püspökladány, Hajdum., marc. 19-ét mfogl.
hét, csüt., jún. második csüt., szept. 29-ét,
nov. I-ét mfogl. hét csüt.
Rébecsenek, Sopronm., febr. és szept. második keddjén.
,
Rébehidvég,
Vasm., jan. harrn., husvét el.
hétfőn, jún. harmadik
hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4. nem hétfő, a köv. hétfőn.
Rácalmás, Fejérrn., április 12-ét, okt. 15-ét
megelőző hétfőn.
Ráckeve, Pestrn., jan. 25, ápr, 17, július 15.
és nov. 5-ét megel. vas. és hétfőn áv. és
kedden kv.
Ráckozár, Baranyam.,
márc. 12, máj. 5, jún.
26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
Rajka, Mosonm.,
farsang
ut. hétf.,
nagycsüt., pünkösd
ut. kedden, Ur' színe változást, Kálmán napot köv. hétf., -Tamás
napján.
Rakamaz, Szabolcsm.,
ápr. 25, aug. és nov.
második hetében hétf., ha ünnep, a köv.
n~oa

.

Regöly, Tolnam., . május 16. és aug. lő-ét
mfogl. hét kedden.
Répceszetnete,
Sopronm.,
máj. 7, szept. 14,
vasátnap
esetén az ut.val6
hétf. Marhavásár ugyanazon
napon.
Répceszentgyörgy, Vasm., márc. 12, ápr, 24,
pünk. ut. kedden, okt. 26. kv. és áv.
Rum, Vasm., jan. 10, márc. 21, jún. 27,aug.
25, október
15.
Seiászentpéier,
Borsodrn..
március 12, ~pr.
24, jún. 29, szept. 29. és dec. ő-át mf ogl,
hét hétf. és megel. vas., ha ünnep, a köv,
hétfőn
és vasárnap.
Sajtoskál, Sopronrn., .Laetare" el. csüt., Szt.
István, Szt. Gellért és Szt. Tamás heteiben csütörtökön.
Salgótarján, Nógrádm.,
jan., május, júl. és
okt. hónapok harmadik hétfőjén. Ha ünn.,
a köv. köznap
áv.., másnap .kv.
Sárbogárd, Fejérrn., febr. 15jét, ápr. 4, jún.
14, szept. 15, nov. 19. napját mfogl. hét
hétfőn
áv, és kv.
Sári, Pestrn., augusztus
15.
Sarkad, Biharm., 'ápr. 24, jún. 8, okt. 10. és·
dec. 21. napj át megel. hét. csüt. és pént.
Sérkeresztut , Fejérm., május 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug. 10ét mfogl. hét hétfőn.
Sárosd, Fejérm., május 1-ét, júl. l-ét, aug ..
14, nov. l l-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha ünnep, a köv, kedden áv. és kv.
Sárospatak, Zemplénm.,
márc., május, aug ..
és okt. hónapok
első, dec. hónap máso-o
dik szerdáján.
Ha ünn., a köv. szerdán.
Sárvár, Vasm., aug. ,2. ut. köv. hétf., Simon-Juda
napján,
Rogate
hétfőjén,
advent első hétfőjén,
ha ünnep, a köv. nap.
SármeJlék, Zalarn., husvét és Szent Mártonelőtti kedden.

IlO
Sésd,

Baranyam.,
máj. 7, júl. 8.és
szept.
I-ét mfogl. hét hétf. Ha ünn., a köv. kedden, márc.
1. és okt. 1:, ha ezek vasárnap vagy ünnepre esnek, úgy a köv. legközelebbi
hétköznap.
Sútotelieuiheiy , Zemplénm.,
Apollonia,
Virágvas., júl. 2, szept. 2, nov. 5, hetében,
karácsonyt
rnegel. héten hétfőn és kedden, ünnep. esetén csüt. és pénteken.
SeJlye, Baranyam.,
márc. 4, máj. 1, ·aug. 10,
okt. 15 és dec. 3 el. hétf. áv., kedden kv.
Setegélyes,
Fejérm., jan. 29. mfogl. hét hétfőjén,
Feketevas.,
Apostolok
oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten' hétfőn.
Siklós, Baranyam.,
márc. 19. hetében Szentháromság
vas. után, Nagyboldogasszony,
nov. 30. hetében hétf., kedden
áv., szerdán kv.
Simontornye,
Tolnam., Laetare, Exaudi és
őrangyalok
vasárnapját,
Imre herceg napját mfogl.
hetében
kedden
állatvásár,

