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20 gr.-kint
aJOO • 70 •
40
24 f.
Németersaágba
Horvátorazág
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gr.
50 gr.-kint
6 f.
azon felOl
Olaszország
20
gr.-kint
Egyéb killföldre
es gyarmataiba
40
50 gr.-kint
Szlovákország
f.
Vatikán város
8 f.
------~II--I-az-o-n:-f.:::20;;-gr-.-:-kl:-·n:-t
11---11 Sólyhatár 2000 gr.
O~Uf.
Egy darab könyv
~
30 Terjedelme
300lJ gr .
. Egyéb kOlföldre
50 SÓlYhatár2000
gr.
45X45,
tekercs 75XIO cm.
Belföld

i--

50 g-ként

e~Fő~~::tg

ti
de legaláabb

II

24

ao

I

P •• t •••• I.IaDyok. Be/fö/dre:
20 P-Ig 20 f, 50 P-ig
40 f, 100 P-I III f 500 P-i
1'20 P, 1000 P-ig 2'00 P.
g
1200 P-ig 2·2lf P. KiJlf(jldre: 4O P-ig 50 f, 100 P-Ig 80 f,
minden további 100 P-ig 50 f. Belföldre rözsaszlnű, külföldre sárgasl.inű !Iriap használandó. Belföldre feladható
legmagasabb összeg 1200 P. Killfilldre CSólka Magvar
Nemzeti B"nk engedélyével. Killföldre az utalvány külöldi értékben töltendő ki, a l:Iefizetes azonban pengőértékben történik.
a.lfllldi
po.,.c··••
·C

50

t:s
de legalább
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Távirat belfőldre'
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.
.'. •
.
Kllz~n~~~estávirat szódí] 12 fillér
dljmínimum t·~o p
Távl!at-l~"él
• 05 •
•
- ·,5 ,;
H~'lylt1:lv!rat
• 1Ir, •
.'
·~U ,;
Hirlaptávirat
• 02 •
•
-',0 •
Külf:ild. Szódij: Romántaba és JUi/:(\szláviába28 filllr
Lengyelorsz igba 32 fitlér, Mmetországba 32 filler, Olaszországba 38 f·llér.

1-11. 50 km-ig 1_11I, 100 km·ig

bármily
tartalommal
BÚlyigkg

I kg-Ig
5 kg-ig
Ö kg-ig
to kg-ig
II kg-ig
15 kg-ig
Iti kg-ig
20 kg-ig

I

50 g-ként

I

IV. 150 km-íg

l'

V. 200 km-íg

VI-VII.
200 km túl

-d--~'-I--~j----ö---V----b~--e---n------~------------

"
~

-'30
-'50
-'55
-'60
-'65
-'70
- '75
-'SO

-'50
-'SO
-'S5
1'10

- 5G
-'SO
-'90
1'40
1'50
l'SO
190
2'20

r-is

1'30
1'35
1'60

~'50
- SO

t- -

1'70
'90
2'30
2'50
3'20
j

-'50
-'SO
1'-'
2'220
2'SO
3'4:40

1. Bérmentetlenül feladott csomag után beszedendö 1400 P értékig 40 f, ezen felül minden megkezdett 400 P
p6tdlj cso naaonkint 12 f.
után 40 fillér,
12. Értéknyilvánltással ellátott csomagok után a bel3. Súlyhatár 20 kg. Kiállltásra szánt csomagok súlyföldi forgalomban a blztosttásl dlj: 100 P értékig 20 f, határa kiveteles engedéllyel 50 kg. is lehet.
.

Illetékek. (Érvényes 1932. április Iü-étöl.)
200 I"-ig 2 fillér, 200-500 P-ig 5 fillér,
500-1000 P-ig 10 f, 1000-2000 P-ig 20 f. 2ÚOO WOOP-ig
50 f, 5000-7500 P-ig 75 f, 7500-10.000 P-ig 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.
Nv~gták és átvételi etismervények után a II. fokozat
helyett 0'60/0 illeték jár. A 2pengőt meg nem haladó
IIsszegröl kiál11tott nyugták és átvételi elismervények
illetékmentesek. - Bertett es haszonbérleti szerzoaese«
után az iIIeték-dljjegyzék 20. tételében megszabott
II. fokozat helyett 0'60/0 illeték jár.
Btetmezesi szerzoaesek. az Illetékdíl\'egyzék 29. téteI~ben megszabott II. fok. helyett I'?!J/o I leték alá esnek ..
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás nélkül, akit a törvény szerint eltartani nem
köteles, 2'4"10 illetéket kell Jerönt.
Hdzallsáei szerződesek az illetékdljjegyzék 43. tételéllen meghatarozott ll. fok. helyett 1'8% illeték alá esnek.
KJ/cllönszerzlJdéllek, kötvények és adóslevelek az illetékdlllegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy Ill. fok.
helyett 0'11"", illeték alá esnex Ugyancsak 0'6"/0 illetéket
kell leróni az eddigi II. fok helyett a tartozásátvalla/ásról klállltott okiratok után is.
SzalKá/att
{munkavátlatast)
szerz6dé,ek
után az
Szam/allleték.

87. tételében meghatározott II. vagy III
fok. helyett az illeték 3'6"/0.
Törlési engedetvele illetéke az illetékdljjegyzék 92.
tételében megszabott II. fök. helyett 0'6%•
Által••ao. tadnlv.lók, Mind"n olyan kUllln e
nem emlitett okirat (szerzödés),
amely a korábbi szabaIyok szerint fokozatos illeték alá esett, az eddigi 1. fok.
helyett 0'3%, a ll. fok. helyett 1%, a Ill. fok. helyett 2°/.
ill. alá esik. 1932. VI. óta 2fJl/o pótlék kal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos illeték
alapját husszal maradvány nélkülosztható összegre kell
kikerekíteni,
oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradványösszeg ngyelmen kivül marad, a 10 pengő vagy
ennél nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőn-k
vétetik. A :lllpengőt meg nem haladó értékarapot kettővel maradvany nélkü! osztható számra kell kikerektteni,
olyképpen, hogy 1 pengőnél kisebb összeg nem számit,
1 pengőnél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek
számír. Ha az értékalan 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
az illetékösszeget kell kettövel maradék nélkülosztható
számra kikereklteni, úgy hogy 1 fillérnél kisebb összeg
nem szárrlt, I fillér vagy ennél nagyobb maradvány
2 fillérre egeszltendö ki.

illetékdíjjegyzék

I
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EVANGÉLIKUS

KERESZTYÉNEK

KÉPES

HJlRANGSZÓ-N PTáHA
AZ 1943. ÉVRE
6. ÉVFOLYAM

..

I RTÁK:

A HARANGSZÓ

MUNKATÁRSAI

SZERKESZTETTE

SZABÓ

JÓZSEF

TÁNNYOMÁS

TILOS!

1- 25.000 példány.

SZERKESZTÖS~G ~S KiaDóHIVATAL: GyOR, PETOFI·T~R 2.

OYŐR, 1942.
BAROSS-NYOMDA: UZS.\LY ÉS KONCZ (HARANGSZÓ l\YOMDÁJA) ANDRÁSSY-ÚT 24.

Naptári és egyéb tudnivalók
az 1943. évre.
Az állatkör
~
~

kos,

<.f
nyilas, d

oroszlán,

pió, ~

(zodiakDs)' jegyei.
bika,

I~

szűz,
bak,

ti

ikrek,

A keresztyéD időszámítás
legDevezetesebb kor.zakai:

F(E rák,

n mérleg,

~

At" vízöntő,

2693. Róma alapítása
óta.
1943. Krisztus Urunk születése óta.
1806. a zsidók el sz ledése óta.
1632. a keresztének
üldözésének
betiltása
óta.
1361. Mohamed menekülése
óta.
1143. a német-római császárság alapítása óta.
1048. a honfoglalás után.
949. Géza vezér megkeresztelése
óta.
942. István megkoronázása
után.
702. a tatárjárás
óta.
t
670. a Habsburg-ház
róm. császári trónra lépése
503. a könyvnyomtatás
feltalálása
óta.
499. a várnai csatavesztés
óta.
490. Konstantinápoly
elloglalása
óta.
487. a nándorfehérvári
gyözelem
óta.
485. Mátyás trónra jutása óta.
459. Luther sz ületése óta.
449. Amerika felledezése
óta.
417. a mohácsi vész óta.
397. Luther halála óta.
377. Zrinyi Miklós hősi halála óta.
94. a Lánchíd megnyitása
óta.
76. a kiegyezés
óta.
29. a világháború kitörése óta.
24. a magyarországi kommunísmus bukása óta.
23. Trianon óta.
5. a Felvidék
visszacsatolása
óta.

skor-

é

ha-

lak. Az első három jegy tavaszi, a második
három nyári, a harmadik három őszi, a negyedik három jegy téli.
FarsaDg tartama.
A farsang tart Vízkereszt napjától húshagyó keddig,
vagyís január
7.-től március 9.-ig bezárólag, tehat
összesen 62 napig.
.

Csillagászati

évszakok~

Tavasz kezdete: március 21.-én 13 óra 00 perckor.
Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi napéjegyenlőség. - Nyár kezdete: jún. 2~.-én 8 óra 13 p.vkor,
A mi Iöldrészünkön
Iegnosszabb
ezidőtájt a nappal.
nyári napfordulás. - Osz kezdete: szepternber 23.-án
23 óra 12 perckor. A nappal ezidőtájt ismét egyenlő az
éjjel: őszi napéjegyenlöség:
- Tél kezdete: dec. 22.-én
18 óra 30 p.-kor. Ekkor leghosszabb vidékűnkön az éj:
téli napfordulás.
•

Gazdasági
Természeti

O

naptár.

szoptatási idötartama:
L6 és szamárcsik6
3-6
hónap
Bárány 3-4
Malac
2-2 /2
Borju
2'/2-3''/2
Kecskegida
2 2'/.

éVllzakok a mi égaljuDk
alatt.

Tél: dec. 22.-től febr. 24.-ig
Télutó: febr. 24.-től márc. 19,. Ig
Tavasz: márc. 21..től máj., If.-ig
Nyárelő: máj. 16.-tól jún. 8.-ig .
Nyár: jún. 22.-től aug. 20.-ig
Nyárutó: aug. 20.-t61 szept. 21.-ig
Ősz: szept. 23.-től nov. 11.-ig Télelő : nov. Il.-től dec. 24.-ig -

óta.

Növendékállatok

tartama 64 nap.
24
58
23
73
32
51
~3

Az állatok

betegségére való szavatosság.

, Az eladó [ótállaní köteles:
Lovaknál
taknyosságért 15, kehesség ért 15, csökönyösségért
30, buta-csíráért
30, bőrféregért .:lD, havi
vakságért 30. fekete hályogért 30. rozstéregér t 30 napig.
Teheneknél : francia kórságérr 3U naplg,
A bold iéDyváltozásaiDak jegyei.
Juhoknál : himlőért 8, rűhért 8, férges tüdönyava..
..
lyáért 60, métely- és májrothadasért 60 napig.
újhold, ]) első negyed, ® holdtolte,
utolsó n.
Sertéseknél : borsoka kórért 8 napig.

ct

I

Budapesti útlnutat6.
Miniszterelnökség:
1., Szent György-tér
1.
Belügyminisztérium:
1., Országház-ú.
30.
Pénzügyminisztérium:
1., Szentháromság-tér
5. szám.
Kereskedelemügyi
minisztérium:
II., Lánchid-utca 1. szám.
Földmivelésügyi
minisztérium:
V., Kossuth
Lajos-tér
ll.
Vallásés közoktatásügyi
minisztérium:
V.,
Hold-u. 16.
Igazságügyi
minisztérium:
V., Markó-u.
16.
Honvédelmi
minisztérium:
1., ·Szentgyörgy·
tér. 1.
Külügyminisztérium:
1., Vár, Disz-tér 2.
Legfőbb áll. számvevőszék:
II., re-o. 81.
M. Kir. Közigazg. Bíróság: II., Lánchid-u. 2.
Rendőrfőkapitányság:
V., Ferenc József-tér
7-8. szám.
Utlevélosztály:
V., Gr. Vigyázó Ferenc-ú. 5.

Rendőrségi
Közigazg.oszt:
Talált tárgyak
nyilvántartása:
IV., Veres Pálné-u,
24.
Rendőrfőparancsnokság:
vm., Mosonyi-u. 5.
Honvéd főparancsnokság:
1., Disz-tér 17.
Honvéd városparancsnokság:
IV., Veres Pálné-u, 1.
Budapesti
Kereskedelmi
és Iparkarnara:
V.,
Szemere-ucca
6.
Allamvasútak
ig azg.: 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., V árosház-utca
9.
Főpolgármesteri
hivatal: IV., Váci-uo 62-64.
Nemzeti
Muzeum:
VIlI., Muzeum
körút
14-16.
Képviselőház:
V., Kossuth Lajos-tér
2.

3
Vadászati

és halászati

tilalmi időszakok.

Törvényhozási szünnapok.

t.

Va d á sza

Törvényszünetek

A 38.500:1933. sz. és e rendeletet módosító földművelésügyi miniszteri
rendeletek szerint .~Z általános
·vadá.zati tilalom tan január 1. napjától
július 31.-lg,
mely idő alatt hajtókutyákkal (kupó, tacskó, asár, ko'mondor vagy egyéh hajtóebbelj
egyáltalán nem szabad
vadászni.

.

A különféle vadnemek
tilalmi

Ideje

'Szarvas b'k
1 a
Szarvastehén és borjú
Dámbika
Dámtehén
,Öz~------1':,(ltM,il1':,iI
Ozsuta
Zerge
\ Nyul
Siket- es nyirfajdkakas
Fácánkakas
Fác;intyuk
'Fogoly
·Túzokkakas
<Császármadár
Erdei szalonka
Nyári lu~ ~s tőké;; kacsa
Egyéb VIZI madarak
Vándor· és k. sólyom
Fürj és vadgalambok

iránt az 1868-iki LIV. t. c. rendeli,

hogy Ill. c. !. fejezet 100. §. sürgös eseteit kivéve, senk.
sem idézhetö meg vallásának
rendelése vagy elhalasztása
lásnak.

-

ünnepén.

Ilyen idézés el-

miatt helye van a perorvos-

V. t. c. l. fej. 255. §. Az 1840-iki XV. t. c.

I
I
I I I
~~: :;;,:;;
I I
- E '""
~ '.3 ~ I
'1
II;:!~ 1~1Cf)
151~ "C:·2..·c .:: 61 g.l:s 6~6 ~
~ ü~~ ~ ~ i2. 2. ~ cb:5 ~ el

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

')<'1"""'·1"'·1"·1"'·"'·Iv..·
1 ~-1"'1'"
:::.\~
1:« -;:« f:«I1:.{( 1:« 1':« 1:«
5:({ 1:(
11':,(
':fiil':fii
':fiil1':,(
O'.:LiI':fii .

napig terjed. VII!. c. l. fej. 375. §.

A marasztalt fél vallásának ünnepei a végrehajtásánál

;:(cl;:C, ~.:{(I1:<'
~(I;:C( D,I~(;;; 1

lehetőleg figyelemben tartandók.

a határidők,

.t:J'.c

vo

11':,(
~

~

vo

~

~

~

'1 1

idö végnapja

Jü'

':fi(I':fi( ':fiil\'?1
1tll!!'~I~~

~

tekintet nélkül a közbeeső

ott megállapitott

ünnepekre,

az

szünnapok alatt is folynak. Ha a határ-

ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köz-

nssi.

LX. t. c. 22. §.)
is

~(!1:(~~(I5:c(
;:C(I~(J;:({I1:«(lti(1:1c1:1{~~

{(IDe 1:«I~( ~(I1i( ~(I1:«ln( ~( 1:(cJti(
1:(cln( ~(I;:r( 1§:(Jti, 1:<,11:«(11:«~ -~-

Ösmagyar nevek.

~

~
~
~
~ ~
l':fiil':fiil':fiil':fi(I':fi(
':fiil':fiil':fi;1
~(il':fi(I':fiil':fiM,il':fiil':fiil':fiil1:iil':fiil1':,(I1':(i
Abony,

Fiú.

Adony, Aján, Ajf'ő, Ajtony, Ala~«(J~( ~«lr1{11:(I1:1(;:C,ltcc 1:(I{(~I1:(I~(1dár, Alp ár, Apor, Atflía, Apród, Aranyos,
1:(1{((1~1~
~~
Álmos, Ár1':,cl':fii
tcil':fiil':fiil':fii
':fiilEl
1~'iCl':fiiAszlár, Ágond, Ákos, Aldarnér,
pád, Bajad, Baján, Bandur,
Barla, Barót,
1 BI':ficl1:ii
~(clEl
11':,i
~I~! ~!I':fi(I
_ Bars, Bors, Batur, Bács, Bán, Béla, Beride,.;(~~I""f.:(~(1
"ú~cI.=El--,_
guz, Bodony; Bodrog,
Bogár,
Bonc, Bo1 B ':fi( ':fii:..,~C);I~_.
tond, Buda, Bulcsu, Cobor, Csatár,
Csák,
1~:i(I1':,(I1:ii
1':,il1':«(
':fiil':fii
Cselló, Csengő, Cserkesz,
Csingez, Csobán,
Mindenkor tiltva van muflonkos, juh és bárány, siket- C
b
C
D
es nyírfajdtyúk. túzoktyúk es jérce. éneklő madarak, ki-sam ar,
sangar,
alár, Derengő,
Déles nagykócsag. kanalasgém, üstökösgérn, hatla, réznek- eeg
Dobó
Elemér
Etele
Előd
Hollós

tuzok, gólvatöcs. gulipán, ugartyuk, bible, kékvércse,
vörösvércse. baglyok és a sirály vadászata, Szarvast,

'

,

I Huba,

, '

','.,,'

Hunor, Jenő, Karacs, Kan, Kökény,
~~~zo;;s~:~~a 1~n,n~~~~Ó~lkc;I~~az~~~~ó;;~;o~á~gádm~~~/~ Lehel, Megyer,
Mo'kány, Örs, Regös, Sellő,
'ról és repülőgépről mindcn időben tilos vadászni.
Surbán
Tardas
Tegez
Ugad
Utas Vajk
A tilalmi idők alatt a vadak fiait, a madarak ,fészkeli Zalán
Zoltán
Zsalt'
,
,
,
szándékosan

érintern vagy tojásaikat

elszedni

tilos

'

,

A tiltott időszakban is szabad vadászní a seregekbell
vonuló vadtudakra
és kacsákra,
seregélyre, keselyüre.

sasra, sóJyomra, kányára, vércsére, a héja és ölyv mínden
nemére, végül ahollóra, szarkára, várjakra és verebekre,
H • 1 á sza

t.

•

Leány.
Aranka,
Ara,
Csengele.
Dajna,

~I~j~;g

,----,---""!"'"--~--""!""~~--~i
II t""e'"
Füvellö,
~e 1'5 ~ ~ ~ ~ ~NI'-5. ~ -.-!ili!il
!d:: I:;E~':;E II i ~ ,~o Sa
~J~j;=J!i;::~;=I~i;.:1~Ji~::i=
.....~.J.:JJ
..:J..~1::::.~

Báj, Bűvellö,
Csellöke,
Dalamér,
Delinke,
Déli-

báb,

"""1 cll

A halfaj neve

;:::s.o

'-'

Emőke, Enőke, Estilla,
Etelka,
Gerle,
Gyenge,
Gyopár,
~'t
Gyönyörű,
Gyöngy,
Hajnácska,
Híol)
rnes, Horka,
Illangó,
Ividő, Karcsú,
Q)U

eö.

$-o :.-."-.

Q)

-+-'

>' u

1~6

É

\-o
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'I{~~~II~~.~~I1~.~r,.tar~~.s.ü.ll~'i.-,I····I····I~il~il~··I···I···I·i;;I~,IVjl,L'··~Tündér'
Uzank~
ünőke'
Zenedő'
Lazac, lazacpisztráng
<,.t(
(~ f.:«f.:«rs.
50
,
,
,
,
úpéiijiiiiii;··iié·iiies ..···············
&(~{
"'25 Zenő.
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Jelmagyaráza"A szürkévei jelzett rovatok a tilalmi időszakot,
.a félig beszürkített rovatok pedig a hónap első, illetőleg máso-dik felére megállapított tilalmi időszakot tüntetik fel.
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A nevekben is ragaszkodidegen helyett a magunkéhoz.

JANUÁRIUS

Ilyenr.

ujev
Ábel

2\ Szo
1. hét

újév

::5 Vas.
4 Hétfő
~edd
zer.

í

7 Csüt.
8 Pént.
9 Szo.

.

2. het

lű Vas.
11
12
13
14
15
16

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

.

3 het

17 Vas.
18
19
20
:2 1
:22
:2 3

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

4. hét

24

Római
katolikus

Evangélikus

Napok

Vas.
25 Hétfő
26 Kedd
27 Szer.
28 Csüt,
29 Pént.
30 Szo.
,
5. hei
311Vas.

napján:

IUJev
IMakár
Galata 3. 23-29;
Máté 3 13-18 -

C BenJamm

Vizkere.zt
hava. Télhó.
Réceate: Vizö.lö ha"a

l.-én a nap hosszaS Ó. 31 p.
• hó végéig 57 perceel nc5.

•
}
~
~

I
.

Nap

~

ikelte Inyugta
Q. p. Ó. p,

Hold

'I

kelte
Ó

p.

I nyugta
Ó. p.

IEsaiás43,1-7
InI748116I911231124&,
15 Móz. 33, 26.2~ I ~
7 48116
23411316-

~ól

Lukács 2. 21. -- Újév utáni vasárnap: I. Pét,
Vízkeresztkor' Ésaiás 60 1-6' Máté 2 1-12

C jézus sz nv.
Titusz pk.
Vil~zfor
pk.
~life~eszt
IZ eresz
Lucián vt.
Attila
t
Szörény
Szörény
Julián vt.
Marcell
, .
VIzkereszt utam 1. vasarnap:
CI Meláma
CI Szenfcsal.
Higin pk, vt.
Ágota
Ernő
Ernő ap.
Vidor
Veronika
Hilár pk. ea.
Bódog
Lóránt
Rem. Sz. Pál t
Gusztáv
Marcell p vf.
..
VIzkereszt utam 2 vasárnap:
C2 Antal
C2 Antal ap.
Piroska sz. vt.
Piroska
Sára
B. Margit
Fáb. és Seb. Fábián és Seb.
Ágnes sz. vt.
Ágnes
Vince vt.
Artur
t
Raimund
Zelma
Vízkereszt utáni 3. vasárnap:
C3 Tádé
C3 Timót pk.
Pál
megtérésé
Pál fordulása
Polikarp
Vanda
Lothár .
Aranysz. Sz. J.
Nol. Sz. Péter
Károly
Adél
Szalézi Sz. F. t
Martina sz.
Mártonka
Vízkereszt utáni 4_ vasarnap:
I C4 Vuglha I C4 B. SZ. Jan'l
Leona

Bibliai
vezérfonál

3. 20-22;

Esaiás43, i6-19', 'IS ,~481~621
Józsué 1,5-9.
Jf 1748 lb 21
Mikeás 7, 7-9
Jf 1748 1622
72Zsoltár
,d 17481624
Esaiás 49,1-6
d 17481625
János 1,29-34
Á :748 1626
Máté 4,12-17
_~ 747, iQ 27
Roma 12 1-5' , Lukacs 2, 41--52
1 Ján. 4, ~-16/a
747 lti~Y
1 Ján. 5, 5-13
7461630
János 1,43-51
7461631
WIl 7451633
27 Zsoltár
2 Móz. 3,1-6
7451633
~
2 Móz. 34, 29-35 .~ 745\1635
2 Kor. 4, 7-12
744163b
~
Roma 12, 6-16; Janos 2, 1-11.

1:

I~

347 135S.
5 .1 1442
614 1537
719 1640817 1752
9 519 7
945 202
10191213
10 50224
11 Hs'--It 45 O 1
1212 1 2
1241 2
1313 3 8

,

Zsidók 1, 1-6
4
ti 144'lb3711348
Máté 16, 13-20
11' 743 i639 1428 5
Kolos. 1,24-29
554
~ 74216401513
80 Zsoltár
~ ....•• 741 1642 16 4 ö41
Jer. 9, 22-23
~ 740 Iti 44 1658 727
1 Kor. 1,26-31
739 1645 !7 ~5 8 1
1 Móz. 3,1-13
.~ 738 16471 1~57 83
..
Roma 12, 17-21; Mate 8, 1--13 .
Fil. 2,1-4
738 1647 195819
Máté 19,27-30
737 lb 49 21 2 932
1 Móz. 6, 9-22
736 1650
6 958
67 Zsoltár'
2311
10231651
735
n
Esaiás 55, 6-ll
1050
733 1652 --n
Máté 13. 10·17 ~
732 1654\ 019 1120
Esaiás 28, 23-29 ~
731 1656 128 115,
Roma 13, 8-ID; Máté 8, 23-27.
Lukács 10,38-421
!7J0116581 2391123~
\~\

1i

It'
I~

A hold fényváltozásai.
Újhold 6.-án 13
37 p.
Első negyed 13.·án 8 Ó. 48 p,
Holdtölte 21.-én 11 Ó. 48 p.
Utolsó negyed 29.-én 96. 13 p.
ö.

n

Vízkeres~ a külmisszió
ünnepe. Imádkozzunk a
külmisszióért és Kunos
Jenőért •

Megjelent

az Isten

iidvözítö

kegyelme

minden

ernbernék.

Titus

2, 11.

Egyháztörténeti
emíékezteté
január hore; 1; Zwingli Ulrik * 1484; SzeberényiJános
*
1780. - 2. Luther Nagy k átéja mj. 1529. - 3. Haase Károly .~ 1890. - 4. Gradeczi
Stansith Horváth Gergely t 1597. Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgioioso a kassai evangélikusoktól
elvette a föternplomot
1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk
t 1621.
- 7. A nikolsburgi
béke ratifikálása
1622; Györy Vilmos * 1838. - 10. A görögnyelvű
Ujtestamen'tum
első kiadása nyomtatásának
befejezése
1514. ~ 13. Spener Fülöp, Jakab
* 1635. - 14. Átoklevél Luther ellen 1521; GerokKároly
t 1890. - 15. Södérblom svéd
érsek * i866. 17. Luther utolsó wittenbergi
prédikációja
1546. ~ 19. 'ft. münsteri
anabaptisták
leveretése
1536; Sárkány Sámuel * 1823. - 20. Hans Sach t 1576. - 21. .
Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter János t 1549;. Dr. Schnelfer István t 1939. 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814. - 29.
Luther Mártonné. sz. Bóra Katalin * 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly
Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly * 1815; D. Payr Sándor t 1938.

Gazdasági

tudnivalók

január hóra.
Otthon: A gabonát
szorgalmasan
kell forgatni,
a vetörnagvakat
gondosan _ tisztogatni
és elökésztteríi
a
vetésre.
A mult évi szám adásokat
zárjuk
le. A gazdasági
mérleget
készítsük
el a folyó évre.
A tűz és betörés
elleni, valamint
életbiztosítások
megújítandók.
A mezőn: Megkezdjük
a trágyakihordast
és teregetést.
A mesgye
árkokat javítsuk ki. A hiányos határjelelcet pótoljuk.
Enyhébb
idő ese'tén a sz ántókr ól elvezetjük
a hólevét. A vízlevezető
barázdákat
kiigaz it juk.
Az istállóban: Ügyeljünk
az állatállomány
gondos
takarmányozására
és rnérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány
takarmányozása
kissé
csökkenthető.
Al csikóknak.
b o rjuknak, . malacoknak
bővebben
al11lOzunk.
A
gyümölcsösben: . Hernyóztatunk,
trágyázunk
és gondoskodunk
oltógapyakró:,amelyeket
tavaszig
a
pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi udvarban:
Az
ólakat
fokozott
mértékben
kell tisztogatni,
rnivel a tyúkok
tojni
kezdenek.
Ha
malátával,
pörkölt
zabbal
et e t iűk a
tyúkokat.
hamarabb
tojnak.

,

.... --

••••••••••

1...••••

-..-----.------------------

FEBRUARIUS

,
Napok

1 Evangélikus

IIHéríö
2 Kedd
3 Szer.
4 Csüt.
5 Pént.
6 Szo.

8 Hétfő
9 Kedd
10 Szer.
11 Csüt.
12 Pént.
13 Szo.

Római

j

Ignác

\Ignác p k. vt.

Karolin

*Gyertysz. E
Balázs pk.
Korz, And. pk.
. Ágota sz. vt. t
Dorotty. SZ. vt.1

Balázs
Ráhel
Ágota
Dorottya

Bibliai
vezérfonál

I

, katolikus

I

6. hét

'1 Vas.

I

([

I,d,d
A

Józs. 24, 14·16
Fil. 1, 12-21
56 Zsolt. 2-14
Jer. 8, 4-9
1 Móz. 137-18
Luk. 9, 51-57/a

I

~

lA
:::

1·kelteNap
I Hold
/,n~ugta kelte / "l.ugta
6 p,

o. p.

72b 17
727 17
725 17
724 17
722 ! 7
722117

1

----.-.

O.

. P.

p.

0l 35013:H
2 4561418
3 5581524
5 6 51 16 38
7 736 17 53
8 81411912

Vízkereszt utáni 5. vasárnap: Koloss. 3, 12-17; Máté 13, 24-30.
C5 Tódor
Aranka
Abigail
Elvira
Bertold
Lidia
Elia

C5 Rom. ap.
Máthai Sz. J.
Alexandr. Cir.
Skolasztika
Lurdi Mária
7 szervita al.
Ricci Sz. Kat.

t

,

720
71~
1pl 717
1pl 7lb
713
~
712
~
tt 710

157 Zsoltár
1 Móz. 15, 1-6
Ésaiás 58,1-8
140 Zsoltár
1 Móz.:22, 1-13
Jakab 1, 12-21
5 Móz. 8, 2-5

17 91846 202()
1711 917 2138
1.713 946 2247
17 14 1014 2353
1716 104217 is II 141 058
171~ 11 49 1 51i

Vízkereszt utáni 6. vasárnap: II. Péter 1, 19-21;
Máté 13, 31-35 és Máté 17, 1-9.

7. hét

-

14
15
16
17
18
19
20

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt
Pént.
Sza.

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer ..
Csüt.
Pént.

Sza.

Julianna
Donát

Kenrád

t

Zsuzsánna
Álmos

Hetvened vasárnap: 1. Korinthus 9, 24-10,
C Hetv. vas.

Gerzson
Alfréd
Mátyás
Géza
Sándor
Ákos

-

C Hetv. vas.
Péter székí,
Dam. Péter et.
Mátyás aps •.
Géza vt,
Kort. Sz. M.
Gábor Passz.

t

/C

Hatv. vas.

Böjtelö hava. Télató.
Régeate = Halak hava.
l.-én a nap hossza') Ó. 32 P.
a hó végéig 1 Ó 25 p. nö,

IC

Hatv. vas.

tt
tt
~
~
~
~
~

\\",-",",

256
350
439
522
6 1
f,35
7 7

7 9 172°11227
7 7 17 221310
7 5 17241358
7 3 1725 1453
7 I 1727 1548
7 O 1728 1648
658 1730 18 O

1

5; Máté 20,' 1-16.

Máté 21, 28-32
Cset 16,9-15
Zsidók 5, 4-10
18 Zsoltár
Ésaiás 49, 1-6
János 1,29-37
1 Péter 1, 17-23

Hatvanad vasárnap: II. Korinthus

9. hét
28/Vas.

vt.ls

Móz. 24,12-18
Kolom. Kolos Zsidók 12, 1-7
Zsidók 2, 9-18
Julianna
vt.
Donát pk. vt. 17 Zsoltár
Simon pk. vt. 2 Zsoltár
Zsidók ll, 8-12
Kenrád hv.
Csel. 5,17-29
Aladár pk.

Fausztin

8. hét

21
22
23
24
25
26
27

CB Bálint

C6 Bálint

tr
tr

657
655
652
651
~
'iE 650
~IÖ48
'iE 647

n

173111848
17331195'7
173521
3
1736 2210
1738 2319
1739
1740 027
1

735
8 2
821S
1:554
923
955
1031

ll, 19-12, 9; Lukács 8, 4-15.

Lukács 22, 24-30/ ~

A hold fényváltozásai.

~ Újhold 5.-én O Ó. 29 p.
:) Első negyed 12.-én 1 Ó. 40 p.
® Holdtölte 20.-án 6 Ó. 45 p.
([ Utolsó negyed 27.-én 19 Ó. 22 p.

1645/1742/136/1114
4.-én teljes napfogyatkozás. - 20.-án részleg es
holdícgyatkozás.

7
Minden gondotokat

őreá vessétek, mert néki gondja van reátok. 1. Péter 5, 7.
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. Kámory Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. ...,. 7. Ráth Mátyás t 1810. - 8. Az
1790-91-iki 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országgyűlésen. - 9. Kis János t 1846. 10. Szeberényi János t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály kiszabadította
rabságukból 1676. - 12. Schleiermacher Frigyes t 1834. - 13. Schwartz Keresztély
t 1798; Huszár Dávid Pápán bevégzi a heidelbergi káté első magyar kiadásának nyomatását 1558; Vitnyédy István t 1670. - 14. Gamauf Teofil t 1841. - 15. Sárkány Sámuel
t 1911. - 16. Melanchton Fülöp * 1497. - 17. Sibolti Demeter t 1589. - 18. Luther
Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe Vilmos
* 1808. - 22. Luther temetése Wittenbergben 1546; Bod Péter * 1712; Bornemisza Péter
* 1535 (t 1586); Reuchlin János * 1455. - 23. Zieg enbalg Bertalan t 1719: - 24. A debreceni zsinat Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás * 1706. - 25. D.
Payr Sándor * 1861.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.
Otthon:
A vetőmagvak előkészítése. A magnak való tengeri válogatása, morzsolása.
A vetőmagvak
esiráztatása.
Leltári tárgyak
jókárba
hozatala.
A mezőn: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zabvetésnek előkészítjük
a földet. A
vakondtúrásokat
elegyengetjük.
Az istállóban:
A vemhes állomány gondozására
különös gondot
fordítunk. Az igás állatokat jobban
takarmányozzuk.
A gyümölcsösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi ki kell
ültetni.
Némely
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hónapban elvetni. A metszést idejeke- .
rán el kell 'kezdeni, rnielött a fában
beállana a nedvkeringés.
A dugvanyok szedése, oltása, hernyózás e hónapra vár. A fák környékét trágyázni kell.
A .szőlőben:
A trágyát szétteregetjük. Ha ősszel nem végeztük ell"
a metszést, enyhe időben eszkö- ..
zö!jük.
A kertben:
Melegebb vidéken a
petrezselyem, 'zeller, sárgarépa, spenót, korai borsó már elvethető.
A méhesben: Akasokat
melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

.
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MARCIUS

•.•••~:"m-

Napok

1

1

Evangélikus

I

1
1 Hétfő
2 Kedd
3 Szer.
4 Csüt.
5 Pént.
ts Szo.

10. hét

7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

12. hét

2 1 Vas.
22
23
24
25
26
27

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

13, hét

I
II

I Albinpk.

Albin
Lujza
Kamélia
Kázmér
Adorján
Gottlieb

Simplic p
Kunigunda

Kázmér
Özséb

,

.L

Perpetua

Ötvened

vasárnap:

Vas. IC Otvened
Hétfői Zoltán
Kedd Franciska
Szer. Olimpia
Csűt. Aladár
Pént, Gergely
Szo. I Krisztián

U. hét

Római
katolíkus

Bőjt

Kor. 4, 9-16
178 Zsoltár
Ésaiás 52, 7-10
2 Móz. 16, 2-7/a
János 6, 30-40
2 Móz. 32, 30-34

I. Ko rinthus . 13, 1-10;

v. C Farsang v.
Istenes János
Franciska
Hurnv. sz. ttt
Szilárd
ti
l. Gerg. p. ttt
Szabin
tt
1. vasárnapja:

I

kelte nyugta
Ó. p.! ó. n.

kelte
ó. p.

.ir

64211744

243 1155
346 13 5
439 1412
528 1526
6 61642
642 1759

6, 1-10;

4, 1-7;

A
A

637 1748
635 1749
1:;:: 633 17 51

---

Lukács

,R'"l

W
J~

~

tl
tl

3. vasárnapja:

28 Vas.

C3 Oculi
29 Hétfő Cirill
30 Kedd Izidor
31 Szer. Árpád

C3 Oculi
Auguszta
Kerény
Guidó ap.

5, 1-9;
Máté2?,

Tavaszkezdet 21.-én 13 órakor

,

Ó.

p.

18, 31-43.

630
628
626
624
621
621
619

17531 714
17541 744
17561 HIb
17571841
1758 912
17581945
17591Q23

1919
~025
2135
2241
2346
059

11' 61718 1111 5 143
~ 615 18 2 1152 233
~ .. ti 13 18 3 12 43 319
~ 611118 511338 359
~ 6 818 711437 435
~ 6 6118 91538 5 7
l' 6 4 18111t6 42 537
\\,"

Máté

Lukács
16-20

15, 21-28.

<f

6 2 18121174616

n 6 1 18141853
n ti O 1~ 15 20 1
n 557 1817i211O
1

.LJ_

~ Újhold 6.-án 11 Ó. 34 p.
]) E!ső negyed 13.-án 20 Ó. 30 p.
60 Holdtölte 21.-én 23 Ó. 8 p.
ff
~:.. Utolsó negyed 29.-én 1 Ó. 52 p.

9
631
657
726

'-I€ 555 1818 2218 756
'iS 553 18202329 832
551 1822 1- -

~

912

11, 14-28.

j(í 549
548
545
,~
543

tt 1 Kor. 15,1,11 d
! ! 40 Zsoltár'
tt I 1 Mózes 32, 22/b A

.A hold fényváltozásai.

Böjlmás hava. Télutó
Régente: Kos hava.
I.-en a nap hossza II Ó. 2 p.
a hó végéig 1 óra 45 perccel n >.

Efezus

nyugta

Máté 4, 1-11.

C2 Rernínísc, C2 Reminisc. 51 Zsoltár
Oktávián
Genuai K. It 22 Zsoltár
Frumenc
Viktorián v. +t 88 Zsoltár
Gábor
. Gábor főa. tt 1 Kor 15, 50-58
*Gy. o. B. A. Csel. 2, 22-32
Irén
Manó
Emánuel tttl Csel. 13, 16/a
Da maszk J t+ Csel. 3, 13-21
Hajnalka
Böjt

Hold

a. 638 1747

Zsidók 9,15-18
Zsidók 4,14-16
41 Zsoltár
Máté 26, 30-56
Ésaiás 50, 4-11
Jer. 11, 18-19
Jer. 15,16-21

ja: 1. Thessalcnikai

Nap

f(J 6401745

János 6, 47 -58
2 Kor. 4, 7-14
II Zsoltár
4 Mózes 21,4-9
Zsidók la, 1-10
Zsidók la, 11-18
Máté 8,14-17

ll. Korinthus

..t...!..l.

2. vasárnap

I[

°

CI Invocabít 'CI Invocabit
Nemzeti ün. Nemzeti ün.
Henri ette
Geréb pk. tt
Gertrud
Patrik Kán. tt
Sándor, Ede Sándor pk. tt
József
József
r t !
Hubert
-B Csák M tt
Bőjt

Bibliai
vezér fonál

Március
Urunk

1823
l824
1825
182TI
1.

036\10 10
1381056
233 1159
322 13 9
Kormányzó

kormányzóvá

lasztásának

napja.

vá-

9
Imé az Istennek

ama

báránya,

aki elveszi

a .világ bűneit.

János

1, 29.

Egyhá7történeti
emlékeztető március hóra: 3. Luther elhagyja
Wartburgot
1522; Bod
Péter t 1769. - 5. A magyar evangélikus
lelkészek megidéztetése
a pozsonyi rendkivüli
törvényszék
elé 1674. - 6. Luther Wartburgból
visszatért
Wittenbergbe
1522; Bodelschwingh Frigyes * 1831. - 7.. f1. brit- és külföldi bibliáterjesz tö társulat megalapítása
1804. - 8. Hrabovszky
György '1 1:--::': A spanyol inkvizició eltörlése
1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. 10. Batizi András
beiratkozott
a wittenbergi
egyetemre
1542;
Fabó András * 1810. - 12. Gerhardt Pál * 16.07. - 15. Karsay Sándor * 1814; Torkos
László t 1939. - 17. Geduly Lajos * 1815. 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid * 1813. - 21. Bach Sebestyén
* 1683. - 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 megnyítása
1610. - 29. A schmalkaldeni
szövetség megalakítása
·153l. - 30. Mária Dorottya
nádorasszony
t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.

Gazdasági tudnivalók
március hóra.
Otthon: Az adóknak
és a bdejezett vetés után a jégkár elleni biztosításnak
a befizetése.
A mezon: A vetés folytatása.
A
felfagyott
őszi ek száraz időben le. hengerelendők
A réten: A he rések,
lucernasok.
legelők éles fogassal
megboronálandók,
Az istállóban: Ha a csikók
10-14
nap osak,
már zaboltatjuk
őket.
A
kancát 3 héttel ellés után már rné rsékelten
igába foghatjuk.
A borjuk
tisztógatását
és nyír ását nem kell elhanyagolni.
Az igás állományt
a fokozott
munka alatt jobban kell abrakolni,
A gyümö1csösben:
A gyümölcsmagvakat
el kell vetni. A bujtásokat, dugványozásokat
most foganatosírjuk. A fák el ültetése
rnost biztosabb, mivel a talaj már utmeleg edett. A bogyós
gyümölcse ket szaporítani kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgaés vörösrépa.
késői
borsó,
k alar
bé, fejessaláta,
végül a korai bab elvetendő .. Amelegágyak
sz ellöztetésétől, beárnyékolásától,
permetezésétől, meg öntözésétöl
függ a p alánták
fejlődése.
A spárgaágy . gondosan
porhanyítandó,
gondozandó.
A szamócaágyakat
megkapáljuk.
A szőlöben:
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 kijárast.
Ügyeljünk, hogya
méh eknek .nindig elegendő tápláléktik
legyen.
á-
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,
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-
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,

..........··1

Napok

1,

Evangélikus

I

II Csüt.

Hugó pk.
Paulai F.
Rikárd

Hugó
21Pént. Áron
3 Szo. Keresztély
'14. hét

Bőjt

4 Vas.
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szer.
8 Csüt.
9 Pént.
10 Sza.

C4 Laetare
Vince
Cölesztin
Helman
Lidia
Erhard
Zsolt

15. hét

, Bőjt

11
12
13
14
15
16
17

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

C5 Judika
Gyula
Ida
Tibor
Csüt. Atala
Pént. Lambert
Szo. Anicét

Vas.
H~tfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo

17. hét

25
2ö
27
28
29
30

4. vasárnapja:

Kenrád

Ezekiel

Iq:

Bibliai
vezérfonál

I

tt /119 Zsoltár
ttt IITim. 1, 12-17
tt 1 János 3,11-18
Galata

C4 Laetare
Ferreri V.
Cölesztin
Herm. J.
Dénes pk.

5. vasárnapja:

4, 21-31;

Nap

János

János 5,1-14

írt

C5 Fekete vas.
Gyula p.
Hermeneg.
Jusztin vt.
Anasztázia
Fájd. Sz.
Anicét p.

tt
tt
tt
tt
ttt
tt

kelte
O.

p.

I nyugtap.
Ó,

541 18 2~ 4 4 1422
Á 1539 1830 43~ 1536
~
~ 1537 1832 511 1650
6, 1-15.

~

tt 1 Péter 1, 3-12 ~
Zsoltár
tt 80Ezékiel
~
23-31 ~
tt János ro,34,1-11
tt
~
14,22-33
ttt Máté
tt
tt János 21,15-19 tt

Zsidókhoz

Hold

1

kelte nyugta
o. p.
O. p,

levél 9, 11-15;

5341833
5331834
531[1835
529 1831)
1
527i1838
5251840
523 1841

János

541 18 3
610 1913
639 2032
7 8 2129
742 ~232
818 2332
858 --

8, 46-59.

025
518118441033
1 5
5 17 18 46 II 26 158
515 1847 1224 235
3 9
513 18491324
511 1~5014271340
5 9 18 51. 15 30 4 6

~€ 522 18421 943

1 Péter 5, 1-5
Zsidók' 13, 12-21
lD4 Zsoltár
Ézsaiás 40, 26-31
Ézsaiás 65,.17 -19
Római 8, 18-23
1 János 4, 7-14

~
~ ,"-'"
~
~

fY

<1"

I

Virágvasárnap:
Filippi 2, 5-11;
Máté 21,' 1-9.
Nagypéntek'
Ezsaiás 535-lD'
, János 19, 16-30
,

16. hét

18
19
20.
21
22
23
24

Római
katolikus

C6 Virágvas.

Kocsárd
Tivadar
Anzelm
Szótér
Nagypéntek
György

tt
tt
tt
tt
ttt
tt

vas.~ C Husvét vas C Husvétvas

Husvét hava. Tavaszhó.
Régente:
Bika hava.
l.-éna nap hossza 12ó. 47 p.
a hó végéig 1 Ó. 3'1 p, nő.

*Husvét hétfő
Kanis, Sz. P.
Keresztes Pál
Péter vt.
Katal in

ti

n5
n5

1 Kor. 15,20-28
149 Zsoltár
Ézsaiás 42, lD-13 "E
1 Tim. 3,16
~'"
Csel. 16, 16-25
Lukács 19, 29-40

if
if

Husvét 1. napján: I. Korinthus
5, 6-8;
Husvét 2 napján- Csel köriyve lD, 34-41'

Hétf~ Husvét hétfő
Kedd Arisztid
Szer. Valéria
Cslit I Albertina
Pént. Katalin

<1' 5 711~5:2 1647 432

Kolossé 1, 15-18

C6 Virágvas.
Emma
Tivadar hv.
Parzh. K.
Nagyosüt.
Nagyp.
Nagysz.

,

2Móz.14, 10-14
1 Kor. 2, 6-11
134 Zsoltár
Ézsaiás 55,6-11
Márk 11,22-26
Jakab 5,13-20

I,d 455 19

®

q:

p,
Ó.

456
526
555
630
710
756

Márk 16, 1-8.
Lukács 24 , 13-35

A hold fényváltozásai.

@ Újhold 4.-én 22 Ó. 53
) El s ő ne gy ed 12.-én 16

6,1854 174f)
3'185b 1856
5 2 1857 20 7
5 O 1858 21 16
459 19 02228
457 19 12334
1

4 p
Holdtölte
20.·án 12 Ó. 11 p.
Utolsó negyed 27.-én 8 ó.51 P.

1

,d 453'
A 451

lY
19
Á 450 19
Á ,448 19
::: 447 is

I

Nagypéntek
gobb

2--1849
4 032 952
5 13L 1059
7 2 5 1210
81 241 1324
9 3 13 1435
a

evangélikus

legna
ünnep,

11
Betegséginket

6 viselte

és fáj4almainkat hordozá. Ésaiás

53, 4.

Egyháztörténeti
emlékeztet6 április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; Luther elindult
Wormsba
1521. - Bodelschwingh
t 19fO. -'- 3. A' rózsahegyi
evangélikus
zsinat meg-o
nyitása 1707 (április
ID-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 Aug sburgba 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
1 wormsi
birodalmi gyűlésen
1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy
Zsuzsanna t 1660. 19. Az evangélikus
rendek protestálnak
a speyeri birodalmi
gyűlés határozata
ellen
1529; Melanchton
Fülöp t 1560; Bugenhagen
János t 1558; Nagy István evangélikus
superintendens
t 1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország
fejedelemévé
választi ák
a szerenesi orszácgyűlésen
1605. - Tessedik Sámuel * 1742. - 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 lucer-iát,
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
csalamádét.
Az istállóhan: A növendékmarhák
fejlődésére
különös
gondot
fordítsunk. Az igás állatokat
jól takar mányozzuk. A növendékállatok,
ha elég
erősek, legelőre bocsáthatók.
A zöld
takarmányra
fokozatosan
kell
átmenni.
Legelőrehajtás
előtt
száraz
takarmányt
kell adagolni. 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 kitelelr zöldségeket
gondos válogatás után kiültetjük.
A nyári zöldséget ritkít suk. Elvetjük
a babot és
a második borsót. Hagyma-, spenöt-,
retek-,
répaf'élék
elültetése,
illetve
vetése befe,iezendő.
A hiányos ko rnló- és spárga-táblákat
most pótoljuk ki. Meleg időben amelegágyak
ablakait kinyitjuk.
Az uborkát,
dinynyét,
s a melegágyakat
éjjelenként
befedjük.
A salátát,
káposztát,
paradicsomot
kiültetjük.
A szőlőben: Karózás,
kötözés.
A
szölövesszöt
még most is ki lehet
ültetui.

MÁJUS
"E'jjÖ maj' a Vígasztaló"

Napok

Római
katolikus

Evangélikus

Bibliai
vezérfonál

~"a.P_I__ !:I~

il

kelte 'Inyu.:td
ló p, 6 p.

\[

kelte i nyugta
Ó. p. 1 6, p.

II Szo.
,

,

IS. két

,

'FI'l' ,44311912:
CI Quasim. ICI Feh. vas. jEf.4,7.12.
Sz. t feItal.
Kol. 1, 17·23
3 Hétfő Irm a
W [442il9131
106 Zsolt. 1·6
4 Kedd FIá rián
I~
,44011915
Monika
5 MÓz.34,1·8
5 Szer.] Go tthard
V. Pius p.
lFi"'t! 1438 19 16
Jer. 29, 11·14/a it 143119 18
6 Csüt, Fri da
János ap ev,
15, i-s
"7 Pént, Na poleon
B. Gizella
ti 4361918
t János
1 Kor. 13, 1"13
Mih féja. mj.
tt 434 19 20
8 Sza. Giz ell a
19. hét
Husvét utáni 2 vasárnap: I. Péter 2, '21-25; János 10, 11-16
2 Vas.

I

41011657
438118 6
5 81913
5382018
6 1321 20
ö512217
7 36 23 8

'

IV

""9 as. Ica Miser. Sajtóvas.'
10 1HétfŐI Ármin
.11 Kedd Mamertus
12 1 Szer, I Pongrác
13 Csüt. Szervác
14 Pént. Bonifác
J5 Sza. Zsáfia
20. hét
Husvét utáni
--

C2 Misericor.
Antonin
Hieron. Fer.
Sz. József oIt.
Bellarmin R.
Bonifác
t
Salle Sz. Ján.

1

4Móz. 20,2.12
Zsid. 1. 11,32·40
63 Zsoltár.
Ésaiás 44,1·8
-Janos 20, 19·23
4 Móz. 11, 16·17
Csel. 4,1·12

4331921
43111922
429,1924
42811926
426 1928
426 1928
424 1929

~
~
~
~
~

<f
<f

3 vasárnap: 1 Péter 2, 11-20; János 16, 16-23
Csel. 4, 23-31
1\j 30
16 Vas.
~423
Jubilate
C3 Jubilate
Csel. 10, 42·48/a ~
Paskál hv,
17 Héttö Paskál
422 1932
97 Zsoltár
<.tE 420 1933
Venanc
t~ Kedd Erik
(.{f1 419 1935
Cölesztin
19 Szer. Ivó
, Ésaiás 6,1·8
Ef. 3, 14·21
Bernardin
20 Csüt. Bernát
'IE 1418 1936
1 Kir. 8, 12-15/a if [418 .1936
21 Pént. Konstantin
Bobóla And.
Máté 11,25·30
jf .416 11938
J ulía sz. vt.
22 Szo. Julia
,
Husvét utáni 4. vasárnap: Jakab 1, 16-21; János 16, 5-15.
21. het
4'Móz. 6, 22·27 d 415 1939
23 Vas.
C4 Cantate
C4 Cantate
Ker. segi tsége 1 János 5, 6·13 d 414 1940
24 Hétfő Eszter
4J3 194-1
25 Kedd Orbán
VII. Gerg. p. 119 Zsolt. 89·94
Jer. 36,1·32
26JSzer.
Nérei Fülöp
Fülöp
412 1943
2 Pét. 1, 16·21
27 Csüt. Béda
Béda et.
~ 4-Il 1944
Jer. ~5, 15·21
:LS Pént. Emil
Ágoston pk.
~ 410 1945
János 5, 37·47
410 1945
Pazzi Magd
29 Szo. Maxim
~
,
22. het
Husvet utam 5. vasarnap: Jakab 1, 22-27; János 16, 23-30.

t

.

..-..-

t

30
as.
C5 Rogate
IC5 Rogate
31 Hétfő Petronel1aIKegy.-oszt.B.
pünkösd.ló. Tnaszuló.
Régente: Ikrek hava.
1.-éna nap hossza 14Ó. 25 p, .
a hó végéig 1 Ó. 16 p. nó.

1János 16, 12·15
Ef.4,7·15.

15261259
1635 326
17471 354
19 Ol 426
2012 5 3
21231547
2226 639
740
848
O 610 O
045 1113
1 191225
148111337
·21511447

2321

--

I'~
ti

. A hold Iényvaltozásal.
Újhold 4.-én 10 Ó. 43 p.
1Első negyed 12.-én 10 Ó. 52 p.
<w Holdtölte 19.·én 22ó. 13 p.
cr. Utolsó negyed 26.·án 14 Ó. 33 p.
•

82312354
916-1012: 034
11 101 1 8
1212 139
1314 2 7
1419 233

4- 9119461'. 2421'1555
481947
310117
9

Május utolsó vasárnapja:
Hősök vasárnapja;

13
Akiket

Isten

Lelke

vezérel,

azok

Istennek

fiai. Róm.

8, 14.

Egyháztörténeti
emlékeztető méius hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505); Nagy
István evangélikus
superintendens
~ 1728. - 3. Beythe Istvan t 1612; Pósaházi János t
1686; Gyurátz Ferenc .t 1925. - 4. Luther Wartburgba
vitele 1521; Livingstone
Dávid
1873. - 5. Bölcs Frigyes t 1525; IlIésházy István t 1609; Zsilinszky Mihály * 1838. 7. Sickingen Ferenc t 1523; Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítasa
1859.
9. Zinzendorf Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496; A herrnhuti testvérfelekezet, mint független
önálló keresztyén
közösség
megalapítása
1727; Wimmer Gottlieb
Ágost t 1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztiainak
leveretése
1525; Nagygeresdi
.
egyezség
1833. A prot. egyházak
szervezése
ügyében
kiadott
császári pátens visszavonása 18GO; Luther kiskátéj
ának megjelenése
1529. - 19. Alkuin t 804; Az első nérnet
istentisztelet
Wittenbergben
1525. - 20. Tilly feldúl ta Magdeburgot
1631. - 21. Fry
Erzsébet
* 1780. - 23. Savonarola elégettetése 1498. A harmincéves háború kezdete.
Martinitz
és Slavata helytartókat
és Fabricius titkárt a vár ablakából kidobták 1618. 24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi
átok kimondása
Luther ellen Wormsban
1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf
Lajos gróf * 1700. - 27. Dante * 1265;
Kálvin János t 1564. - 30. Prágai Jeromos t 1416.

+

Gazdasági tudnivalók
május hóra.
Otthon: A rnag tár akat, hornbaro- kat szelIőztetjük.
A csűr és szerüskert a behordásra
előkészítendő,
rnivel később erre idő nem marad.
A mezőn:
Vetések
zvomtrtását
foly tat juk, a répafélék,
len, kender,
cirok vetését
és utánvetését
befejezzük. Előkészítjük
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
átmenet et
befejezzük.
A korai csikókat
elválaszt juk és igen jól zaboljuk.
A bef'ogásra
érett csikók at és tinókat jártat juk, fokozatosan
befogjuk,
hogy
hordáskor
használhassuk.
A b+': .ikat
fürösztjük,
nyírjuk. a gyapjúi.a; g ondosan osztályozzuk.
A gyümölcsösben: A fákról a vadsarjakat
el kell távolítani.
A hó máJJdik felében kezdjük a szemzést. A
hernyózás,
pajzs- és levéltetű
irtásra
gondot
fordítunk.'
Virág(.:ás
előtt
permetezés.
A zöldséges kertben: A vetőmagtermelésre
szánt uborka, dinnye, saláta, retek
elvetését
befeje;.~
... Az
uborka,
dinnye,
tök szabad
földbe
kerül,
A melegágyba
vetett
dinnye,
uborka indái 2-3
levéllel
a termés
felé
kiirt« ndó
(,erélés).
Nagyobb
dinnye, ubi, ka alá üveget vagy cserepet teszünk.
A szőlőben:
Az
első
virágzás
előtt meg kell történni
az első kapálásnak. Kapáláskor
a f'ö: Jet jól felforgatjuk.
A Gudvákat ki kell gyomlálni. Permetezés.
A' tnéhesben: A méhek
ebben a
hónapban
rajzani kezdenek.
A rajok.re vigyázni, kell: és befogni. A kaso,~at
a pó~há19~tól
tisztogatni
kell.
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Római
Bibliai
i i.. Nap
I_Ji~
Napok
Evangélikus!
1 vezérfonál 1 [ I
I
kelte !1)'ugta kelte i nyugta
lop.
I o. p, . Ó. p. 1 Ó. p.

katolikus

,i

t

i

II

81

1 i Kedd II'Pamíil
i Pamíil t"i Kir.8,1-11 , t1 14 19481 339118 7
2 Szer. Anna
Erazrn. pO:::I Ésaíás55, 1-3
M 14 811949! 4 II 19 O
3. süt.l:lnnYbemlllletelün.~ldozÓ csüt, ,CseI.6,1-7
~14
71195°1447120 8 ,
. 4 Pént. Kerény
\Karacs. Fer.tl Préd.4, 17-5,1-6 ~ 4 611951 529,21 2
5 Szo. Bonifác pk.
Bonifác
l Ef. 5,15-20 , .~ 14 6119521 61512150

I

f:'

Husvét utáni 6. vasárnap: I. Péter 4, 7-11; János 15, 26-16, ·4_

.23. hét

6
7
8
9
10
11
12

I

Vas.IC6 Exaúdi
Hétfő Röbert
Kedd Medárd
Szer. Félix
Csüt, Margit
Pént. Barnabás
Szo. Klaudiusz

I

IC6 Exaudí . Kol.1,24-29
;1~ 14 511953 7 62232
R6bert hv.
Róm.J.l2,1-6
.f i4 5,1954 8 12310
1 Medárd pk.
'103Zsoltár
<f !4 411'955 8592341
Pri muz és F. Ésaiás 12,1-6
<.f
14 411955 958 - Marglt kír.vné Lukács7,36-50 I
4 31955:1059
010
1 Barnabás a. tiTim.
1, 12-17
14 3.1956112 3 037
Fakund.J.tt:tILukáCS15,11-32
4 311956113 7 1 7
2
1 0,~258;J1~~~sl~:

I

n
n

n

.24. bét

~~~~g~~~:
~:g}t~~
~::l:~:g:f:~
~g~J~:

13 nas.
14 étíő
15 Kedd
16 Szer.
17 Csüt,
18 Pént.
19 Szo.

~ Pűnkösd vv C pünkösdv.i-RÓ~.4,16-25
PUnkösd hétfő rPünkösd h. JI Ján. 1, 7-10,
Vid
Jolán'
\1022solt.2-12
Jusztin.
I Rég, F. K, tt,lMóz.50,12-22a
Töhötörn
Rarner hv.
János 8, 1-11
Arnold
Etrérn ea. ttt! 2 Kor.2,1-11
Oyárfás
Oyárf.ésP.ttilSám.24,1-20

I

":25. hét

, 20 ras.
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szer.
24 Csüt.
25 Pént
26 Szo.
"26, hét

r:as:

f:

Szentháromság

vasárnapja:

ICI Szenthár~
Gonzaga Alaj.
Paulin pk.
Ediltrud
Úrnapja
Vilmos hv. t
János és Pál

Szenthár.
Alajos
.
Paulina
Zoltán
Iván
Vilmos
János" Pál

Szenthároms'ág utáni 1. vasárnap:

i~=~l:

''iS

4 3/1957114131126
4 2,19581523
153
4 21)9581645
213
421195917491256
I ,'lJ 4 2195919
2 337
1 ,d 4 2120 02010
425
1 Á
4220
02111 524
1

~
~
~

Rörna ll, 33-36; János
1

-.-

Máté 18,15-20 Á
Luk. 23,33-34
86Zsolt. 1-13
:::
Siralm.3,22-32 ~
Ésaiás40,3-10 ~
Máté ll, 7-15
~
,János 3, 22-30 ~

1. János

Nyárkezdet 22.-én 8 óra 13 perc,
l.-én a nap hossza 15 Ó. 20 p.
22.-ig 17 p.-cel nö. a hó végéig
5 perecel fo r.

2/20
220
320
320
320
3'20
4120

022 2 630
02245 743
12322 ts 59
12353 10 14
1-1127
1 021 1240
1 1481346

I n 14 4 20

I

Piiokösd hava. Nyárelíihó.
Régente: Rák hava.

1-15.

4, 16-21; Lukács 16, 19-31.

C2 Lász16 kir. Csel.13,21-33
tI László
28 Hétf{5 Arszlán
1Ireneus
2 Tim.4,5-8
t1
i 'K'1'
29 Kedd Péter és Pál Sz. Pét. és Pál 18Zsolt.2-7
1Pál emlékez. 1Ésaiás45,4th-lll ~
30 Szer. I Pál

21

4
4
4
4
4
4
4

3,

iI

hold fényváltozásai.
Q Újhold 2.-án 23 Ó. 33 p.
J;J Első negyed l l.vén 3 Ó. 35 p.
® Holdtölte 18.-án 6 ó.. 14 p.
I[ Utolsó negyed 24.-én 21 Ó. 8 p

I

A

.

1 1 15 1454
4 5 20 1 143 1559
4 5 20 1 214 17 1
4 6 2D 1 24~IIR 1

Jún. 4. trianoni megcson
kittatásunk napja. 18. a
Kormányzó Úr születés
. napja. 28. Honvédnap.

15
Nem szégyenlem

a Krisztus

evangéliumát.

Róm.

1. 16.

Egyháztörténeti
emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság
kihirdetése
a tordai
országgyűlésen
1557; Oberlin János Frigyes t 1826. - 2. Nádasdy Tamás t 1562. Csepregi kollokvium
1591. - 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius
'f 755. - 6. Horváth Mihály kultuszminiszter
1849·ben a haza veszélyes állapotára
való tekintettel
erre
a napra (szerda)
minden vallásfelekezettél
megtartandó
országos
bőjtöt
rendelt. 7. Wasa Gusztáv királlyá választása
1523; Gerhardt
Pál t 1676. - 8. l. Rákóczi György
* 1593; Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. Apáczai Cseri János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich
Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bóra Katalin házassága 1525. 14. Ab ádi Benedek Sárváron
bevégezte
Erdősi János nyelvtanának
nyomtatását
1539.
15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok aláveti
1520; Szász Károly * 1829. - 17. A cseh
morva testvérek letelepítése
Zinzendorf Lajos berthelsdorfi
birtokán (Herrnhut)
1722. 18. Münzer
Tamás
kivégeztetése
1525. lf). A niceai, zsinat
megnyitása
325. ·23. A bécsi béke megkötése
1606. 24. Bugenhagen
János * 1485. Gúsztáv
Adolf
seregével
megjelent
Pomerániában
1630. - 25. Az ágostai
hitvallás
felolvasása
az
augsburgi
birodalmi
gyűlésen
1530. A Concordia-könyv
kiadása
1580. 27. Eck és
Karlstadt vitája 1519. - 29. Pál/apostol
lefejeztetése
Rómában Nera-alatt
64. A hagyomány szerint ugyan e napon feszítették
meg Péter apostolt fejjel lefelé. - 30. Reuchlin
János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
június hóra.
A mezőn:
Répa. tengeri
és burgonya
második
kapálását
szorgalmazzuk.
A burgonyabokrokat,
mihelyt annyira
növekedtek,
feltöltjük.
A virágzó
Iucernát,
vörösherét
kaszáljuk.
A betakarított
zabos bükkönynek
tarlój ába kölest vetünk. A
repce és gabonafélék
aratása
a . hó
vége felé megkezdődik.
A buza aratását idej ében kell megkezdeni,
nehogy a szem kiperegjen.
A rétekről
betakarít juk a szénát. Az ugart felszánt juk, miután megtrágyáztuk.
,.
A baromfi udvarban: Most történik a növendékbaromfi
első osztályozása. A tenyészbaromfinak
osztályozottakat
gyűrűvel
látjuk el. Má-'
sodik osztályozás
októberben,
végleges osztályozás
decemberben.
gyümöJcsösben:
A cseresznyétöl és meggytől
a madarakat
távol
tartjuk.
A férges,
lehullott
almát,
körtét
és szi1vát a fák alól sertések
számára
fölszedj ük.Állandó
szárazság idején a fáknak tövétjól
megöntözzük,
porhanyóari
tartjuk, a gaztól állandóan
tisztogat juk. Virágzás
után permetezés.
.
A kertben: Kiültetjüka
téli fejeskáposztapalántákat.
A gyógy- és f'üszernövényeket
érés idejében
szedjük ésárnyékban
szárítva, gondosan
osztályozzuk.
A szőlőben: E hónapban
legelső
. teendő az úgynevezett
törés, kacso-'
zás, vagyis
letördelése
a fölösleges
vesszöknek. ami a legnagyobb
elővigyázattai
történjék.
Azután jön a
szőlővesszőknek
a karóhoz
kötözése. Második permetezés.
A tnéhesben: A méhes tisztántar-,
tására
nagy gondunk
legyen. Tartsuk szem előtt az utóbbi utasításokat.

<'
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JÚLIUS
••Boldogok, kik a Bárány menyeilzöjére

Napok

I

Evangélikus

1 Csüt TIbold
2 Pént. Ottokár
3 Szo. Kernél

\

27. hét

Szentháromság

4 Vas.
5 Hétfő
ti Kedd
7 Szer.
8 C~üt.
9 Pént
10 Szo.
28. hét

. Szentháromság

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

11
12
13
14'
15
16
17

-

C2 Ulrik
Enese
Ézajás
Cirill
Teréz
Lukrécia
Amália

29, hét

18! Vas.

C3 Lili
Izabella
Jenő
Eőrs
Henrik
Valter
1E1E'k
Szentháromság

C4 Frigyes

l!:l : Hétfő Emilia

Római
katolikus

I

Jézus sz. vére
Jézus Szive t
Mind. sz. pápa
utáni

C3 Ulrik pk.
Zakkari Antal
lzaiás pr.
Cirill és Met.
Erzsébet k.-né
Veronika sz. t
Amalia
utáni

utáni

30. hét

'Szentháromság

utáni

25
26
27
28
2~
30

C5 Jakab
Anna
Ol ga
Ince
Márta
Judit
Oszkár

I C6

Nyárhé.
Jakab
hava.
Régente: Or •• zlá. hava.
L-én a nap hossza 15 ó.55 p,
a hó \'é~éig 55 perccel fogy.

4. vasárnap:

C5 Kamill hv.
Páli sz. Vince
Jeromos hv,
Praxedes
Mária Magd
Apollinár pk.t
B. Kinga

Illés
Dániel
M. Magdolna
Lenke
Krisztina

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

3. vasárnap:

C4 1. Piusz p.
Gualbert Ján,
Anaklét p.
Bonaventura
Henrik cs.
Karm. B. A. t
E'ek hv.

20 Kedd
211 Szer.
::!2 Csüt.
23·Pént
24 Szo.
1

2. vasárnap:

I

biYalalosák."

Bibliai
vezérfonál

Jakab aps.
Anna asszony
Pantaleon
Ince p.
Márta sz.
Judit vt.
t
Loyolai Ignác

Dániel 5, 1-30
Máté io, 16-23
85 Zsoltár
5 Móz. 32, 3-12
5 Móz. 7, 6-13
2 Móz. 17,8-15
1 Kir. 3, 5-15

Ó.

Lukács

I~

Újbold 2.-'0 13 ó. 44 p.
Első negyed 1O.-én 17 Ó. 29 p.
Holdtölte
17.-én 13 Ó. 21 p.
Utolsó negyed 24.-én 5 Ó, 38 P.

I nyugta
Ó.

p,

Lukács

555
651
749
849
951
1054
1158

21 10
2144
2213
2240
23 6
2330
2355

15, 1-10.

413 1~57
414 1956
~ 415 1955
Ijf" 416 1955
jf 417 1954
,Q.J 417 1954
,d 41}< 1953

A bold fényváltozásai.

p.

15, 1-10.

~€ 4 ö LO O
~ 4 8 20 O
~ 4 9 20 O
fl 410 1959
<t' 410 19 5~
t" 411 195h
14a; 412 1Q58

Galat. 6, 7-10
Kol. 1,9-11
17 Zsolt. 1-8
1 Móz. 41, 14-43
1 Kir. 17, 1-6
1 Tim. 6, 6-11
Példab, 16, 1-9
1. Péter3,8-15;

Ó.

..

Lukács

8, 18-23;

5. vasárnap:

J

P(€

5, 6-11;

Máté 10, 26-33
János 19, 1-6
67 Zsoltár
Joel 2, 21-24
János 8, 31-36
Márk 4, 26-29
János IS, 1-8

kelte

4 6 20 1 327 1857
4 7 20 O 411 1955
4 ~ 20 o 5 02034

3, 13-18;

1. Péter

Rórna

Ó.

~

Csel. 10, 42-48/a
János 3,1-8
8 Zsoltár
1 Móz. 3,1-19
Máté 8,13-17
Kol. 2,16-23
Máté9,l-8

Hold

I nyugta
p.
p

kelte

tl

Titus 3, 4-7
Csel. 16,25-34
Márk 10, 13-16
1. János

Nap

Icr

13 5
1413
1524
1636
1737
1852
1950

-022
053
128
2 II
253
4 8

6, 36-42,

Á 420'1952 2038 518
Á 421 1951 21 19 635
422 1950 2154 753
•••• 423 1949 2224 910
424 1947 2252 1024
,~
~ 426 1946 2320 1136
~ 426 1946 2348 1245

.-..•..

Lukács

~
~

tt
iH:

~
~
~'-"

427
429
480
431
433
434
435

5, 1-11.

1945 -- 135t
1943 017 1455
1942 050 1546
1941 128 1652
1939 210 1734
1938 258 1830
1936 348 1911

I
Nyáron

is törődj
keddel!

a lel

17
Ha Isten

velünk,

kicsoda

ellenünk?

Róm. 8, 3l.

Egyháztörténeti
emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben tüzhalált szenvedtek
1523, amit Luther eléziaban
énekelt meg; Bárány György t 1757.
(" 1681). - 4. Gellert Keresztély .* 1715; Vallasvita
Lipcsében
Luther és Eck között
1519. - 6. 1. Leo római püspök Attila előtt 452; Husz János * 1369 és t 1415. to. 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 hallei egyetem megnyitása 1694. - ·14. Budai Ézsaiás t 1841; Bauhofer
János t 1864. - 15. Jeruzsálem
eíf'og lalása 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 papa csalatkozhatatlanságáról
megállapltott
dogma kihirdetése
1870. - 20. A Károli Gáspár általlefordított
Biblia kinyomatásának
befejezése
Vizsolyban
1590. - 21. XIV. Kelemen pápa megszünteti
a
jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné
Róth Johanna-féle
ösztöndíj-alapítvány
létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfried
kir állyá 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 tanainak elfogadása Genfben
:537; Székács József t 1876. - 30. A husziták 2;.iska vezérlete
alatt
a prágai városháza
colakaból
a polgármestert
és a tanácsosokat
kidobják
1419. - 31.
A passaui vallásbéke
15fí2.

Gazdasági tudnivalók
július hóra.
Otthon: . A magtárak;
hornbárok
készen állanak a termés' befogadására. A szérüskertben
az asztagok
helyét elökészitjük.
A mezőn: Kezdetét veszi az aratás. A behordás
után azonnal forgatunk. A repceföld
tökéletesen
elökészítendö. Ha szükséges a tarlószántásba még pottakarmányt
vetünk. A
káposztát
és ddhányt kapálni kell.
A gyümölcsősben:
A fák tövét
tisztán
és porhanyósan
tartjuk.
Az
alma aszalast megkezdiük.:
Az oltvanyok haj tószernéből
nőtt hajtásokat
kötözzük.
E hóban eszközöljük
a ribizke
és pöszrnéte
(egres) buj tását.
'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 szükségés,
ritkítani
kell.
Az
érett virág és zöldség magját gyiijtiük. Akitakarított
salátaágyakba
télire való uborka stb. ültethető.
A szőlőben: . E hónapban
történik a második kapálás, amit a második kötözés követ. A megtágült
karökat újra le kell verni.
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AUGUSZTUS

Napok
31. hét

Evangélikus

32.

8
9
10
11
12
13
14
33.

C6 Vasas Pét
Hétfő Lehel
Kedd Hermina
Szer. Domonkos
Csüt. Oszvald
Pént. Berta
Szo; Ibo!~
laet
Szentháromság
Vas.----crLászló
Hétfő Emőd
Kedd Lőrinc
Szer. Tibor
Csüt, Klára
Pént. [poly
Szo
Ozséb
hét
Szenthárornság
Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo

cs 'Mária

22
23
24
25
26
27
28

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

C9 Menyhért
Farkas

-

---

15
16
17
18
.19
20
21
34.

Bibliai
vezérfonál

Szenthárornság utáni 6. vasárnap: Rórna

1 Vas.
2
3
4
5
6
7

Római
katolikus

Lajos

Csat Izsó
Pént
Szo.

,

Gebhárd

Ágoston

I

IT
li:.

Nap

kelte I nJ:ugta
Ó.

3-ll;

p,

O. P.

I

Hold

kelte
O.

p,

I nyugta
Ó.

p,

Máté 5, 20-26.

C7 Vas. Sz. PjJer.29, 1,4-9
~ 43611935 444~1946
Lig. Alfonz
2 Móz. 32, 15-24 ~ 43711933 5422018
István er.
1 Sárn. 2, 1-10
~ 4391932
6422045
Domonkos
Dániel 9, 3·6
i' 4401930
7432110
Havas B. A, Lukács 14,7-11 <.f 44111929 8452135
Ur szinvált. t 1 Pét. 5, 5/b·ll
~ 4431927
94822
O
Kajetán hv.
Ésaiás 57, 15-19 ~ 1444 1\.J2610522225
utáni 7. vasárnap: Róma 6, 19-23; Márk 8, 1-9.
C8 Cirjék vt.iJÓb42,I-lO
4451192511592253
Vianney Ján. Lukács 7, 36-50 !
44b 1924 J;) 82319
Lőrinc
103Zsoltár
"IE 44819221416
-Zsuzsanna
Ésaiás 29,18-24 if 449 1920 1526 O 4
Klára sz,
Márk 1,21-28
~ 45119191633
04Y
Ipoly és Ka. t Ésaiás 38, lO-20 d 452 19 1711733 1 36
Ozséb
ttti Csel. 9,31-42
d 454191b 1825 251
utáni 8. vasárnap: Rórna 8, 12-17; Máté 7, 15-23.
1

I

I~
"IS'

I

- -

Cg N. Bv-assz
Ábrahám
Joakim
Anasztáz
Jácint hv.
Ilona
Ilona cs.
Huba
Lajos pk. .
István kir, - Sz. István kir
Sámuel
Santa] Franc
laet Szentháromság utáni 9. vasárnap:

'Bertalan

6,

r

C10Timót
Beniti Fülöp
Bertalan ap.
Lajos kir. .
Zefirin p.
Kalazanti J.
Ágoston
pk.

t

Máté lO, 1-8
IÁ 4541191411910
Máté 8,14-17 IÁ 45T9 12 1949
40 Zsolt. 2-12,
45719102022
Ésaiás 59, 7-12
45919
82051
I~
Márk 12,41-44
5 °119 6(~119
Jakab 2, lO-17
511942149
Kol. 3,12-17
5 21Hl 32219
I. Korinthus lO, 6-13; Lu'kács 16, 1-9.

1:
I~

I~

Filem. 3-22
~'5
János 13,31-35 H
107Zsolt. 1-32 H
50ZSC!It.14-1523 H
Márk 1, 40-45 1
1Tessal. 2, 13-201~
1 Tessal. 5, 14-24 ~
I ~

3 19 12251
5 5 1859 2326
5 6 IS57 -5 8 1855 O 8
5 9 1852 053
511 1850 143
5 II !~49 1 239

4 6
524
643
8 1
!f16
1029
1130
1245
1348
14.46
1540
1628
17 9
1748

--

29 Vas. ClO Erneszt
30 Hétfő Róza
31 Kedd Erika
KisasSztDy hava. Nyárat6.
Régente:
Sziiz hava.

l.-éna naphossza 14ó. 59p.
36 p. fOIIT.

a hó végéig 1

ö,

Cll KeLJ. fvflPéter~3-12l
~ 1"5131848 335118 !t
Limai Róza
I János 12, 1-8 1 ~ 15141840 43511848
Rajmund
127,128Zsoltár <j1 5161844
538 !915
A hold fényváltozásai.
e újhold l.-én 5 Ó. 6 p.
) Első Hegyed 9.-én 4 Ó. 36 p.
István király napja evan® Holdtölte 15.-én 20 Ó. 34 p.
cr Utolsó negyed 22.-én 17 Ó.4 p.
gélikus ünnep is.
O Újhold 30.-án 20 Ó. 59 p.

I

-19
Légy hiv mindhalálíg.

Jel. 2, 10.

Egyháztörténeti
emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493), Gra, deczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A brit uralom alatt levő országokban az összes
rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza anyaház megnyitása 1891;
Haan Lajos * 1818. - 7. VII. Pius pépa a jezsuita rendet visszaállítja 1814. - 8. Békekötés a hugenottákkal St. Germainban 1570; Ribiní János t 1788 (* 1722); Csengey
Gusztáv * 1842. - 12. Haán Lajos t 1891. - 15. 1. Szent István magyar király megkoronázása 1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evangélikus rnissziótársulat megalapítása 1836. A csehek II. Ferdinánd ellenében Frigyes pf alzi választót
kiáltják kikirályuknak
J619. -:- 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Agost * 1793; Pálfy József * 1812. .24. A párizsi vérrnennyegzö
1572. -. 25. Bethlen Gábort a besztercebányai országgyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly * 1800. - 28. Augúsztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. - 30. Szenci Molnár
Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János Frigyes * 1740.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthon:
A cséplés után azonnal
kezdetét veszi a rostálás és a vetőmag osztályozása. Az új gabonát siirűn 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
tamasztaní.
A gyümölcsöt
kézzel
szedjük és sohasem rázzuk. A gyümölcsmagvak
gyűjtését
foly tat juk,
de csak jóf ajta és teljesen érett gyümölcsök magvait tegyük el. A jövő
évben ültetendő
fák számára már
most lehet gödröket ásni. A málna
felnőtt ágait visszavágjuk és az elgyümö!csözött
hajtásokat
tövüknél
levágjuk.
Az érett
gyümölcsöket
most kell befőzni és aszalni.
A kertben:
Bőven kell öntözni.
Betakarít juk a korai burgonyát és a
mákot. Elvetjük a téli salátát. Az új
szamóca ágyasokba elültetiük
a kellően megerősödött palántákat és tartalékban
iskoláztat juk az újabb indahajtásokat.
Az istállóban:
Az állománynak.
csupa zöld takarmányt
ne adagoljunk és a szemes abrakolást
sem
szabad elmulasztani.

SZEPTEMBER

Evangélikus

Napok

Egyed'
Rebeka
Hilda
Rozália

1 Szer.
2 Csüt,
3 Pént.
4 Sza,
36. hét

Szentháromság

'Cll Viktor
Zakariás
Regina
Mária
Csüt, Adám
Erik
Pént
Tecdöra
Szo.

5 Vas.
6
7
8
9
10
11

Hétfő
Kedd
Szer.

37. hét

12
13
14
15
16
17
18

Szentháromság

C12 Ouidó
Vas.
Hétfő Ludovika
Kedd Szerénke
Szer. Nikodém
Csüt. Edit
Pént. Ludmilla
Titusz
Szo.

·38. hét Szenthárornság

_

..

.22 Szer.

24 Pént

Mária
Tekla

Gellért

Kleoíás
25 Szo.
39. hét Szentháromság
.. _-_.

_

26

Vas.
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szer.
301Csüt.

I

II

I Egyed

Kir. 17,8-16
Példab. 30, 4-9
kir.
Manszvét
t Lukács 16, 9-13
Víterbói
Róza Csel. 27, 20-21

ó. p.

1

István

utáni 11. vasárnap:

ut-áni 12. vasárnap:

el 3

Mária nv.
Notburga
Sz. t felm.
Fájd. Sz.K tt
Kornél p.
Sz. Fer.s. ttt
Kup. Józs. tt

utáni 13. vasárnap:

Ó.

p.

j! 5 17 ]1) 42
z+s 5 19 18 40
~
5191839
1521118371

n

1. Kor. 15, 1-10;

C12 J. LőrincIMárk6,7-13
Ida.
Lukács 6, 20-26
86 Zsoltár
Kassai vt.
Jób 5,17'26
«Kis B. -assz.
Siralm. 3, 22-32
Kláver Péter
Tolent Mik. t Máté 11,25-30
Protáz és Jác. Ja~ab 5, 7-11.

I kelteNap
Inyugta I

[

!

Hold

kelte
Ó.

p.

I nyugta
o.
D.

63911939
7 40 20 4
84612029
-9501205&

Lukács 18, 9-14.