szerdán kirakóvásár,
Siotok, Veszprémm, ápr. 20, okt. 19. mfogl.
héten szerdán.
Solt, Pestm.,
Rókus
napot
mege!.,
Sára
napját,
Márton
napját
köv. hétfőn
áv.,
kedd kv., ha ünnep, a köv. közn.
Soltv edkert, Pestm.,
Szt. György
napj át,
nov. 1-ét mf ogl. hét keddjén.
.Somlávésérhely , Veszprérnmegye,
Benedek,
Margit,
Lambert
napot, Karácsony
ünn.
mfogl. hét hétf. kv, és áv.
Somogyvér,
ápr. 18, május 20, okt. 15. Ha
vasárnap
vagy ünnep, a köv. hétköznap
kirakóés állatvásár,
Sopron, márc. első hétfőjén,
ha ez farsang
utáni hétfőre esik, egy héttel később; május és aug. első hétf., Szent Erzsébet
napot mfogl. hét., ha Erzsébet napja vasárn.,
.a megel. hétf., febr., 'ápr., jún., okt, hó.napok első hétfőjén
lóvásár,
gazd.- és
.rnarhavásar.
Orsz. lóvásár: az orsz. vásárokat megel. d. U., továbbá júl. és szept.
első hétfőn.
'Soroksér, Pestm., márc. 8, máj. 15, aug. lD,
okt. 31. mfogl. hét vas. és hétfön,
Soskút, Fejérrn., Gergely,
Medárd, Urszinvált. és Erzsébet
hetében kedden és szerdán. Ha ünn., a köv .. napon, első nap áv.,
második nap kv,
Söjtör, Zalam., márc, első csüt., május rnásodik hétf., ha ünn., a köv. napon júl. 30,
október
15-ét köv. hétfőn, ha ünnep, a
köv hétfőn.
.Siimeg, Zalam., Bőjt közepe
utáni
kedd,
Nagyhétben
hétf., Aldozócsüt.
előtti ked.den, Sarlósboldog asszony,
Bertalan,
Dömötör és 'Erzsébet napján.
.Szebedszéllé«,
Pestm.,
márc. 31, július 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas; esnek,
amegel.
vasárriapkv.,
el. nap áv.
_Szabadszentkirály,
Baranyam.,
Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-ét, jún. 27 -ét, aug. 15-ét
mfogl. hét csüt., szept. 21,nov. 2, ha vas.
vagy ünnep, a köv. köznap on.
. Szakcs, Tolnam., febr. 24, jún. 3, szept. 14,
dec. 5.
. Szalkszentmárton,
Pestm., jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.

Szany, Sopronm.,
márc. 21-ét, május 9-ét,
szept. 19-ét, nov. 25-ét köv. hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-ét, júl. 25-ét mfogl. hét hétf.
Szarvas, Békésm., febr. 24, jún. 24, okt. 19,
dec. 21. megel. pént. marhav., szombaton
lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra
esnek, a kv. vasárnap
és hétf'., az áv, a
megel. szombaton.
Szászvár, Baranyam.,
márc. 25. köv. hétfőn, szept. 15, jún. utolsó hétfőjén.
Szécsény, Nógrádm.,
jún. 25, márc. 12, ápr.
24, jún. 13, júl. apostolok
oszl., aug. 29,
nov. 25. mfogl. hétfőn és kedden.
Szeged, febr. 17, május 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második
nap kv. Nov. 30.,
mfogl. hetekben
vasárnaptól
vasárnapig,
megel pént. és szomb. sertésvásár.
Szegh alom, Békésrn., febr. 10, május 20, júl.
20, szept. 20.. utáni héttőn és kedden.
Szegvár, Csongrádm.,
márc. 10, május 19,
aug. 19. és nov. 19. napokat megel. szombat, vasárnap
és hétfőn, első napon áv.,
a köv. két nap. kv.
Szekszárd, Tolnam.,
Virágvasárnap,
Áldozócsüt., Sarlósboldog assz., Keresztföltalálás napját s Erzsébet napokat mfogl. hétfői és keddi napok.
Székesfehérvár, minden hónap 15-ét mfogl.
hét szerdáján,
áv. minden hónapban,
kv.
pedig csak minden második, azaz a páros
sz. (lL, IV., VI., VIlI., X., XII.) hónapokban. Ha ünn. v. vas., a következő közn.
Szendrő, Borsodm.,
jan. 22, márc. 25, aug.
1, okt. 4-ét megel. hétfőn.
Szentantalfa, Zalam., febr. első, Antal n.,
hetének.
nov. ut. het ének szerdán
állatfelhajtással.
Szentdieues, Baranyarn., jan. 2, június 1. á.v.,
rnárc. 15, aug. 10. áv. és kv., jan. 2-án
áv, Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas. vagy
ünnep, a köv. köznapon.
Szentetuire, Pestm., május 5, aug. .T-ét m.fogl. hét hétfőjén,
Mindszentek
utáni első hétfőn kv, és áv.
Szenres, Csongrádm.,
febr. 2-át, ápr. 24-ét,
júl. 22-ét, szept, 21-ét és nov. 30-át megel. pént. és szomb., ha a napok szomb.
esnek, úgy aznap és pént., ünnep esetén
amegel.
pénteken
és szombaton.
. Szentgál, Veszprérn.,
ápr. Soát, júl. 16-át,
nov. 25-ét mfogl. hét hétf. áv., keddjén kv .
Szentgotthárd,
Vasm.,
kántorszerda,
ut.
(rnárc., jún., szept., dec.) hétfőn,
.nagycsütörtök,
május 1, júl. 22, okt. 18.
SzentgyörgyvöJgy,
Zalam., febr. 19, ápr. 12,
jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep vagy
vasárnap,
a köv. napon.
Szentlőrinc,
Baranyam.,
febr. 14. ápr. 12,
jún. 10, szept. 4, okt. 18, dec. 21. ha vas.
v. ünn., az ápr. és jún. vásár amegel.
hétf., a febr. és szept. vásár a köv. hétf.,
az okt. és dec. vásár a köv. köznapon ..
Szepetk, Zalam., márc. első, dec. Luca nap
előtti hétfőn.
Szetencs, Zernplénm., jan. 16, ápr. 24, aug .
16, november 2.
Szigetvár, Somogym.,
jan. 25, ápr. 24, jún.
12, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogl. hét
hétf. áv., kedden kv. A községhez tartozó
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III
Turbék
helyen
Nagyboldogasszony
és
Kisasszony napján kv.
Szikszó, Abauj-Tornam.,
febr. 6, máj. 1, júl.
22, szept. 8, nov. l I-ét mfogl. vasárnap
és hétfőn.
Szil, Sopronm.,
febr. 24, ápr. 24, június 4,
Bertalan
napján. Ha ünnepre,
vasárn., v.
szombatra
esne, a köv. hétfőn,
Mindszent napja után hétf., Karácsony
el. csütörtökön
áv., és kv.
Szirák,
Nógr ádrn., febr. 24-ét köv., máj. 15,
szept. 8. megeI. és nov. 25-ét köv. kedden.
Szob, Nógrádés Hontrn., január Iő-ét, ápr.
6-át, jún. 27-ét, okt. 20-át megeI. hétfőn.
Szolnok,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., úgy ezen és
a köv. napon, ha nem vas., akkor a megelőző vas. áv. és hétfőn kv.
Szombetheiy
, Vasrn., Hushagyó,
Szt. György
el.. kedden és szerdán,
ha kedd re esik,
aznap és szerdán. Urnap elötti kedden
és
szerdán,
júl. 25, ha kedd, a megeI. kedden, Kisasszony nap és András nap, elötti
kedden
és szerdán,
ha András
keddre
esik, aznap és szerdán kv. és áv., május
3-ik és okt. első keddi napon.
Szőlősgyőrök,
Somogym.,
márc. 21, május
16, szept. 9, okt. 18. Ha vas. v. ünnep, a
következö
napon.
Sztmv, Komáromm.,
márc. 4, május 16, júl.
17, szept. 13. köv. hétf.
Szulak,
Somogym.,
Husv., Pünkösd, Lukács
nap elötti hétf őn kv. és áv.
Teb, Somogym.,
·ápr. ll,
jún. 2, aug. l ,
szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. köznap.
Tabajd,
Fejérrn., febr. 3, május 24, aug. 30,
nov. 8-át mfogl. hét csüt. kv. és áv.
TáJlya, Zemplénm.,
jan. 22, ápr. 4, jún. 27,
október 19.
Tamási,
Tolnam., febr,. márc., első Kántornap el., máj. és jún. más. Kántor-nap
el.,
júl. Magd. el., szeptember
Kántor el, dec.
Kántor el. hétfőn áv., köv. napon kv.
Tápióbicske,
Pestrn., febr. 7, május 7. megelőző hétf'ön.: okt. 15-ét megeI. kedden.
Tápiógyőrgye,
Pestm., márc. 1, május 5.
Tápiószele,
Pestm., jan. 1, ápr. 1, június 29,
okt. 15. napokat
mfogI. hét hétfőn.
Tápiószentmárton,
Pestm., márc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy ünnep, a köv. napon.
Tapolca,
Zalarn., márc., m áj., aug. és dec.
hónapok
első szerdáján,
ha ünn., csüt.
Tércel. Zemplénm.,
febr. 3-át, márc. IO-út,
május 5-ét, aug. l1-ét, szept. 29-ét, nov.
17 -ét köv. hétfőn, ha ünn., a megeI. hétf.
Terién, Kom árornm., március 31, május 10,
aug. 4, okt. 18. mfogl. hét hétf. kv. és áv.
Tata, Korriár omm., Husvét, Pünkösd
ut., J ános felv. és Imre het. kedden és szerdán.
Tatabánya,
Kom árornm., minden hónap 15ét követö
hétfőn.
Tét, Győrm., febr. 16-át, máj. 16-át követö,
júl. 31-ét, okt. 31-ét megeI. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v. ünnepre
esik,
amegel.
.közn.
Tevel, Tolnam., ápr. és jún. első keddjén,
okt. 3. keddjén, ünn. esetén a köv, közn.
Tihany,
Zalarn., ápr. 24, júl. 24. köv, hétfőn
áv., kedden kv.