"IS 522 1834 1057 2125
"IS 524 1832 12 522 O

if

525
527
527
529
530

if

,d
,d

.A

II. Kor. 3, 4-9;

Márk 7, 31-37_

Ésaiás 49, 13-21 A 532
..••... 533
Esaiás 54, ?-1O
..••...
535.
27 Zsoltár
Jer. 7, 21-28
,wit 536
Máté 12, 1-8
~ 537
Máté 15, 10-20 ii~
538
Róma 12,4-16 i,~1540

----

Galata 3, 15-22;

1830 13.12 2245
1828d418
2335
1827 1519 _.~1825 Iti 14 032
1822 17 O 142

1820 1741 255
1818 1816 414
1816 1848 532
1814 1917 650
1813 1949 8 6
918
181012017
18 82049 1029

Lukács 10, 23-37 .

...

19 Vas. !C13 Vilhelrn.
20 Hétfői Fnderika
2 1 Keddi Máté

23 Csüt.

Bibliai
vezérfonál

Római
katolikus

C14 Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

Mihály hava. Öszeló.
Régente: Mérleg hava.
Őszkezdet 23.-án 23 óra 12 perc.
l-én a nap hossza 13 6. 25 p.
• h6 végéie 1 ó. 42perccel fogy.

C 14 Jan uár vt.
Euszták
Máté ap.
Mária vt.
Tekla sz. vt.
Fogolyk. M. t
Gellért vt.
utáni 14. vasárnap:

' Galat. 2, 11-21
Galat. 6,14-18
85 Zsoltár
3 Móz. 19, 1-3
János 15,9-17
1 Ján. 3,11-18
Efez. 5, 21-33

l·~

541
543
544
! \\\\" 546
546
~ 548
~ 549
Galata 5, 16-24; Lukács

'tt
itt
I~

I~

CIS Cipr. és J.I Efez. 6,1-9
~
Koz. és Dom. Filip. 2,1-8
j!
104 Zsoltár 1-9, j!
Vencel kir.
Jel. 12, 1-6 13-17 j!
Mihály főa.
.Jel. 22, 6-9
Jeromos
ea.

n

551
552
554
554
556

18 6 2124
18 4 22 4
18 2 2248
18 O 2337
1758
1756 030
1754 126
17, 11-14.
1752
1749
1747
1746
1744

226
327
429
532
637

1135
1237
1334
1425
15 9
1548
1624

1651
171$
1745
18 9
1833

A hold fényváltozásai.

) Első negyed 7.-én 13

33 p.
40 p.
Utolsó negyed 21.-én 8 Ó. 6 p.
újhold 29.-én '12' Ó. 29 p.

® Holdtölte 14.-én 4

[

O

Ó.

Ó.

Gyermekedet evangéliku s
iskolába járasd!

21
Tanuljátok

meg

tölem,

hogy

én szelíd

és alázatos

szívű vagyok.

Máté

11, 29.

emlékeztet6
szeptember
hóra:
1. A császári patens kiadása a magyar
protestáns
egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György * 1567. - 3. Bethlen
Gábor
seregével
elindul II. Ferdinand
ellen
1619. - 5. Thököly
Imre * 1657. -7. Gusztáv Adolf győzelme
Breitenfeldnél
1631, a Zsedényi-Iéle
alapitvány
létesítése.
1878. - 8. Jeruzsálem
elfoglalása
70. 12. Pesti evangélikus
zsinat megnyitása
1791
(októberTd-Ig
tartott);
Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. - 14. Chrysostomus
(Aranyszáj ú János') t 407; Dante t 1321. 16. Linzi békekötés
1645; a
Gusztáv
Adolf egyesület
megalapítása
1842. 17. Kermann
Dániel
t 1740. 18. Viktor Emanuel
csapatai
megszállják
az egyházi
államokat
1866. 19. Haubner Máté * 1794; Erdödí
zsinat 1545. 21. Savonarola
Jeromos
* 1452; Luther
újtestamentum
fordításának
megjelenése
1522. 22. Thököly
Jmre erdélyi fejedeIemrné választása
1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesület
Allamokban
megszünteti
1862; Kis János * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. ~ 24. Cellért püspök megköveztetése
1046· (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke
1555. - 27. A porosz
vallási únió létrehozatala
1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560 .

,Egyháztörténeti

.Gazdasági tudnivalók
szeptember hóra.
.Otthon:
Foly tat juk a gabonakészletek forgatását,
rostálásat.
A vetőmagról
idejében
kell
gondoskodni.
A babot
száraz
helyen
tartjuk.
A
búzavetőmagot
vetés előtt gondosan
csáváztatni
kell.
Az istáIJóban:
Az állatokat
takarmányozzuk,
mielőtt a már kevés
fűvű legelőre kiengedjük.
A mezőn:
A rozs és búza vetését
megkezdjük.
A zab, bükköny,
borsó,
lencse és köles aratása
tart. A burgonyát
felszedjük.
A tengerit
letörjük,
de ne hagyjuk
a héjában.
Elkészítjük
a pincében vagy veremben
a répa és burgonya
helyét. Különös
gondot fordítunk
arra" hogya
répa
és burgonya a földben meg ne fagyjon. Az ösziek elvetése után foly tatjuk á tava~ziak részére a szántást.
A
gyümölcsösben:
A gyümölcs
" szedése
s osztályozása.
A kertben
': szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtémagok
vetése megkezdődik.
A szőlőben:
E hónapban
van a
harmadik,
érés alá kapálás. A fölös.
leges leveleket a tőkéről le kell szaggatni,
különösen
azokat, amelyek a
fürtöktől
elvonj ák a napot. Ilyenkor
kell megj elölni a terméketlen
tőkét,
hogy
helyére
szüret után mást ültessünk.
A mehesbeti:
A méhek sejtjeit
e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

J
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OKTÓBER

Napok

lI

1

Római
katolikus

Evangélikus

ti

n

Pént.!Mrilvin
~emig pk.
Csel.ek.12,5-171
1557117421 74311859
2 Szo. Petra
Orangyalok
4 Móz.22,21-35 ~ 559117391 8 501t928
40. hét Szentháromság utáni 15 vasárnap: Galata 5, 25=-6-10;
Máté 6, 24-34.
,
t
Cselek.6,8-15
C16 Liz. Teréz
3 Vas. CIS Helga
~ fl 01737 958 20 1 !
Assz. Sz. Fer. Lukács22,39-46 ~ 6 21735 II 52040 i
4 Hétfő Ferenc
147Zsoltár
Pl acid vt,
31734 1211 2128 I
5 Kedd Aurél
~6
1Kir. 17,8-16
Brúnó hv.
6 Szer. Brunó
dő 41732 1313 2.222 i
1Mózes8, 15-22 ,~6
61730 14 8 2325
Rózsafüzér
7 Csüt. Amália
M. Nagya. t 5M.ózes24,14-15 ,d6 71728 15 5-8 Pént. Etelka
Ruth 2,1·12,23 A6
Dénes pk.
91725 1537 036
9 Szo. Dénes
,
-41. hel
Szentharomsag utáni 16. vasarnap: Efezus 3, 13-21; Lukács 7, 11-17.
10 Vas. C1ő Gedeon C 17 Bor. Fer. Márk 6,32-44
A 610 1720 1637 156
János 12,20-26 ~ 611 1721 1645 3 8
Placidia
11 Hétfő Brigitta
105Zsoltár 1-8
Miksa
612 1720 1715 424
12 Kedd Miksa
1Móz. 14,17-20 ~ 614 1718 1743 540
Ede kir.
13 Szer. Kálmán
János 15,1-8
14 Csüt. Helén
Kalliszt p.
~ 616 1716 1713 654
2
Mózes
16,2-7
Teréz sz.
617 1714 1843 8 7
l5 Pént. Teréz
:~
t
Cselek.2, 42-47 ~
Gál ap.
16 Sza. Gál
619 t 7 12 1919 915
42. hét
Szentharomság utáni 17. vasárnap: Efezus 4, 1-6; Lukács 14, 1-11.
C18 Alac. Mr 1Kir. 19,1-8
17!Vas. C17 Hedvig
ti 621 1710 1957 1023
Jelen. 5, 11-14 ti 621 17 92039 1124
18 Hétfő Lukács
Lukács ev.
68 Zsoltár 2-6
AIk. Péter
19\ Kedd Luciusz
~ 623 17 72127 1218
Ésaiás 51,9-16 ~ 624 17 5 2220 13 7
20' Szer. Iréne
Vendel
1 Korint. 9, 24-2i ~ ..•.. 626 17 3 2316 1347
Orsolya vt.
21 Csüt. Orsolya
2 Korint. 10,3-6 ~ 628 17 1-~2 Pént. Előd
Kordula sz.
1423
Rórna 14,13-21 ~ 629 1659 014 1454
Ignác pátr.
23 Szo. Gyöngyike
43. lIét
Szent'haromsag utáni 18 vasárnap: 1 Kor 1, 4-9; Máté 22, 34-46
<f 630 1658 1 14 1521
24 Vas. C18 Salamon C 19 Ráf. íőa. Titus 2, 1-10
Mór pécsi pk. Lukács 22,31-38 <f 632 1656 216 1547
25 Hétfő Blanka
80Zsoltár
Dömötör
26 Kedd Dömötör
t" 633 1654 319 1611
DánieI7,2-18,27 ~ 635 1652 424 1636
Szabina vt.
27 Szer. Szabina
28 Csüt. Simon
Sim. és Judás 1 Máté23. 1·11
n 637 1650 530 17 2
Nárcisz pk. t Efez. 3,14-21
29 Pént. Zénó
~ 638 164K 637 172~
Rodr. Sz. Alf. Zsidó3,1-6
30 Sza. Kolos
'1E 640 If) 46 747 18 1
, .
44. Ilet Szenthárornság
utam
19. vasarnap: Efezus 4, 22-28; Maté 9, 1-8.
31 !Vas. IC19 Ref. emIIC20Krisz.kir.IJános17
1 ~ 6411644

t •

l'

--,~,\

t

I

)

Relonaáci6

hava. Őszhó.

Régeale: Bököly hava.
Elsején a nap hossza II ó 53p,
• hó végéig I ö, 42 p.-el fogy.

A hold fényváltozásai.

1Első negyed 6.·án 21 ó. 10 p.
~ Holdtölte 13.-án 14 ó. 23 p,
cr: Utolsó negyed 21.-én 2 Ó. 42p.
• Újhold 29.-én 2 ó. 59 p .

Készüljünk a reformáció
ünnepérel

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 mindjárt Iő-ikét írtak: Zsilinszky
Mihály t 1925.. ~ 6. Komáromi Csipkés Györgyj' 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. PetrovícsPéterf
1557; Fry Erzsébet t 1.845.~. 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 * 1795. - 19. Thurzó
Imre t 1621. - A Baldacsy-féle alapitvány ,létesítése 1876. - 22. Sántha Károly
* 1840. -' 23. Huszár Gál t 1575. -.:.. 24. A westfáliai béke megkötése 1648. 25. II. .József türelmi rendeletének, kiadása Magyarország részére 1781. - 28. Nagy
Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus * 1466. - 31. Luther
95 tételének kiszögezése 1517;· a salzburgi protestánsok .elűzése 1731.

Gazdasági tudnivalók
október hóra,·
Otthon: A szemes gabonák kész:
létét forgatni kell. Takarékoskodni
kell a szálas takarmánykészlettel.
amig. lehetzöldet
is kell adagolni.
Gondosan kell a töreket és polyvát
raktározni. A tengeri, a répa s ~ burgonya 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. Tr ágyát hordunk a f'öldekre.
.
A

gyümölcsösben:

.........................

\.:

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

Porhanyítaní

és trágyázni kell a gyümölcsfák tövét. A fiatal fák törzsét tövises ágak
f'elkötésével
biztosítani kell a nyul- ..
rágás ellen. A diöt gondosan kihéjazva zöld burkából, erős sósvízben
kefévellemossuk
és szellős helyen
kiter ítjük, többször
megforgat juk,
hogy meg ne avasodjék.
A
kertben:
Termény takarítás,
ásás, trágyázás.
A' szőlőben:
A szüretet legjobb
száraz időben tartani.
A mébesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segiteni ; a kasokat kívülről sárral
kell betapasztani, hogy azokhoz semmiféle méhellenség ne juthasson.

-----------------
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NOVEMBER

Napok

1 Hétfő Marianna

2
3
4
5

Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.

t Szo.
45. hét

7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Achill
Győzö
Károly
Imre
Lénárd
Szentháromság

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

C20 Rezső
Gottfried
Tivadar
Luther szül.
Csüt, Márton
Pént. Jónás
Szo. Szaniszló

46. hét

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

Római
katolikus

Bibliai
vezérfonál

Mindenszent.
Halottak napj.
Hubert pk.
Borr. Károly
Imre hg.
t
Lénárd hv.

Máté 10, 34-42
115 Zsciltár 1-151
1 Mózes 15, 1-6
1 Kir. 18,21-39
Hóseás 2, 16-22
Jerem. 2, 5-6

Evangélikus

Szentháromság

utáni

20. vasárnap:

utáni

21. vasárnap:

I Valis Félix

47. hét

Szentháromság

utáni

21
22
23
24
25
2ö
27

Halottak ünnepe
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Milos
Virgil

C23 Sz. M. be.
Cecilia vt.
Kelemen p.
Kereszt. János
Katalin vt.
I}. Sz. 'Ján t
Ermes Mária

1C22 Jozaf. vt.
N. Albert et.
Ödön pk.
Csod. Gergely
Erzsébet

Advent

--.----

5, 15-21;

I~

~

11

6, 10-17;

1. vasárnapja:

11

1, 3-11;

l -én a nap hossza l Ó. lOp.
a h6 végéig 16ra 14 perccel !o):(v.

1445 -52
1515 2 b
1543 320
16 7 443
1637 546
1714 657
1749 8 9

4, 47-54.

7 21625

1830 910

1 31624 1916 10 8
7 51623
7 71622
7 8 1621
710 1620
711 1619

Máté

20 8 1121 31146
22- 1221
2252 1255
1324

--

18, 23-35.

tr 713 1619 - 1 1349
tr 714 1618 1 41415

Máté 24, 37~42
Jelen. 2, 8-ll
90 Zsoltár
Ésaiás 65,17-19
Lukács 12, 35-43
Filip. 2, 12-18
Zsid. 10, 32-39

n
n

n
~
~

715
717
719
721
721

1617
1616
1615
1614
1614

2 71439
312 15 3
419 1529
528 16 639 1634

év kezdete.

Rörna

13, 11-14;

Máté

28jVas .. ICl Ádv.1. vas.] CI Pignat. hv.1 Jelen, 3, 7-8
291 HétfŐi Noé
ISzaturnin
Jelen.3,14-22
30 Kedd András
András ap.
172 Zsoltár
Ádvent hava. Őszutó
Régente: Nyilas hava.

nyugta
6. p.

22, 1-14.

őSI 1634
653 1632
655 1631
656 1630
658 1629
659 1627
7 1 1626

János

~
~
~
~
~
~

Máté 24, 29-36
r Joe'12,12-18
Filippi

Máté

~
~

Dániel 12, 1-4 .
Ésaiás 35,1-10
9 Zsoltár 2-21
Jelen. 4,1-11

22, vasárnap:

Hold
kelte
6. p.

I
/.A

t

a.

\

nyugta
6. p.

642/1b43/1O btl~24
644164111
92018
s(l, ti 46 16'40 12 721 18
d 6 47 16 39 12 56 22 25
Á 649163713392338
6 50 16 35 14 15 - -

Péter-Pál baZ_ Jáno, 5,19-29

Az egyházi

48. hét

Efezus

kelte
6. p,

I J.f
J:F

1 Sárn. 5,1-12
Jerem. 20, 7-ll
102 Zsolt. 2-13
Jelen. 7. 9-17
Zsid. 11.8-16
1 Téss. 4. 13-18
1 Kor. 15,20-28

C21 Engelb.
Gottfrie
Tivadar vt.
Avell. András
Márton pk.
Márton p. ·t
Koszt Szan.

Aratási hálaadó
Lipót
Ottmár
Hortense
Ödön
Erzsébet
Jolán

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt
Pént.
Szo.

Efezus

Nap

., ef

j;"f

jf

d

21, 1-9.

723116141 750/1718
72~i1613 859118 8
72411ö 121101119 7

A hold fényváltozásai.
)

Első negyed 5.-én 4 ó. 22 p.
® Holdtölte 12.-én 2 Ó. 16 p.
ef Utolsó negyed 19.-én 23 ó. 43 p.
II Újhold 27.-én 16 Ó. 23 p.

Új

egyházi

esztendő:
év,

kegyelmi

új

25
Mindenben ,hálákat adjatok. 1. Tess. 5, 18.
Egyháztörténeti
emlékeztető
november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemisza
Péter "Az evangéliumokból és az epistolákból való tanulságok" című munk ája 1. részének nyomását 1573. - 5. A konstanzi zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs * 1494;
Henckel János t 1539 (* 1481); Lányi IlIé, t 1618 (* 1570). - 8. A fehérhegyi csata
1620. - 9. Chemnitz Márton * 1522; az artikularis
helyekről szóló törvény meghozatala
1681. - lÓ. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-Dame templomban
1793. - 13. Augustinus * 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629; Comenius János t 1670.
- 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). ~. 17. IlIésházy István nádorrá
választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes * 17.38. - 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter t 1634 -. 24. Knox János t 1572
(* 150.'5). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán pára a keresztes háború megindítására
lelkesít 1095; I. Rákóczi György erdélyi fe,iedelemmé választása 1630. - 28. Lang
Mátyás of 1682 (* 1643).

Gazdasági tudnivalók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy
a hízók szükségleteit lemorzsoljuk,
. de mindig csak annyit, amennyi az
azonnali
fogyasztásra
szükség es.
Megkezdjük a takarmányrepeévei
az
etetést. Bevégezzük a üendertörést
és tilolást. Megkezdjük a fonást.
Az istállóban: Az őszi munkák befejezése után az igás állatok takarm ánya szűkebbre szabható .. A vemhes állatokat gondosan jártatjuk és
takarmányozzuk.
A. ~ejőstehenekkel
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,
szántunk. Ha a szántás kifogyott,
trágyázunk.
A gyümölcsösben:
Trágyázunk s
a száraz ágakat levagdossuk. Lombhullatás után permetezünk.
A kertben: Tisztogatunk,
trágyazunk és ásunk.
A szőlőben:
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.

DECEMBER

Napok

Evangélikus

1
11 Szer., Elza

I

Római
katolikus

1

Bibliai'
vezérfonál

Nap

I

1([

kelte nyugta
öp.
ó. p.

Hold
kelte
ó. p,

Inxugta
. p,

a

Jer. 31,3,31-34
726 1612 1055 2015
Habak. 2, 1-4
A 727 1611 1141 2127
Mikeás 2, 1-2
Á 728 1611 1219 2241
2 Sárn. 7, 4-6
4 Sza. Borbála
730 1610 1251 2358
49. hét
Advent 2. vasárnap Ja: Roma 15, 4-13 Lukács 21, 25-36
731 1610 1320
5 Vas. C2 Ádv. 2. vas. C2 Szabb. ap. Sofániás 3,9-10
János 18,33-37 ~
Miklós pk.
732 16 9 1348 1 9
ti Hétfő Miklós
85 Zsoltár
1fil 733 16 9 1415 221
7 Kedd Ambrus
Ambrus pk.
8 Szer. Mária
734 16 9 1443 332
Szepl. fogant Aggeus 2, 3·9
~
Ésaiás 26, 1-13 ~
9 Csüt. Natália
Funer Peter
736 16 9 1512 442
Ésaiás 51, 9-16
Melkiades p.
10 Pént. Judit
.~ 736 16 9 1546 555
Árpád
Lukács 12,42-48 11 737 16 9 1624 656
Darnáz p
II Szo
.. 11, 2-10
Advent 3 vasárnapja: 1 Korinthus 4, 1-5' , Mate
50. het
Ésaiás 52, 7-10
738 16 ~ 17 8 758
12 Vas. C3Adv 3. vas. C3 Ottilia
Zachariás 2, 5-9 ~
Luca sz.
13 Hétfő Luca
739116 9 1757 851
. 33 Zsoltár
Nikáz pk.
73916 9 1850 939
14 Kedd Szilárdka
~
Ésaiás 40, 1-8
~ \,"....• 740'16 9 1948 1021
Valér Kán.
15 Szer. Johanna
Máté 3,1-11
Etelka cs.
16 Csüt. Albina
~
741116 9 2048 1056
Máté 11, 11-15
Lázár
7421610 2148 1126
17 .Pént. Lázár
~
Gráciárt
Hoseás 14,2-9
18 Sza Auguszta
~ 7431610 2249 1152
..
Advent 4. vasárnapja: FIlipPI 4, 4-7; Janos 1, 19-28 .
51. Jaét Karácsony 1. napján' Titus 2, 11-25; vagy Ezs 9, 5-8' , Lk 2, 15-20

213 Pént.
CS6!.1 Aurélia
Olivi a

Elegy pk.
Bibiana vt.
Xavér Fer.
Borbpla

---..-

t

--

t

·n

tt
ttt
tt

Ésaiás 57,14-21
tr 743 1611 2351 1217
János 5, 31-38
tr 744 1611
1241
89 Zsoltár 2-6
745 1611 054 13 4
Ésaiás 44,21-28
745 1612 159 1327
Ésaiás 45, 1-8
'E 746 1612 3 61356
24 Zsoltár
746 1613 41511428
~
Ésaiás 9, 1-6
jf 747 1613 52715 8
Karácsony 2. napján: TItus 3, 4-8; Lukács 2, 15-20.
Karácsony utáni vasárn.ap: Galata 4, 1-7' , Lukács 2, 33-40
IC István 1. vt. C Sz. Istv.L vt. Jelen. 7, 9-17
Jf 747 Iti 141 638 1554
,QJ 747 1615 745 1650
János ap.
. 1 János 3,1-6
János
1 János 3, 7-12
747 1615 84' 1756
Aprószentek
Kamilla
,~
Ésaiás 49, 6-13
Tamás pk.
Dávid
Á 747 1616 936 1910
2 Kor. 5,1-10
I A
7 48 16 17 10 18 2026
Dávid
Zoárd
Rörna 8, 31-39 I
Szilveszter
Sz i1veszter
174~llb 181054 2144

C4 Ádv. 4. vas.
Teofil
Tamás
Zénó
7.3 Csüt Viktória
24 Pént. Ádám, Éva
25 Sza. Karácsony
19
20
21
?2

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.

52. hét.

26 Vas.
27 Hétfő
28 Kedd
29 Szer.
30 I Csüt.
31 Pént.

J![arác.oDYhava. Télel6.
Re=eDte: Bak ha .•.a.
Télkezdet 22-én 18 Ó. 30. p,
F.lsején •• nap hossza 8 Ó. 46 p.
22-ig 19 p-cel fon. a hó végéiC
3 perccel nö.

C4 Pelágia
Timót vt.
Tamás ap.
Zéno
Viktória
Ádám, É.
Nagyka~ács,

n
n

--

ttt

==

t

,

A hold fényváltozásai.
Karácsony: az ige testt é
:) Első negyed 4.-én 12 ó. 3 p.
, Holdtölte l l.sén 17
24 p.
lett.
Utolsó negyed 19.-én 21 Ó. 3 p.
Újhold 27.-én 4
50 p,
I
ó.

ó,

-27

Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és az ernbereknek
jóakarat.
-Lukács 2, 14_
Egyháztörténeti
em/ékeztet6 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 átokbúllát
1520. - 13. A tridenti ZSInat megnyitása
1545. Gellért Keresztély t 1769. -'- 16. A jezsuiták kitiltása Erdélyból
a
meggyesi
országgyűlésen
1588. Linzi békekötés
1645. 19. Kálmáncsehi
Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint).' - 20. Luther' Mártonné
sz. Bora
Katalin t 1552; Vitnyédí
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. Wiclif 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
morzsoliuk.
A kerti magvakat
és gyógynövényeket osztályozzuk,
II fölösleget
érté.kesltiük.
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
lezárjuk,
hogy
január
havában
a vagyonmérleget
elkészfthessük.
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,
kef ekötés,
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
szellöztessük
az istállót,
hogy. ki ne
hüliön.
Gondoskodjunk,
hogy elléskor az állatoknak
kellő helye legyen. Jártassuk
az állatokat.
"Nagy
hidegben az eg ész állományt
az istállóban itassuk.
A hízóba
fogott
sertések moslékát
sózzuk,
mert így ét- "
kesebbé válnak. Ha a szemes tengerit nem szívesen eszik, darálva
adagoljuk.
A
bar.omflóiban:
Gondoskodjunk érdes, iszaprnentes
homokfürdőről állott vízről. Nagy hidegben
a
taréjukat
vazelinnel
vagy
sótalan
zsírral kenjük be.

. -- - -
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Névnapok:
~bel

január 2
Eduárd márc.18,
Ibolya aug. 7
Ábrahám
aug. 16
máj: 26, okt. 13
Ida ápr. 13
Achil november 2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, jul. 31,
Adalbert szept. 27
Egyed szept. 1
okt, 23
Adam szept. 9
Elek julius 17
Ildikó március 10
Adám, Eva dec. 24
Elemér febr. 28
llIés julius 20
Adél jan. 29
Eleonóra febr. 21
lima ápr. 18
Adolár ápr, 21
Elia febr. 10, máj. 24 Ilona aug. 18
Adolf február 12
Előd okt. 22
Imre nov. 5
Adorján márc. 5,
Elvira febr. 10
Ince julius 28
Agota jan. ll, febr. 5 Elza dec. ,1
Ipoly aug. 13
Agnes január 2'
Emánuel (Manó) márc.26 Irén okt. 20
~goston aug. 28
Emil május 28
Irma május 3
Akos febr. "1.7
Emilia julius 19
Istvánaug.3,20, dec. 26
Aladár március II
Emma ápr. 19, nov. 24 Iván jun. 24
Alajos jun. 21
Emőd aug. 9
Izabella julius 12
"Ib ert április 23
Engelbert nov. 7
Izidor márc. 30. ápr, 4
A.lbin március 1
Eörs julius 14
Izsó aug. 26
Alfonz okt. 30.
Ernesztina aug. 29
Jácint julius 3
Alfréd február 23
Erhardt április 9
Jakab maj. 1, [ul,' 25
e-lice junius 23
Erich máj. 18, szept. 10 janka május 24
"-Imos február 20
Erika aug, 31
'lános nov. 24, dec. 27
Amália jul. 10, okt. 7 Ervin április 26
enö julius 13
~mbrus ápr. 4, dec. 7 Ernő január 12
eromos szept. 30
Amos március 31
Erzsébet nov. 19
oachim márc, 20
Anasztáz aug. 17
Eszter május 24
ób szept. 27
András (Bandí ) febr. Etelka okt. 8, dec. 16
ohanna dec. 15
4, nov. 30
Eva dec. 24
olán nov. 20
Angelika (Angyalka)
Ezsaiás julius 6
jÓnáS nov. 12
'
május 31
Ezechiel április 10
onathán május 11
Anna febr. 19, jun.2, Fábián január 20
ózseffebr. 4, rnárc. 19,
julius 26
Farkas szept. 1. aug. 23
a~g: 27. szept. 18
Antal jan. 17, jun. 13, Faustinus febr. 15
judit JuL 30, dec. 10
julius 5
Felix junius 9
Julla,,Jullána febr. 16,
Antónia jun. 13
Ferdinand május 26
május 22
Antonius majus 10
Ferenc jan. 29, jun. 16 Julian január 9
Apollinus julius 23
okt. 4 rés 10, dec. 3 [usznn jurnus 16
Apollónia január 28
Flora jun. 19, nov' 23 jusztma szept., 16
Aranka febr. 8, dec. 2 Flórián (Flóris) máj' 4 Kajetán ápr.22
Ansztíd ápr.. 27
Franciska márc. 9
Kalliszt okt. 14
Armin április 7, máj. 10 Frida május 6
Kálmán okt. 13
~rnold junius 18
Friderika szept. 20
Kamil, Kamilla dec. =8
Aron ap, ilis 2
Frigyes julius 18
Kanut jan. 19
Árpád márc, 31, dec.ll Fülöp máj. 1 és 26,
Károly jan. 28, nov. 4
Artur január <!2
aug. 23
Karolin febr. 2
Atala apr. 15
Gábor márc. 24
Katalin febr. 13, ápr.
Atanáz május' 2
Gabriella' dec. 12
30, nov. 25
Atanázia aug. 14
(Gál) Gallus okt. 16
Kázmér márc. 4
Atrita január 7
Gáspár január 6
Kelemen nov. 23
Auguszta dec. 18
Gebhárd aug. 27
Keresztély
ápr.3
Aurél okt. 5
Gedeon márc 28 okt. 10 Klára aug. 12
Auréha dec. 2
Geltért szept. 24
KIementina nov. 14
Avell, András nov. 10 Genovéva január 3
Kleofás szept. 25
Balázs február 3
Gergely márc. 12, nov. Klutild junius 3
Bálint február 14
,17 (Csod.) máj. 9
Kocsárd ápr, 19
Barnabás máj.lű, jun. 11 Gertrud márc. 17
Kolozs okt. 30
Beatri" julius 29
uerzson február 22
Konrád febr. 18
Beata január 1
Géza február 25
Konsrantin febr. 1, máj.21
Béla április 23
Gizella május 8
Kornél julius 3
Bella junius 2
Gotthárd május 5
Kornélia rnárc. 3
Benedek március 21
Gottlieb márc. 6
Kristóf marc, 15
Benjam. jan. 3, márc.31 Gottfried nov. 8
Krisztián rnárc. 13
Bernát május 20
Gráelán dec. 18
Krisztina julius 24
Berta aug. 6
Guidó szept. 12
Kunigunda márc,' 3
Bertalan aug. 24
Gusztáv jan. 16, márc, Kunó dec. 10
Bertold [ul. 27, nov. 17 29, aug. 2
Kvirin márc, 30
Blanka okt. 25
Gyárfás [un. 19
Lajos aug. 19és 25
Bódog jan. 14, nov. 20 Gyöngyike okt. 23
Lameert szept. 17
Boldizsár január 6
György április 24
Lászlo jun. 27, aug. 8
Bonifác máj. 14, jun. 5 Gyula ápr, 12
Lázár dec. 7
Borbála dec. 4
Győzö nov. 3
Laura junius 17
Brigita febr. 1, okt. II Háromkirály (Gáspár, Leander febr. 28
Brúnó okt. 6
Menyhért, Boldizsár) Lehel aug. 2
CecíJia nov. 22
január 6
Leó ápr. II
Ciril julius- 7
Hajnalka rnárc. 27
Leokádia dec. 9
Coelestin apr. 6
Hedvig okt. 17
Leona, Leontine jan. 4
Ciprián szept. 26, dec.9 Helga okt. '3
Lénárd nóv, 6
Cirjék aug. 8
Helén okt. 14
Lenke ápr. 29, jul. 23
Cyrill febr. 9, márc. 29 Henriette márc. 16
Lidia ápr. 8
Damaskus dec. II
Henrik julius 15
Lili julius II
Dániel julius 21
Heribert márc. 16
Lipót nov. 15
Dávid dec. 29
Hermin ápr, 13, aug. 3 Livia április 6
Dezső máj. 23. dec. 15 Higin január II
Longinus márc, 15
Dénes okt. 9
Hilarion okt. 21
Lóránt január 15
Domonkos aug. 4
Hilda szept, 3, jun. 17 Lothar január 27
Donát febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19
Lőrinc aug. 10
Dorottya febr. 6
Hubert március 20
Luca dec. 13
Dömötör okt. 26
Hugó ápr. 1
Lujza marc. 2

Ludmilla szept. 17
Rezső (Rudolf) ápr. 17,
szept. 3
nov. 7
Lukács okt. 18
Rikárd április 3
Lukrécia julius 9
Róbert junius 7
Makár január 2
Rókus aug. 16
Magda május 27
Róland május 29
Magdolnajul.22, aug. 3 Roman febr. 29, aug. 9
Malvina okt. 1
Róza aug. 30
Manó marc. 26
Rozália szept. 4
Marcell január 9
Rufina julius 10
Marcion április 26
Salamon okt. 24
Margit jun. 10, jul. 20 Samu aug 21
Mária aug. 15, szept, Sándor febr. 26, mirc. 18
8, dec. 8
Sára január 19
Mária névn. szept. kís- Sarolta május 19
asszony ut. első vas. Sebestyén január 20
Mária-Magdolna jul. 22 Simeon február 18
Marianna nov. 1
Simon jan. 5, okt. 28
Márk ápr, 25, jun. 18, Stefánia nov. 28
október 17
Szabina okt. 27
Márta julIus 29
Szaniszló nov. 13
Márton nov. 10
Szeréna jan. 28
Mártonka január 30
Szerénke szept. 14
Máté szept. 21
Szervác május 13
Matild márc. 14
Szeverin január 8
Mátyás február 24
Szeveri an február 21
Maximus május 29
Szidónia junius 1
Medard junius 8
Szilárd április 22
Melánia január 10
Szilvér junius 20
Menyhért aug. 22
Szilveszter dec. 31
Metód julius 17
Szinér dec. 12
Mihály szept. 29
Szosztén nov. 28
Miklós dec. 6
Szótér április 22
Miksa okt. 12
Szörény január 8
Mllos nov. 26
Sylvia nov. 26
Móric szept. 22
Tamás márc. 7, dec.
Mózes május 16
21 és 29
Nándor május 30
Tacián január 12
Napoleon május 7
Tádé január 24
Narcisz okt. 29
Terézia jul. 8, okt. 15
Natália dec. 9
Tekla szept. 23
Nikáz dec, 14
Teobald julius 1
Nikefor márc, 13
Teodóra szept. II
Nikodém szept. 15
Teofil dec. 20
Noé nov. 29
Tibold julius 1
Norbert junius 6
. Tibor ápr. 14, aug. II
Odó nov. 18
Timon április 19
Oktávián márc, 22
T~móth!!us aug. 22
Olga julius 27
T~tusz jan. 4, szept. 18
Olivér nov 21
TIvadar ápr. 20, nov. 9
Olivia fE!bi.2O,dec. 3 Tóbiás junius 13
Olimpia marc. 10
Tódor február 7
Orbán május 25
Ubul május 17
Örsolva okt. 21
Ulrik julius 4
Oszkár julius 31
Valér dec. 15
Oszvald aug. 5
Valéria ápr, 28
Ottó március 23
Valter julius 16
Ottmár ~ov. 16
Vanda január 26
Ott~~ár JUI. 2, nov. 4 Vazul [unius 14
Qtt.,ha dec. 13
Vendel okt. 20
qdon nov. 16
Vencel szept. 28
Özséb aua. 14
Veronika julius 9
Pál jan. 25, márc, 7,
Vid junius 15
jun. 26,29 és 30
Vid or január 13
Paskál május 17
Viktor szept. 5
Pátrik márc. 17
Viktória dec. 23
Paula márc 22, jun. 3 Vilhelmina szept. 19
Paulina jun. 22
Vilibald julius 7
Péter, Pál [unius 29 Vilmos jan. 10,jun. 25
Péter jan. 31, febr. 22, Vilma dec. 5
.
ápr. 29, máj 19, aug. Vince ápr, 5, julius 19
1, okt. 19, dec. 5
Viola dec. 19
Petra okt. 3
Virgil nov. 27
Petronella május 31
Virgilia január 31
Piroska jan. 1~
Xavér (Ferenc) dec. 3
PIUS máJUS 5, JUI.II
Placidia okt II
Zakariás szept. 6
Placidus okt. 5
Zelma január 23
Polykarp január 26
Zenó dec. 22
Polixena szept. 24
Zenö október 29
Pongrác május 12
Zita április 27
Rafael jún. 20, okt. 24 Zoárd december 30
Ráhel február 4
Zoltán márc. 8, jún. 23
Rainer junius 17
Zsigmod május 2
Raimund január 7
Zsófia május 15
Rebeka szept, 2
Zsolt április 10
Regina szept. 7
Zsuzsánna február 19.
Ludovika
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Vigyázzatok -és imádkozzatok!
Máté

Nincs katonásabb dolog, mint a vigyázás. Mikor a katona állig s talpig
fegyverben
helytáll
posztján
s őrzi
,hazáját.
Nincs keresztyénibb
dolog, mint az
imádság. Mikor a keresztyén Ura előtt
tusakodik
és könyörög.
Hogy a vigyázást
és az itnédkozást Krisztus Urunk egyszerre kötötte
lelkünkre,
azt jelenti, hogya· kettőnek köze van egymáshoz. Sőt a kettő

ezenos.
A keresztyén
akkor igazi keresztyén, ha katona.
Harcos katona vagyok, meti Uram
is az volt. Téved, aki Jézus Krisztust
amolyan lágy bágyadságban
képzeli.
Hereos hős volt, aki azzal kezdte,
hogy meggyőzte az ördögöt. Ránk is
vonatkozik,
amikor
azt mondotta:
J,Ne gondoljetoí«,
hogy azért jöttem,
hogy békességet bocsássak a földre;
.nem azért jöttem,
hogy békességet
bocsássak,
hanem fegyvert."
(Máté
10, 34.) Korbácsos harcosa volt minden hazug, ál-békességnek.
Katona vagyok, mert éppen ezért
az én életem is örök harc az ördög
ellen. Nem enyelgő játékban
szórakozom, nem jószagú virágokat
csipegetek és örömpoharakat
ürítgetek

26, 41.

életútamon, hanem békekötés és fegyverszünet nélküli öröktusájú
harc az
életem, amelyhez
hogy megál/jam, "Isten minden fegyverét"
fel
kell öltöznöm.
(Efezus 6, 11.) Bölcsőmben kezdtem s majd csak sírom
szélén mondhatom:
"Ama nemes harcot megharcoltam ... " (II. Tim. 4, 7.)

De viszont

a katona

akkor igazi
katona, ha. keresztyén. Igaz, hogy a
keresztyénségelső
és egyetlen célja
nem az, hogy jó katonákat
neveljen,
hanem, hogy emberek menekiiljenek
meg a kárhozattól
Isten dicsőségére.
Am az igazi keresztyéni
élet természetes következménye,
mondhatnám
mellékterméke
mégis mindenkor több
kötelességtudás,
több hűség, több
helytálló
erő,
több ~ hazaszeretet:
csupa katonai erény. Nem véletlen,
hogy a világtörténelem
legnagyobb
hadvezérei
mindig
istenfélő
keresztyén emberek voltak.
Gondoljunk
a~
magyar Bethlen Gáborra, aki buszonhatszor olvasta el bibliáját és anémet
Hindenburgra,
aki katonái
előtt se
szégyelt Isten elé térdelni.
A katonának erőforrás kell s a hit
erőforrás.
Nem nagy szavak, lángoló
igéretek,
sem nem az agyhomályosíló szesz a katona legjobb motor ja,
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keresztyén élet síkján .kell megvívni.
. Aldott
ország, melynek katonái úgy
küzdenek
a külső elIenséggel, hogy
szüntelenül
hadakoznak
a belsővel is.
Ma sokszoros érvénye van Krisztus
parancsának:
"Vigyázzatok
és imádAztán az is bizonyos, hogy a legkozzatok."
Ma
csakugyan
mindenki
első és legdőntőbb
harcot nem odakatona. Ha valaha, akkor most igazán
künn, hanem idebenn, nem kívülem,
szükséges, hogy hűségben, vigyázáshanem bennem kell megviv ni. Mert
ban, rendíthetetlen
megállásban
kaa legelső legősibb
ellenség nem a
tonás kereszivének
és keresztyén kaKérpétokon
túl fenyeget, hanem idetonák legyünk.
benn agyarkodik
rám, és a legszörnyűbb ellenség nem rajtam kívül van,
Azért hát keresztyén katonák, kahanem bennem tombol. Az ördőg ez.
tonás keresztyének
vigyázzatok
és
S ellene. a harcot lelki csatatéren, a imádkozzatok!
Sz. J.
hanem a keresztyén hit. Gondoljunk
a honvédő finnekre.
Harcukat
most
értékeljük
igazán. Azért tudtak a behemot Góliát ellen csakugyan Dávidként küzdeni, mert a seregek Urának
nevében torgetisk
parittyájukat.

által való béiktatását
huzzák s halasztják két s három hétig és félesztendeig is elvonszák, főkézen az felsőrendűek, nem egyébért, hanem csak
hogy nagyobb
konyhát
üthessenek,
gazdagabb
vendégséget
szerezhessenek és Így a külső· pompára és a magok hasára nagyobb gondjok legyen,
mint az ő gyermekeiknek
lelkekre.
Iszonyu nag
sétek!

Nem az szolgálja Istent igazán, aki
vallását pengeti száján s hitével dicsekedik, hanem aki keresztyén vallását praxisra huzza s aszerint él.
Nádudvari

Péter

1708.

Hajómnak
őrfája,
Krisztusnak
igája
O maga vasmacskám.
Nem esik hajacskám
Utam megyen égbe,
Nem merülök
mélybe,
Boldognak
ő nevez,
Aki ekép evez.
Magyar

versecskék.