Pestm., jan. és m árc, első, jún. második és okt. első hétfőjén.
Tiszadob,
Szabolcsm.,
jan. 15, ápr. 17, aug.
7, okt. 4-ét megeI. hétfőn.
Tiszafőldvár,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
márc. 24,
jún. 8, aug. 29, okt. 11, ha hétközn. esik,
az előző vasárnap
és hétfőn.
Tiszakürt,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
minden
év
május első vas., szept. 30-át mfogI. <hét
vasárnap
és hétfőn. Első nap áv., második nap kv.
Tiszalök,
Szabolcsm., febr. 14, máj. 15, aug.
21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét csüt. Ha
ünnep, akkor megel. szerdán
kv. és áv.
Tiszaluc,
Zemplénrn., jan. 5, ápr. 15, júl. 10,
november
5.
Tiszanána,
Hevesm., febr. 24, május 1, aug.
4. és okt. 15. megel. hétfőn.
Tiszaszentimre,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
júl. első
hétf. és nov. 19-ét' megeI. hétf. kv. és áv.
Tokei, Zernplénrn.,
niárc. 24, jún. 23, júl.
22, szept. 22, okt. 27, dec. 2-át mfogI.
hét hétf ön. Ha ünnep, a köv. hétfőn.
Tolcsva,
Zemplénm.,
ápr. 8, jún. 22, szept.
9, nov. 10. .kv. Ha ünnep, megelőző hétön,
ToJna, Tolnarn.,
máj. első hétf., jún. 13-át,
aug. 10, nov. 1-ét köv. hétf.
Tolnenétnedt,
Tolnam., jún. 21-ét, okt. 22-ét
mfogI. hét hétfőjén,
ha ünn., a köv. közn.
Toponár,
Somogym.,
ápr. 25, Szeritháromság vas. utáni napon, aug. 25, nov. ll.
kv. és áv. e. n.
Totvézsony,
Veszprémm.,
júl. 2-át, okt. 10ét mfogI. hét szerdáján, ha ünnep, a köv.
köznapon.
.
Törökkoppány,
Somogym.,
jún. 15, szept.
17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköz,napon
kv. és áv.
Törökszentmiklós,
J.-N.-K.-Szolnokm.,·
jan.
10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétköznap;. az el. vas. és hétf., áv. vas., kv. hétf.
Tura, Pestrn., Virágvas.
és okt. 2. vas. áv.,
hétfőn kv.
Turkeve,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr. 1, június
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. hét vas. és
hétf. Ha vas., úgy ezen ésa köv. hétfőn.
Türje,
Zalam., febr. 24, ápr. 24, július 25,
szept. 29. Ha vas. v. ünnep, a köv. hétköznapon.
.
Tüskevár,
Veszprémrn.,
febr. 24, június 13,
júl. 22, szept. 8. napokat
megel. hétfőn.
Uitebérto,
Szabolcsm.,
Nagy K., Medárd,
Sámuel
és nov. 20-át mfogl. hetek csütörtökön
kv. és ~v.
Ujkecske,
Pestm., febr. 20, május 15, július
31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megeI.
Vas. és hétf őri áv., hétfőn kv,
Ujmalomsok,
Győrm., áv. és kv. márc., jún.,
szept., dec. <hónapok második szerdáján;
ünnep esetén a legközelebbi
hétköznap.
Uipesi, Pestm., febr., m áj., júl. és okt. 15-ét
követő vasárnap.
Und, Sopronm.,
márc. 20, május 11, jún. 30,
szeptember
9.
Uszod, Pestrn., szept. 1. megelőző
hétfőjén
marhavásár.
Üllő, Pestm., márc. 4, aug. 10. megel. hétf.
Vác, Pestm.,
Husvét eL, Sarlósboldogaszszony napot,
Gál napot,
Tamás
napot
Tinnye,