17. század.

Elégnek ítélik a mi magyarink,
ha
reggel az Or napján prédikációt
hallgatnak,
annak délesti részét aztán
csak merő testi dolgokban,
vétkes
foglalatoskodásokban:
vendégeskedésben, ételben,
italban,
hajahujJában
töltik
el, holott
az egészlen az Or
napja volna és mindenestől fogva az
ő tiszteletiben,
igéjének'hallgatásában, kőnyőrgésben,
szent elmélkedésekben kellene elmulatni ...
Magzatjoknak
az Or előtt az Ű
szentházában való bémutatását
és az
eklézsiának társaságába a keresztségnek rendszerint
való sakramentoma

Szentpéteri István:
Hangos trombita. 1698.

Amikor

fejed

lecsüggedni,
orcád
orrod elkékülni, álkapcád leszakadozni, lélekzeted elfogyni,
torkod
s melled hörőgni,
verítéked
meghidegelni,
szád s nyelved szomorú
haláltjelentő
tajtékot
tutni, egyszóval: egész tested sátora elbomlani
kezd, szíved-lelked
majd
elfogyatkozni, várván e szomorú rettenetes
indulásnak micsoda vége lészen, tudja-é szegény lelked, hogyan kell
örökkévalóságra
menni? Ö siralmas
állapot! E kerek ég alatt lévő tninden teremtett
állatoknál
nyomorultabb ember, mit csinálsz akkor, ha
csak ez a vasmacska, tudniillik
az
Isten idvezítésének állhatatos reménysége szegény lelked hánykódó hajóját
meg nem tartja, bizony kétségbe kell

, meghervadni,
I

az

esned.

Debreceni Ember

Pál. 1693.

Ébresztő!

-Elv sdult tájon gázolok:
Os-buja földön dudva, muhar.
Ezt a vad mezőt ismerem,
Ez a magyar Ugar.
Lehajlok a szent humuszig:
E szűzi földön valami tég:
Hej, égig-nyúló giz-gazok,
Hát nincsen itt virág?
Vad indák gyűrűznek körül,
Míg a föld alvó lelkét lesem,
Régmult virágok illata
Bódít szerelmesen.
Csönd van. A dudva, a muhar,
A gaz lehúz, altat, befed
S egy kacagó szél suhan el
A nagy Ugar felett.
Ady:

Ady Endre

írja:

A Halál-tó fölött keretigiitik
Szép, bátor; büszke madarak.
S a tóban nagy, förtelmes és rest
KJgyófejű, éhes halak.
Ezt a bűz-lehű bús tavat
Igy is nevezik: Magyarország.
Hiába mituien, mind lehullunk,
Húz a Halál-tó: elveszünk.
Hiába lelkünk, lángolásunk,
Szerelmiink, jóságunk, eszünk.
Erőt mi rajta nem veszünk:
Halál-tó marad Magyarország.
-Ady:

A haláltó

felett.

A

magyar

Uga-'on_

Így látta Ady Endre, a magyarság
eg .: legnagyobb
költő - pr~fétáj~.
Hogy Magyarország
Halál-tó es az IS
marad. Hogy dudvával vadult ugar
ez a föld. Égig nyúló giz-gazole megölnek minden virágot
és termést.
Miért? Igaz, hogya
tóban "nagy,
förtelmes és rest, kígyófejű éhes halak" - de ez csak rész-magyarázat.
Az is hogy "vad
indák gyűrűznek
körül:'. Hogy tele van tavunk kígyókkal és tele vagyunk idegen ártással,
fojtogató
vad indákkal, - az bizonyos. De hogy helyzetünkért magunk
is felelünk, - az is bizonyos. Ott a
bűnünk, hogy "erőt mi rajta nem
veszünk", s hogy "A dudva, a
muhar, a gaz lehúz, altat, befed".
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Híres orvosprofesszor
bevitte fiatal növendékeit
a nagy kórterembe
s szétnézetve,
megkérdezte
tőlük:
"Mondják meg innen messziről, melyik a legsúlyosabb beteg?.
" Nos,
az, aki, ott a sarokban tele van légygyel. Mert ha egy beteg teljes közönnyel tűri, hogy a legyek lepjék
arcát, az már a vég közeledését jelenti ... " Valami ilyen van nálunk.
Sok minden ellepett' bennünket.
Ez
azonban nem ok, hanem tünet. Mint
ahogy á beteg nem azért halálos beteg, mert legyek szálltak rá, hanem
azért szálltak rá legyek, mert súlyos
beteg.
Az én földem

aludni

Hahó, vén alvó Hiába költöm,
Az én földem
Ady:

-

akar,
-

--

hiába költöm:
aludni akar.
ElrJ.zött

a földem.

Mi azonban ebbe nem nyugszunk
bele. Istentől vett kötelességünk
az
ébredés és ébresztés. Ha keserves is,
a költővel:
Ujjunk hegyéből vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,
Te álmos, szegény Magyarország.
Ady:

Magyar

jakobinus

dala

Négy ponton lássunk meg egyetmást a magyarság
önsírásó
vétkeiből. Négy életmező, ahol életfakasztás he ett sírunkat ássuk. Több' is
van, de tnost legyen elég ez:
Gazdasági téren.
Szociális téren.
Kulturális téren.
Politikai téren.
1. Lássunk egy kis földstatisitikát.
Hazánkban 1,898.267 egyén kezén van
16,081.844 kat. hold föld. Ha egyénlően osztoznának, 8.5 hold jutna egynek. Csakhogy nem egyenlően osztoznak. íme a legkiáltóbb ellentétek:
Az 1,898.267 földtulajdonos
közül
majdnem a fele: 776,487 olyan, akinek 1 holdon aluli földje van. Átlagban 0.4 hold. 664,263 azoknak a 'földtulajdonosoknak
a száma, akiknek

1-5 holdig terjed a földje. Átlag jut
2.4 hold. Az 1-5 holdas törpegazdák
kezén - számuk 1,440,650· - csak
1,933.345 hold föld van.
A szegénylegénység
szornorú magyar tünetét
éppen úgy ez termelte, mint a kivándorlás
irtózatos,
érvágásá't.
Ki tudná megszámlálni,
hogy az öngyilkos magyarság felszakadt vére rein hány derék magyar
folyt ki a Regat- oláh-tengerébe, Amerika emberóceánjába?
Koldusbotjuk
lett a vándorbot juk. Nem vették
volna kezükbe, ha a magyar Kanaán
egy mértékkel
mérve adott volna
nékik, ha nem is díszrnagyart, de legalább subát, ha nem is kalácsot, legalább kenyeret.
Mi lenne, ha az
egymillió külföldi magyar ma nem
Kanada steppéin és Newyork gyáralban dolgoznék, hanem Tolna-SomogyBaranyában. Mi lenne, ha egy nagy
takarodót
fujva, hazahoznánk
közülök a hazakívánkozókat.
Jól megoldott telepítés sokat segíthet majd.
Nem csodálhatja senki, hogy bizonyos társadalmi osztályok ugyancsak
a fentiek miatt elnemzetietlenedtek.
Menteni nem lehet, de megérteni meg
kell azt a szomorú tényt, hogy nemzetünk bizonyos rétegei hazafiságukban megrendültek, kihűlt a szívük és
nem tudnak forrpontos hévséggel buzogni a hazáért. Csoda-e, hogy aki
kenyérből sem kap eleget, s rongya
"sincs elég testét betakarni, miközben
idegen
hatás
maszlagjaival
bódítják, - egyszer csak mostohának érzi
édesanyját s ajkára veszi azt a léha
mondatot, hogy ahol a jóvilágom, ott
a hazám? Ezek azok az új szegénylegények, akik a nyomorúság
elől a
városok dzsungeljébe
menekülve, a
bűn és alkohol vagy legjobb esetben
idegen mákony igézettjeivé lettek.
Még ennél is szomorúbb s ezzel leszünk igazán önmagunk sírásói, hogy
egy idő óta a 'paraszt is menekül R
földjétől.
Ma már minden kisgazda
taníttatni akar. Ez nem volna baj, ha
a kitanult gyerek visszamenne a barázdába. Oe nem megy vissza, hanem
úr akar lenni. - Özönlik a nép a
városba,
a gyárakba.
Alig kapni
mezögazdasági
munkást, Parasztlea3
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nyok nem akarnak paraszthoz menni.
Boldog, akit csendőr, vasutas vesz el.
De még házrnesterné is inkább lesz
városon, mint gazdaasszony
falun.
Egyre több gazda igyekszik földjét
bérbeadni, hogy, könnyen
élhessen.
Az anyaföldtől való ez elfutás egyik
leggyilkosabb veszedelmünk.
Az is nagy baj, hogy paraszttársadalmunk még ma is igen elmaradt
még szaktudás dolgában is. Hollarid,
finn, dán parasztházakban
csinos
könyvtárak
beszélnek arról, hogy a
gazda tanul. Nálunk ennek nem igen
van nyoma. Innét van, hogy a magyar Kanaán még mindig szűkebben
adja a termést, mint adhatná. Nincs
rossz föld, csak rossz, gazda. Innét
van, hogy Európa legagrárabb
állama, mi, szinte csak egy tizednyi tejet
termelünk, mint Finnország
és felét
sem, mint a kis Észtország.
Még mindig nem tudunk igazán
gazdálkodni.
Bolgár kertészek meggazdagodnak
nálunk s mi meg még
mindig nem jöttünk rá arra, hogy
belterjesebb kertgazdálkodásra
kellene áttérnünk. Hogy kevesebb gabonát - rendes viszonyokat
értve, több ipari növényt, kevesebb bort s
több csemegeszőlőt
kell termelnünk.
Az evésben és a borivásban
egyébként elöljárunk.
Vezetünk gyomorbajban s 38 literes országos átlagfejadaggal a világon hatodik helyen
állunk borfogyasztásban.

Hajh gyomor, haj kutya bendő,
Ti vagytok Magyarország sírja.
Ady:

Dózsa

Gazdaságilag

György

lakomáján.

még az iparban
és
érte a magyarságet
évszázados nagy veszteség. Förtelmes
polip ok szívták és szívják ma is a
vérét. Azt mondják, hogy a magyar
nem való iparra, kereskedelemre.
De
honnét van akkor, hogy a honfoglaló
magyarok hadiipara olyan fejlett volt?
Hogya
magyar ötvösség világhírű I
lett; hogy a magyar posztó olyan jónevű volt? Hogya
magyarság
már

kereskedelemben

lebédiai őshazájában élénk részt vett
a kereskedelemben?
Hogya
ll. és
12. században
még nincs gabonakivitelünk, hanem ipari árukat adunk
a külföldnek?
Elsősorban
sót, ónt,
olmot, ezüstöt,
aranyat,
prémeket.
A székely még ma is ügyes kereskedő. Hogy pedig a magyar kézügyesség
milyen fokon van, elég
utalni háziiparunkra
és néprnüvészetünkre. Itt is idegen 'rontás dolgozott.
II. József vámmal sujtotta
kiviteli .
áruinkat,
de az osztrák behozatali
cikkek vámmentességet
élveztek. Általában azt lehet mondani, hogy a
Habsburgok
hazánkat mindig gyarmatként kezelték. Ez volt még a legjobb eset. A 19. század elején hazánkban összesen 453 gyárszerű üzem dolgozott. Ennek következtében
külföldről kellett behozni olyasmikat, amit
itthon is előállíthattunk
volna. Kivitték nyersanyagunkat
olcsón s megdolgozva dr ágán visszaadták. A híres
és drága prágai sonka például magyar sertésből készült. Kivitték olcsón az uborkát s visszakaptuk savanyítva méregdrágán.
Később bizonyos iparosodás következett ugyan, de főkép idegen elemekből. Ma pedig, amikor szemünk
láttára megy végbe gazdasági életünk
bizonyos síkjain az őrségváltás,
azt
kell látnunk, hogy ez sem történik
minden esetben a magyarság javára.
Ezekből a dolgokból adódik gazdasági életünk nem egy gyilkos ténye.
Bizony nevelnünk kell ne ünket,
hogy igenis "iparra,
magyar!"
és
.Jcereskedelemr e, magyar!" Pusztulni
kell annak a felfogásnak, hogy büntetésszámba . megy, ha valakit inasnak 'adnak s csak azt adják inasnak,
aki a gimnáziumban megbukott.
Ma már, hála Istennek, e téren is
látunk kedvező jeleket. Kell, hogy
tovább nőjjön népünkben a szabad
pályák szeretete
és . a vállalkozási
kedv. Mégsem lehet, hogy mikor valaki elvégezte a középiskolát
és egyetemet, fut az államhoz: itt vagyok,
kutya kö'telességed eltartani. "Ember,
küzdj és bízva bízzál!"
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resztyéneket,
hogy félretévén
a rettenetes
vallásbéli
gyűlölséget,'
kövessük
a keresztyéni szent szeretetet
és az egymás között
való' jó békességet ... Ha nem egyéb, indítson bennünket,
hogy mindnyájan
azon
néhai magyar
vérnek részesei vagyunk
és
e szerint
ne legyünk
egymáshoz
Kainok.
Indítson
a magyar
Hazának,
a mi közönséges
dajkánknak
utolsó
veszedelmekben
forgó sorsa. Ha lehet, magunk két kezével
ne temessük ezt el! Ne légyen soha szerenesés az a magyar, aki a magyar hazának
közönséges
javát nem szereti és azt tehetsége szerint elő nem segíti. Azok az emberek se legyenek
áldottak,
akik a vallásnak
némely különbözö tekinteti
alatt a hazafiak
között visszavonást,
gyűlölséget,
háborgást
szereznek.
Ellenben
valakik
a keresztyérti
szeretetnek
regulája
szerint j árnak, legyen.
azokon békesség,
irgalmasság."

Rögeinket. poszt jainkat pedig tartsuk körömszakadtig.
Ahogy Rernényik Sándor tanácsolta a megszállás
alatt Erdély népének:
" ... amit hagynak, egyre kevesebb:
Hát vesd meg lábad ott, ahol megál/hatsz,
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tűzből, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt árva keveset:
Ahogy lehet ...
Láttad aKarsztok
szitt-sivsiegében
A liliputi termőföldeket ?
Pár négyzetméter,
amit a lavina,
A kőgörgeteg könnyen eltemet.
S a Karsztok boldogtalan magvetője,
A földmÍvelés madárijesztője
Ezt a kis humuezt mégis szeteti,
Kicsi kökerÍtéssel keríti.
Pedig szinie sit jétuik: is kevés.
Ö, karszti sors, Ó, 'kerszt! temetés ...

-=-

Pósaháza Jénos: Görtsös bot. 1663.

Gondoljunk
az
urhatnámságra".
amelynek tagadó formája a szolgálattól való húzódozás, titkolt formája
pedig a szolgaiság. Talpnyalás
felfelé, durvaság lefelé. Milyen szégyelni
I való hangsúlya
van nálunk a szolga
szónak. Pedig milyen mély és gyönyörű. Mikor gyermekkoromban
azt
mondta édesapám: " ... Kis szógám!"
.\ becézés volt ez és kitüntetés. Ma pedig nincs közöttünk
szolga. Van háztartási alkalmazott, van altiszt és van
miniszter, ami ugyan szintén szolgát
jelent, de hogy elleplezzék, hát inkább latinul mondják. Ide tartozik
az is, hogy milyen nehezen tűrjük a
fegyelmet. Egyszerűen lázadozunk az
2. Szociális téren is sokat ártunk
ellen, hogy valaki parancsoljon
nemagunknak.
künk. Pedig Krisztus Urunk szerint:
Nincs az. a marakodó
csikasz,
"Aki közületek első akar lenni, leamely meg tudja enni, torkát fogni
gyen a ti szolgátok ... " Elhomályofajtájának, mint ahogy tudja gyűlölni
sult a hivatás
szolgálati
jellege ..
magyar a magyart. Pedig irtózatos
Vihet-re nálunk úriember uccán csomaposztunk
őrlő malomkövei
között
got? Megszólás nélkül alig!
csak maroknyian vagyunk. Majdnem
Rettenetes nálunk a rangkórság
és
hazai különlegesség
a vallási gyűlöl"cím - vérbaj".
Délvidék
hazatérése
ség. Förtelmes, hogy mit tettek már
után egy szabadkai öreg magyar örös mit tesznek ma is ez országban a mében felszaladt Budapestre s valavallás örve alatt. Nem magyar dolog
melyik miniszteriumban
patriarchalis
ez, hanem kívülről szított viszály.
hangon szólított meg valakit. "Pa"A nagy Isten szerelméért,
a Jézus Kriszraszt, nem tudja, hogy méltóságos úr
tus vére huJlásáért,
arra kérek minden mavagyok?"
Nem tudta. De azt sem
gyar pápista,' lutherista
és kálvinista
ketudta, hogy ilyen
ország az, ame-o

Te is, testvérem, karszti sorsodat
Fogadd el s védd meg karszti földedet,
Azt a sirodnsk is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi
helyet,
S azt a fölséges lsten-lábnyomot,
Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott.
Védd ezt a talpalatnyi telkedet,
Cserépkancsódat és tűzhelyedet,
Utolsó darab száraz kenyered!
De azt aztán foggal, tíz köróh mel.
Démoni dühvel és őrült szerelemmel,
Ahogy lehet
.
Ahogy lehet
.
Remény i k: Ahogy
lehet.

I
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lyért 20 evig imádkozott
és szenvedett. A hivatali erkölcsről külön lapot
kellene írni. Hány hivatalban tupasztaljuk - miután Ponciustól Pila: u<g
utasítanak, mire vállalják valahol az
illetékességet -, hogy mintha csupa
ellenséges
indulatú
emberrel
volna
dolgunk.
Csak nálunk történhetik,
hogy tudom valakinek a nevét, még
sem merem megszólítani,
mert nem
tudom, hogyacímlétra
hányadik fokára helyezzem drágalátos személyét.
Milyen könnyen intézi el ezt az angol
és a német: Mister
You: Uram, ön;
és a német: Herr
-úr.
Tudják-e valahol a "paraszt" szót
olyan bántó éllel ejteni, mint nálunk?
Mennyire más, ha a ném et azt mondja: Bauer, mint mikor a magyar azt
mondja: "paraszt". És sehol sem csapták be és vetik meg ma is annyira a
parasztot, mint nálunk.
Pedig a magyarság sajátos egyénisége,
erejének
legjava,
fejlődési
lehetőségének
összessége parasztságában van. Azt lehet mondani, hogy
a magyarság
= parasztság
és fordítva. A magyarság vagy a parasztságban él tovább, vagy elpusztul.
"A nemzetek

I

parasztjaikban
fejlődnek
s polgáraikban.
hivatalnokaikban pusztulnak és fogyatkoznak."
1Veres Péter: Psresztsors magyar sors 5.
és szaporodnak

"A parasztság foglalta el ezt az országot. Nemcsak, mert akkor is legtöbben
voltak, hanem, mert békés honfoglalásban
ők tették 'hazává ezt a földet. Árpád serege csak Zalánt,
Szvatoplukot győzhette
le. De a vizektől, vadcserjéktöl,
a tövisektől és mérges dudvától, farkastól, medvétöl, vaddisznótóI a paraszt foglalta el. S
ez a hóditás nem egyszeri szerenesés ütközet, hanem százszor, ezerszer ismétlődő kemény harc, amely még ma is tart." ... S
ő tartja is az országot. Ha a paraszt meglankadna, "újra elvadul a föld: csalán, bürök, beléndek ver rajta tanyát s földi férgek: ürgék, hörcsögök, egerek, sűndisznók,
görények,
rókák szállása" lenne.
Veres Péter: Parasztsors magyar sors 7.

Nemcsak 60%-os, 8 milliós többségében, de belső értékeiben is nemzetfenntartó
réteg. Ez őrizte meg a

nyelvet. Volt idő, amikor hazánk volt
a leglatinabb ország. Amikor szégyen
volt itt magyarul beszélni. Amikor a
műveltség
jele az idegen gajdolás
volt. Amikor még irodalmunk is fertőzött dadogás volt. Akkor a magyar
nyelv paraszti kunyhókban,
paraszti
ajkakon menekedett
áto "A parasztság
fizette
ezeréves
multunk
minden dáridóját."
Ha katona kellett,
irtózatos töltelék a halál húsőrlőjébe,
akkor
sohasem
a "parfőmös,
víg
urak", hanem mindig a Kis Jánosok
és Nagy Péterek, ezek a "büdös" népi
bakák mentek. Ugyanazok, akik rögeiken látástól-vakulásig
tudnak dolgozni.
Bajban van a messze
város,
Gyürkőzni kelJ a Halállal:
GyOrkőzz, János, rohanj, János.
Királyfiak
s nagy leventék,
Ha palástjukat ott-hagyták:
Rohanj, ha rongy is a mentéd.
Ady:

Ame

seb e Ii

J á nos.

A parasztságon
bukott meg aztán
~ hogy rnost már csak egyet em lítsünk, - a kommunizmus
is. A főurak és a szétesett közép osztály miatt
akár még ma is tarthatna.
"A kommün belső bukása kizárólag
a magyar paraszt győzhetetlen belső ellenállása volt." Ö, aki vére hullásával öt
évig védte az országot, mikor a lövészárokból
visszatért
földjéhez,
a
belső csatát fegyver nélkül nyerte
meg urai számára."
(Szabó Dezső:
Az egész látóhatár,!. 275.) Pedig nem
szájhősködött,
mellét nem verte, irredentat sem űzött. Csak szántott, túrt
és kapaszkodott
némán a rögbe. A
nagyhangúak
akkor bujtak elő, mikor már bizonyosak
voltak abban,
hogy Kun Béla és Szamuelly már
nincsenek az "ágy alatt".
Ismerjük-e
és szerejük-e ezt a parasztságot? Nem az anekdótaszerűség
értelmében
göregáborosan,
hanem
mély melegséggel, mint a fa az erdőt, mint a gyökér az anyaföldet?
A népiség értelmében. Ahogy a finnek szeretik
parasztságukat,
mert
tudják, hogy ott a folytatás. Ajánljuk a népi írókat. Illyés Gyula írja
a "Puszták
népe" című könyvében
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(231. old.), hogy mikor a középiskolában a "f" betűt lévén falusi
parasztgyerek,
sehogy
sem tudta
máskép, csak "áff"-nek 'ejteni, tanára
azt mondta neki: "Az olyan buta tuskónak, aki még beszélni sem tud,
nincs helye az iskolában." S ő megszökött az iskolából. Ilyen szeretetlen bunkó
hány szerény
parasztértéket gyilkolhatott már meg. Ahogy
Ady írja Táncsics Mihályról:
Kendet ostorozták,
Kuty s. se becsülte.
Mert kend senki se volt,
Mindenkiért
hevüIt
Par asz tan y asz ü It e.
Ady:

Emlékezés

Ogy szeresd
Szabó Dezső:

fajtádat,

Láttam munkásaidat
a gyárak, rnűhelyek
nehéz robotjában,
a sztrájkok
kornor küzdelmében
és a családi asztal mellett. Mindenre van szemük és értelmük, mindig többet adnak a muszájnál,
mindig kevesebbet
kapnak a megilletőnél.
Mindig emberiek és
bátrak, tanulni vágyók és megbízhatók.
Kemények, . mint a szikla, szelídek,
mint 1\
kenyér."
. ,

Az egész látóhatár,

TáncsicsMihályra.

a

Hallottam
néped dalait, rnelyek szelídek.
és szilajak, mint a csók és végtelen hívásúak,
mint az Örök folytatás.
Hallottam
néped
meséit, melyek bölcsek, mint az Isten gondolata, igazságtevők,
mint az örök emberi
szenvedés
és 'örökölt
anyarnell
kereséssel
gyermekek.

ahogy

,,0, én láttam minden mély arcodat, csodáltam minden rejtett
szépség=det,
királynak küldött,
koldusnak
érkezett
fajtám:
gyönyörű
magyarság!
"
Láttam Talud fiait, kiknek sudarát
nem
tudta hajlottá
tenni a rögfelé
hajló mindennapi munka. Erős lépteik, mozduló izmaik királyi ritmusából
kiárad az élet végtelen hívása a termő csók, az életet adó
munka, a küszöböt
védő harc felé.
Láttam
öket a barázdáknál,
a gyárban,
a műhelyben, a hivatalok szolgálatában:
értelmeseknek,
munkabíróknak,
hűségeseknek,
megbízhatóknak
testben-lélekben.
Láttam őket a háború dúlt mezőin vérkatarakták
és apokáliptikus
szenvedések
között:
mindig találékonynak.
okosan engedelmesnek,
hősileg
megállóknak,
holtig
tűrőknek,
legendásan
előre rohanőknak
és
végtelen
szánalommal
embereknek.
Láttam falud leányait és asszonyait:
szemeik kornoly lelkével, gyermekarcuk
édes
vídámságával,
ajkuk mélyre bemenő
gazdag kacagásával.
Erősek és ki tartók a munkában, letigék és végtelen hívásúak a tánc
csodálatos
ringásaiban,
ezerszeműek,
nagyszívűek,
tűrők
és szentek
az anyaságban.
Láttam
néped művészetét
színekben
és
formákban.
'Mély visszaemlékezését
évezredek megálmodott
szépségeinek.
ígéretét egy
jövőben kibornló sajátos művészetnek.

Il. 115.

Népünk egészségügyi
viszonyaiban
is SOk koporsó
rejlik, Míg a falu
orvos-kérdése,
lakás-, ivóvíz-kérdése
és ész-szerű \ táplálkozásának
kérdése
megoldást nem nyer, addig kaszál a
csecsemőhalandóság,
a tüdővész
és
vérbaj.
"Rettenetes,
hogy
hazánkban
10,000
magzat
pusztul el évenként
szülés közben
és 15,000 újszülött az első 'héten. Igen, mert
az évi körülbelül 200,000 szülés közül minfegy 17Ó,000 történik
otthon és csak 30,000
kórházban.
A Stefánia-Szövetség
kirnutatása szerint a csecsemő-halandóság
Európaszerte
csak Romániában
és Litvániában
volt rosszabb .mint nálunk."
Dr. Juldw:

Szociális családvédelem. 83.

Külön kell szólanunk az egykekérdésröl,
amely hazánkban, határozottan gonosz sírásói képet mutat. Hazánk ezer lélekre eső átlagos évi szaporodása
1880-ban 14.56, 1900-ban
11.58, '1932-ben 5.5 volt. 50 év ulatt
tehát majdnem harmadára csökkent.
A szomszédos
népek
szaporodása
mind erősebb. Úgyannyira, hogy legutóbb már egy nérnet ujság,'a
Das
Reich figyelmeztetett bennünket, hogy
"a szomszédok
veszélyes szaporodasát csak a magyar születések fokozásával lehet ellensúlyozni".
A magyar egykének sokrétű oka
van.
"Szegénység,
nagybirtok,
Reánk is vonatkoztatható,

kényelem,' bűn.
amit a görög
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Polybios ír: "Egész Görögország
gyermektelenségben
szenvedett.
Mert
jólétet,
vagyont, kényelmet
hajszoltak
az emberek
s
házasodni,
gyermeket
nevelni nem akartak,
Nem az ellenség kardja, hanem az utódok
hiánya tette az országot
népt elenné."
Dr. Julow:

Szociális

családvédelem,

Ezek
taglalására
itt nem
térhetünk ki. Csak megállapít juk a tényt,
hagyegykés,
tehát
fagyó
nép vagyunk. Szomarú vigasztalás,
hagy népünknek
nemcsak
protestáns,
hanem
római katolikus
rétegében
is pusztít
az egyke. Hal van az az idö, mikor
ilyen közrnondás
járta:
"Kenyérből,
gyerekből
soh'se sok a háznál." Amikar Vörösmarty
ezt írhatta
a "Sze··
gény
asszony
könyvé"-ben:
"Bőven
volt az istenáldás:
jabbra-balra
a sok
gyermek."
Amikar még nem "terhes"nek, hanem "áldatt"-nak
nevezték
az
asszonyt,
aki magzatat
hordott
szíve
fölött.
Pedig "a népek sorsa nem annyira
a bornbázók,
mint inkább a bölcsők
világában
dől el", mondotta
nemrégen egyik
állam titká runk.
Olaszorszagnak
sohasern jutatt
volna eszébe
elfoglalni
Abessziniát,
ha évenként
nem szaparadna
200,OOO-el. A népeket a szaporaság
teszi terj eszkedövé.
Lásd Japán,
Németország
példáját.
Franciaország
mindaddig
hódított,
míg szaporodott
- Napoleon
karáig.
De mióta
az egyke
hazája
lett,
azóta tehetetlen
és nyomorult.
Látjuk hová jutott. Bizony szapara szornszédaink
nem hagyják
meg s nem
adják, vissza hazánkat
történelmi
figyelemből
és kegyeletből.
A népszaporaság
lesz itt a döntő.
Az egykének
ahogy aka, úgy orvasi ása is többrétű.
Lelki, testi" erkölcsi,
gazdasági.
Franciaországban
már
1200-ban
halállal
bűntették
a
magzatelhajtást.
Olaszország
az örökösödési
törvény
erőteljes
szigorításával igyekezett
segíteni. Egyke csak
negyedét,
két gyermek
felét, három
gyermek
hárornnegyedét,
négy gyermek egészét örököli
a vagyonnak,
A
sokgyermekes
családok
pedig szamos
előnyben
részesülnek:
adó elengedés,
ingyen vonat stb. A baj aka riagyban

gazdasági,
tehát
erőtelj esen kell e
porrton az orvoslásnak
is megindulni.
Mindenesetre
meg kell szüntetni
azt
a szörnyű
állapotot,
hagy
hátrány
legyen
a gyermek.
Pesti házmesteri
állások elnyerésénél
pl. előny volt a
gyermektelenség.
Az is megbélyegzendő, hagy uri asszonyaink
selyempincsiket
vezetgélnek,
s a szegény
néposztály
asszonyai tói kiknek
a
munka is kijut várják
a faj fenntartást.
3. S rnost nézzük miben gyilkolja
magát a magyarság
kulturális
téren.
Mi a kultúra?
A nép belülről
és
mélyről
növő kivirágzása.
Nemes
j,
rágzáshoz
természetesen
oltás
kell.
De
kultúra
mégis belülről
jön és
nem kívülről.
A teremtettség
természetes kibontakozásaként
s nem kívülről ráaggatott
idegen sallangként.
A fenyőfát
megaggathatják
külső
disszel. idegen holt dolog az. Ez az
átvett, maj mait, eltanult kultúra képe.
A hóvirág viszont ahogy áttör fagyos
rögön,
hóleplen
s fellengzés
nélküli
természetes,
őszinte
egyszerűségben
adja önmagát:
ez élő dalog.
Ez az
igazi "kultúra. képe. Nem ruha tehát, melyet
más csinált,
melyet
felveszek
s !eteszek,
hanem
a bőröm,
mely szervesen
belőlem nőtt s amely
az enyém, annyira, hagy ki sem bujhatnék
belőle.
S ahogy
mindenkire
csak tulaj dan bőre való, úgy a kultúra is csak akkor "passzol"
valamely
népre, ha sajátja.
Ellenkező
esetben
kal ada, megnyamarító
kényszerzubboriy,
melynek
idegen
szorításában
tagj ai megzsibbadnak,
Istentől
nyert
természetes
erői elnyomórodnak.
Ezzel
a meggandolással
nézzük
mostrnár
~kultúránkat.
Van-e,
magyar-e,
népi-e P. Kultúránk
igazában
nem népi, tehát
nem magyar,
tehát
- nincs.
Amit mi annak
látunk,
az inkább
csak
kultúrrnáz,
mit kívülről
ránk
kentek,
amely viríthat
rajtunk,
csak
éppen nem igazi, mert nem belőlünk
való. Más a mázas fazék, amit megken a gerencsérés
más a hamvas
barack,
amely belülről
vanja be magát színnel.
Kimondhatatlan
veszteség ért bennünket
azzal, hagya
ke-

a
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resztyénség
a tűz-vas pusztításával
jött hozzánk
s ahelyett,
hogy a magyarnak
magyar
tudott
volna lenni,
idegen faj kultúráj ának Nesszus-ingét
páncélozta
ránk.
De a sírásáse
téren ma is folyik
azzal, hogy
még ma sem történik
meg minden azért, hogy népünk századokon
átmentett
belső kultúrlehetöségei kibontakozzanak.
Nézzük az iskolát. Vajjon iskoláink
mai alakjának
idegen sablonja
való-e
minden további
nélkül a sajátos
magyar lelkiségnek?
- Középiskoláinkról pedig
mindenki
tudja,
hogy az
utóbbi évtizedben
végnélküli
kísérletezésnek
játéklabdái
lettek.
Iskolánk
általában
sokkal
inkább
szárnytörő
és lendületle.fogó
börtön,
mint a lélek szárnyaltatásának
gyakorló
műhelye. Hogy fujjuk a der, die, dast, az
életbevágóan
fontos,
de hogy
az
érettségiző
városi gyerek látott-e már
eleven pacsirtát,
az nem fontos. Külön
sunyi bicska a magyar
lelkiség
ölésére az a sok' nem-magyar
szernléltető kép, melyektől
hemzsegnek
iskoláink.
Idegen
arcok,
idegen
táj,
idegen
házak
telj es idegenség.
Megfigyelte-e
már valaki,
hogy 'az
uccán reklámj aink közt tévedésből
is
alig akad magyar-típus?
Pedig ezeknek óriási nevelő, illetve rontó hatása van.
Szabad-e
annak
előfordulni,
hogy
valaki anyagi tehetség
híjján kiszorul
az iskolából?
Hogy a főváros
körüli
idegen fajta gyereke
hasonlíthatatlanul jobb helyzetben
legyen iskoláztatás tekintetében,
mint Erdély,
az Alföld, Rábaköz
és Vasrnegye
magyar
parasztgyermeke
?
Népi kultúránk
kivirágzása
tekintetében reménytkeltő
jelenségek
új abban a falukutatás,
a 8 osztályú
népiskola, a népfőiskola
és a most megindult
országos
tehetségkutatás
és
mentés.
Mi van a magyar
zenével? Nemrégiben
egész
estén .hallgattarn
a
szomszédos
liget
köz-gramofonját.
.Orákig csak idegen dolgokat
nyavalygott. A kávéház legfeljebb
ha émelygős mű-magyar
zenét
ad a cíganyvonón keresztül.
Elvétve
se hallunk

igazi magyar zenét, amely pedig a világ egyik legjellegzetesebb
és gyönyörűbb
muzsikája.
Olyan nyafogás
nélküli
egyszerű
mélységgel
kevés
zene tudja
kifejezni
a legkülönbözőbb emberi
érzést,
mint a magyar
népdal.
Hála Isten, hogy Kodály
és
Bartók
felfedezték
s az ifjúság
már
kezdi megszeretni.
Tudja
meg minden magyar,
hogy aki közülünk
idegen zenét nyivákol,
az iszaposítója
a
magyar lélekforrásnak
- sírásója
fajának.
Hát a magyar
nyelv? Kultúránk
másik s legfőbb
tényezője.
Egészen'
bizonyos,
hogy nyelvében
él a nemzet. Ez még a vérnél is erősebb. Ha
nem így volna; nem volnának
eloláhosodott
magyar
eredetű
falvak Erdélyben.
Vérük
magyan,
de mert a
nyelvet
elfeledték,
nem
magyarok
mindaddig,
míg majd
újra
magyar
nem lesz az anyanyelvük.
Fordítva
is
így van: aki a magyart
vallja
édes
anyanyelvének,
az magyar,
még ha
nem tiszta magyar
vér folyik is ereiben. Hát nem öngyilkosság
ezek
után, hogy volt olyan magyar miniszterelnök,
aki egy választás
előtt nyilván rászavaztató
hízelgésből
azt mondotta, hogy "nem a nyelv a fontos,
hanem
az érzés"?
Hát nem öngyilkosság, hogy iskoláinkban
nem a magyar nyelv a legfőbb
tantárgy?
Nem
nyomorgató
több-nyelvtan,
hanem az
élő. gyönyörű
magyar
nyelv megtanultatása
és megszerettetése
alakjában? Hát nem sírásás minden idegen
zsargon?
Hát nem gyilkos
szúrágás
magyar
életfánkon
minden
idegen
szó és idegenszerűség?
Holtodig
tanulj és taníts magyarul, ha nem akarsz
néped sírásója 'lenni!
Gyermekednek
pedig adj magyar
nevet, mert ez 'is
idetartozik.
Hogy
vagyunk
az irodelommsl?
Olvasol-e?
Mit? Hány könyved
van?
Mi a kedvenc
olvasmányod?
Ki a
kedvelt
íród?
Ismered-e
Adyt? Ennek az árva népnek
ezt a szegény
árva letört prófétáját?
Sunyi sírásás,
hogy még be sem engedték
s már is
kizárták
. az iskolából.
Ismered-e
a
népi írókat? Kodolányit,
Veres Pétert,
Sinka Istvánt,
Erdélyi
Józsefet,
Mó-
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ricz Zsigmond ot s a többit? Ezek a
mi kürtöseink,
Rájuk hallgatva biztasd őket. , Mert:
Magyar föld, te juhlegelő,
ÖngyiJkosa erődnek,
Mi lesz, hogyha kürtöseid
Elfáradva kidőlnek?
Ady:
A kürtősők

szava.

Kodolányi
panaszolja
a Maf!var
Életben (VII. évf. 6. szám 10. oldal),
hogy a legújabb rendelet, amely az
ifjúsági könyvtárak
részére megszerzendő művek jegyzékét tartalmazza,
szinte teljesen kizárja az igazi magyar írókat s olyanokat vesz fel, amelyek csak magyarul beszéltek, de a
magyarsághoz
igazi közük vajmi kevés volt. Az ifjúság azonban segítsen
magán.- Ahogy az Ifjú Erdélyben olvassuk (XXI. évf. 6. szám 2. oldal):
milyen bátran ostorozta meg az erdélyi magyar ifjúság azt a jellegtelen
ragukultúrát,
amelyet a kolozsvári
magyar
nap alkalmával
ötödrendű
költők, hitvány műzene, férfiszépségverseny, jazz-zenekar s egyéb hígrnűvészet alakjában kínált a rendezőség
olyan nemzetközi ízzel, hogy azt akár
Honoluluban is bemutathatták
volna.
Gondolok a rádióra is. Kíváncsiságból gondosan
megnéztem
egyheti
műsorát, 241 idegen zenedarab,
87
magyar mellett s még ez az utóbbi is
. nagyrészt legfeljebb magyaros. A magyar rádió zeneszolgáltatása
tehát, 3/4
részben idegen. Nem hiszem, hogy
. volna még egy rádió, amely annyit
járna idegenbe zenéért. Egyhetielőadás-rnűsorból csak 9 óra volt olyan,
melyet a nép is megérthetett.
De ebben a piaci árak is benne voltak. Hétszer annyi volt azoknak az előadásoknak a száma, amelyek a népet
egyáltalán nem érdekelhetik.
Mert a
három órás operakat
és idegen sza. vakkal megtüzdelt
elméleti előadásokat meg nem hallgathatja.
Hogyan
volna kedve a rádió hatalmas kultúrhatásának magát odatartani, ha egyszer a műsor 9/10-ed része számára
nem élvezetes, nem is tanulságos, sőt
érthetetlenül idegen.
Mai népnevelő
tényezőink
egyik
legelsője a mozi. A templom, iskola
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és laktanya után a mozi hat legnagyobb tömegekre. Ebben van roppant
fontossága,
de felelőssége
is. Idej e
volna, hogy a magyar kultúra legfőbb
őre, az állam drákói cenzurával irgalmatlanul
töröljön minden filmet,
amely bizonyos hamis "magyarosság"
híg levében idegen lelkiséget, mérg et,
erkölcsi bűzt terjeszt. Holmi kártyás,
duhaj os, tékozló mulatozás még nem
tesz filmet magyarrá.
Örülhetünk,
hogy volt már néhány magyar filmünk
is (Földindulás,
András, Dr.
Kovács István stb.).
Hogyan vagyunk a sporttal? Minden valamire való népnek meg van a
maga nemzeti játéka.' Hol a mienk?
Szomorú, hogya
legnagyobb tömegeket megmozgató
sportunk
ma is
az ostoba angolszász rugdalózás. Idegent utánzunk mindaddig; míg meg
nem szeretjük - tovább fejlesztve ősi népi játékainkat.
Örülünk, hogy
a sport terjed, de mindenképpen káros az öncélú sport. Amelyik mindenáron olírnpikonokat akar nevelni. Igaza
van Szabó Dezsőnek. nem lehet életcél az ugró, uszó stb. rekord, mert
a legjobb ugrónál is nagyobbat ugrik
a bolha és a leggyorsabb
Csík Ferinél is jobbúszó az ebihal. Egész látóhatár Ill. 128.
Neveljük
magunkat
és másokat,
hogy legyen kultúrigényünk.
Mert
halálos nyavalya, hogy népünk jórészének az eszem-iszom és cicoma az
egyetlen igénye. A városi munkásság
ma jól keres. Vajjón hány könyvet
vesz belőle?
Aztán szokjunk le az idegen-majmolásról
és külf'öld-imádatról.
Csak cammogva fonjuk éltünk
Mások elhányt
guzsalyából,
S nem kár értiuik, .
Ha elvágják fonalunkat.
Ady:

A faj o k ci r k u 8 Z á ban.

Sokáig' még a kasza is idegen nevü
volt nálunk. Ruhánk csak akkor volt
jó, ha "angol szövet" volt. Még a
pipaszár is jobban szenyelt, ha külföldről jött. Eszmékért is külf'öld feléesengtünk.
Gyilkos sírásás. Magyar
árut! Ha drágább is, ha gyengébb is!
Mert ez a miénk. Akkor majd rosz-
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szabb sem lesz, drágább sem lesz.
Nem azért küldött ide Isten, hogy
mást majmoljunk.
hanem hogy merjünk lenni önmagunk s merjük adni
sajátos magunkat. Külföldnek is akkor tesszük a legnagyobb
szelgálatot. Ha az ő nótáját fújjuk, el húzza
a száját, mert ezt
jobban tudja nálunknál, de ha a magunkéra gyuj tunk,
mindjárt
felfigyel, mert ez neki is
gazdagító
többlet. Ki-ki a magáét!
Merjünk lenni végre magyarok!
4. Lássuk végül röviden, miben vagyunk sokszor a magunk sírásói
poö

litikai

téren.

Népünknek nem nagyon van politikai öntudata. Hogyan is volna, amikor századokig idegen politikai akarat járszalagján
vezettéle s amikor a
legbölcsebb
politikai
magatartás
a
a teljes bezárkózás volt.
Ma azonban a magyarságnak
meg
kell tanulni az igazi politizálást, amely
nem dologkerülő
kaszinózás,
mégcsak nem is puszta ujságolvasás, hanem a nemzet mult ja, jelene, jövője,
- sorsa iránti érdeklődés és a magyar sorsközösség
áldozatos
vállalása. Mert öngyilkosság,
ha nem törődünk magunkkal.
A politikai
és
nemzetközi életet - sajnos - a legönzőbb érdekek mozgatják:
nagyon
nyitva kell tartanunk
a szernünket,
mert jót - Ist-enen kívül - senki idegentől nem várhatunk.
A magyarságnak
meg kell tanulni,
mi az igazi haza szeret et. Nem a Iármás irredenta, nem a kokárdás szólamok, "összehajoló búsongásak, Petúros zúdulások,
keserű szóömlések,
komor poharazások, ebura-fakós mozdulatok",
amelyeknek
meddő formáiban annyiszor
élte ki magát a
multban hamis hazaszeretetünk,
-hanernjnunka,
áldozat, élet, halál hű
vállalá;«.
Mindenf'éle
híg, felszínes,
szónokló magyarkodás
- sírásás.
A magyarságnak
faji
öntudatra
kell jutnia. Ahogy senki sem vonhatja kétségbe, hogy van galagonyafa és Van barackfa, úgy azt sem le.
het kétségbevonni;
hogy van magyar
faj és van egyéb faj. Velünk sokáig
el akarták hitetni, hogy nincs magyar
faj. Az olasz és nérnet legalább olyan
kevert mint a magyar, mégsem vonja

senki kétségbe, hogy van olasz és
német faj. Az is bizonyos, hogy miként az almafa csak almát teremhet
és tölgyfamakkot
sohasem, az is bizonyos, hogya népek fajisága is meghatározó erővel bir. Magyarnak magyar gyümölcsöt csak magyarfa teremhet. Nem esünk bálványozó fajimádatba. Tudjuk Remenyik Sándorral, hogy "a test semmi s a lélek a
minden", tudjuk, hogy Isten szemében "minden nemzet egyformán kedves, mely az ő nevét féli", azt is tudjuk, hogy bűneiben a magyar faj is
kárhozatra
méltó
nyomorult. De azt
is valljuk, hogy Isten a magyarságnak a maga fajiságában külön, sajátos arculatot
adott, amelyet észre
nem venni, nem öntudatosítani,
nemzeti öngyilkosság
és a népek együttesének megszégyenítése
is. - Ki hát
a magyar? Mindenekelőtt
az, akiról
ezt senki kétségbe nem vonhatja: Kis
Péter, Nagy János, Szabó Lajos és a
többi, tehát megint csak a parasztság.
De magyar az is, aki állhatatosan
és
áldozatosan vállalja a magyar sorsközösséget.
Minden faj tói tanulhatunk, de rninden fajtói van félteni-valónk
is. Ne
felejtsük el azt sem, hogy a népek
. életében nem a számbeliség, hanem
a minőség a legfontosabb
tényező.
Számos európai kis nép - finn, ír története
is arra biztat, hogy kis
nép-létünkre is lehetünk értékes tag' jai a nemzetek együttesének sisten
kegyelméből anélkül is megállhatunk,
hogy sorsunkat, kizárólagosan
valamely más' nép szekeréhez kötnénk.

I

Mikor
vészharangot
kongatnak,
talpra szökik mindenki. E sorok is
ébreszteni akarnak. Talpra! Nyiss szemet, fület!
Tisztán meg kell látnunk bajainkat.
Ahogy már Balassa Bálint is megírta:
Oh szegény
megromlott
s ellogvott
magyar
Vitézséggel
nevelt
hírrel vagy igen szép,
Kár, hogy far/attál
úgy,
mint senyvedendó
Előmeneí edr e nincs egy útad is ép.
Kedvelt
s böc'sült
véred
lett csúloltságossá,
Szablyádnak
bő zsoldja
nagy oIcsóságossá.
Megcsorbult
nemzeted
változott
korcsossá,
Nevednek
szépsége
uí ál atstigossá.

nép,
kép,
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Föld reménységére
felnevelt
úrliak,
Szemétre
velteltek
úgy, mint köz tyukflak,
Zsírokkal
hízódnak
az idegen
fiak,
Hozzád
nem különbek,
mint az' ördö~fiak.

ellensége. Ahogy a régi magyar
miások is élesen megmondták:

Hazádnak
szép vége mindeniitt
csonkán
áll,
Sereged
szép
száma fogy, romol s száll/on
száll;
l nség ed nő s árad, veled egy ágyban hál,
Bö étkeid
helyeit
rakódik
apró tál.
Ki szánha!? Bánd
magad
nyomorúságodat;
1I1er! nézi s nem érzi az csak romlásodat,
Aki építhetné
le szép orsztigod ai,
Könnyen
mulat ja el csak záloglásidat.
Balassa:

Kesergés.

Nem szabad bajaink elől megfutamodnunk. Nem lehetünk "Menekülő
lovas", aki így kesereg:

nek ülő

kért
kell már tisztelnünk
pogányokat,
gyilkosokal,
Paráznákat,
bálványimádókat,
Kiknek
el kell viselnünk
kemény
igájokat.

Közülünk

levágatál

Vitézeket,

erős

Kiknek

kövér

nagy

sok

gazdag

lőurakat,

férfiakat,

leslükkel

hí zl al ál

sok

vadakat.

Közülünk
rabbá levél
sok menyekel,
özvegyeket,
Gvermekeh et , gJ(enge szép szüzeket,
Mini az mi bűneinkéri
fizetéd
ezeket.
Névtelen
magy'ar
Fe r e m i s o k,
á

Adjad komisz élet,
Hogy ne' legyek döre,
Kocogjan a lovam
Boros, csárdás úton
Vidáman előre.
Add, én gonosz sorsom,
Futván fütyörésszek
S nagy erdők aljain,
Bújtató lápokon,
Hogy vissza ne nézzek.
Ame

,,0'11 ragadományra
s prédára jutott édes;
nemzetem!
Oh utonjárók
zsákmánya,
szegény magyar
haza! Mire hozának
tégedet
a te bűneid? A'h nyomorult
nemzet, ki le!kedben,
testedben
s javaidban
r agadoztatol! Bezzeg nagy, mint a tenger a te nyomorúságod,
kicsoda gyógyít
meg tégedet?
Oh bűnnek iszonyatos volta, mely az Istent
kegyes
természeti
ellen ilyen keménnyé
változtatja!"
Szentpéteri István 1697.

Elvevéd
milőlünk
országunkal,
királyunkat,
Földhöz
oetéd a mi koronánkaf,
Srined
elől elveléd
mi áldozalunkat.
. Megszűnék
sok helyeken
szent nevednek
dicséreti,
Szép
ifjaknak
ékes éneklési,
Meri az bálványimádás
tőled
ezl érdemli.

Sóbálványa lettem
Házam dúlásának,
Szeretett jószágim,
Csűreitn, táraim
Bús pusztulásának.
Nagy rámszakadásnak,
A hirtelen vésznek,
Futo, riadt úton
Könnyben megforduló
Visszatekintésnek.

Ady:

Jere-

Sok

ostorral

ver

minh et

az

lsten,

Sáska,
döghalál,
törŐk, vendégnép
De az Istennek
se~mi
ostora lám,

de

semmit

nem
félünk.
uralkodik
rajtunk.
nem log mirajtunk ..

Nagy bőséggel
most szenl aharatiát
hirdetIeli
néked.
Ha szól logad nál, ő szent
országát
igéri tenéked,
De ha nem veszed,
higy jed örökké le ezl megemlegeted
:
Szk áro s i Hor v á lAn
drá s.

lovas.

Nem bújunk el, hanem igenis viszszanézünk és tagadás, szépítés nélkül
meglátjuk a magyar élet sebeit.
Meg kell látnunk, hogy véres történelmi összetörettetéseinkben
is áldani akart az' Isten. "Akit szeret az
Úr, megdorgálja ... " Bizony sokszor
abból éltünk, hogy vert az Isten. A
költő is úgy látta, hogy "nekünk
Mohács kell", hogy "ne legyen egy
félpercnyi békességünk,
mert akkor
végünk,
végünk".
Mindenekelőtt
pedig meg kell látnunk bűneinket. Isten minden verését százszor megérdemeltük.
A magyarnak a magyar bűn a legnagyobb

A magyar
térni.
Megszomjuhozván.
Nagy

láadsággal

népnek
mínnen
bégyüjlötr

Istenhez

j!izünket

drága

lanhat

immár

kell
pénzen
isszuk,

áron
vesszük.
Asszonyállalok
tisztaságokbon
meggyaláztatának,
A gyenge
szűzek
sok városokban
szeplőkel
vallának.
Téríts
tehozzád
és mi meglérünk
kegyelmes
Uristen.
N é u fel e n mag y a r JeT em i á sok.

"Csak az Isten nagy kegyelme,
hogy még mindig élünk." Mindeddig
megtartott. Mohácsaínkat is javunkra
fordította. Most is ébreszt. Csak meghalljuk!! Ettől függ jövendőnk!!!
"Új szelek nyögetik az ős magyar fákat,
Várjuk már; várjuk az új magyar csodéketl'

Szabó József.
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A mult év tüköre.
fontosabb események egy-egy mondatban,
támadás a vörös ármádiát
totta volna s a vörös cár
ránkhömpölyöhetett
volna.
13.000 bukovinai
magyart
visszafoglalt
bácskai földre.

Régtől tudtuk, 1941 június 22.-én azonban be is következett:
ütött a szovjettal
való számadás
órája. Finnországtói
a
Feketetengerig
egyszerre indult meg a nagy
támadás. - Finnország
Viipurit és Karjalát,

vissza nem 'taszítizezernyi
tankja
- Kormányunk
telepített
haza a
- Törökország

Vezéreink.
Románia
Besszarábiát
foglalta
hamarosan
vissza. Durva orosz' határsértések,
de
általános veszélyeztetett ség miatt is hazánk
is kénytelen volt a tengely oldalán hadbalépni az orosz ellen. - A háború lerántotta
a leplet a szovjet hallatlan-arányú
fegyverkezéséröl.
- Borzadva kell arra gondolnunk, mi lett volna, ha az idejében indított

I

semlegességet
igért a szovjet-elleni
háborúban. ~ Európa népei egymásután
sorakoznak fel a tengely mellett a szovjet elleni
háborúra. - Az ukrán lakosság diadalkapuval fogadta
a felszabadító
csapatokat.
Anglia katonai
szövetséget
kötött
a szovjettal. Az Egyesült
Államok megszállta
Izland szigetét. - Japán megszállta Francis
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Indokinát.
Az egyik orosz parancsnokságon megtalálták
azt a tervet, mely szerint
Magyarországot
16 szovjet
hadosztálynak
kellett volna megszállnia.
- A szövetséges
csapatok
rnindenütt
diadalmasan
szorítiák
a vörös sereget.
Keleten egyre nö a
feszültség.
Egy Szlovákia
felől érkező
idegen
repülőgép
bombatámadást
intézett
Komárom ellen. A ledobott tiz bomba nagyrészt a Dunába és lakatlan
területre
esett.
Számbavehető
kár nem esett. - Az angol
csapatok bevonultak
Iránba. - Sztalin Amerikától sürgeti a segítséget.
- A szovjet is
csapatokat
küldőtt Iránba. - Megkezdődött
Szentpétervár,
új nevén: Leningrád
ostroma.
Az angol alattvalókat
elszállították
Japánból. - A honvédvezérkar
főnöke vitéz
Szornbathelyi
Ferenc
altábornagy
lett. Kormányzónk
látogatást
tett Hitler vezéri
főhadiszállásán.
- A szovjet rosszaló jegyzéket intézett Bulgáriához,
amelyben barátságtalan
magatartással
vádolja. - A megvert szovjet sereg, bomlottan
hömpölyög
a
Donec felé. - Kiev a szövetséges
csapatok
kezére került. - Olasz hadihajók
betörtek
Gibraltárba
és elsűlyesztettek
három angol
hajót. - Irán uralkodója
lemondott. 'Utóda
legidősebb
fia lett. - A Hangya a Széchenyi-jubileum
alkalmából
százezerpengős
Széchenyi-alapot
létesített. - A cseh-rnorva
protektorátus
miniszterelnökét
letartóztatták s két volt cseh tábornokot
kivégeztettek. Kémszervezet
tagjai voltak. - A szovjet korrnány elmenekült
MoszkvábóL
- A
szoviet
foglyok
száma és a zsákmányolt
hadianyagok
száma nőttön nö, - A németek erélyesen
visszautasították
Roosevelt
vádjait, mintha Németország
a háború után
Délamerikát
öt hűbéres államra akarná osztani.. az egyházakat
meg akarná szüntetni,
javaikat
lefoglalni
s a bibliát Hitler "Harcom" című könyvével
helyettesíteni.
- A
szovjet vesztesége már többmillió katona. November
9.-én a vidék után Budapest
IS
áttért, a jobbaldali
közlekedésre,
- Német
tengeralattjáró
megtorpedózott
és elsűlyesztette a 22.000 tonnás Ark Royal repülőgépanyahajór.
amelynek 60 repülőgépe
és 1600
főnyi legénysége
volt. - Huntziger
francia
hadügyminiszter
repülőgépszerencsétlenség
áldozata
lett. Finnország
elutasító
választ adott az Egyesült Államok azon jegyzékére. hogy béküljön
ki a szovjettel.
Japán felkészült
a kiegyezésre
vagy a háborúra.
Az Egyesült
Államok kereske-

delmi hajóinak felfegyverzését
megkezdték.
Pozsonyban
Eszterházy
gróf elnöklete
alatt a két magyar párt egyesült. - Ung'vár nevű tengerjáró'
hajónk a Fekete-ten
geren almára futott. 12 tengerész hősi halált
halt. - Berlinben
12 állam ünnepélyes
aláírásával 5 évre meghoszabbították
a kornmunista-ellenes
'egyezményt.
A Leningrádba zárt orosz katonák minden kitörési
kísérlete meghiúsult.
- Az Egyesült
Allamok megszállta
Holland Guyanát. - Anglia hadatüzent
Magyarországnak,
Finnországnak
és Romaniának.
- Japán hosszú,
eredménytelen
tanácskozás
után hadatüzerit
az Egyesült
Allamoknak
és Angliának.
A
Japán hajóhad mindjárt
az első napon megsemmisítő
csapást mért az ellenség teng-eri
erejére, - Németország,
Olaszország,
Magyarország,
Bulg ária hadiállapotba
került
az Egyesült Allamokkal. - Japán elfoglalta
Honkongot.
- A Fülöpszigeteken
megkezdődött a döntő harc. A borneói
olaj kutak
épségben kerültek
Japán kezébe. - ÉszakAfrikában
heves harcok dúlnak. Hitler
a hadsereg legfőbb parancsnokságát
átvette.
- A Fülöpszigetek
fővárosa Manila elesett.
- Keleten a szovjet minden ellentámadása
meghiúsult.
- Málta repülőtereit
éjjel-nappal bombázzák.
Roosevelt
légi támaszpontokat
kér
Irországtól.
Németország,
Olaszország
és Japán katonai
egyezményt
írt alá. - Német és japán tengeralattjárók
I megjelentek
az -amerikaí
partok
előtt. Japán keleten
minden vonalon
óriási előnyomulásban
van. - A Dél-amerikai
.államok
legnagyobb
része, csatlakozott
az
Egyesült
Allamokhoz.
- Egyiptom
azt kivánja,
hogy Anglia
ne avatkozzék
belső
ügyeibe. - Sirigapur elesett, A japán flotta
előtt megnyilt
az indiai óceán. - Az orszaggyűlés
vitéz nagybányai
Horthy Istvánt
korrnányzóhelyettessé
választotta'.
Bárdossy
László
miniszterelnök
lemondott.
Utóda
Kállay Miklós. - Az angolok
orvtámadással
Párizst bombázták.
-, Veszedelmes árvíz pusztított
az Alföldön. - Az állam elhatározta,
hogy 1 millió hold zsidóbirtokot kisajátít. - Cripps angol miniszter
Indiába
utazott,
hogy a hindu pártokkal
tárgyaljon.
Útja eredménytelen
maradt:
az
indiai pártok végleg
elutasították
Anglia
javaslatait.
Egyiptomban
Anglia-ellenes
zavargások
voltak. - A minisztertanács
az
árvízsujtottak
megsegítésére
25 millió pengőt adott. - 100 éve halt meg Körösi Csoma
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Sándor,
a magyarság
őshazáj ának neves
kutatója.
Franciaország
miniszterelnöke
a tengelybarát
Laval lett. - A szövetséges
haderő felkészült
a tavaszi támadásra.
Málta felett 4 hónap alatt 11 ezer repülögép járt. - Japán Kínát elvágta szövetségeseitöl. A magyar
csapatok
eredményes tisztogató
munkát végeznek az erdőkben rejtőző partizánok
ellen. - A charkovi
óriási csatát
a szövetséges
haderő
megnyerte. A zsákmány:
240 ezer fogoly,
1249 tank, 2026 ágyú, 538 repülőgép
és ren-

Partizán-tüzben
Irta:

Dr. vitéz

Bogár

geteg hadianyag.
- Prágában
a német birodalmi kormányzó
ellen halálos merényletet
követtek el. A német kormány erélyes megtorlással
válaszolt.
A szegedi
egyetem
. Mannerheim .finn tábornagyot
díszdoktorrá
avatta. - A német haderő a keleti fronton
Szebasztopolt,
Afrikában
Tobrukot
foglalta
el. Gömbös
Gyula volt miniszterelnök
emlékét
szoborban
örökítették
meg. A
német haderő átlépte az egyiptomi
határt.
- Teljes erővel megindult a harc a Kaukázusért,
Krónikás.

egy kalauz-kocsin.
János

, Látogató
körútra
indultunk
az egyik
hadosztályunk
területére.
Ennek a hadosztályunknak
egyik ezrede vasútvonal at biztosít nyolcvan kilométeren
keresztül
egy hatalmas erdőségen
át.
Ezt a biztosítást
úgy kell elképzelni,
hogy van egy 40-50 km széles és 80-100
km. hosszú erdőség,
amelyen
egy vasútvonal vezet keresztül
és ezt a 80-100 krn-es
vasútvonalat
tartja megszállva
az ezredünk.
Az erdőben
15-20 ezer főre
becsülhető partizán sereg fészkelte be magát,
akik rendes
tüzérséggel,
repülöterekkel.
vonatosztagokkal,
autóparkkal,
stb-vel rendelkeznek
és megszállva tartják
a közben levő
falvakat
és városok~t
is: Ez
az erdőség reánk nézve: ismeretlen
terület,
mivel
erőnk
gyenge ahhoz, hogy az egész
hatalmas erdőséget megtisztítsa
az ott fészkelő
partizánoktól,
új katonai
erők
felvonulása
most van folyamatban
és rövidesen megkezdődik
a hatalmas
erdőség felszámolása,
a legveszedelmesebbnek
ígérkező harcban, az erdei harcban. Egy-egy
zászlóaljjal
már próbálkoztunk
hol itt, hol ott rajtuk ütni, hogy !erejüket
felderítsük,
de egy ilyen vállalkozás
során
két óra alatt: 2000 tüzérségi lövedéket lőttek reánk. Szerencse, hogy ezeknek egyrésze mocsárba hullott és robbanás nélkül bedöglött, mint ahogyan a bakák mondiák.
- Noshát, ezt a megszállva
tartott
vasút-

protestáns

1

vezetö-Iölelkész.

vonalat látcgattuk
végig, amelyen bizonyos
távolságokra
szétosztva
vannak
elhelyezve
az őrségeink.
Az ezredparancsnok
külön szerelvényt
bocsát
rendelkezésünkre.
Ennek
összeállítása a következö:
egy nagy német rnozdo ny, amely páncélozva
van, tol maga előtt
két nyitott, rosszabb karban levő teherkocsit, mint elővédet. Kérdezősködésünkre
felvilágosítanak
bennünket,
hogy a két nyi-

Orvlövészek
hullái között nyomulnak'
előre csapataink
orosz-földön.
tott teherkocsinak
itt fontos
rendeltetése
van. Ugyanis avasútvonalat
éjjelenkint
itt
is, ott is aláaknázzák
a partizánok'
és ha
az akna robban, hát nem rögtön a drága
moz dony, hanem az előtte. tolt két rozoga
nyitott teherkocsi
röpül a levegőbe. Hogy
azonban
ez minél nehezebben
röpülhessen,
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mindakettöt

homokkal,
kaviccsal töltve, nehezítik meg. Igy, ha, kisebb erejű az akna,
még ezek sem szenvednek
különösebb
sérülést és kevés javítással újra használhatók.
A mozdony után pedig egy kalauzkocsit
kapcsoltak
számunkra.
Ugyancsak
ide szál1t
fel az a g olyószórós-ra]
is, amelyiket
biztosító kíséretül
adott mellénk
az ezredparancsnok.
A golyószórót
azonban
nem a
paklikocsiban
helyezték
el, hanem ennek

Merész vállalkozás.
a tetejére
erősítették
fel 4 vasúti talpfa
közé és ugyanoda
mászott
fel az irányzó
is, belef ek üdve a hosszúkás
négyszöget
alkotó összekapcsolt
4 talpfa közé, a golyó.szórója mögé, fején sisakkal.
A mi kalauzkocsink
pedig ugyancsak
az
itteni viszonyokhoz
mérten volt már előzetesen átalakítva.
Az oldalfalain
belül, kör öskörül
talpf ákaf raktak
1 méter magas-ságban és a talpfák meg a kocsioldal
kö-

zét földdel törntek ki illetőleg
biztosítottak gyalogsági,
meg géppisztoly
lövedékek becsapódása
ellen. Az ajtónyiJásba egy
nehéz géppuskát
helyeztek
el, ugyancsak
talpfa barrikád
mögé. Az ablakréseket
pedig puskás csatárok
szállták
meg, illetve
irányítottak
kifelé rajtuk puskacsőveiket
és
si-sakkal fejükön figyelték a vasútvonal rriellett húzódó kétoldali
sűrű, bozontos
erdőszélet. Én magam ugyancsak
egy 10 lövetű
orosz automata
puskát
tartottam
kézben
az ajtóriyilásban,
a revolver helyett, mivel
ez mégis. csak biztosabb
és hatásosabb,
ha
kell, a kis 9 rum-es pisztolynal.
De azért
az is ott lógott derékszíjjamon
cső re töltve
a nyitott
pisztolytáskában.
Még jó hálom
. kézigránát
is volt a kocsinkcn,
ha szükségeltetnék.
Utánunk
pedig egy ugyancsak
nyitott
teherkocsit
akasztatott
az ezredparancsnok,
amelyen
egy gépágyunk
volt elhelyezve.
ugyancsak
talpf a-barrikádozva
egy tűzérhadapród
parancsnoksága
alatt.
Ilyen szerelvényből
állott
tehát
a mi
magyar
páncélosunk,
A mozdonyon
még
egy telefonista
is helyet foglalt, kis tábori
telef onkészülékével,
amely a gépágyus
koesival volt összekötve.
Igy indultunk meg tehát, mint protestáns
vezető-lelkész,
látogató
körút ra. Nagyelő·
nye volt ennek a szerelvénynek
az, hogy
ott állt meg, ahol akartuk.
Illetőleg
rninden kis őrségünknél
le lehetett
szállni és
dolgunk végeztével
újra tovább menni.
Már-már
úgy látszott, hogy kár volt a
nagy előkészület,
partizán támadásban
még,
sem lesz részünk. Hiába p'anaszolkodtak
itt
is, ott is őrségeink,
hogy az este is vacsorázás közben támadták
meg őket a "szőrösök' és az egyik helyen a szemtelenek
a
kondérba
dobták a kézigránátot
stb., nem
akartunk
hinni a veszélynek.
Egyszer
azonban valósággá
változott
a
beharangozás.
S. falut elhagyva egy kanyarhoz ért a szerelvényünk
és egyszerre
csak
rövid egymásutánban
három szörnyű
dörrenés reszket tette meg - páncélosnak
csúfolt szerelvényünket.
A vasúti töltés árkában robbant fel három reánk kiJőtt aknájuk, de a légnyomáson
kívűl
egyéb baj
nem történt. Rögtön utána gyalogsági puska
és géppisztoly
golyók süvítésévei
volt tele
a levegő, majd kézigránátok
robbantak
körülöttünk,
Mindez persze pillanatok
alatt
történt és a mozdony sipjelére rní is meg-
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nyitottuk
a tüzet. A szerelvény
lassítva haladt, vad lövöldözés
közben,
mivel attól
tartottunk,
hogyavasútat
előttünk
aláaknázták
már, mert olyankor
szoktak
csak
fényes nappal támadásba
menni. Elővigyázatosságunk
azonban
alaptalan
volt, mivel
alattunk
nem robbant
a. pálya, csak még
valami hat aknát lőttek ki ránk és azok
robbanása
reszkettette
meg időközönként
a levegőt. A mi gépagyunk
azonban alaposan dolgozott,
valamint
a nehéz puskánk
és golyószórónk
is ontotta
az erdőszélen
meghúzódó
partikra
a tüzet. Tíz percen
belül elcsendesedett
az erdő. A támadásuk
meghiusult.
A másik sinpáron
szembejövet
velünk, tőlünk valami 500.méternyire
a tűzharc hatására
megállott
egy német tehervonatszerelvény,
különböző anyagokkal megrakodva. A vonat és mozdonyvezető
kért
bennünket,
hogy addig, amíg a veszélyes
kanyarulaton
keresztül
mennek - tartsuk
tűz alatt az erdőt. Teljesitettük
kérésüket
és átsegítettük
anémet
bajtársakat
a veszélyes zónán.
Majd beérkezve
az egyik árkász-századu nk őrséghelyére,
vonatról szállva számbavettük a veszteségeket.
Különösebb baj nem
történt. A vasúti talpfa páncélzat
nagyszerűen megállta
helyét. A mozdony
páncélzatán sem tudott
áthatolni
g éppisztoly-,
vagy
puskagolyó,
csupán
horpadásokat
okoztak. A nem biztosított
és meg nem erősített
paklikocsi
falazatának
felső részén

átsüvített
néhány puskagolyó,
de eredmény
nélkül. A vasúti kocsik ,kerekeihez
csapódó
repeszdarabok
pedig ugyancsak
nem idéz-

Timosenko

tek

elő

hattuk

I
I

szovjet

tábornok.

semmi kellemetlenséget.
tovább útunkat.

. De most
vigyázatosság

Foly tat-

már elisrnertük
mi is az előszükséges
voltát.

úueteot«.
Fontosabb évfordulók. 1943-ban.
105 évvel
letett

ezelőtt,

Győry

fordító.
letett

Vilmos

-

ságát

biztosító

június

8.-án

hugenották
törvényt.

született

420 éve, 1523 július
Brüsszelben

tás. -

Henriket

meg

történt
905

Szent

éve,

-

22.-én

350

1. Rákóczi
l.-én

egyházunk

szű-

-

éve,

1593

György.

-

hurcoJták

máglyá-

első

vértanúit

1038 augusztus
első

királyunk.

Csipkés

György

15.-én
-

295

biblietor-

Luther

Márton,

a

Frigyes

1O.-én

nagy

175 éve, 1768 november

gus. -

21.-én

jeles

Czékus

pett

trónra

István
Mátyás

püspök.
király.

22.-én

teolószüle-

485 éve lé-

-

született

német

125 éve, 1818 december

tett

szü-

reformátor.

140 éve talál-

a gőzhajót. - 95 esztendővel
ezelőtt
kezdődött
az 1848. évi szabadságharc.
295 éve kötötték
meg a 30 éves háborút
befejező
wesiiéliei
békét. 240 éve kezták fel

dödött

halt

1. Rákóczi
6.-án halt

460 éve, 1483 november

-

Schleiermacher

és Esch Jánost. 110 éve
az első rebszolgeszebedi-

István,

Komáromi

dító.
letett

vellesszebed-

éve, 1648 október
11.-én halt meg
György.
265 éve, 1678 október
meg

szü-

és mű-

a hallei
árvaház
345 éve, 1598 április 13.-án

ki a francia

1833-ban

7.-én

költő

Agoston,

adták

Voes

lelkész,

280 éve, 1663 március

-

Freneke

megalapítója.

ra

1838 január

335

I

éve

Rákóczi
kelt

Ferenc

a magyar

lásszabadságát
éve

fejeződött

5 éve tért

haza

biztosító
be

a

szebedségherce.

-

evangélikusok
első

az első
Felvidék

törvény.
világháború.
egy

része.

val-
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Evangélikus költőink.
A költő a nemzet prófétája. Nevezhették őket sokszor, sokan kaszakapakerülőknek,
mégis fontos eszközei ők Istennek a nemzet hordozásában, jövendőjének
alakításában.
Boldog örömmel vehetjük tudomásul, hogy Isten. a reformáció
óta
mennyi evangélikus költőt ajándékozott a magyarságnak.
Dezséry László
"Lélek s szabad nép" című nemrég
megjelent gyűjteménye
nyomán felsoroljuk
a jelesebbeket.
Ismerjük
meg s tartsuk számon őket. Mindegyiknek
a költészetéből
is adunk
egy kis kóstolót.

Tinódi Lantos Sebestyén. A baranyamegyei Tinódon
született
1505-10
között,
Jobbágy-szülőktől
származik,
Isten-adta
tehetsége azonban mégis hírnévre emeli. Vándor-dalesként
járja a nemesi házakat,
főkép a reformáció
híveiét. Hányatott
életét
Sárvárott
fejezte be. A reformáció
korának
e derék evangélikus
igrice is hadd szélallon
meg néhány sorban.
KAROL

\

Semmi
lél elmet
Az hit dolgában.

* * *
Erdősi-Sylveszter
János. Szinyérvárali
án
született
1504-ben. A krakói és wittenbergi
egyetetnen
tanult. Hazajöve Nádasdy Tamás
evangélikus
főúr birtokán
Sárvárott
telepedett meg. Nyomdát 'Iétesített
s elsőnek fordItotta
magyarra
1541-ben az újtestámentom több részét. Ö írta az első magyar
nyelvtant latinul. Élete végén a bécsi egyetemen tanárkodott.
Bibliafordítása
elé írta az alábbi szép
verset, amely azért is nevezetes,
mert az
első klasszikus
versmértékben
írt magyar
költemény.
AZ

MAGY AR

lV/PNEK.

PróFélák által szólt rigen néped az Isten,
Az kil igirl, imé oigre megadia
Fiál
Buzgó Iílekvel
szól mosl es néked
ez állal,
Kií hagya,
hogy hallgass,
hit hagya,
hogy 1. kövess
Néked
azirt ez lűn prólélád,
doclorod,
ez lűn
Mestered,
ez most es, melly et az Isten ada.
Ez próféla
szavál
hallgasd,
mert tiged az Isten
Elveszt,
és nyom os itt nem lehet az le neved.
Itt ez Írásban
szól mostann
es néked
ez által,
Hülre
hiri mind , hogy senki
ne mentse
magát,
Az, ki zsidóul
és görögül,
és vígre diákut
Szól vala rigen, szól néked az ill magyarúl :
Minden
nípnek
az ú nyeluinn,
hogy minden
az Isten
Törvényinn
íí ien,
minden
imádja
neuit,
Itt vagyon az rejlek hincs, ill vagyon az kifoly6
vtz,
III vagyon
az tudomány,
melly
örök iletel
dd.
Lelki kenyir
vagyon 'ill, mellyben
mikor isz el örökH
lisz, melly az mennvből
szálla,
halálra mene.
Az, ki teremt
tiged,
megtuilt ; örök ilelel
is dd
Ez szent által: nincs löbb bizodalmad
azlrt ,
Ennek
azirt szolgállj
mind enhor liszta
szüedvel
Ennek
mindenkor
tigy igaz áldozatot.
Tiged et ez hgzzá viszen, s nem hágy, mikor ígymond:
Boldogok,
eljövetek,
vesszetek
el, gonoszok.

* * *

CSASZAR

HADA

SAXONIABA.

••...
Idő vala akkor bolond vaksátba,
Nagy
tévelygés
vala a hil dolgába,
Luther
Márlan
hirdetni
kezdie
vala,
Az az' jó hit mind ezt kiál/ja
vala.
ők nem mulalának,
ők mínd eljárának

...

U

* * *
Farkas András. Lutherral
ismeretségben.
sőt barátságban
volt. 1531-ben a wittenbergi
egyetemre
is beiratkozott,
A magyar
verselés első úttörői
közé tartozik.
1538-ban
írt hosszú históriás énekéből idézzük a következő sorokat.
Hét

kapitányokat
köztük
emelének,
Bejövének
az
Magyarországban,
Kit. neuezneh
vala ;ó Pannóniának,
Mert im az kenyérnek
deákul
neve panis:
Apanisból
hiojále
jó Magyarországol
Bö Pannóniának,
bő henyerű
országnak.

ló

Azért
ez országot
mind nevezik
vala
Tejjel,
mézzel
folyó
az kövér
földnek,
Meri ő bővölködik
arannyal,
eziiett el,
Onnol,
vassal,
érccel,
sóval.
öreg barmokkal.
A Szerém
borával,
a Somogy
borával.
A Makra
borával,
a fel/öldi
jó borokkal.
A Duna vizi v el, a Tisza vizi v el,
Száva,
Dráva.
Szamos,
Maros
oizioel,
Erdőkkel,
mezőkkel,
szé p zsiros
füvekkel,
Juhokkal,
lovakkal,
likval, Óltuid al, disznó val,
Őket a nagy Lsten
i/l mint megs uillatá,
Mini a zsidó
"épet
Kánaán
földében.
De hogy hálravelék
Lsten megharagvék

sz eni
eriisen

Mi
De

vol/ak
nem

Azért
Mint

kápolnáinkban
a szent irásnak

parancsolalját,
őket veré.
éneklések.
volt prédikálása.

elües zt
sok monostorinkat,
Jeruzsálemben
az Salamon
eíé

templomát.

* * *
Batizi
községben

András.
született

A szatmármegyei
Batiz
a 16. század elején. Róla

49
is tudjuk, hogy tanult Wittenbergben
s jó
barátja volt Melanchtonnak.
Az ő ajánlátára került Perényi János ugocsai főispánhoz, kinek birtokán aztán szabadon hirdette
az evangéliumot.
Sokoldalú
ember. Lelkész,
költő,
zeneszerző,
énekíró.
Luther
Jövel
Szeritlélek Úristen kezdetű
énekkönyvünk 236. számú - énekét Batizi fordította
magyarra.
Közöljük
szép húsvéti énekét.
HUSVÉTI

INTROITUS.

Örülj és örvendezz,
keresztyének
Dicséret
Uristen
Tenéked!

gyülekezete,

Sem
Sem
Kik

nagy ural,
parasztot,
tisztekben

sem papot ki nem veszek,
sem semmi szerzetet,
igazán
el nem lépnek.

* * *
Szkárosi Horváth András. A reformáció
korszakának
legjelesebb pap-költője.
Tállyai
evangélikus
lelkész volt. Művésze a nyelvnek. Egyházi énekei erőteljesek.
Bátran szót
emel a sanyargatott
nép és a teljes magyar
függetlenség
érdekében.
Egyik
legszebb
énekének két - énekeskönyvünkben
is megtalálható
- versszaka
így hangzik:
VIGASZT

Mert az Jézus,
Dicséret
Uris/en

ki áldozék
Tenéked!

teérelled,

ótet igaz hitből,
Uris/en
Tenéked!

Udoözítő
Engedj

tiszta

sziunel ,

Krisztus,
Atya
Istennek
nékünk
tisztességre
való

szent
életet.

Fia,

téged
halált

szűz Máriának
fiának
az zsidóktul
szenvedtnek

Mindefl bűneinkért
szeneedtél
Azért
néked
mindenkor
hálát

Krisztus,
adunk.

Tarts

az

meg

minket,

Ur

Jézus,

igaz

lenni.

hitben.

Dévei Biró Mátyás. Közismert neve "magyar I,.uther", bizonnyal
nem véletlenül
ragadt rá. Római katolikus
szerzetes volt, de
a wittenbergi
egyetemen
1530-ban Luther
híve lesz. Hazajőve Kassán kezd prédikálni,
de az egri püspök parancsára
elfogják
és
Bécsbe viszik fogságba.
Kiszabadulva
Sárvárott is megfordul.
Majd Perényi
Péter
udvari papja lesz. Jeles egyéniség.
Tanult,
bátor, jó magyar. Hittan-, sőt ábécéskönyvet is írt. Valószinűleg
Debrecenben
halt
meg. Egyetlen
versének
néhány sora így
hangzik:
IGAZ

HIT

ALT AL VALó
MóDJARóL.

tJDVöztJUSNEK

Az hit nélkül
senki
sem üdvözülhet,
Mint a virág nap nélkül
nem zöldülhet,
Vétkéból
ki senki
sem feselhet,
Orvosságot
Krisztusban
ki nem lelhet.
Jaj

azoknak,

kik

szinnel

Nagy Bánkai Mátyás. Életéről mindöszsze annyit tudunk,
hogy Nagyszombatban
élt és a 16. század közepe
tájárt
munkálkodott.
Hitéért már fiatal korában
fogságot szenvedett.
Erős magyarságú
evangéIiomi hitéhez
azonban
híven ragaszkodik.
Több verset írt. Egyikből
idézünk néhány
sort.
A NYOMORUSAGOKBAN

* * *

AZ

Akármint
halásszon
az ördög utánad,
Az ő tagjaiban
dühösködik
rajtad .•
Mind tőrrel,
fegyverrel
siessen
utánad,
Ha Krisztushan
bízol, neked az sem árthat.

* * *

Mert téged illet mind en lisztség
Uristen,
Ki halollaidból
feltámadtál,
kegyelmes
Király.
Hiszünk
És nagy

keresztyének,

ÉNEK.

Semmit
ne bánkódjál.
Krisztus
szent serege,
Mert nem árthat 'néked senki gyülölsege,
Noha
ez világnak
rajtad
dühössége,
Nem hagy téged
szégyenbe
Krisztus
ólelsége.

Feltámadoll,
mint
megmondta.
Dicséret
Uristen
Tenéked!
Kérjük
Dicséret

ALÓ

VALÓ

VIGASZTALASRóL.

Mi keresztyének
emlékezzünk,
Ha ily logságba
bévelleténdünk,
Hogy az Istentől
azért ledde/ünk,
Hitetlenekkel,
hogy eIne
vesszünk.
Azért
sanyargat
Hogy megismerjük
És kárhoztassuk
Segítségül
hivjuk

az

lsten
minhet ,
lene búneinket,
emberségünket,
Istenünket.

* * *

,
Huszár Gáj. A reformáció
kerszakának
egyik legjelesebb
lelkésze. Hányatott
életet
élt. Oláh Miklós püspök üldözése elől Magyaróvárra
menekült.
Később Kassa hívta
meg lelkészének.
Debrecenben,
Komáromban, Komjátiban
is működött.
Pápán halt
meg. Neki volt hazánkban
az első vándornyomdája.
Saját műveit maga nyomta
és
árulta.
Leghíresebb
alkotása
1562-ben ki.
adott énekeskönyve.
Énekeit széltében 'énekelték. Énekeskönyvünk
287. és 288. éneke
az ő gyűjteményéből
való. Tőle való az
alábbi ének-rész
is:

4
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KÖNYÖRGÉS

ISTEN

SZENTLELKÉHEZ.