112
megelőző
vasárnap
és hétfőn;
május 17,
hétf., okt. 31-et megel. hétf. Ha a dec.
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár vas. vagy
vásár ünn., akkor a következő köznapon.
ünnepre esik, akkor a köv. köznapon.
Visegrád, Pestm., jún. 24,' szept. 8-át köv.
Vaja, Szabolcsm.,
aug. első hétf. kv. és áv.
vasárnap.
V ál, Fejérm., febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt.
V örs, Somogym.,
ápr. 3, júl. 5. u. köv. hétf.
20. mfogl. hét hétf. áv., kedden kv,
Zala, Somogym.,
ápr. 5, május 25, aug. 27,
V ároslöd, Veszprémm.,
febr. 13, szept, 17.
okt, 4. Ha ünnep, a köv. köznapon.
mfogl. hét szerdán áv.
Zékénv , Somogym., jún. 24. kv. és áv.
Várpalota, Veszprémrn.,
április 12, aug. 6,
Zalaapáti, Zalam., márc. 21, Pünkösd
elötti
nov. 11. és dec. 13. napját mfogl. hét hétf.
szerda, örangyal
ut. napon, okt. 31.
Vásárosbéc, Somogym.,
május 23, okt. 4.
Zalabér, Zalam., Szt. Gergely n. el., Medárd
Vásárosmiske, Vasm., Gy.-Szentelő
boldognap el. szerdán,
Nagyboldogassz.
utáni,
asszony
napját,
Gyüm.-Boldogasszony
Advent 2-ik vas. utáni kedden marhavásár
napját, Sarlós-Boldogasszony.napját,
aug.
és kirakóvásár.
N.-Boldogasszony.,
Kisasszony napját köZalaegerszeg, Za Iam., febr. 14, Virágvas.
vető napon, Ferenc, Katalin és Luca napel. 'hétfőn, Szt. Gergely utáni hétfőn, Pünjáno Ha ünnep, a köv. napon.
kösd utáni kedden, júl. 22, szept. 9, okt.
Vásárosnamény, Beregm.,
húshagyó
kedd
28, nov. 30, dec. 28..
utáni hétfőn, Medárd napot mfogl. héten
Zalalövö, Zalam., jan 10, ápr. 1, jún. 13,
hétfőn, szept. 8-át követö hétfőn, ha ünn.,
aug. 29, nov. 5, ha vas. V. ünnep, az' aug.
a következő
köznap,
vásár kivételével
a köv. köznap on.
Vassurány, Vasm., márc. 19, máj. 1, aug. 12,
Zalaszántó, Zalam., Püpk. ut. kedd, Illés ut.
október
26. kv.
kedd kv. és áv.
Vasszécsény, Vasm., febr. 16-át megel. csüt.,
Zeleszentbelezs, Zalam., febr. 3-át, Urnapot,
jún. 17, ha vas. V. ünnep, a köv. napon,
aug. 20-át követő hétfőn.
szept. 14-étés
nov. 22-ét megel. csüt.
Zalaszentiván, Zalam., május 19, aug. első
Vasvár, Vasm., jan. 27, márc. 15, május 3,
hétfőjén .
. jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
Zeíeszentlésziá,
Zalam., jan. 17, május 16,
Velence, Fejérrn., márc. 27, aug. 7, nov. 6,
aug. 15. utáni szerdán.,
marhaés kir akóvásár.
Zalaszentgrót,
Zalam., febr. 3, március
12,
Véménd, Baranyam.,
márc. 27, júl. 17, szept.
Husv. elötti szerda, [ún. 24, júl. 13, szep30. kv. és áv.
tember 1, nov. 11, karácsonyelőtti
szerda.
Vép, Vasm., jan.' 25, Fehérvas.
ut. htéfőn,
Zalavár, Zalam., febr. 24, jún. 8-át követö
Aldozócsüt.
el. szerdán, Péter és Pál el.,
kedden.
István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep
Závod, Tolnam.
nagyhét el. pént. kv.
vagy vasárnap,
köv. hétfőn.
Zirc, Veszprémm.,
márc. 19, máj. 1, júl. 26,
Vése, Somogym.,
márc. 5, aug. 5, okt. 30,
szept. 29, dec. 4. Ha vasárnapra
vagy ünHa ünnep vagy vasárnap, a köv. napon.
nepnapra
esik, a köv. nap.
Veszprém, Veszprémm.,
január 6, febr. 14,
Zomba, Tolnam.,
ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21. naphét szerdán,
okt. havi Dömötör
hetébe
ját mfogl. hét hétfőjén,
nov. első hétfőjén.
eső szerdán.
.
Vésztő Békésrn., f ebr., máj., aug., nov. hóZsámbék, Pestm., febr. 4, ápr. 24, jún. 2·t,
napok első napját mfogL hét szerdáján.
okt. 28. mfogl. hét szer. áv., csüt. kv.
ViJlány, Baranyam.,
ápr 4-ét megel. hétf.,Zsámbok,
Pestm.,
apr.
l-ét,
szept.
l-l-ét
júl. 5-ét, szept. l-ét, dec. 13-át mfogl. hét
megelőző hétfőn.
c