Ai

Óh, Szentlélek,
árváknak
kegyelmes
alyja,
Sugény
gyarló
bűnösöknek
bálorilója,
Hitükben
elestehnek
erős gyámola,
És az
gyenge
hiföknek
csak t e vagy táplálója.
ő

Te vagy az mi lelkünknek
édes vendége,
Az mi szomorú
szívünknek
igaz öröme,
Lelki
háborúinknak
csend esííői e,
Az örök életnek
bennünk
csak te vagy elkezdője.

* * *

Szepetneki János. A Szamos-rnentéről
való, szegénysorsból
származó
papi ember
volt. Bánatos versekben ostorozza
az álnok
világot. A 16. század közepén
élt. Lássuk
egyik hosszabb költernényének
néhány sorát:
BATORlTAS

HALAL

* * *

Pap Benedek. Kassai kereskedő,
vagy
iparos. Keveset tudunk
róla. De verseiból
tisztán
cseng a reformáció
hangja.
Mint
alábbi néhány sora is mutatja.
HlVASA

ISTENNEK.

Nálad
néllriil,
Uram,
semmik
vagyunk,
Fiad nélkül
kárhozat
a mi dolgunk,
Lelked
nélkül
tévelygés
a mi ú/unk.
Kelj
Sunt
Szent

lel immár,
Uram lsten,' segélj
mínkeí ,
igéddel
gyarapilsd
mi hitünket.
lelkeddel
vezéreljed
éííiinh et,

Dühösségét
vedd
el már
Szakaszd
el már kötelél
Kegyelmesen
légy biróvá

az ördögnek.
inségünknek.
az örök
életnek,

* * *

Sztárai Mihály. A somogymegyei
Sztára
községben
született
a XVI. század legelején. A páduai egyetemen
tanult. Szerzetesnek készült. 1528 körül azonban evangélikus
lelkész lett. Főkép Dunántúlon
működött.
Egymaga
több mint 120 gyülekezetet
alapított. Kemény hitvitázó
és énekköltő.
1580
körül
halt meg, mint pápai lelkész. Énekes
könyvünk 5. számú éneke is tőle való. Itt
pedig a 74. zsoltárról
írt énekét közöljük.
LXXIV.
Sok inségünkben
Meri parancsoltad.
.
Tudjuk,
Meri

hogy
nem

hozzád
hogy

Psalmus.
kiáltunk.
lelséges
megkeressünk
az

méí ttin mi bűneínhért

tisz/eltünk,

s61

atviiinh , mi vélünk
hogy téged ők ne",

öswe
ellened
vélkezlek.
ismerlek,
téged nem ti Stteltek,

Reád
maradíunh , mert mindeneklől
mi elhagyal/unk,
Az ellenség lől ostromoltalIunk,
naponkénl
rontottunk,
lgéret edből,
Sun/
liad

Ne hadd,
Kik tiszta

Végy
Hogy

le sunt
igédből
téged
által néked
könyörgünk,

/ekin/sd
szivból

meg igéreledel
mostan
dicsérik

megismertünk,
légy kegyelmes
nékünk.
és a le népedet,
az te szent
navedel.

ki immáran
ez nagy inségből,
ez idegen kézből.
te sz ent neved
magasztaltassék
mí nemzetségünk/ől.

Sok hálát
Te sunt

adunk mint Islenünknek
Fiadnak
és vigaszta ló

és mi teremtőnknek,
Szentlélek
Istennek.

ELLEN.

Odamegyek,
az hová parancsolod,
Avagy
tűzre,
avagy
vízre
akarod,
Vagy legyverre,
/ömlöcre
te akarod,
Leeyen,
Uram.
Isten,
valamint
te akarod.

SEGITSÉGVL

T1li

Azért,

Uris len!
mi szükségiinhben,

íe megnertél

ingerlettiii:

le

minhet,

szent
leldgedet.

* * *
Bornemisza Péter. 1835 febr. 22-én született Pesten. Föúri családból
való. Egyik
legsokoldalúbb,
legmunkásabb
költö.
Az
újabb egyháztörténeti
kutatások
fényében
immár teljes világossággal
áll előttünk
hatalmas egyénisége.
Balassa Bálint édesanyjának pártfogolt ja és udvari papja. Később
más Iőúri udvarban is prédikál. Nagy ellenfele Oláh Miklós rom. kat. püspöknek.
Hitéért börtönt
is szenvedett.
Szám os könyvet írt. Posztillát
és énekeskönyvet
is. Énekeskönyvünkben
két éneke található. Egyik
így hangzik:
Emlékezzél,
mi történék.
Uram, mi rajtunk.
És tekin/sd
meg, mílv nagy it/en a mi siralmunk:
Ostrodat
vonta
reánk
a mi nagy bűnünk,
Azért
hozzád
kiáltani
mi meg nem szűnünk.
Ezer inség
Keserűség,

környékezi
a mi lelkünket,
bánat fojtja. a mi szívünket:

Az Ur vetett
Mer/ Istennek

ime minket
naey árvaságra,
nem a"karánk térni útjára.

Könnyhullatás
között
esszük
most a kenyeret,
Mert löldünkön
meg nem szántuk
a szegénvehet:
SzenvedóktőI
szemeinket
el/ordítottuk,
Azért
lsten
haragját
moet rajtunk
hordozzuk.
Eltávozott
már mitölünk
a mi örömünk,
Vigasztalás
nélkül vagyon
most a mi szívünk.
Ezért
s;zükség könyörögnünk
most
sziintelenűl,
Az irgalmas
lsten
rajtunk
mig megkönyörül.
Bizodalmunk
vagyon
benned,
Felséges
lsten,
Mert megmaradsz
mindörökké
igéretidben:
Kérünk
téged,
térítsd
hozzád
a mi szívünket,
Hogy
elnyerjük
irgalmadból
üdvöss4günket.

* * *

5l
Mihály utóda a
laskói
lelkész-állásban.
Jellegzetes
papköltője a reformáció .korának. Ide iktat juk
egyik versének négy szakaszát.
Szerémi

JlJés. Szt árai

CANTIO
Emlékezzél
Hálaadatlan

meg, te
te soha

lám meg nem
hal/a,
igazán

reggel énekölni
hezdneh,
el nem feledkeznek.

fárad
eljár

soha szollásában,
minden
dolgában.

Még éjfékor
hozzája
serken
a szép
énekléshez,
Keresztyén
ember tennen magadat te is szab ly ad ehhez.

* * *
Lakatos Péter. Csak annyit tudunk róla,
hogy hitéért halálra ítélték. Búcsúzó énekének 5 sora is ezt bizonyítja.
HALALRAiTÉLT
Fejem
Mert

b

BUCSUZóÉNEKE.

lehajtom
és ejtem
közel
látom
éltemet

lábamhoz,
halálhoz.

Artatlan
fejem
és tiszta
életem,
Mártiromságot,
halált
kell sz enuednem,
Vigadj!
Oruend ezzl
Ne rettegj
én lelkeml

l-

i

* * *

reik

rt:

1550-ben, vagy 51-ben született Kékkőn, Dévényben, vagy Somogyban. ösi, híres várvédő katona család sarja.
Szülei az evangélikus egyház neves pártfogói. Édesanyja' Sulyok Anna Bornemisza
Péternek is pártfogója volt. Balassi Bálint
igen hányatott életet élt. Nyugtalan vére
szűntelen hajtotta. Később Lengyelországba
bújdosik, Hazatérte után ismét katonáskodik. Esztergom váránál
megsebesülve 1594ben halt meg. A régi magyarság legnevesebb költője.' Versei ma is pompás zamatúak. 'Katona-énekei, vallásos versei mindmegannyi gyöngyszem ek. Lássunk belőle
egy kis szemelvényt. Énekeskönyvünkben
is van 3 éneke: 316, 365, 425.
Bal/asi

Anyámnak
méhében
búnben
logantattam,
Melyből
noha tőled tumosogottattam:
De gyarlón
marad tam,
Es annakutánna
visszatánlorod
tam.

ADJ

MAR

BUJDOSÓ

ÉNEK.

erdő harmatát,
csizmám
nyomát,
lepi be a tél,
lepi be a tél ..•

Messzire
bújdosom,
Hazámat
itt hagyom,
Isten
vezérli dolgom,
Isten
vezérli
dolgom

...

CSENDESSÉGET.
Jóvoltod
változást,
Gazdagságod
fogyást
Érezhet-é?
Engem nagy hatalmad
Mint régen sokakat,
Ébres zthet-é Z

Ad; már csendességet,
Lelki
békességet,
Mennybéli
Ur!
Bújdosó
elmémet,
Óvd bútól
éltemet,
Kií sok kín fúr.

Sok ideje
immár,
Nem kell kételkednem
Hogy
lelkem
szomjan
vár,De
jót cselekednem,
Mentségére:
Igéd szerént:
(jriúI,
ne hagyd,
ébreszd,
Megadod
kedvesen,
':
Haragad
ne gerjeszd,
Mit ígérsz' kegyesen,·
Veszteségére.
Hitem sz erént,
Nem kicsiny
munhúval,
fiad
halálával
Váltottál'
meg',
Kinek ..érdeméért
Most is szükségemet
Teljesítsd
meg.

Nyisd
f~l hát . ';arod~ak,
Szeniséges
markod nok
Bú tárházát:
Add
meg életemnek.
Nyomorult
fejemnek
Letört
szárnyát.

Irgalmad
nagysága,
Nem vélkünk
rútsága,
Feljebb
való:
Mert az jó,· végtelen:
De bűnünk
éktelen,
S romlást valló.

Repülvén
áldjalak,
Téged
imádjalak
Vétek
nélkül,
Kit jól gyakoroiván,
Haljak
meg, nyugodoár:
Bú s kín nélkül.

,

* * *

Bálint.

Zöld
Piros
Hóval
Hóval

ÉNEK.

PULCHRA.

gyarló
ember,
az te Istenedről,
ne légy az ő jóvoltáról.

Lám a madarak,
mely igen
Az míre őket Isten
teremté,
Az fülemile
Mint Isten

BtJNBANó

Rimay JánOS. 1573-ban született, módos,
felvidéki családban. Gazdálkodott és a politikai életben is tevékenykedett. Bocskay
Istvánnak is volt követe Konstantinápolyban, Balassi Bálint jó barátja. Istenes versein érződött is Balassi Bálint hatása. 1631ben, halt meg Dévényvárában. Énekeskönyvünkben is van két gyönyörű
éneke. A 292.
és 329. Nagyon szép az itt közölt ének is,
EGY

KATONA

ÉNEKE.

Katonák
hadnagya,
Istennek
jobbkarja,
Kit ő sz eret , annak vagyon
éles kardja,
Segíti,
építi,
véle s nem hagyja.
Ezt dob, trombitaszó
mindenkor
vidi/ja,
Az ellenség
ellen
örömmel
indítja,
Kop]« rontásra
karját
uast agií ia.
Roppanásl,
sikoltási,
lövést semminek
oél,
Megbátorodván
ő Istenében,
nem fél,
A sok pogány
vérének
szagával
ugyan
él.
Halál, sem kin, s rabság ill nem lart6.tatja.
Krisztusát
mert ez nép szidja s kárhoztatja.
Ví szívből,
mert mennyből
Isten
biztatja.

4'"

KESEREDETT

Éhés
diadalom,
szíve
buzog s örül,
Forgódnak
mellette
baráti
mindkörül,
Segíti
Islene,
meri rajla
könyörül.
Véres
fegyverével,
kinyitott
sebével
Hazatér,
örvendez
jó híre nevével,
Nem gondolván
semmit
sebe sérelmével.
Kedves
Istenét
Hazája

Szenvedjed
békével
szomorúságidal,
Mert az mennyei
Úr tudja fájdalmidat,
Terjesszed
eleibe ügyedel,
s ó ebben
Megsegit
keresztedben,

Urislenl,
közöttünk
maradjon,
szép ősszel
bennünket
megáldjon,
és telet nékünk
Jrnünk
adjon.

* '" *

* * *

Magyari István. Sárvári lelkész. Életéről
meglehetősen keveset tudunk. Pedig hatalmas egyéniség. Pázmány Péterre is sikerrel mérte hitvitázó fringiáját. Meggyőződése volt, hogy a magyarságet
csak a tiszta
evangélium tarthatja meg. Kora egyházi
eseményeiben vezető szerepet vitt. Egyik
érieke íme így hangzik.

on

JtZUs

KRISZTUS.

Öh, Jézus
Kriszlus,
Istenneh
szent fia,
AIya
Islennek
vagy szép ábrázalja,
tielel
nekem
kinek s zolgálatja,
szerzett
Tekinls
Ki sok
Telómtól

jóvo/la.

meg engem,
mely nyavalyás
vagyok,
bűnökkel
megsebhetve
vagyok,
fogva talpig bűnös vagyok, de le fiad

V égre kikkel
nézled
az keresztfára
lelt
Nyavalyás
lolvajl,
ki melletted
függött,
Te szent
országodért
szép
könyörgést

csókokkal.

is tött

neked

esed eziitt .
Íme, sok bűnöm pokolra
kárhoztal,
Engem
sok véthem
örök tűzz el ronthat,
;Senki náladnál
löbb nem oltalmazhat,
életet

1770-ben. A
soproni iskolában tanult. Itt bontakozott ki
költői hajlandósága. 1790-ben ő alapította
a soproni líceumban ma is működő Magyar
Társaságot. Ez volt az első ilyen irodalmi
önképzőkör Magyarországon. Külföldön is
tanult.
Kővágóőrsi,
nemesdömölki
lelkészkedése után 1812-ben a dunántúli kerület püspöke lett. Berzsenyi, Kazinczy jó barátja. Munkássága sokoldalu. Kerának szinte
minden tudományos, irodalmi megmozdulásában része van. 1846-ban halt meg. Énekeskönyvünkben
66 éneke, illetve fordítása
van. Közülük való az alábbi is:

nem adhat.

A Krisztust
magaeztaliátok,
Akii
küldött
jó Alyálok.
O az, kil fejünknek
vallanunk,
Néki
élünk,
néki halunk.
Szenlléleknek
Aki nékünk
Az Úr lelke
Néki élünk,

Kata Szidónia. Szintén felvidéki

születésii. 1664-ben lát napvilágot buzgó
evangélikus család sarjaként. A kuruc szabadságharc
hősi korának neves költönöje.
Önálló költői alkotása mellett azzal is nagy
szolgálatot tett, hogya külföldi egyházi irodalom több neves termékét magyarra fordította. Énekeskönyvünk 382. éneke tőle való.
Ugyancsak az alanti ének is.

áldást zengjünk,
bölcs vezérünk,
hív gyámolunk,
néki halunk.

Örvendj
lelkem,
harsogjatok,
Vígadozó
szent szózatok,
Szent, szent, sz eni a mi Istenünk,
Tóle van éltünk,
mindenünk.

* * *
Petrőczy

Szeritandrá-

Imádjálok
Islenünket,
Aki adta mindenünket,
Atyánk
ó, benne vigadunk,
Néki élünk,
néki halunk.

esküvéssel.

ts kikkel
nézéd
az bűnös Magdolnát,
Ki hozzád
térvén
fereszlé
lábodal,
Könnyhullatással,
s hajával
azokal
megtbrlé

Kis János. A sopronmegyei
son született jobbágy szülöktöl

vagyok.

Szép

szemeiddel
lekints
rám, m.ly.kkd
Szegény
tagadó
Péterre
tekinlel,
Ki téged, Urál tagad a beszéddel,
nagy

••.

Ki lehelne
vajjon
oly igaz barátod,
Kinek
jelenlhelnéd
te titkos
bánatod,
Azt nem találhatod,
magadal
fogyatod,
Fájdalmidat
jajgatod.

életneh
ezl valaki
nem vallja,
s jó nevét az szívből
utál] a,
oltalmát
mínd nem jónak
tartja,

Kérjük
az
Bó nyárral,
Víg lavaszi

SZlVEM

Keseredett
sziuem itntruir mihez bizol,
Szomorúságidban
kihez
folyamodol,
Nincsen ez világon,
ki tanácsol
adjon,
Avagy
megvigaszlaljon.

* * *
A kemenesaljai Egyházashetvén
született. Régi hires család
sarja. O is a soproni líceumban tanult és
Kis János Magyar Társaságában próbálta ki
költői szárnyait. A gazdálkodás mellett szívesen verseit. Nem gondolta, hogy a legnagyobb magyar ódaköltő lesz belőle. 1836·
ban halt meg. Egyik Ieggyönyörűbb
költeménye az alábbi.
Berzsenyi

Dániel.

FOHASZKODAS.
Isten!
Csak
Léted
Nap,

kit a bölcs lángesze
lel nem
titkon
érző lelke óhajtva
sejt:
világit,
mint az égő
de szemünk
bele nem tekinthet.

A legmagasb
menny s
Melyek
körülted
rendre
A láthatatlan
iérgeh, a
Bölcs
kezeid
remekelt

ér,

Oly sok küzdés
után
Örvény s hullám
közül
Segélni part lelé
Egy csillag sem derül.
Ki sziuet
alkotál
S belé érzelmeket,

éter Uraniat,
keringenek,
te
csudái.

Szeretni
Hazát

lángolőn
és

nemzetel

,

Kínek
hatalma
szab
Törvényeket
határt!
Öh, népek Istene!
Küldj
egy r eménysugtirt

!

:;: * *
Petőfi Sándor. Mindössze
26 évet élt.
Mégis
a magyar irodalom királya. Egyszerű családból
származott.
Apja mészáros
legény, anyja cselédleány.
Kiskőrösön
született 1823. január l.-én. Sokat szenvedett.
Több helyen tanult. -Szinte az egész országot bej árta. A 48-as szabadság
forradalom
leglelkesebb
alakja. Annak megindításaban
a Talpra magyarral
nagy része volt. Amit
a szabadságról
dalolt, azt cselekedetben
is
megbizonyította.
Katona lett Bern seregében. 1849. június 31.-én a fehéregyházi
csatában hősi halált halt. Minden verse egy-egy
örökértékű
drága gyöngye
a magyar
irodalomnak.
ö

Te hoztad
e nagy Minden ezer nemet
A semmiségből,
a Te szemöldököd
Ronthal
s teremthet
száz világot,
S nagy idők lolyamit
kiméri.

Té d eg dicsőít a Zenith
és Nadir.
A szél vészek
bús harca, az égi láng
Villáma,
harma/csepp,
virágszál,
Hirdeti
nagy kezed
alkotásit.
Buzgón
l eomlom
szined
elöli.
dics'ot
MaNan,
ha lelkem
záraíból
kikél,
S hozzád közelb iárulhut.ahhor
Ami után eped,
ott eléri.
Addig
letörlöm
könnyeimet,
s megyek
Rendeltetésem
pályalutásain,
A jobb s nemesb
lelkeknek
útján,
Merre erőm s inaim vihetnek.
Bizton
tekintem
mély sírom éjjelét!
Zordon.
de Ó. nem lehet az gonosz,
,'""('TI
a te munkád:
ott is elszórt
Csontjaimat
kezeid
takarják.

* * *
Dukai Takács Judith. Berzsenyi
rokona.
A nagy költő írásai nagy hatással voltak rá,
Versei kedves, családias hangulatúak.
Igy ír:

A

MAGY AR OK

ISTENE.

Félre hisl elhűeh,
akik mostan
is még
Kérelkedni
tudtok
a jövő
lel ett,
Kik nem hiszitek,
hogy egy erős Istenség
Őrzi gondosan
a magyar nemzetet!
ÉI a magyarak
Atölelve
tartja
Midőn minket
Ostromolt
vak

Istene,
hazánkat
atyai keze,
annyi ellenséges
század
dühhel:
ő uéd elmez elt ,

Az idők,
a népek
éktelen
viharja
El/ujt
volna minket,
mint egy porszemet ,
De ö szent palástja
szárnyát
ránk takar/a
S tombolt
a vihar, d e csak lejiink
feleli.
A magyar

Mi az ember?
Egy kinyilt
rózsaszál,
A viritó
kornak
tündéres
kertjében:
Addig
virít, míg tövisre
talál:
S elhervad
éltének
legszebb
idejében.

* * *

d

és
ki
tigI

Bajza József. A gyöngyösmegyei
Szücsi
községben
született
1804-ben. Az első magyar európai szabású irodalmár.
Petőfi előfutára. Kerának
nemcsak
irodalmi,
hanem
politikai mozgalmaiból
is derekasan kivette
a részét. Széchenyinek
és Kossuthnak
egyformán munkatársa
volt. 1858-ban halt meg.
Egyik legszebb
költernényét
itt közöliük:
SóHAJTAS.
Multudbtrn nincs öröm,
Jővódben
nincs remény.
Hanyatló
szép
hazám!
Miattad
uérz em én.

Miallad
zeng panaszt
S örök bút énekem:
Sötét lelhőd
alatt
Ez élet gyász nekem.

nemzetnek
volt nagy és sok vétke,
már átsz enoedt e ó,
De ~rénye
is vollés
jutalmat
érte
Még nem nyert ...
jutalma
lesz majd a jövő.

S büntetéseit

* * *

Kerényi Frigyes. Eperjesi családból származott. Jó barátja Petőfinek.
A szabadságharc leveretése után nem tudott beletörődni
a leigázott
magyar életbe, hanem kivándorolt Amerikába.
Ott halt meg 30 éves korában, 1852-ben. Egyik kisebb verse az alábbi.
KERESZTEUJ.
Hogy üdvözüljön
egykoron,
Ha gyermek
született,
Templomban
rá békés kezek
Hullatnak
sz enl vizet:
Hogy sorsa egykor
üdv
Ha nemzet
születik,
Csatákban,
hajh, harcos
Vérrel keresztelik.

* * *

legyen,
kezek

54
Székács József. Orosházán született 1809ben. Budapesti lelkész, majd bányakerületl
püspök. Később az "Ország papja". Tagja
volt a Tudományos Akadémiának és a Kisfaludi Társaságnak. Ö alapította gyámintézetünket. Enekeskönyvünkben
8 énekét találhatjuk. Költeményt is többet írt. Ezek
közül való. az .alábbi is.
FOHASZ

A

BUDAPESTI

öZöNViZ

NAPJAI

UTAN.

.'!faradj reményünk,
óh, világok alyja,
Légy'őrünk,
oéríűnh , te légy mind eniinh ,
Néked. ezentelitik
megértő
kebellel
Siral";ak
hangján
árva él etiinh .
Tedd
a csapást
áldássá
a múlóból
Fejt s ;"ulhalatIanl,
I~jls enyhet akinokból,
S add, hogy "evés éveknek
veszlesége
Évszázadoknak
legyen
nyeresége!

* * *
Gregúss Agost. Ú25-ben született Eperjesen. Tanárernber.
Mint honvéd vett részt
a- szabadságharcban.
Annak leveretése után
az alföldi tanyákon bujdosik. Elfogták s
fogságot is szenved. Főkép külföldi nagyságok műveinek a fordításában tűnt ki. Később pesti Tudomány Egyetem tanára is
lett. Verset is írt. Ime néhány sor:
Farkasilag
bánván egymással
a gyönge halandók:
Sziuök
nincs e helyén,
vagy fejök összezavart?
Párhuzamos
teslvérszivés lej lelki körünkben.
Épen, vagy betegen,
mindig
együll
haladók!
Sziomeleg
és lejfény
szabadít
lel a löldi bilincsbő/,
Amde
homály
és lagy
szennyes
igába feszít.
Lst eni lángra gyullasd
sziuedet,
l eiedet :
Aki sz eret, bölcsebb:
és aki bölcs szeretiibb,

*

*

*

Gyóri Vilmos. Győrben született 1838ban. Orosházi; majd budapesti lelkész. Szintén műfordító. 1885-ben halt meg. Énekeskönyvünkben 6 éneke van. Szép vallásos
verse az alábbi is.
PICS6SÉGA MAGASSAG
ISTENÉNEK.
Hogyan
nevezze/ek,
halalmas
lsten,
Világosságnak
alyja,
Istenem?
Mindazi,
mi áldás löldi
életemben,
Minda,zl csupán neked köszönhefem,
Tetőled
száll alá mind en ajándék,
Hozzád
vezessen
mínd en óhai, szándék:
Zengjen
ma ajkimon
a hálaének:
Dicsöség
a magasság
Istenének!
Te vagy, szenl
kezeddel
őrzesz
engem,
Ha rámborul
a rémes
éjhomály:
Midőn a csendes
nyugovást
eseng em,
Te vagy,
ki védkarral
mell et t em áll:
Az enyhe
álmot amidőn
óhajlom,
Fejem párnámra
nem rettegoe
hajtom,
Tudom,
hogy tőlem éj nem zár el téged,
Dicsöség
a magasság
lstenéneh,

* * *

Gyurétz
Ferenc. 1841-ben született
a
sopronmegyei
Alsóbükön. Élete azt példázza, hogy alacsony sorsból is támadhat
nagy ember. örszigeti, bel edi lelkészkedése
után Pápára került s itt válasszak meg a
Dunántúli kerület püspökéve. 1925-ben halt
meg. Énekeskönyvünkben 10 énekét találjuk. Ezek közül való az alábbi is.
Sárgal
a lomb,
leheroadott
A mező
virága,
A hit áradt természet
már
Téli álmál várja.
Az őszi szél amerre leng
Megzörren
a levél,
S azt suttogja,
midón
lehull:
Meghal
mind,
ami
él .
Az enyészet
duló keze
Lever
és eltemet
Százados
lát, gyönge
bimóót,
Aggol
és gyermeket._
Mulandó
itt alant mínd en,
Öröm és a bánat: A halalom
Uram csak tenálad,
Engemet
is az időnek
Gyors
folyama
ragad.
S egykor, mi most vonz,
Tölem
mind
elmarad.
Tudom,

hogy a halál
h eriilh eí em,
Oh, hogy áldva érjek
Segélj
jó Istenem.

• örök

41.1,

kecsegt et,

ré uét

Ki nem

oda,

Add,
a hitnek
gyümölcseil
H ord ja éltem
lája,
S az igazság
s a ezeretet
Legyen
koronája.

ha jőn az ősz: a vénkor,
is szép lesz napom.
Ösziilt fővel
is szent
neved
Boldogan
áldhaiom,
Majd

Off

:;. * *
Csengey Gusztáv. Komáromban született 1842-ben. Lelkészi képesítése is volt,
azonban mégis tanári szolgálatra lépett.
Ig-en nagy irodalmi munkásságot fejtett ki.
Sok ujságnak munkatársa volt. Később az
eperjesi kollégium tanára lett. Lássunk tőle
egy kis szemelvényt:
AZ

S a régi

6Sl

VAR.

ellen
nem I ogvott
el,
Nem is béhiilt
ki, s nem leled,
Lappongoa
vár az alkalomra
S gyülekszik
újra ellened,
Hal/od?
morajlik ...
zúg hadától
Köröskörül,
a nagy határ,
Hal/od?
...
Sikolt
a jajkiáltás,
Kondul
a vész harangja
már.

Föl! Föl! hisz áll a régi vár,
Hisz
befogadhat
ó fala,
Hol a hívő nép annyi
tagja
Hajdanla
egy család
vala,
Még egyesülhetsz
új erővel
..
Jauítsd
ki megrongált
falát,
Kövesd
a küzdő,
hős apákal
S lesz újra ,g" szío,
egy család,
Fogadj
be sz ent úgyünk
Sion] a,
Légy újra védő otthonunhl
Lobogjon
oltárod
s zenl lángja,
Hol hittel,
tettei
áldozzunk,
S példánkan
késő unvkánk
majd
Aldozni,
hinni megtanul ...
Oh, .zendülj,
zendül,
régi jelszó:
••Erős várunk
nekünk
az Úr!"

* * *
Gyóni Géza. 1884-ben született
Győnon.
Apja evangélikus lelkész volt. Géza is teoló
gus lett. Később azonban hajlama az ujságírói pályára vonzotta. A világháború leghíresebb költője. Orosz fogságban halt meg.
Hamvai hazaszállításával
a nemzet adós
Egyik legszebb verse a következő:
MAGY AR
Lángoló
Lengyel
Ldtlak-.

vörös ben
hegyek
orma.
még egyszer

Szülőialum
tornya?
Kinyílik-e
még rám
Egy kis ablak szárnya?
Meglátom-e
magam
Egy szelid
szempp;ba?
Vigye a levelem
Búgó galamb
szárnya,
Az én édesemnek
Szép Magyarországba.
Mondja
el fenszóval:
Semmi bajom nincsen.
Mondja
el halkabban:
Megs'zakad
a szivem.

KATDNAK

Viszi már levelem
Búgó galamb szárnya,
Hozza is a választ
Kílenced nopjára,
Esli harangszókor
Talpig hóí ehérben
Gyönyörű
Imádkozik

virágszál
értem.

* * *1881-ben

született
felvidéki nemes családból. Költői mestere,
Torkos László volt. Férje tábornok. Leghíresebb verse, amelynek első versszakát
Himnuszként énekeljük:
Elemérné.

HITVALLAS.
Hiszek
Hiszek
Hiszek

egy Istenben,
hiszek
egy hazában,
egy isteni örök igazságban.
Magyarország
feltámadásában.

* * *

5ZERETET.
Ha szólnék
nyelvükön
Emberek
sangyaloknak
S bennem
Q
szeret et
Lángjai
nem l obognan .
Olyanna
[ef/em
én,És ékes szó x at om
M int zengő
érr
csupán
ts pengő ombalon-

5 tudnék
litkol.
s jövőt
Ils mínden
bblcsességet,
Hogy let lognam vele'
A kezedet
és végei,
5 bár voina hegyekel
Mozdítá
nagy hitem,
Szeretet, nélküled
Nem volnék
semmi sem.

* * *
Lészlá. Készegen született 1839ben. Első verse 15 éves korában jelent meg.
S még száz éves korában is írt verset.
Nagyon sok kedves költeménye maradt.
Ilyen az alábbi:
Torkos

ZENG

DALA.

Mondja
el íenseócaiEdei haraszton
Édes-csöndes
álmái
Fegyverben
uírrasrtom,
Mondja
el halkabban:
Esti harangszó kor
Imádkozzon
értem.

Járha/ok
már, pajtás,
Térdig
piros vérben:
Az én édes párom
. Imádkozik
értem.
Vissza
is imádkoz
Az ég meghallgatja:
Ha nem karácsonvra.
Yírágoaeúrnapro,

Pappváry

55
Sénthe
Károly.
Kecskeméten
született
1840·berJ. Több helyen lelkészkedett, végül
Sárszentlörinc
pásztora lett. Egyházi énekirodalmunk egyik jelese. Dunántúli énekeskönyvünkben tőle találunk legtöbb éneket.
Szám szerint 153-at. Egyiknek két versszaka
igy hangzik:

AZ

ÉNl:.K

Zeng az ének,
cseng az énlJk
Sz ent lalak köz/ ég lelé.
Buzgó hívek ajka zengi
.lfliod.n jlUOg;<1 Istene,
Lépj b e. iép] bet 1m kitó.ja
A s zent
hajlék
«itoü,
Hajtsd
",eg térded;
nyi."
meg
ls/en lelke lakik itt.

ajkad.

* * *
1869-ben Nagyvelegen
született. Teológiai tanár előbb Pozsonyban,
aztán Sopronban. 1935-ben a dunáninneni
kerület püspöke lett. Több tudományos és
hitbuzgalmi műve jelent meg. Énekeskönyvünk 11 énekét, illetve fordítását őrzi. Ezek
egyikének két versszaka így hangzik:
Kov;ics

Sándor.

Te vagy

reményem
sziklaszála,
Erősségem,
én Istenem!
Derits
lényt
rám, boríts
homályba:
Bizom tebenned
szüntelen,
Kiterjeszted
szárnyad
fölölfem,
Ha keblem
lépi fájdalom,
Te vagy velem mínden
örömben,
Te vagy fénylő
tűzoszlopom.
Oh, légy <lelem küzdelmeim
Erőnek
lelke,
légy velem!
Sikernek
harma/ával
öntözd
Munkámat,
édes Islenem!
Hozzád
sóhajt,
aki erőtlen,
Segélyül
hívja sz ent neved,
Hiv gyámolom
nehéz
időkben,
Ne hagyj el örök szeretet l

* * *

közt,

56
Reményik Sándor. 1890-ben született Kolozsvárott. Az elszakított magyarság áldott
tollú költője. Legelső verseskötetét Végvári
költői néven írta. Utána 7 verses kötete
jelent meg. Erdély egy része hazatérésének
nem tudott teljes szívvel örülni, mert szűkebb körű hazáj ának két részre szakítása
szinte elviselhetetlen fájdalmat okozott neki.
Ez okozta korai halálát is. Egyházunknak
Balassa óta nincs hozzáfogható istenes költője. Egyik leggyönyörűbb
verse az alábbi:
KEGYELEM.
Először
sirsz,
Azután
álkozódsz,
Aztán
imádkozol.
Aztán
megfeszíted
Körömszakadtig
maradék
erőd.
Akarsz,
Eget ostromló
akarattal,
S a l eh et etl enség konok falán
Zúzod
véresre
koponyád.
Azután
elalélsz;
S ha újra eszmélsz.
mínd ent utra kezdesz.
Utoljára
is tompa kábulattai
Szótla'}ul,
gondolattalanul
Mondod magadnak:
míndegv,
mindhiába:
A bún, a betegség,
a nyomorúság,
A mindennopí
sziirnyű
szürkeség
Tbmíőcéből
nincsen,
nincsen menekvés!
Sakkor
magától
megnyílik
az ég,
Mely nem tárult ki átokra,
imára,
Erő, akarat, kétségbeesés,
Bún-bánat
hasztalanul
ostromolják.
Akkor
megnyílik
magától
az ég,
Egy pici csillag sétál szembe
véled,
S olyan közel jön, s zé pen mosolyogva,
Hogy azt hiszed:
a ienyeredbe
hull,
Akkor - magától - szúnik
a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitul,
Akkor - magától - éled a remény.
Alomfáidnak
minden
aranyágán
Csak úgy magától
friss gyümölcs
terem.
Ez

a magától:

Aztán
bemegyek
egy tant er embe,
Hol emberfiókák
dideregnek
S a kezdet áll majd zord-kevélyen.
Hideg szemétől
mindnyájunk
reszket.
De a reszkefésból
csevegés
lesz,
~ csevegésból
mosoly,
nevelés
S mikor elindulnak
hazalelé
majd,
Csalódva
kérdik:
Ennyi
az egész?
Én meg bölcsen
rtiig enl eh :
Ennyi az egész.
Egy napon majd megint
válunk.
Búcsúzn;
jönnek nagyok,
kicsik.
Nem kivánesik
a testemre
már,
Mindenki
a lelkemből
iszik.
Búcsús
kezük
esdő marasztás
lesz.
Régi bíráló
szemük:
kimnyezés,

S egyet

kérd ez mind:
Ennyi az egész?
És én mosolyogua
rája ütöm:
Ennyi az egész.
Ki a lélek
kútját
megfúrta
már,
Hol a vizbőség
a szemekig
lövell,
Ott a kútfúrónak
semmi
dolga már,
Dolga-véÍ!.ezten
hadd köszönjön
el.
S ha kérdik tőle: Mi a fizetés?
M egsimit
pár gyermekarcot
:
Ennyi az egész!

* * *
Vathy Remport Elek. 1895-ben született
vasmegyei Alsóságon. Jelenleg tanár a Budapest Fasori gimnáziumban. Eddig két verseskötete jelent meg. Neki is bemutat juk
egyik költeményét.
KÉZTöL

KÉZIG.
"

Amig az úton vándoroltam,
Mindig
a kezek
rabja voltam.
Az
De

első kéz munkában
láradt,
t enyerébiil
bőven
áradt

Gyermekálmok
Marcipánja,

aranydiója.
mézes
cipója.

ez a Kegyelem.

* * *
Bakó József. 1896-ban született a vasmegyei Nemescsón, A varga mesterséget
tanulta. Vers-író őstehetsége azonban hamar kiütközött. D. Kapi Béla püspök bejuttatta a soproni tanítóképző intézetbe, ahol
tanítói oklevelet szerzett. Jelenleg ís ezen
a pályán szolgál. Több verses kötete jelent
meg. Az egyik legszebb verse az alábbi:
ENNYI

AZ

Nem volt erós talán még
De kezemet
fogta
erősen.
Bár sok baja
Nem volt rest

ó sem,

volt s gond ja
a simogatásra.

másra,

Ráncos
kéz s .nem volt semmi
Szelidség
lakott
benn
és béke.
Legyen
ez az egys zerii ének
Himnusza
az anyám
kezének.
A másiknak
Almodoztam

bársony
a bóre
sokat
felőle.

EGÉSZ!

Megint
elmegyek
majd valahová.
Megint
kiállok
a sorozásra,
Hol végig motoznak
a szemek,
S bicegő, nyurga testemet
látva,
Azt fogják
mondani:
Ennyi
az egész?
És én szomorúatl
rábiccenlek:
Ennyi
az egész.

Lelkem
tűzben
égett
Amig valaki
ideadta.

miatta,

Halvány
erek, keskeny
kis
A vágyaim
közéjük
bujnak.
A tenyere
aranykalitka,
Benne
szerong
az éltem

ujjak,

titka.

éke,
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Az életben
én
Csak mení em,

Ortims zírom,
horgony
és tamasz,
Minden
míéríre
ó a válasz.
Legyen
himnusza
A feleségem
kis
A harmadik
Kapaszkodik

Túrmezei Erzsébet Tolnamegyei Tamásin
született 1912-ben. Jelenleg a Fébé Evangélikus Diakonissza
Egyesület
diakonisszája.
Első verses kötete "öszből tavaszba" címen
1938-ban jelent
meg. Belőle
idézzük
az
alábbi néhány sort:

Apró kis kéz, barack fa ága,
Tenyere
a remény
virága.
Csak kér mindíg,
nem tud még
Ökölbe
nem szokott
dagadni,

Az

erőm

S ho majd
A

kezem

az

e kis

én

egyszer
e kis

kezem

kézbe

adni,

KÉT

fárad,

pihenni
él

iérnéh,

e.e •••••••••••••

VAN.
A második
a (öld
és az első az ég.
A második
közel,
az első: nem tudom,
Közel,
vagy. messze
még

* * *

még.

Szeressük,
költőinket!

Legyen
ez a szemérmes
ének
Himnusza
a fiam -k ezének .

•••••••••

HAZAM

K éí hazám van
első
és második
hazám.
Mindkettöt
sz eretem,
A másodihot
okk~r igazán,
ha az elsőböl él az életem.

árad,

kézben

kézig.

* * *

ez az ének
kezének.

kezecske
gyenge,
az én kezembe,

D.e ha majd

véges~égig
mentem.
Kéztől

olvassuk

MM •••••••••••••••••••••

evangélikus

~•••••••••••

Bőhm Károly emlékezete.
Nem könryű feladat olyan férfiút a nagy
közönséggel
megismertetni,
akinek
működése szerény
elvonultságban
folyt,s
akit
csak a tudományos
körök méltányoltak
eddig. Bőhm Károly ilyen, csak tudomanyának élt tudós volt. Mint maga mondotta:
"Nekem
a filozófia
nem tan, legkevésbbé
kenyérkeresetem.
nekem
a filozófia
élet,
egész lelkemet átható entuziazrnus.'
Méltó azonban, hogy evangélikus
közönségünk meg tudja, hogy ki volt ez a tudós,
kinek nevéről
az Evangélikus
Tanáregyesület egyik szakosztályát
nevezte el, s kinek
besztercebányai
szülőházán
most is ott van
a szlovák
állam közepében
az az emléktábla, melyet
1913-ban helyeztek
el rajta
annak jeléűl, hogy megbecsülik
rnunkálkodását.
Besztercebányán
született
1846. szeptem
bet 17.-én. Atyja
egyszerű
kovácsmester
volt, német származású;
nagyanyja,
Zsufay
Anna
azonban
saját
feljegyzései
szerint
árvai ősi magyar nem~s, kinek nemességét
IV. Béla király adta. Édesanyját
korán elvesztette.
Tanulmányait
a besztercebányai
evangélikus
algimnáziumban
kezdette,
majd
ennek elvégzése után Pozsonyba
ment, Ekkor még atyja kívánság ára orvosnak
készült. Erre a városra
mindig nagy szeretettel gondolt
vissza, Itt nemcsak
gimnáziumot végzett, hanem teológiát
is. Német-

országi tanulmányúton
Göttingában
és Tübingában
járt. Innen
írta egy levelében:
"Én a keresztyénségben
egyetlen egy ellenmondást sem találok, ez az én nézetem. Az
ellenmondást
csak idegenszerű
fogalmak,
hitlen dialektikának
segélyével
hozzák beléje." Visszatért
Pozsonyba,
s már ekkor
elhatározta,
hogy filozófus lesz. "O,· milyen
szívesen szen tel ném magam kizárólag
a fi.lozóf'iának, Érzem, hogy belőlem csak professzor
lehet." Húsz éves korában
jelenti
ki: "Teljesen
a. filozófiának
szentelem
magam. Dolgozni akarok ... Nekem kell Magyarországon
a ftlozófiát
. új irányba terelnem, általam kell új korszakba
lépnie. Ezt
el kell érnem, kerüljön bármibe, vagy meg
kell halnom."
A gyermekifjú
elhatározása
nagy dolog volt akkor, hiszen a magyar
filozófia még gyermekcipőkben
járt. S mikor azután rendszerének
kidolgozásán,
nagy
művén dolgozott, nehéz elhatározással
döntötte el, hogy magyar nyelven ir, nem németül. Pedig ez áldozatot jelentett számára,
mert tudatában
volt annak, hogy a világhírt áldozza
fel hazája tudománya
érdekeben, Igy is történt. Sokkal előbb kirnondott
tanait ismételték
meg később német tudósok, s övék lett az elismerés pálmája.
1870-ben Pozsonyban
kezdette tanári működését
az evangélikus
líceumban,
de már
1873-ban a budapesti Deák-téri evang. girn-
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Milyen seregszemléje ez a nagy
protestáns tudósoknak! Ok mind
tőle merítettek mélységet gondolkozásuk számára, s ezt maguk számtalanszor meg is vallották. Előttük megnyílt lelke, otthonában is
szívesen látta kedves tanítványait,
hallgatóinak atyja volt. {gy dolgozott 15 éven át az evangélikus
pedagógussal, Schneller Istvánnal
szerető együttműködésben. De betegeskedni kezdett, vesebaj kínozta. 1909-ben súlyos műtéten
ment át. Ezután bizalmasai mint Bartók György írja "az öröm
meglepetésévei állapították
meg,
hogy kedélye üdébb, vidámabb,
egész
megjelenése
erőteljesebb
volt most, mint amilyen valaha is
előbb". Isten ajándékának tekintette ezutáni idejét. 1911. május
18-án halt meg vakbélműtét következtében. Mikor halálos ágyán
feküdt, egyik jó barátja így jellemezte: "Ártatlan volt, mint egy
gyermek." -

t

B6hm Károly.

názium tanára lett. Klasszikafilol6gia volt
szaktárgya, főként a görög nyelvet szerette,
de tanított mindig bölcseletet is. 1896-ig,
tehát 23 éven át, volt ez intézet büszkesége,
13 évig igazgatója. Hogy mint szerették
tanítványai, azt hálás megemlékezéseik mutatják; .Böhrn patérv-nek
nevezték, ebben
benne -volt a tisztelet és szeretet kifejezése
egyaránt.
Tudományos
működése szempontjából
nagy előnyt jelentett az, hogy a kolozsvári
egyetem 1896-ban meghívta bölcseleti tanszékére. "Nagy szerenesém
volt ez a Kolozsvár. nj, dicső életet kezdtem élni" nyilatkozott egy jó barátjának. Mint előadó tudósnak igen nagy hatása volt érdeklődő tanítványaira.
Különösen református
hallgatói emelkedtek nagyra, mert - sajnos - ott az evangélikusok szászok voltak
legnagyobbrészt s ezek nem értették meg
előadásait. De annál inkább megértette egy
Tankó Béla, Bartók György (leghívebb tanítványa, utódja, szellemének örököse), Ravasz László, Révész Imre, Makkai Sándor,
Imre Sándor, az unitárius Varga Béla stb.

Nagy munkájának "Az ember
és világa" címet adta. Első kötete
már 1883-ban megjelent, a második 1892-ben, a harmadik pedig
Kolozsvárt 1906-ban. Halála után jelentette
meg családja a IV.-et Bartók kiadásában,
s 1923-ban az V.-et; most pedig, mikor a
kifogyott első kötetet kiadta az OETE,
saj tó alá rendezteti kéziratban meglevő VI.
kötetét, az esztétikát, s ezzel betetőzi a hatalmas rendszert harminc évvel halála után.
Jellemző a magyar tudományos viszonyokra.
Bőhm rendszerének középpontjában
az
ember és a világ kapcsolata áll, az a kérdés,
hogy miképp tudjuk a világot mint ismeretünk targyát megérteni. Általában így felel
e kérdésre: ismeretünk tárgya nem független valóság, hanem annak alanyilag megalkotott képe. "Ismerni csak azt bírjuk,
amit mi magunk alkotunk, amit a mi formáinkba öntünk." Az Én adja a világképnek szépségét, s az egyedül értékes, önértékű szellem három megvalósulása az
igaz, szép és jó. A külső való is a szellem
.alkotása, a szellem pedig az egyedül értékes. Bőhm eszményei a szeretet és a szabadság. "Megrendültem az örömtől - írja az
Ember és világa Il. kötetének előszavában,
- mikor egészen idegenszerű, sőt bizonyos
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fokig pesszimisztikus
szempontból
kiindult
kutatásaim
végén gyermekkorom
ideáljait,
az ember legjobbjainak
hitét, az emberiség
küzdelmeinek
vezércsillag át, nem mint parancsot, hanem mint önfenntartásunk
egyenes következrnényét
s lényük elidegeníthetetlen
sajátosságát
szemtől-szembe
kiragyogni láttam."
A világ kicsinyes üzelmeivel sohasem törődött Bőhrn Károly, hanem az esztétikai
szernlélés magaslatára,
a humor emelkedettségére jutott el. Aristophanes
és Cervantes
humorának
leglelkesebb
magyar
élvezője,
Arany
és Madách
mélység einek feltárója,
Petőfi és Shakespeare,
a görög tragikusok,
továbbá Calderon műveinek
rajongója
volt

ő, s Jókait állandóan
olvasta, mert a legnagyobb
mesernondónak
tartotta.
Mikor
pedig betegágyán
az orvos könnyebb olvasmányt engedett
neki, Demosthenes
beszédeit olvasta, s ez neki valóban könnyű olvasmány volt és nemes megnyugtató
szórakozás.
Sokoldalú, tömör egyénisége
nyilatkozik
meg mindenben.
Nem itt a helye annak.
hogy filozófiájának
méltatását
adjuk. Csak
annyit
állapitunk
meg, hogy az egyházához hű Bőhm Károlynak
egész szellernét
legtökéletesebben
fejezi ki Az ember és világa, melynek értékét az idő nem kisebbítette, hanem csak emelte. Méltó, hogy róla
evangélikus
naptárunkban
emlékezzünk.
.

A korszerűtlen Reményik.
Minden
nagy
költő
mindig
'ko rszerű.
Fölötte
elviharczhatnak
évszázadok
s magukkal
sodorhatják
sok
öröknek
lát szó
alkotását
a !különböző
koroknak,
a nagy
költö
mindig
minden
kerban
korszerű
marad.
Az ember ugyanis
olyan, mint a földgömb. Felszíne változhatik.
Nőhetnek
rajta
öserdök s az emberi munka átváltoztathatja
rengő
búzatáblákká.
Tenger
mélység éböl
világot rengető
erők hegyeket
rnozg athatnak ki s földrészelket
sűlyeszthetnek
a tenger mély sírjába. Változhatik
a, felszín, de
bent mindig ugyanaz
marad. Hegyóriások
és porhanyós
barázdák,
zúgó .tenger ek és
'csobogó patakok
alatt a mélyben ott fortyog, sistereg az örök tűz.
Igy van az ember is. Arcbőrét
különbözőre festheti
a 'napsugár,
harcaiban
faltörő kosok helyett
tankokkal
mehet neki
az erödöknek,
füstölgő
fáklya helyett vii·
lanyfénnyel
áraszthatja
el lakását,
de járjon
a vadember
körülkötőjében,
avagy
frakkban,
éljen kultúrátlan
életet, vagy legyen egyetemi
tanár, maga az ember lényegében mindig ugyanaz. Kérdéseit különbözöképen
fogalmazhatja
meg. Egyszerűbben, avagy körmönfontabban.
Öszintébben
és kendőzöttebben.
Nyersen,
vagy ildomosan. A problémája
maga azonban
míndig
ugyanaz.
_
Nagy költök
mindig
azért korszerűek,
mert koruknak
f elszínen lévő kérdéseit
is
úgy fogják -rneg, 'hogy azoknak
gyökerei

belenyúlnak
ebbe az örök emberi
rnélységbe és ezáltal válnak mindenkor
minden
kor embere
számára
idösz erűvé,
Stílusuk

fölött elhaladhat
az idő, de mondanivalójuk
értékéből nem veszít, sőt stílusuk is olyanná válik, mint a jó bor: ahogy múlik felette
az idő, úgy válik egyre zarnatosabba.
Minden nagy 'költő azonb-an mégis mindig korszerűtlen.
Minden kornak
ugyani
megvannak
a maga koreszméi.
Ezek azok
a gondolatok,
amelyek
a tömegeket
uralják. Rendszerint
mélyről jönnek
és nagYí
igazságot
fognak meg, sorsuk azonban az
hogy egyoldalúvá,
a tömegek
ajkán jel-
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szóvá s a politikában
konjunktúrává
válnak.
A koreszme ott lép rá az elkorcsosodás
lejtőjére, ahol az emberek
közös nevezőjévé
akar lenni. Az emberek
ugyanis
különálló
egyéniségek.
Éppen úgy, mint a különböző
nevezőjű törtek. Nem lelhet velük műveleteket végezni addig, míg közös nevezőre nem
hozzuk. Ezért akarják
rendszerint
a közösségek vezetői hol fanatizmusból,
hol kényelernsze retetböl
- mert így könnyebb
korrnányozni egy-egy
kereszme
közös nevezőjére
hozni az embereket.
A koreszmének
ebbe a Prokrustes
ágyába sokan szívesen befeküszne!k.
Az egyik
a mindennapi
kenyérért
való megalkuvás
rniatt, a másik gondolkozási
lustaságból,
a
harmadik,
hogy pályájának
felfelé ívelését
biztosítsa.
Vannak
azonban,
akik ezt nem
tudják megcselekedni.
S ezek között
elsősorban a nagy költők
állanak.
Ök túlságosan erőteljes
egyéniségek
ahhoz, hogy tömegemberekké
tudjanak
válni s mivel lírájukban
hivatásszerűen
önmagukat
fejezik
ki, nem tudnak elhallg sttatni ajkukon olyan
egyszerűen
o.y gondolatokat
és érzéseket,
amelyek ott, hol a pártfegyelem
uralkodik,
hangot
nem találhatnanak.
Ezért van minuen nagy leöltőnek
egy
pár korszerűtlen
verse. Kár rátenni e verseket
a kereszme
rostájára
és engedni,
hogy
áthulljanak
rajta,
mint
tévedések,
Meg kell érteni és meg 'kell becsülni őket.
Nem a politika, hanem az irodalomtörténet
mérlegére
kell helyezni őket. Az irodalommentes
napi-politika
eldobhatja,
mint
értéktelent, a napi-politikamentes
irodalom
felemel heti a porból, mint gyöngyszemet.
Reményik Sándorban
a korszerűtlen
vonások.
nék belőlük Ikiemelni.
Remenyik
Sándor
szerűtlen fajpoJitikus.

is megvannak
ezek
Egy párat óhajtanéha

egészen

kor-

Az a költö, akinél a magyar faj érdekében senki sem tett többet
a megszállott
Erdélyben,
aki fölállította
az "Eredj,
ha
tudsz" költeményében
az örök tilalomfát
a
kisebbségi
vso rsból menekülő magyar elé ;5
aki az "Ahogy lehet" című költernényébcn
lefektette
a magyar
fajvédelem
hősi indulóját,
aki a "hajladozó
liliomszál"
fülébe
odadörögte
a fajiIag
vegyes
házasságok
gyászindulóját,
- mikor szembekerül
azzal
a felfogással,
amely a fajhoz való tartozást
egyszerű
élettani
ténny é akarja
tenni,
amely származási
bizonylatokkal
igazolható,

egyszerre
fölerneli tiltakozó
szavát ez ellen
a ma koreszmévé
vált fajvédelem
ellen.
Saját esetét is olyannak
érezheti,
mely
tiltakozik
ez ellen. Származási
alapon
Ő
sem lehetne
f ajmagyar.
Családja
a .Felvidékről,
Dobsináról
és Rozsnyóról
kerül
Erdélybe.
A rokonságában
férfiágon
reá
mély benyomást
gyakorló
Pákh Mihályt, a
dobsinai
születésü
tiszakerületi
püspököt
Ausztriában
szentelték
pappá s ott 'kezdte
szolgálatát,
de Ausztriában
szenvedett
várfogságot
is a szabadságharc
idején
való
bátor kiállásaért.
A világháború
nagy
magyar
költö]e,
Gyóni Géza is Áchim*) volt valamikor
s a
család életsajkáját
a békési szlávtörneg
ringatta, nem pedig törzsökös
magyarolk.
Lehet-e
csodálni,
hogy ezeket
a korszerűtlen
gondolatokat
költői formába
is
ölti. Van egy költeménye
nincs benne
a gyüjteményes
kötetében
-,
ez a címe:
Petrovics

ítél.

Az apja s z erb , az anyja tói De örök vizek
ringatiáb
mienkké
A roppani
óceánjáró
hajói.
Jött a vér ködös partjai
lelöl
S a Lélek uégt el en jébe uesz ett ,
Arbócán
magyar
zászló
lebegett,
Mi az, hogy sz erb?
Mi az, hogy tót?
iHi az, hogy faj?
Mi az, hogy vér?
S mi az a Túz és mi az a Titok,
M ely mínd enen keresztül
Aszívig
ér?
Mi uegyíil
el a lajban
és a
vérben,
Hogy megcsendüljön
halhatatlanul
A legmagyarabb
magyar
költeményben?

' 1

Minket,
akiknek
minden
porcikája
Az ő dalai mdmortit ol reszket
Minkel
ma 'név szerint
és vér szerint
És ez erlél ehé pen
el emezneh .
A dédapánknak
neve mi is volt?
A dédanyánkba
a vér honnan
lolyt?
Az öseinkbe
fel h eí edí zígl en
A fajtisztaság
mekkora
is volt?
És név sz erint és l a] szerint
És vér szerínt
Járnak
iskolába
gyermekeink.
És bolygatjál<
a Tűzet
és a Titkot
És szétszórják
a Tűzet
és a Titkot
törvények
szerínt,
És megcsapolják
most a székely
véri
Minden
ki; csöppje
drága gyöngyöt
ért
És kimutatják
csalhatatlanul
'
Nagy, rettenetes
vegyi tudománnyal:
Más vér ez nem rokon a magyarsággal.

ot

'l
eredetű!

Ujabb

megállapítás

Szerk.

szerint

az Áchim

-

név török
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Hát jól van ezt is elvisel jiih ,
Mert falrahányt
borsó oz is,
Al-tudósok
kezén
iáÚk-kavics.
Fent,
a legfőbb
Semmítőszékben
VI minden
földi bíróság
fölött
Ama más néven ismeri Petrooics,
Mi legfőbb
bíránk
mind en faji perben:
A vér: a semmi.
A Lélek:
a Minden.

é

Ne ütközzék
meg ezen a versen senki.
Akinek az elfogyó erdélyi magyarság
közepette drága volt minden,
aki magát
magyarnak
vallotta
és bizonyította,
az nem
érezhetett
másként,
mint úgy, hogy egy
fajnak sincs jogcíme eldobni magától Istennek azt az ajándékát,
amit fajának
más
fajtából
szánt az Isten.
Remenyik
Sándor
szerűtlen belpolitikus.
Az a költő,
saját
életereje
bálta egységbe

néha

egészen

kot-

aki égő szívének kohójában
elégetésének
tüzével
próforrasztani
a magyarságot,

s aki ezért a munkáért
fagyos télben és
forró nyárban rótta az erdélyi utakat, hogy
kicsiny
falvak
templomától
előadótermek
pódiumáig
mindenütt
hirdesse
a magyar
,
összeforrottság
kényszerű
szükség ét, ak-,
kor, amikor szembekerül
azzal a belpolitikai áramlattal,
rnely egyenruhás
egységet
akar biztosítani
a magyar közéletben,
egyszerre felébred benne ellene az erős egyéniségű Iköltő tiltakozása
s megszü1etik ajkán
utolsó verseinek
egyike, a "Láotlak".
Látlak
mint egy lázálmaimban,
Szikla,
barbár igazság
s zirt]e,
Látlak
borzongató
álomban
S mégis kegyetlen-élesen
Látlak
milliófejű
sziirny eteg,
Igazságtevő
szervezettség,
Látlak,
háborús
hatalom
S háborúvégi
összedültség,
Látlak
falanszter,
látlak
új világ,
Látlak
rettentő
Rend Neked
csak az számíthat
majd,
Aki hasznot
hajt,
kézzelfoghatót,
Neked
csak munkások
és katonák,
Nők, akik minél többet
sziilneh,
Erdők,
amelyek
kitermelhetők,
Neked
csak mézetcsorgato
virágok,
Gyümölcsök,
amelyek
ki/acsarhatók,
Kihasználhatók
az utolsó
cseppig,
Neked
csak árú csarnok-templomok,
Vezényszóra
búvárló
tudomány,
Megrendelésre
ihlet ett művészei,
Neked
közszolgálatba
állítolt
Kurta s mégis minél tovább kinyujtott
Lélekzetvételek
Neked
csak ezek,
ezek kellenek!
Egy megh ergiilt és óriási Sptirta:
Ez lesz az új világ!
Kimért,
rideg, zordon
és szigorű,
Egy óriási "Iekete
leves",

A spártaiak
fekete
teve.
Elében
fog az öreg föld forogni.
És mínd en, mi az
életet
Eltürhetővé
és él eit
teile,
És minden, ami nem lesz spártai,
Minden,
aminek szine, illata
5 tirn yéra CGn ián, régi. emberi
Sser eteí, szépség,
részvét.
irgalom.
Mis=tika.
metafizika
és Isten Éle/kép/elen
csecsemőkkel,
Meddő
nőkkel,
elszáradt
öregekkel,
Székláblaragó
Michelangelókkal,
Minden,
ami e szörnyű
világ ellen
Rajongoa
s vérzön még az égre zendül:
Üd ah eríil a szikla
tetejére,
Sletaszítják
a szikla tetejéről.
A sok-sok
drága egyet
Letaszlt iáh a láthatatlan
És loghatatlan
millió kér/.
S nem lesznek
a milliók
boldogabbak,
Csupán virágtalanabb
lesz a rét ...

Reményik
Sándor
külpolitikus.

néha

egészen

kor-

szerűtlen

Akkor, amikor nincs magyar
vele együtt ne érezné a baráti

ember, aki
nagyliatal-

mak mellé való állásunknak
boldog következményeit
és ennek az ő melléjük
állító
becsületbeli
el köt elezését,
Ő, ki a kisebbségi sorsban
oly sokszor
látta, mint vált
nagyobb hatalmak
között olcsó játé'kszerré
az apró magyarság
életérdeke,
a Ieglelkese bb'd" 1 open t o kb an sem t u dt a e 1nyomni .
sokszor sötéten látó lelkének borongós
lát ornasa
isát s megszu "1e tik
.. '1'u
1
aja. ká n az once
magyar
külpnlitikán
ak klasszikus
versbefoglalásaképen
s mégis ma teljes korszerűt1enséggel
a "Sólyom
madár".
Ennél a
versnél
különösképen
is kell 'hangsúlyoznom azt, hogy mindaz, ami itt elhangzik,
nem politika, 'hanem irodalomtörténet.
Sólyom
Sólyom
Sólyom

madár.
madár.
madár,

sólyom
madár. nincs
százados
amagányod,
sólyom
madár!

Vadásztak
véled
hercegecshéh,
A világvadont
veled járták,
Finom
keztyüs
kezük
fején
Ültetgettek
a cifra dámák,
Sólyom
madár,
sólyom
madár
Kezes
madár,
kezes
madár.
Mindenki
vad madara
voltál,
A más prédáját
űzted
egyre,
A magadéra
nem gondoltál,
Sólyom
madár,
sólyom
madár!
Ha néha napján
eszedbe
jutoIt:
Van külön
röptöd,
án-ahuratod,
Köszörült
csőrrel
neked
estek
Nagy
különféle
királyi
sasok,
Nagy, küiönféle
császári
sasok.
Sólyom
madár, sólyom
madár.

...

párod,
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Immár

vérhullató

S magasabban:
a Lélek vagy a gé,.,
Egyszer
aztán pártunnr a áll a szél,
Párlunkra
lsten minden
ostora:
A fagy s a járványok
s az elemek s az éhslÍ~
S győzünk, mivel hazánk a végtelenség.

vitéz,ség

Mast kiszolgáló
kába készség,
. Elég legyen, betelt a mérték.
Ha ezer évig voltál
bátor,
Most bölcsen
gyáva lenni mer],
Szihltidon
nyugton
ülni merj,
Sólyom madár, sólyom
madár.
Egymást
hadd tépjék,
marcangolják
Roppant
sasok,
te várd az órád,
Az órád, amely ütni log.
Kifáradnak
a nagy sasok,
A cél a tied, ámde drága vért
Azért
is minek
ontanál,
miéri?
V ért, mel yből bölcsek,
sz enteh nőnek,
S a belü százszor
áldott
hősei:
Kár
volna
újból
elíe csérl eni,
Egymást
hadd tépjék,
marcangolják
Roppant
sasok,
te várd az órád,
A tiedet,
mely
ütni log.
Kifáradnak
a nagy
sasok.
H a majd
a lendítő
nagy szárnyak
Egymás
vérében
untig
áznah,
A nagy madarak,
dermedt
hullák,
A roppant
testek
aszott vázák,
S mind en ellenséged
kiláradt,
Tolluk
borzolt , az inyük keserű,
Akkor
lendiil] és csapj le rájuk,
Mint diigre a keselyű ...
Sólyom

madár,

sólyom

madár!

Reményik
Sándor
néha egészen
korszerűtlen pacifista.
Annak a legutolsó vers-ciklusnak,
amelynek "Korszerűtlen
versek" címet adott, van
több ilyen verse. Ezeket
nem ismertetem,
ellenben
felolvasom
azt a versét,
amelyet
dr. Krenner
Miklósnak,
a kolozsvári
"EIIenzék" vezércikk
írójának
ajánlott,
mikor
irredenta
vádak miatt ez a kemény' és rettenthetetlen
férfi a bíróság
előtt
állott.
A címe: "Minden nagy és kicsi Napoleonnak."
Mikor a hódító Moszk~áig
ért el,
A muzsik szólt: Moszkva
nem Oroszország.
S huzOdott a pusztába
egyre beljebb.
Az első hadállást
már rég leladtuk.
Ma már talán a tizediknél
állunk.
Előttünk
láthatárig
lángol minden,
Égig füstöl
lel elhamuadt
világunk,
S huzódunk
mi is beljebb,
egyre beljebb.
Tipró
tankokkal
rob.ognak
utánunk
S repülővel
űzik a sast: a Lelket.
Mi csak huzódunk
beljebb,
egyre beljebb;
Ez itt immár
a tizedik
hadállás.
Holnap
Felad juh, nincs itt most megállás.
De lesz,
ha kell, még tízszer,
százszor
SZiklalede;ék,
d zsungel,
ingovány,
Ahol
csak nékünk
tanácsos
a járás,
Lidérces,
novemberi
éjszakán.
Mindenhová
mégsem
birnak
követni.
Legyőzött
oszág:
nem legyőzött
nép.
Egyszer
kiderül:
kiszáll
sebesebben

ennyi:

-

Csak az csodálkozik
ezen az állásfoglaláson, aki még sohasem
harcolta
meg a
kicsinyek harcát a nagyok ellen .. Aki megharcolta,
az tudja,
hogy
ez a passzív
rezisztencia
a kisebbség
leglegyőzhetetlenebb aktiv hadviselési
taktikája.
Rernényik
Sándor
néha egészen
korszerűtlen magyar tud lenni.
Az ember azt hitte volna, hogy az a
Végvári, aki gyujtotta a picike magyar tüzeket, boldog ujjongással
fog lobogó lángú
verseket
írni a hazatérés
nagy pünkösdi
felgyúlásának
örömtüze
mellett.
Ehelyett
megszületett
jó pár szomorú
költeménye.
Ennek
a szomorúságnak
nem azaz elsőrangú
oka, hogy az anyaország gal való
találkozás
sok erdélyi ember számára azzal
a csalódással
járt, ami a .képaelet
színeivel
'kifestett vágykép
és a valóság között mindig előfordul.
Azoknak,
akik efölött keseregtek,
a korszerűtlen
versek
ciklusában
írt egy gyönyörű
költeményt.
A címe: "Mi
a magyar?"
Magyarok
voltak
Magyarország
nélkül,
Magyarok
vannak
Magyarország
nélkül.
.Magyarok
lesznek
Magyarország
nélkül.
Mert az országnál
mélvebb
a magyarsag,
Mert test az ország
és lélek a nép " Keret az ország,
s at ors z ágheretben
A magyarság
a fejedelmi
kép ...
Két évtizedig
idegen
kere lb en
A Kép, a lényeg
alig változott,
Oltárképpé
magasztosult
talán,
Bár nyomta
a keret,
az átkozott.
A régi, rokon,
ismerós
keretben
Ne ieleitsüh : ez is csak luglulal
Jobban
hat a neki való heretben,
De mégis csak a kép az, aki hal I
Csikoroghat
az áll amgépezet,
Mert mind en állam
test, és csikorog
De Arany János dallama
örök
S Petőlin
nem lognak
ki a divatokI
Vannak .bolondjai
a ezerelemnek
S őrültjei a honliláznak
is De néha nagyon
is hamar kisül,
Hogy mind ez múló, balga és hamis.
Vannak
korszakos
szörnyű
tévedések
És vad politikai
divatok
Ile néha egy-egy
költő mondja
el
Joggal:
az állam mostan
én vagyok.
Két évtizedes
idegen
keretben
Mi megláttuk
az örök lényeget
Országokat
lehet
szetdombolní :
Nem lehet legyilkolni
lelkeketl

Reményrket
moros magyar

nem ez kapcsolta
ki a rriaörömből, hanem Erdély ket-
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tészakítása.
Nem bírta e!hordozni azt, amire
a történelemben
még sohasem
volt példa,
hogy Erdélyt ketté vágják. Szorongó
szívvel gondol az ottmaradtak
ra, kiknek
nem
rnondhatja
többé, hogy: Eredj,
ha tudsz!
Hiszen nincs közöttük.
Élete utolsó napjaiban js, betegágyáról
is, még mindig hozzájuk készü!. Akkor írja:
Az éljenek
Idegenek.
Az is láj,

kiilönösek,
ami

Reményik
Sándor
hogy ezek korszerűtlen
merte írni. Azt írta:

beteljesedett.

maga
is tudja
versek, mégis

Nagy áron vásároltam
én meg
Azt a jogot,
Hogy horsz erűtlen meriek
lenni.
Nem is régen
Nem is kicsi

jól,
meg

Elszántság
vo;/
tlöhalottak
éí en
rrrenni Elnyomott
s néma tömegeknek
Felszakadá
sikolya
lenni.
Fekete marsot vertek a sziueh,
Mint tompa gyászdobok,
Titkon
verő szívek élén dobog/am
így vásároltam
meg azt a jogot,
Hogy merjek korzerűtlen
lenni.

in,

Álljunk
meg tisztelettel
anagy
költö
korszerűtelen,
de őszinte versei előtt. Ne
nézzünk rájuk a napi politika szemüvegén.
Aki a házsongárdi
temető dombtetején
az
erdélyi magyar föld alatt porlik, átment a
halál kapuján
s történelemmé
vált. Botor
ember az, ki temetőben
politikát
keres s
nem tud levett kalappal,
halottnak
kijáró
tisztelettel
megállani
a mult előtt.
Túróczy Zoltán
püspök.

Erdélyi Jó:r,sef versei.
Irto o Horongs:zó-Naptárno"k..
EMBERSÉG.
Ablakban

muskátli,

ház előtt

leander.

Csoda, hogy

még a virágot

szereti az ember.
Kutya

a konyhában

macska.

Csoda, hogy

az ember tartja,

iniket semmi haszna.
a bölcsőben,

vén ember az ágyban.

-

Csoda, hogy egy kis emberség
van még a- világban ...

CSILLAGOK.

Kislányom felnézett az égre, felhőtlen téli este volt, s mint költő gyermekéhez illik,
Így szólt. - Szegény kis csiJlagok!
Feznek ... Nincs meleg kiskabát;ok,
kis sapkájok, kis keztyüjök,
nincs nekik édes anyukájok ...
Nagy költő minden kis kölyök.

az udvarban,

Gyermek

rszo

Fáznak szegény kis csillagok,
sirnak, reszketnek, mert nagyon
télnek
a gonosz repaIót6I
Félek,
féltelek én kis csillagom
.
Szívern szegény kis csillaga,
mi lesz veled, ha nem leszünk;
ha nem táplál, ha nem takargat
nem véd a mi forró kezünk?! .••
Apád-anyád nem él örökké.
De ne félj: csak szived legyen,
jó szíved a Hit anygyalszárnyán
felemel árván, özvegyen!. _.
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Érdekességek
a magyar biblia történetéből.
Bátori Lészlo, a 16. század közepéig
élt
pálos szerzetes az első magyar ember, aki
bibliafordítással
próbálkozott.
Munkája csak
kézirásban
volt meg s később elveszett.

* * *
Az első magyar
bibliafordítás
Krakkóban jelent meg 1533-ban. 'Pál apostol leveleit tartalmazza.
Komiéthi Benedek fordította. E bibliában
a keresztyén
.szö így
szerepel:
kwerwezthyen.

* :;:
Pesti Gábor
liumot fordította
meg. - Mária
Lukács 1, 46.:
az Urat ... ", így
lelkem Wrat ...
Urat. Abban az
nagyságos
volt:

=

* * *

1541-ben Erdősi Sylvester János már az
egész újszövetséget
kiadja Ez az első bibliafordítás,
amely hazánkban
készült. A vasmegy ei Újszigeten
nyomta Abadi Benedek.
Ennek előszavában
írja:
Az, ki zsidóul és görögül és v/gre deákul
Szól vala rigen, szól néktek az itt magyarul.

Az első teljes bibliafordítás
kiadása 1546
táján
kezdődött.
Három
munkatársával
együtt fordította
Heltai Gáspár, kolozsvárí
lelkész. Martinuzzi
György
barát,
Erdély
akkori helytartója
"a Kolozsváriakat
nagy
Summa Pénzel meg-büntette;
mellyet azért
tselekedett,
miért engedték meg, hogy Heltai más' Társaival
együtt
a Szent Irásnak
némelly
részeit Magyarra
fordítsa
és kiadja ... " Ez a biblia 20 év alatt és 4 részben jelent meg.

* * *

Gyulai István kolozsvári
lelkész néhány
ószövetségi
könyvet fordított
magyarra
és
adott ki 1551-ben.

* *

lelkész is
s első íz-

* **
Ezidőtájt
adta ki az újtestamentomot
.Tsepregi Lutheranus CoJlegium" is.

a

* * *
Az evangéliomi
és epistolai perikópákat
pedig Manlius János adta ki Monyoró-Kereken 1589-ben.

:o::

1536-ban a négy evangémagyarra,
Bécsben jelent
dicsőítő énekének
kezdetét,
,:Magasztalja
az én lelkem
fordítja: Naijsagosijtija
een
Nagyságosítja
én lelkem
időben tehát még csak egy
lsten!

..e.-

Félegyházi Tamás debreceni
lefordította
az újtestámentomot
ben írt ahhoz magyarázatokat.

* * *
A teljes bibliát magyar nyelvre először
Károli Gáspár gönczi lelkész, kassavölgyi
esperes fordította
magyarra
s adta ki Vizsolyban
1590-ben. Ez az első fordítás,
melyben
a szöveg nemcsak
részekre,
hanem versekre
is szétoszlik
már. Ma is ezt
használjuk.

***
Van egy félbemaradt
magyar bibliafordítás is. Bártfán
kezdték
nyomatni
1607ben, de - Bod Péter szerint - "beléhagytak, meg-íjjedvén
a rossz magyarságától",

* **

Szentzi Molnár Albert Hannoverban
adta
ki abibliát
1608-ban. Szövege Károlié, de
. a vizsolyi nyomtatásban
"esett aprólék hibákat megjobbította
ebben". "Hozzá
adta
az ő általa Frantzia
nótákra szabatott
Soltárokat"
is.

* * *
Ebben az időben Szántó István jezsuita
is magyarra
fordította
abibliát,
de kiadásában halála megakadályozta.

,

* * * •

Káldi György ugyancsak
jezsuita bibliafordítása
1625-ben Bécsben jelent meg. Előszavában
azt írja, hogy ha a reformáció
nem jött
volna "továbbra
is el-lehetett
volna a mi Nemzetünk Magyar Biblia nélkül ... " rA magyar nyeívű biblia tehát még
e jezsuita szerint is a reformáció
gyümölcse.

* * *

Ugyanez
időben
MéIius Juhász Péter
debreceni
püspök is kiadta az újtestamentomot.

Egy hollandus
is kiadta a magyar bíbliát. Jansan János amsterdami
könyvnyomó
ott tanuló magyar diákok biztatására
1645ben megjelentette
abibliát.

* * *

** *
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Svájcban,
Belgiumban,
Angliában
sok
pénzt gyüjtöttek
a magyar g ályaraboknak,
akiket
Ruyter
Mihály
megszabadított.
A
gályarabok
úgy határoztak,
hogy az öszszegből kiadják a bibliát. Vettek
is betű.ket s azokat Boroszlóban
heIlyezték
el addig is mig majd
hazahozhatják.
Egyik hithagyo
társuk azonban
a betűket
eladta s -a pénzt, elköltötte.
.

Országra
törvén, és ott Udvar-r iázakat,
II
Klastromokat
Tel-vervén,
egy darabig nagy
pusztítást
tettek.
A' lengyelek
gyanítván,
hogy azért a' Jószágért.
sannak
arestál'tatásáért
a' Magyarok
küldötték
rájok a'

AZ HAGA1

'NJPNlln

ZI IZ~

Ol.VA&SA

~fdQP liltol 'oft ris\liii nEFtb~ ille",

Tótfalusi
Kis Miklós, kora
~ fit ig~irt imlotgrr mt9 ottQ {(Qf,
jeles nyomdásza Amsterdamban
.~90 lilttud
mon tS nHt~ t~ "Ito[/
adta ki saját költségén
a bib..f{it lfaáa l>oá~Qr9Q1f
I lit ~QBQ tc
liát 1685-ben. Maga írja: "Mi"f'IiFtll
a~irr
t~
tún
protttQ~1
boctorotl/
t~
lún
kor a biblia nyomtatáshoz
kez,'Y(t~mM~
mo~
~5l"mdftf
~inen
abQ.
dettem, nem volt nékem több
~~ prott$Q ~QUQt ~QlaQlb/ ,mert ti.9~(~~.intll
két-száz TalJéromnál. A Prédi~ 1Otgt It~ rlol11~ itt nem le~ct ert ft ntucb.
kátor
jóakaróim
tudakozván,
hogyha van-é reá tehetségem?
~ttt~ (t~fbQneol monan t$ nUtb (~Ölfa[1 _
Mikor
-meg-mondém
mennyi
5,3Úfrt~iu minbl ~ogftnVi nt mtnqc m~aQt.
van,
ts ak eltsudálkoztak,
és
I~ li a8tboul/ {lJ (9órogúl tB piarr NaM
Isten-kisértésnek
mondották ...
..s~oII:lQIQrig1)tn/~olnefcb ert itt ~QJQruf.
Fel-tettem
azt, hogyha
Isten
~inbtn nipntf ~Ű rítlt'Clrv~ogminbtn ~i~t1'
ihlette belém azt az indulatot:
tóruiniií flftnl minbtn {maggQ nth'it.
tehát
bizony
engem
égésség~tt l)~on~rtl)tfFfir!ql
(ft tlQgon~ '&fofg pi~1
ben megtart,
míg az véghez
~tt DCI,Son ~tubomQn mtlf órÓf ilmf
megven.
Énnekem
pedig tsak
ttlh fuíir !)(Igonjtt/ mellben mllor ;~C\
a' kell, Egésség,
mely meg~IÖ/mt1r~mtnrÍból ÖiiIlQ/~Q!arramene,
lévén, 'mind reá érkezern.
lasfi ftrtmt tiabtb7mtg tlCilt/ór~tilefef {!J
san lassan. Úgy-is lőn, nékem
,
.'it ~ ~eninltQt/tllnC~ tebb bi~obQtmab Q~itt.
a Fejem sem fájt, valamig anZ,nntf ~irt ~ólaa1f min~tntor ti6ta ~úebucll.
nak a Munkának
végét értem:
~nnrT min~ntor liá igQ~ ölbo~for.
noha mind a dolgom
éktelen
sok volt; mind éleségem véko.(ig~tM t~'"o~~Ci"i6tn/~ nem
mifo!: 19monb
nyon volt. Néha egy Hónapig~~o~or CI ióúcfcr, llff~e(ff rf aono
is bizony Bort nem ittam,
és
- ~9tuf~fr ~~.,frl«.
mennél
alább-való
s óltsóbb
Erdősi Sylvester János újszövetség-fordításának
előszava.
Eledellel 'Iehetett,
olyannal
éltem ... "
Sylveszter János újszövetsége.
Mikor Tóthfalusi
Kis
bibliát hazafelé hozta, LengyelorTolvajokat:
ezzel az egyel szabadltók
meg,
szágban
"valami
úriember"
elfogatta.
O
hogy felfogadtatak
velük, hogy többször
maga ezt így írja: "A Laistromra
ákadván,
rájok nem küldiükazokat: mi pedig azokmellyben fel-jegyzettem
vólt: ebben, s ebtól szinte úgy féltünk,
nem hogy vélek
ben a' Ládámban
ennyi, s ennyi Aranyas
egyet értettünk
vólna. Melly tsudálatos
út
Biblia vagyon
őkazt
úgy magyarázták,
vót ez a' Bibliák kiszabadíttattésokra l"
hogy Ariánus Biblia, és azt rnondották:
Ez

M

~á fó~eft'.

ab.

orórFt

e~

ab

"ag

6o',

a

nem egyéb, hanem az Erdélyi
Ariánusok
nyomtattak
e, Könyveket, s alig, hogy mind
meg nem égették.
Se Király, se Urak Levelével (melyekben
parancsolták,
hogy adja-ki,) s semmit ő nem gondolván, a, HegyiTolvajoknak
köszönöm
Isten után a, szabadítást:
mert azok akkor tájban Lengyel-

* * *

Komáromi Csipkés György debreceni tanár és lelkész fordítása
1717 -ben jelent meg
Leidában.
Amikor a példányokat
1718-ban
hozták az országba,
a Kamara parancsára
Kassára vitette és Erdőd.i Gábor egri püspök
cenzurája
alá bocsátotta
azokat., Erdödi a
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,

fordítás
átvizsgálását
a jezsuitákra
Azok a következő
hibákat
találták
1. Az apokrif'us

könyveket

bízta.
benne.

elhagyja,

fia, Torkos
tenbergben.

József

adta

ki

l736-ban

Wit-

* * *

Bél

Bárány György és fia Bárány János Sarlórius Jánossal együtt
szintén
magyarra
fordították
az Újtestámentomot
és 1757-ben
Laubanban
kiadták.
Ugyan ők fordították
az Otestámentomot
is, de az kéziratban
maradt.
-Mindezek
rnellett számos más alkalommal is kiadták a Szentírást
különbözö
helyeken és időben.

Torkos

íme lsten milyen sok eszköz által gondoskodott
arról, hogy igéje magyar nyelven
szólaljon meg.

2. hogy Máté' evangéliuma
28. fejezetének 19. versét rosszul fordította.
Fordítása
ugyanis
így hangzik:
Megkeresztelvén
az
Atyának
Fiúnak
és Szentléleknek
nevére.
Holott az eddigi fordításban
az' utolsó szó
.így hangzik nevében.

:;:* *
Mátyás pozsonyi
lelkész
1727·ben
Lipcsében adta ki az Ujtestámentomot.

* * *
András

győri

lelkész

fordítását

* * *

Az esztendők multon-mulnak,
A halandók csak hullnak-hullnak!
Két nem.;z;edék.
Szeberényi Zs. lajós
1859-1941.