, ••••••••

;0 •••

II.

;o;o

CI•••••••••••••••••••

A keresztyén időszámitás
5700nOI. a zsidók korszámítása szerint.
5387. a vízözön vége óta.
3807. a zsidók egyiptomi kivonulása óta.
2929. a jeruzsálemi elsö templom megépítése óta.
2690. Róma alapítása óta.
•
1940. Krisztus Urunk születése óta.
1870. a jeruzsálemi ll. templom pusztulásától.
1805. a zsidók elszéledese óta.
1629. a keresztyének üldözésének betiltása óta.
1358. Mohamed menekülése óta.
1140. a német-római császárság alapítása óta.
1045. a honfoglalás után.
946. Géza vezér megkeresztelése óta.
943. István megkoronázása után.
759. a delejtű európai felfedezése óta.
699. a tatárjárás óta.
667. a Habsburg-ház
róm. császári trónra lépése
558. Nagy Lajos halála óta.

544. a nikápolyi vereség óta.
500, a könyvnyomtatás feltalálása óta.

legnevezetesebb
496.
487.
484.
482.
456.
446.
414.
394.
374.
241.

óta.
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137.
134.
93.
91.
'76.
C; 44.
26.
21.
20.

~
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korszakai.

a várnai csatavesztés óta.
Konstantinápoly elfoglalása óta.
a nándorfehérvári gyözelem óta.
Mátyás király trónrajutása óta.
Luther születése óta.
Amerika felfedezése óta.
a mohácsi vész óta.
Luther halála óta.
Zrinyi Miklós hősi halála óta.
a gözgép feltalálása óta.
a gőzhajó használata óta.
a vasuti mozdony elsö kisérleteí óta.
az elsö magyar vasutvonal megépítése óta.
a Lánchid megnyitása óta.
a kiegyezés óta.
a budapesti földalatti vasut építése óta.
a vllsgháborű
kitörése
óta.
a magyarországi kommunizmus bukása óta.
Trianon óta.
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a hazai
némel evangélikussAL!!!i!!
Megrendelheti
a kiad6hivatalban: Gylr, Petl'i·tér
HARANGSZÓ - KÖNYVTÁR.
B.ta

.".~y161.k. Irta:

Fábián Imre.
Népies röpirat a Izektü ellen
10 fill.
L.tla.r I Bü•••• atl z •• U.r.k. A 6.,
32. és a 3~. zsoltár. Forditotta : SchuIek-Tibor, E:yenként - - - 14"
LAayok, a••.
y.k, .a~ya.y.k.
Eliadás anyák napjára. lrta: D. I:api
Béla-------20"
Az Or .Ual ••• a•. Történeti elbeszélés. Irta: D. Kapi Béla - 1.- P
I.t •• Ia.rliaa. Il. ki.dás. Irta: D. Kapi
Béla - - - - 2.- P
K.r •• k 6. a ••1•• zi6. Irta: Túróczy
Zoltán
- - - - 14 fill.
J.lt. logadal.a. Bibliai tragédia. Irta:
ld. Endrerry János
- -' - 1.20 P .
A •• alo.. Bibliai tragédia. Irta: ld.
Endreffy János
- - - - 1.20 P
K.r ••• t.IG " ••
Bibliai tragédia.
Irta: ld. Endreffy János - - 1.20 P
BiI•••• Bibliai tragédia, Irta : Id. Endrelfy János
- - - 1.20 P
E~yk.-k6rd6 •• Irta: Kiss Samu. 50 ·IiU.
NaCY 5•••• 1 pr6".I..
Irta: Báró
Podmaniczky Páll- - 50"
Oz•••• k az ii••• p.k. pnnepi játék
az egyházi esztendör61. Osszeállltotta
Danhauser László.
- - 80 ••
Old.tt k6v. l.t..
..6rüI6..
Irta:
Túróczy Zoltán - - 40 ••
Gy6Cyib ".C ."eo-, Ura. IEvang.
ímakönvv
bete~ek részére
20 ••
A .ac-y r.lor.átor.
Irta: Szabó József 4. kiadás.
- - 40 lill.
••• • • É. laivj." a•
ceod.lato ••
aak". Turóczy Zoltán prédikációi.
4.- P
60 111I.
Zrl.yi pr6k.tora Irta D.Payr Sándor
A ceoda. lrta: Dr. Srhlitt Gyula 80 "
I.t •• tizpara.ce.lata.
Irta: Harmati
Déla - - - - - - - 30 ••
".r, éSrve.djl.ak kn •• zty6•• k I
Luther irasaiból mindennapi áhita tra.
Forditotta Szab' Jóssef. ,,~ oldal.
Egész vászonban, arannyomással 5.- P
Megrendelhető:

0..

.,'l,

"HARANGSZÓ" kiadó hivatalában.
Győr,

Petőfi-tér

2.

laz

egész dunántúl ~
evangélikusai
AIr
75 éve vAsAroinak:

KISS TIVADAR
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN
PÁPA.
Telefon 1103.

Csekk 2521.0.

Könyv. - Papir. ,/' Zenemű .•• Könyvkötészet.

virág, koszorú,

Télen·nyáron

jerik6i rózsa, aranyhal
nauy y á lasztékban,

Íluyszlnt6n

haleleség állandóan kapható

STIXNÉ
virág üzletében
GYŐR,DEÁK-U.6.
TELEFOl:

9·46 •
Iki a Harangszóra hivatkozik,
10százalék engedményt kap.

..•.

Naptárunk
jeket

uj borít6lapot

kapo ti. , A

ÖSTÖR

jA

NOS,

és hánapfe-

művészi kivitelű

képeket

képztJművészeti iskolai

növendék, gytJri hivűnk rajzolta.

2.

I HIRINGSZÓ NYOMDÚa a györi BIROSS·NYOMOI
mindenki

nyomdája!

Mert mühelyében.készill az evangélikus egyház leglöbb I~l.:a Harangszó, a Kis Harangszó, Keresztyén Igazság,
Lelkipászter, Mil!sziól Lapok, A gyermek vasárnap a, Wehr und Waffe stb.
Mert elsőrendű felszereléaénél fogva mlallenaema nyom al muaUt: könyvet, nyomtatványt gyorsan, szépen és
olcsón tud- elkészíteni,
Mert bérlői: UZSALY és KONCZ készséggel szolgálnak blirklaDk IiraláalaUal az ország legtávolabbi részébe is.

.

Evangélikusok! Pártoljátok a saját nyomdátokat!

Címé:
-BARO.8-NYOMDA,
,

GYŐR, ANDRÁSSY-ÚT

24.

Kinek szlvében

van a Krisztus

Tövisek

is rózsás lesz az élte,

Felhókból

között

is reá kékl6nmosolyg

Nem érzi közelg6
mint

az ég

halála félelmét,

Fenn a mennyországban
Melynek,

keresztl«

végtelen

lesz élte

gyDrDnek nincs határa, v~ge.
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