Szeberényi Gusztav
1890-1941.
Az 1941. év szeptembere
soká emlékezetes gyászos
ideje
marad
a békéscsabai
evangélikus egyházközségnek,
de egész magyarországi
evangélikus
egyházunknak
is.
Akkor
hanyatlott
rövid egy hét alatt a
sírb? a békéscsabai
gyülekezet
két kiváló
lelkésze: ~dr. Szeberényi
Zs. Lajos és dr.
Szeberényi
Gusztáv, az apa és a fia.
Apa és fiú! Idő tekintetében
két nemzedék. De. két külön
nemzedéket
képviseltek
felfogásukkal,
rnunkájukkal,
egész
életükket
is.
Az apa, dr. Szeberényi Zs. Lajos (* 1859
nov. 4., t 1941 szept, 23.) mndenki
által
elismert tudós pap volt, aki sokezer kötetes
könyvtárszobájában
üldögélt
legszívesebben, ahol is egymásután
megjelenő
könyvein dolgozgatott.
Úgy élt ott, mint a bibliafordító
Luther Wartburg
várában.
Hívei
tisztelettel
tekintettek
fel a nagy paróchia
városra
néző ablakaira.
ahonnan
nemcsak
'a késő éjszakáig
égő lámpa fénye, hanem
az ott megszületett sok-sok
könyv sötétséget oszlató világossága
is állandóan
kiI \

sugárzott
a gyülekezetbe.
Éles gondolkozású ember volt, tudományok
barátja,
a
tiszta lutheri tanítás lelkiismeretes
őre ..
Tanító-mester
is volt. Szeme örökké
a
multat kutatta.
Nem azért, rnintha a jövő
már ne!? érdekelte
volna, hanem mert a
mult letünt idejéből
újra és újra értékes
tanulságokat
szűrt le s adott tovább népének. Igazi tanítómester
volt, aki nem könyvből tanította
nagy családjának
tagjait
az
igazi' evangélikus
életre.
Uralkodásra
született
egyéniség
volt.
Népének
koronázatlan
királya.
Szava előtt
mindenki
meghajolt
a gyülekezetben,
de
messze· környék
evang élikusai
is mindig
hozzá jöttek tanácsért,
szava megfellebezhetetlenül
döntött megoldhatatlannak
látszó
vitás kérdésekben,
A fiú, dr. Szeberényi Gusztáv (* 1890
aug. 23., t 1941 okt. 1.) sok tekintetben
volt kiegészítője
édesatyjának.
Ö már a szó legszorosabb
és legnemesebb
értelmében
kifejezetten
gyakorlati
ember
volt. Örökké futott. Hol gyalog, hol kerékpáron,
hol autón,
de mindig
mozgásban
volt. Nem várta, hogy hozzá jöjjenek
az
emberek, ő ment utánuk. Büszke volt egyháza mult jára, de szeme kiváncsian
mégis
inkább a jövendőt kutatta,
keze is folyton
csak a jövendőt
építgette.
A tanítást
fon-

,
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tSzeberényi

Zs. Lajos dr.

tosnak tartotta,
maga mégis legszívesebben szolgált
a ráibízott
nyájnak.
Mindig,
mindenütt
azt látta
meg legelőbb,
hogy
miben lehet népének
segítségére.
Végig menve a vasárnapi
utcán," szemközt találkozott
az utcán csatangoló,
"korzózó" ifjak tömegével: sietve ifjúsági egyesületet szervezett,
ahová kedves egyénisége
seregestől
vonzotta a fiatalokat. "- Valakit
temetett,
aki után síró árvák maradtak
a
temetőben:
gyors elhatározással
árvaházat
létesített.
Öreg ember
jött hozzá," elaggott, munkaképtelen,
habozás nélkül aggok-otthonát
szervezett.
Az öregek, az árvák, a betegek mellé evangéliomi
lelkületű
segítségre
lett volna szükség ; diakonisszaanyaházat
alapított,
melynek nővérei ma is
ott szelgalnak
a gyülekezeti
élet minden
területen:
árvaházban,
menházban,
kórházban, napközi gyermekotthonokban,
internatusokban
stb. Alig van még egy lelkész,
akinek nevéhez oly rövid élet alatt ennyi,
a gyakorlati
egyházi életben nélkülözhetetlen intézmény
létrehozása
fűződnék.
ő

Apa és fiú. Két különbözö,
sok tekintetben egymással
ellentétes
felfogású
nemzedék. Valami mégis- közös volt bennük.
Egyformán
szerették
és féltették
népüket.egyházukat,
Ezért éltek, ezekért dolgoztak
és ezekért harcoltak egész életükben. Nehéz
harcaikat
mindig együttesen
küzdötték
végig. Együtt
harcolták
meg az utolsó, "a

tSzeberényi

Gusztáv dr.

nagy harcot", a halálnak a harcát is. Előbb
a 82 éves apa, majd alig egy héttel utána
az 52 éves fiú is hazatért.
Evangélikus
népünk körében munk ájuk őrzi emléküket.
Dedinszky

Gyula.

Szent-Bvány József.
1883-1941.
Szent-Ivány
József
bejei Iöldbirtokos,
országgyűlési
képviselő, a sajógömöri
egyház a Gömör és Kishonti egyházmegye
felügyelője
1941. dec. l.-én, 58 éves korában,
váratlanul
meghalt. A felvidéki magyarság,
amelynek
a 20 évi megszállás
alatt megszervezője, egybefogója
és bölcs vezére volt,
mély bánattal
gondol reá. Könnyes gyászszal áldoz' emlékének
az egész Felvidék
magyar
evangélikussága.
Széleskörű
politikai tevékenysége
mellett
is mindig
volt
idej e a szlovenszkói
magyar
evangélikusság megszervezésére,
vezetésére
és feleme ...
lésére. ---:-Vezetése alatt alakult meg a Szlo"venszkói
Magyar
Evangélikus
Szövetség,
amely pótolta a meg nem engedett magyar
esperességeket
és egyházkerületet.
Megalakúlásától
kezdve világi elnöke volt a fel-o
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.szabadulásig.
Tevékeny
részt vett ifjúsági
-és más belmissziói
nemzetmentő
keretek
.íkiépítésében.
Egyházi
lapjaink
és kiadvamyaiuk ügyét áldozattal, tollal egyaránt szol.,gálta. A legkisebb
egyházzal
is személyes
-érintkezést
tartott ·fenn. 1938. év október
"Végén bejei kastélyába
összehívott
értekezIeten indítvány ára megalakult
a Felvidéki
Evangélikus
Egyházi
Tanács, rnelynek
elnöke lett és a Tanács még a felszabadulás
előtt kimondotta
a magyar egyházak elsza-

t

Szent-Ivány

József.

kadását
a szlovenszkói
egyetemes
egyháztól, 6 ezt úgy a szlovák egyházi
f'öhatóság nak, mint
a cseh-szlovák
kormánynak
bejelentette.
A felszabadulás
után megalakult Gömör és Kishonti egyházrnegye
egyhangúlág
és nagy szeretettel
választotta
meg felügyelőül.
A családjában
hagyományos egyházszeretettel.
elhivatottsága
tudatában /szolgálta
egyházmegyéjét.
A nehéz
ügyek elintézéset
készséggel vállalta és mindíg bölcsen oldotta meg.
Liptószentiváni
Szent-Ivany
Józsefet magához szólította
az élet-halál Ura. Oe azok
a tüzek, melyeket
lángoló egyházszeretete
gyujtott,
tovább égnek és fénnyel ragyogják be lsten hű munkásának,
a meleg és
nemes szívű embernek
emlékezetét.
Beréth Károly.

Tarján Islván.
1891-1942 .
1942. jan. hó 6.-án, Vízkereszt
ünnepén
gyász lobogót
lengetett
a szél a répcelaki
templom tornyán;
hirdetve a fájó veszteseget, amely a répcelak-csánig i egyházközséget lelkipásztorának,
Tarján
Istvánnak
elhunytával
érte s a mélységes
gyászt, amely
érette
remegő
családját,
valamint
a vasi
közép egyházmegyét
és annak lelkészi karát
annyira lesujtotta.
Az értékes
élet szövétnekét
1891. júl.
11.-én gyújtotta
meg Isten keze Ostffyasszonyf án, ahova mindig
örömmel
szállt
el a lelke s boldogan
ölelte át az egyszerű
szűlői hajlékot
s benne a melegszívű
édesanyát, testvéreket
s áldott lelkű édesapát.
A gimnáziumot
és theológiát
Sopronban
végezte,
ahol 1915. júl. l.-én 'nyert Isten
szolgájává fel avatást. 1915. júl. 15.-től szept.
l.-ig mint segédlelkész
Celldömölkön
működött,
alionnét
ekkor
Répcelakra
került
a szentmártoni
Radó családhoz nevelőnek s
egyúttal Kund Sámuel esperes mellé beosztott segédlelkésznek
egészen 1918. júl. 7.-ig,
amikor a répcelak-csánigi
gyülekezet
rendes lelkészévé
választotta.
1920-ban vette
nöül
Káldy Mihályné
lelkész-özvegy
leányát: Káldy Margitot.
Ami már most Tarj án István életrajzi
adatai után a jellemzését
illeti, igen könynyű betartani
a régi latin közmondás
intését: "A halottakról
semmi mást ne szólj,
csak jót!" .Hiszen róla még az ellensége ha ugyan volt neki - sem mondhatott
roszszat.
Amikor az lsten ide a földre elküldötte,
bizonyára
ezzel az' igével bocsátotta
el:
"Légy áldás!" És valóban áldás volt.
Áldás volt arra a szűkebb családi körre,
amely hitveséből
és gyermekeiből
tevődött
össze, akikhez a legforróbb
szeretet aranykötele fűzte mindenkor.
Zöldelő oázis volt
a megboldogult
számára mindenkor
az édes
otthon, amelynek
áldott forrásánál
felüdült
s új erőre kapott.
Oe áldás volt Tatján
István az
na-o
gyobb
családjára:
gyülekezetére,
híveire
iS,akik között 24 éven keresztül lobogtatta
hűséggel .az ige szövétnekét
s pásztorolta
szelíd lelkével és szeretete melegéveI híveit.'
Lelke gazdag
tárházának
értékes
kincseit
ajaka rnéltóképpen
tudta közzé tenni, az
Isten üzenetét lelkeket megragadó an tudta
ö
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tolmácsoini.
Az igehirdetés
mellett
buzgón
végezte
a lelkipásztori
szolgálatot
is. Hitvesévei
együtt
gyakran
átlépte
a családi otthonok küszöbét
is. Lelki közösségben élt híveivel, részt vett örömeikben, bajaikban,
egyaránt.
Ezt
fejezi ki a gyülekezet
által hiadott
gyászjelentő
is, amely szerint: "A
gyülekezet
úgy
az lsten
igéje
hirdetésében,
rnint :a hívek lelki
gondozásában
példaadó,
szerett
jó
lelkipásztorát
veszítette
el
benne".
Áldás volt Tarjan
István még
szélesebb
körben,
az egyházmegyére nézve is, amelynek
főjegyzője s a legtöbb
bizottságának
tagja volt. Ezt juttatta
kifejezésre
az egyházkerület
Püspöke is rész.
véttáviratában,
mikor
ezt
írta:
"Hálás elismeréssel
gondolok
korán pihenni tért lelkésztestvérünk
hűséges
munkájára,
eredményekben gazdag kötelességteljesítésére,
tiszta papi egyéniségére
s mindazon k iváló
értékeire,
amelyekkel
önmagát
gyülekezete
és egyházunk
áldásává
tette."
Es áldás volt lelkésztestvéreire,
barátaira,
akiket magához
láncolt
tudása, szép képzettsége
mellett:
ragyogó
kedélye
és melegen érző
emberi szíve. Tartózkodó
természet volt, de akit megszeretett,
azt hűséggel ölelte a szívére.
Jó ernber hullt váratlanul a sírnak ölébe,
aki. mindenkit
szeretett
s akit mindenki
tisztelt, szeretett
és nagyra becsült. Bár eltávozott,
mégis itt él közöttünk.
Rónai B. Gyula.

Kovács Sándor.
1869-1942.
A nagyhét
csendjébe
fájdalmas
gyász
hire .sz állt szét magyar
Sionunk
gyülekezeteibe: az Egyház Ura magához szólította
D. Kovács Sándor dunáninneni
püspökünket.
Istenben boldogult
püspökünk
1869 május 20.-á·n született
a fejérmegyei
Nagyveleg községben,
Egyszerű
magyar
földmíves-családból
származott.
Középiskolai
tanulmányait
a győri kisgimnáziumban,
il-

t

Tarján

István.

letve a soproni
líceum
főgimnáziumában
elvégezve, Isten hívó szavának és sz íve vágyának
enged:
papnak
készül,
Sopronban
kezdi meg teológiai
tanulmányait
és már
itt Feltűnik az egyháztörténet
tudománya
iránti hajlandósága.
Főiskolai
tanulmányai
során
Sopronból
Pozsonyba,
innen pedig
a németországi
halle-wittenbergi
egyetem re
meg y, hogy ismereteit
bővítse és mélyítse.
1894 szeptember
30.-án pappá szenteli Karsay Sándor
dunántúli
püspök.
1896 őszén
már Pozsonyba
nyer meghívást:
először
rnag ántanár,
1904-től rendkivüli
tanár, 1907től fogva pedig az egyháztörténet
akadémiai nyilvános
rendes tanára, 1917-ben
az akakdérnia
igazgatója
lesz. 1919-ig
tart
a pozsonyi
évek zavartalan,
buzgó
munk ája. Itt éri az a kitüntetés,
hogy 1917ben, a reformáció
400. jubiláris
esztendejében a debreceni
tudományegyetem
az elsők közt avatja a teológia
díszdoktorává.

70
Pozsonyban
a lelkésznevelés
érdekében
alapított
Teológiai
Otthon
áldott
működése szinte egybeforrott
Kovács professzor
nevével, személyiségével.
Teológiai
tanári
katedrai
rnunk ásság
val párhuzamosan'
halad
egyháztörténeti
irodalmi működése. Ai évtizedek során szá-.
mos müve,
tanulmánya
jelenik meg. A
magyar
egyháztörténet
véres-dicsőséges,
szenvedésben-próbatételben
gazdag kerszaá-

t

D. Kovács Sándor.

kaiba való elmélyedés
szerit ihletése
látszik meg imádságoskönyvén (1899) és énekeskönyvén (1901); mindegyikkel
kimondhatatlanul
szeretett
magyar
evangélikus
népének
kívánt
szolgálni.
Amikor az 1918·as összeomlás következtében Pozsony is cseh megszállás alá kerül,
Kovács professzorra
- a pozsonyi magyar.
ság más vezetö-szernélyiségeivel
együtt egyre nyomasztóbb
zaklatás, aztán internálás, végül pedig kiutasítás
vár. így kerül
Kovács Sándor 1919-ben a megszállott
Pozsonyból
Budapestre,
a csonka-hazába.
Itt
a Pozsonyból
és Eperjesról
kiüldözött
teológiai akadémián - folytatja professzori
működését
és amikor 1923-ban a 111. kir.

Erzsébet-tudományegyetem
keretében
megszervezik az evangélikus
hittudományi
kart;
,az elsőként kinevezett
egyetemi professzorak sorában
találjuk
D. Kovács Sándort,
mint az egyházjog
és magyar
protestáns
egyháztörténet
tanárát.
.
Mint az 'egyházjog professzora minden
téren féltő szeretettel
őrködik az egyház
törvényes
szabadság- jogain
és szüntelenül
figyelőt tekintettel
néz a trianoni
határon
túlra is .. ...J. Mint az egyháztörténetnek, különösen
pedig'
a
• magyar egyháztörténetnek
rnűvelője, mindig az Egyház élete
egy-egy
kerszakának
a lelkét
keresi és ezt igyekezett
tanítványaival is megismertetni.
Kovács Sándor negyven évet
meghaladó
professzori
műkö,dése
során
mindig
világosan
látta a teológiai
tanári
szelgálatnak ': az . Egyház
életével
való szerves összefüggését.
Még
1914 előtt megfordult
- mint
igehirdető,
illetve vallásos
esték előadója
az egész magyar haza csaknem minden részében,
és legjobb
ismerője
lett evangélikus
egyházi
életünknek.
1919 után pedig
egyre jobban
sürgeti
a szétszórtan élő híveink megtartása
érdekében
at Ú. n. missziói
gyülekezetek
megszervezését
és
a szent ügynek
önmaga
lesz
példát
adó munkása.'
A sok
közül
csak ezt az egy nevet
írjuk ide: Esztergom!
Merinyi
f áradozás,
mennyi
önzetlenség
van Kovács professzornak
ebben a szolgálatában!
Nem hagyhatjuk
említés nélkül azt sem,
hogy Kovács Sándor mint lapszerkesztő
is
-az egyház őrállói, vezetöi közé tartozott:
több egyházi lapunkat
éveken át szerkesztette (Evangélikus
Örálló, Evangélikus
Családi Lap, Jó Pásztor, Ösvény). Valamennyi
egyházi
szolgálata
közül
a Luther Társaság-ot tekintette
leginkább
a szíve-ügyének; hosszú időn át 'volt a Társaság
főtitkára, majd 1937 óta egyházi elnöke,
és a
legutolsó
napokig is szenvedélyesen
dolgozott a maga teremtette
Luther Könyvtár és
Múzeum-ban.
Kovács
Sándor
egyházi
szolgálatának
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megkoronázása
lett az 1935. év, amikor a
Kiss István halálával
elárvult
dunáninneni
egyházkerület
valamennyi
csonka-hazabeli egyházközségének
szavazatával!
- egyhangúlag öt választotta
püspökéve. Püspökke
szentelése
és ünnepélyes
beiktatása
1935
október
25·én voJt Balassagyarmaton.
Mint püspök minden főpásztori
ténykedésévei csak még fokozottabb
mértékben
igyekszik
erősíteni
a támogatásra
szoruló
gyülekezeteket
és folytatja
a szórványok
lelki ellátása megszervezésének
nehéz munkáját. Minden szolgálatában
féltő szeretettel hordozza
együtt
egyháza
és magyar
népe jövendőjét.
Isten megengedi
néki,
hogy megérje
egyházkerületének
1938·ban
bekövetkezett
némi megnagyobbodását,
de
egyre inkább elhomályosul
előtte az a reménység,
hogy a Pozsony tól Losoncig
és
Zsolnától
Székesfehérvárig
terjedő
egyházkerületének
teljes helyreállítását
megvalósulni láthassa. Pedig mennyire
kívánkozik:
vissza Pozsonyba!

Áldjuk az Istent, hogy D. Kovács Sándor püspököt
nekünk aj ándékozta!
Orizzük
meg emlékér
hálás kegyelettel!
Jánossy Lajos

dr.

Stranyavszky Sándor.
1882-1942.
A trianoni romokba
roskadt Magyarország felemelkedésének
áldott
titka nemcsak ennek a nemzetnek
az ösereie volt,
hanem az a szerenesés helyzet is, hogy megvolt az a férfigárda
is, amely emez őserő-

Kovács Sándor nem k ívánta a püspökséget, nélküle
minden bizonnyal
nyugodtabb lett volna életének utolsó néhány esztendeje. S amikor az emberekben
való soksok csalódás keserűségével
csordultig
telik
a szíve, egy-egy
gyönyörű
énekét
vagy
imádságát
veszi elő, hogy bizodalmas
hittel egyedül Krisztusra
hagyatkozzék,
- és
egyre többször,
egyre jobban készül
a távozásra ...
"Üdvözítöm, szerelmed által
Emeld magadhoz lelkemet
Ha az elm lilás éjszakája
Reám borul majd egykoron
Te lész világom a homályba,
Te a váláskor vígaszom."
(440. ének.)
Ennek a sz ívnek gazdag é'lete állott meg
1942 március
31.-én,
amikor
megfáradt
püspökünket
magához vette az élet és halál
Ura. EI költözését
szeretett családjával együtt
siratta
tanítványainak
több száz lelkészt
számláló
serege, a munkatársak
és hívek
gyülekezete,
a személyes ismerősök és tisztelők sokasága,
és azoknak
beláthatatlan
serege, akik Kevács Sándor írásaiból, énekeiből és imádságaiból
merítettek
erőt-vígasztalást
kereszthordozásukban,
szerte az
.egész országban,
gyülekezeteinkben.

t

Sztrenyevszk y Sándor dr.

nek ősi magyar
ösztönnel
irányt
tudptt
adni és érvényesítésére
az útakat meg tudta
találni.
Ennek a nemzeti felemelkedésnek
a vezérgárdájához
tartozott
sztranyavai
Sztranyavszky
Sándor dr., az elmult év halottainak sorában egyike a legnagyobbaknak.
Nógrád
ringatta
bölcsőjét.
A magyar
végvárak
romjaiból
kisugárzó
Balassák,
Rákócziak
lelke simogatta
lelkét és serkentgette
tettre a Honért. Amegye
területén
minden
viszontagságok
ellenére
és
közepette
is fenmaradt
és gályarabokat
ne:
velő közel száz evangélikus
templom oltárán lobogó szent tüz sugárzása
hívta az
egyház szolgálatára.
Az evang éliurn lelkétől
megacélosodott
magyar lelkület ritka példányú kikristályosodása volt egyénisége,
amelyet
a legne-

72
hezebb történelmi
időkben
az élsorba
ál-'
litani úgy a nemzeti, mint az egyházi közéletnek ösztönös menyilatkozása
volt.
Es mindkettö,
úgy Hazája, mint Egyháza
beteljesülve
látta hozzája fűzött reményeit.
Amig a miniszter i tárcáig eljutott,
csak
a közvetlen
környezete
tudhatta
számon
tartani, rnennyi megszámlálhatatlan
apró és
nagy kérdésekben
való helytállása,
másokon
segítése, hatásaiban
őt magát
is túlélő tette
koszorúzta
útját felfelé. Ezek rnindenikének
is végeredményben
csak egy célja volt: a
magyar lelket állóképessé
tenni, történelmi
hivatástudatát
a legmagasabbra
felfokozni
itt a Dunamedencében
és felkészülni
a régi
határok
visszaszerzésére.
Ennek a lélekformálásnak
lelki eszközeit
egyháza tárházából
merí tette és vitte bele
a magyar közéletbe
is. Az önzetlen alkotókészséget,
a puritán
egyenességet,
tisztakezűséget,
az elvek mellett - ha szükség
volt rá saját egyéni érdekeinek
a feláldozását
is, nemkülönben
a rajongásig
és
az önmaga emésztésig
terjedő szent és nemes lángoló hevületet: Luther szelleme táplálta benne,
Ifjú korában
összekapcsolva
ezzel az életét:
sz íve utolsó dobbanásáig
híven állta vállalt őrhelyét
a dunáninneni
egyházkerület
élén, mint annak világi vezére.
Isten nagyon
sok dolgban
felhasználta
tetterejét
úgy a haza megépítése,
mint -közegyháza
szolgálatában.
Neve elválaszthatatlanul
kapcsolódik
e nemzet lelki egységének kialakulásához,
az ezzel kapcsolatos
erőrekapáshoz.
felledüléshez,
nemkülönben
az evangélikusságnak
e hazában
kialakult
értékeléséhez.
hisz legmagasabb
közjogi
méltóságaiban
is megalkuvás
nélkül képviselte az evangélikus
embert
ellenségeinek
országos
porverései
közepette
is. Egyházi
ténykedése
mégis a dunáninneni
egyházkerület
lelkiségének
kialakulásában
gyakorolta és fejtette ki a legnagyobb
hatást.

zetünket,
egyházunk
népét tárta ki seg itésre mindig kész karjait
a hozzáindulók
felé s minél
magasabbra
emelkedett,
annál
többek felé.
Ebben a világban találja meg az emberi
gyarlóságtói
megtisztító,
a hálátlanságok
és csalódások
sebeit begyógyítgató
balzsamát annak a' kegyelemnek,
amelynek
nem
hiábavaló eszköze volt földi életútjain.
Csengődy

Lajos

dr.

Kiss Dezső.
1914-·1942.
Fiatal életnek szomorú
vége. Nagy reménységeknek
szörnyű kihamvadása.
Bánatban született
és még nagyobb bánatot
hagyott maga után. Édesapja
az első világ-

I

Munkássága
elégnek találtatott.
És 1942.
ápr. 30.-án nógrádmarcali
kuriáiában
az
Úrszentvacsorájával
megerősttett
lélekkel
megtért atyáinak és hitének Urához a nagy
számadásra.
Nehéz betegség keresztjét
tette
le, amely Balassagyarmaton
megindult
alig
60 esztendős életútj ának a végére odatette
azt a keresztet, amelyen túl az út már csak
fölfelé, a csillagok
felé vezet.
Ennek

a világnak

a közelébe

emelni. nem-

t Kiss Dezső.
háborúban,
Lublin
alatt
meghalt,
akkor,
amikor kis fia még csak 8 napos volt. Nem
láthatta
és nem csókoihatta.
Özvegy édesanyjának
minden reménysége
és életcélja
volt. Nagy lemondással,
hősi: anyai munkával taníttatta
s 1938. januárjában
féltve
szeretett
fiát felavatták
evangélikus
lelkésszé. Celldömölkön,
majd Pápán volt segédlelkész
és jóindulatával,
hűségével meg-
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szerettette
magát. Azután Sopronban
volt
nevelő lelkésze az Evangélikus
Diákotthonnak. 1941. okt. 1.-én, mint arra érdemes
hadiárvát,
tábori lelkésznek
nevezik ki. A
fiatal szívek lelkesedésévei
végzi szíve . és
tehetsége szerint választott munkáját s mindenütt szeretik.
1942. június 30.-án választott jegyesével
útnak
indul Sopron
felé.

Vönöckön, az ismert vasúti szerencsétlenség
véget vet a sok reményt
hordozó,
drága
életnek. Pápán temettük,
de az őt szerető
szívek nem tudják temetni és feledni. Bánatukat,
gyászukat,
sötét
éjszakájnkat
csak
az Isten kegyelmének
aranysugarai
tudják
megvilágítani !
Bácsi Sándor.

A dunáninneni egyházkerület
A dunáninneni
egyházkerületet
1942. ta-·
vaszán fájdalmas
próbatétel
érte. Egyetlen
hónap leforg ása alatt elvesztette
püspökét:
D. Kovács Sándor ny.egyetemi
tanárt
és

rangidős
egyházmegyei
felügyelő
vette át.
A kerület
ideiglenes
elnöksége
elrendelte
az új elnökség megválasztását.
Ennek eredményeképen
a 49 egyházközségből
álló ke-

Kardos

felügyelőjét
Sztranyavszky
Sándor dr. titkis tanácsos ny. földmívelésügyi
rninisztert.
Az elárvult
egyházkerület
ideiglenes
vezetését, az új elnökség
megválasztásáig
Kardos Gyula főesperes,
kormányfőtanácsos,
mint püspökhelyettes
és Handel Béla dr.

uj elnöksége.

Gyula.

rület túlnyomó többsége Kardos Gyula nógrádi főesperest
emelte
a püspöki
méltóságba, míg a kerület felügyelője
egyhangú
választás alapján Laszkáry Gyula gazd. Iőtanácsos, romhányi
nagybirtokos,
Johanitarendi lovag, a nógrádi egyházmegye
eddigi
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felügyelője
lett. A két új egyházvezér
életrajzi adatait
az alábbiakban
ismertetjük.
Kardos Gyula püspök 1880-ban született
Maglódon
(Pest m.) ahol édesatyja
hosszú
évtizedeken
át az evangélikus
iskola aranyérdemkereszttel
ki tün tetett
igaz ga tó -~an ítója volt.
Középiskoláit
a Seirnecbányai
evangélikus
líceumban,
teológiai
tanulmányait Pozsonyban
végezte, ahol döntő hatással voltak reá Raffay Sándor dr., mint
az újszöv. teológia akkori tanára és Kovács
Sándor
dr., aki közvetlen
elődje
volt a
püspöki székben.
Lelkésszé
1903-ban
szentelte
Sárkány
Sámuel püspök. Rövid rákoskeresztúri
segédlelkészi
szolgálat
után, mint hitoktató
s. lelkész Balassagyarmatra
került D. Baltik
frigyes
püspök mellé, ahol két év mulva
ker. missziói,
maj d püspöki
másodlelkész
lett s ebben a szolgálatában
maradt Baltik
püspöknek
1919-ben 'bekövetkezett
haláláig.
Ekkor
a tekintélyes
balassagyarmati
gyülekezet
egyhangúlag
lelkipásztorává
választotta
s azóta itt lelkészkedik.
A nógrádi egyházmegyének
előbb tanügyi
alesperese, majd főesperese
lett. A társadalmi
és hitélet terén kifejtett' munkájáért
1936ban korrn ányfőtanácsosi
cimet kapott. Régi
erdélyi papi családból
nősült s házasságából négy fiú született, de hitvese szül. sepsiszentkirály.i Kiss Jolán 35 évi boldog házasság után 1939 dec. 15.-én tragikus
autószerencsétlenség
áldozata
lett.
Lelkipásztori
munkájának
eredménye
Balassagyarmaton
egyik legvirágzóbb
ifjúsági egyesületünk
s a báró Prónay
Irma
és Róza alapítványból
létesített
mintaszerű
szeretetház.
A szívnek, a meleg szeretetnek
embere, akinek egész lénye csupa alázatos
szolgálat. Hisszük, hogy főpásztorrá
válasz-

tásában az Úr igéje valósul meg: "Én az Úr
hívtalak
el Téged igazságban,
fogom kezedet és megőrizlek!"
(Ézsaiás 42, 6. v.)
Az új .ker. felügyelő
draskóczi
és laszkári Laszkáry
Gyula régi, hűséges éskipróbált munkása az egyházi életnek. Édesatyja id. Laszkáry
Gyula 1893-tól 1912-ig
elnöktársa
volt ugyanezen
kerület
élén D.
Baltik frigyes
püspöknek.
1876-ban született a nógrádmegyei
Romhányban
ősrégi
nemesicsaládból.
Középiskoláit
a pozsonyi
líceumban,
majd a németországi
Tübingenben végezte s a budapesti egyetemen
államtudományi
oklevelet
szerzett.
Kora ifjúságától buzgón részt vett az egyházi életben
s 18 éves korában már a kétbodonyi
egyház
felügyelője.
Romhányi
birtokán
rnintagazdaságot
rendezett
be.
A dunáninneni
kerület Gyámintézetének
ügybuzgó
elnöke, 1931-től kezdve pedig a
nógrádi egyházmegye
nagyon szeretett
felügyelője. 1925-ben a Johannita
rend lovagja
lett. Néhai Gömbös
Gyulának
legbensőbb
baráti köréhez
tartozott
s ugyancsak
meleg barátság szálai füzték öt a ker. felügyelői székben
elődj éhez Sztranyavszky
Sándor dr.-hoz.
A két új egyházvezér
beiktatása
ünnepélyes keretek
közt 1942 okt. l.-énaz
évi
rendes kerületi
gyűlésen
ment végbe Balassagya rm a ton.
Mindketten
érzik feladatuk
nagyságát,
amelyre elhivattak
és nem rettennek vissza,
mert ugyanazon
nemes eszmények
f űtik
lelküket
mint nagyelődeikét.
Mi pedig
azért fohászkodunk,
hogy legyenek
azok
közül valók, akik magasztos eszmék szolg
latába
állítván
életüket,
teljes mértékben
érzik az áldozat és szolgálat
örömét!
á-

Szücs Sándor.

Pap a' háborúban.
Sokan azt hitték, hogy az új háború a
gépek csatája lesz. Kimenetele
azon 'fordul
majd meg, hogy rnelyik fél tud nagyobb
mennyiségű
és korszerűbb harcieszközt
bevetni. Úgy látszott,
hogy az emberanyag
minősége és a személyes bátorság
nem lesz
már döntő jelentőségű.
Kivont karddal
az
ellenség felé vágtató huszár alakjával tovatünőnek tetszett a hősnek alakja.
De kiderült,
hogy it háborÚban
ma is

a legdöntőbb
a katona
vitézsége,
leleményessége
és elszántsága.
Ha másképpen
is,
mint régebben.
Az évek óta duló háború
új hősi ideálokat
teremtett.
Bombákkal
megrakott
gép évei a célpontra
zuhanó repülő, századik légi győzelmét
arató vadászpilóta, ezrednyi ellenséges
erőt szakaszával
feltartóztató
gyalogostiszt
és így sorban
következnek
a mai háború hősei, névtelen
katonák hosszú sora, akiknek tetteit egyen-
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kint meg sem örökítheti
a történelem,
csak
majd odahaza
mesélik tovább
a fiak az·
unokáknak.
Nem szürke, jelentéktelen
alak-e
melJettük a pap?! Kezében nincsen gépfegyver. Nem irányítja ütegek tüzét. Nem indul
közelharcra
az ellenséges
állások elfoglalásáért.
Szinte gyámoltalanul
állhat a fülsiketítő ropogásban.
amikor körülötte
mindenkinek
az a. feladata,
hogy fegyverével
hozzájáruljon
az ellenség Ieküzdéséhez.
Haszontalannak
is tetszhet jelenléte. Azt
mindenki érti, hogy orvosra, betegápoló ra,
élelrnezőre
éppen olyan szükség
van. a hátforúban, mint harcosokra.
Oe papra?!

ezen túl pedig az élet kockázata.
A háborús
kötelességteljesités
magával hozza a helytállást az utolsó lehelletig.
A harctéren
a
szolgálathoz
tartozik a .halál is.
lIyen önfeláldozó katonaéletre
és katonahalálra igazában csak az evengélium képesít. Mert Krisztus keresztjével
megtanít
az
igazi .férfias szeretetre:
az életnek az odaadására másokért.
Lám, ezért kell ottlenní

Tábori-pap
"valahol

Most amikor odakint a harcoló magyar,
nérnet és finn csapatoknál
evangélikus
lelkészek végzik munkájukat,
gondolkozzunk
el a nagy háború e legjelentéktelenebbnek
Játszó munkásainak
szolg álatán.
Mit keres a pap a háborúban?
A háború minden katorrától az elképzelhető legnagyobb
emberi. önfeláldozást
követeli. A harctéren
megszüník
az egyéni
érdek. Mindent vállalni kell a parancsteljesítés és a győzelem érdekében .. Menet porban, hőségben
és fagyban.
Alvás kocsikerékhez dőlve vagy férges oduban. Szornjúság és éhség, fáradság
és nélkülözés. Mind-

keresztel

Oroszországban".

a papnak, 8Z evang é.lium követének
a háborúban!
A háborúban
közel kerül sok emberhez
a szenvedés
és halál ínsége.
A sebesültek
nemcsak
orvosra
és ápolásra
szorulnak.
Minden szenvedés a lélekbe is vág, s ezt a
sebet a leggondosabb
beteg ápolás és a legtisztább kötés sem gyógyíthatja.
Ha azután
még a halál árnyéka is ráhull egy-egy ember életére, még erősebb a lélek kiszolgáltatottsága,
félelme és kétségbeesése.
Sokkal
titokzatosabb
út előtt áll, sokkal borzalmasabb a halál ínsége, mintsem el lehetne
csitítani emberi vigasszal a haldoklót.
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Csak az evangéliumnak
van igazában
gyógyító
balzsama a szenvedő szív sebére.
Csak az evangélium figyelmeztet
a halálban

híveink az Úr terített
asztalához.
Sokszor
még térdeplés
közben is kiváncsian
tekintget körül szemük és elárulja, hogy minden
más érdekli
őket, csak az a
csoda nem, amiben az úrvacsorával Isten kegyelme
részesít.
A harctérről érkező hirek rnondj ák, hogy micsoda
döbbenetesen komoly
esemény
odakint
egy-egy
úrvacsoravétel.
Pedig
nincsen itt úrvacsorázásuk
megszokott ünnepe. Nincs fehérfalú
templom, áhítatos csend. Az úrvacsorázók
felett gránátok
sivítnak és a harctér füstös színfalai veszik őket körül,
De a
halál közelségében
éhesebb é és
szomjasabbá vált lelkük az örök-·
élet kenyerére
és italára.

Áldja meg az Isten Szeritlelkével a hadrakelt
sereg lelkészeit. hogy országunk
földFinn tábori pap sebesültet esket
jéért
ésnemzetünk
[övöjéért
a katonakórházban.
küzdő katonáink
között, harcizajban, kórházak
fehér ágyai mellett, sebeaz Isten közeledtére,
aki a hozzátérőnek
sültek és haldoklók
sóhaiai közepette,
idemég az utolsó percben is - miként a lagen parasztkunyhók
lélekben szomjas népe
tornak - az elm'uláson is diadalmas,
elvehetetlen
életet igéri. \ Lám, ezért kell ottlenni a papnak,
az evangélium
követének
.1'1 háborúban!
Bizony, pótolhatatlan
a sz olg álat a. Hiszen
.a hősi életnek az erejét s az örök életnek
a forrását kínálja az evangéliumban
a küzdö
~(atoná,knak.
Igy születhetnek
sz olgálat a
nyomán a háború 'hősei, de a halál hősei is.
Kiterjed a szolgálata
a meghódított
terület lakosságára
is. Az orosz elnyomás
.alól felszabaduló
falvakban
és városokban
az evangéliuru
első követe a tábori lelkész.
Ebből
mutat
be jelenetet
egyik képünk:
ott, ahol azelőtt
az istentelenség
szellemeben nevelték
a gyermekeket,
most Isten
szolgája
vezeti az ukrán
kicsinyeket
az
Úr Jézushoz.
Nem kevésbbé megható a finn' hadikór'házból közölt kép. Nincs fehér virágdísz'ben úszó oltár, ünnepélyes
orgonaszó,
koszorús-Iányok
serege, de annál több hűség
,és imádság
a sebesült
katona
és rneny.asszonya szívében,
akiket a tábori lelkész
.ad össze Isten akarata
szerint való házas-életre.
Harmadik
képünk
is elgondolkoztathat
'bennünket.
Idehaza
nagy ünnepek
alkalmával, nagyobbrészt
megszokásból
lépegetnek

Tábori

úrvacsoraosztás.

között
az evangélium hűséges szolgái
senek. Hadd növekedjék
Isten népe a
rúban is! Hadd támadjon naptámadat
gasságból
az einber bűnének
és az
haragjának'
szörnyűséges
éjszakájában
Hadd legyen áldássá az egyház szürke
a pap a háborúban!
Veöreös

lehesháboa maIsten
is!
höse,
Imre.'
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Anglia

és az amerikai
dollárhatalom
ellen.
sorába.
Ha Szovjetoroszországgal még nem ütközött
is meg, közvetve
mégis vérét
hullatja
a bolseviki
uralom
pusztulásáért.
Aki helyesen tudja értékelni
a hun-magyar mondavilág
mai mondanivalóját,
annak
azért is érdemes Naphon történelmi
öskorába piJlantani,
mert felismerheti
ősi mondáink rokonságát,
sőt azonosságát.
Attilának személyéhez
kapcsolt
istenkardja
szerepel a japán honalapító
Zsirrimu uralkodó
életében.
Mint evangélikusok
is érdeklődhetünk
a japán lelki világ után. A Harangszóban
sokat olvastunk
Kag awáról,
Krisztus jó vitézéről
és tudjuk,
hogy az őmagvetése
előbb-utóbb
gyümölcsöt
terem.
küzködők

Japán.
A nagy Japánról
keveset tanultunk,
pe,dig történelme
idegfeszítően
érdekes. Érdemes beletekinteni
ennek a világot
bámulatba ejtő népnek arcába.
Nékünk magyaroknak
több jogunk,
tehát fokozottabb
kötelességünk
adódott
ahhoz, hogy megismerjük
Nipponnak,
a felkelő nap országának
fiaiit.
A japán velünk rokonfajta
nép. Naphon
gyermekeinek
'vére
valamikor
a mongol
faj harcos erényeit
csörgette.
Szigethazájukba való vándorlásuk
után házasodhattak
össze a déli szigetek
maláj-fajú
lakosaival
s innen pecsételödött
arcukra a sárgás szín.
Azértis kötelességűnk
megismerni
Japánnak világát, mert a most dúló világháborúban
odaállt
harcolni
a. félvilág
ura:

Japán sokat szenvedett
nép. Belső harcainak szörnyű sebei hasonlatosak
a magyar
Iöés köznemesség
áldatlan
nemzetsorvasztásához.
Sokat szenvedett
a vulkánok
és földrengések
borzalmaiban.
Kr. u. 700
körül
szinte
elképzelhetetlen
rettentéssel
dühöng a földrengés.
Hegyóriások
zuhannak a mélybe,
hatalmas folyókat nyel el a
megrepedt
anyaföld,
beláthatatlan
területeken nemcsak
ember nem marad, hanem
egY szál növényt
sem lehet találni.
Az
egyik tartomány
gazdag földjét elnyeli a
tenger,
csikusi országrészben
kilométernyi
szélességben
s 50-60
km. hosszúságban
megreped
a föld és ebbe a szörnyű tátongásba zuhannak
falvak, városok,
emberek
és állatok. Az Izu tóból pillanatok
alatt
egy sziget nő ki és a kivágott
vízözön fél
tartományt
halálba sodor.
Az utolsó földrengés
a közelmult
világháború után tombolt. Perceken
belül elsöpörte azt a hihetetlen
vagyont, amit Japán
a világháborún
keresett. Mintha figyelmeztetés lett volna Japánnak
és minden népnek, hogy a más vérén szerzett arany igen
csalóka érték.
Japán küzdelmeiről
belső és kaIső harcai
beszélnek.
Belső harcai kétréteg
űek voltak:
politikai és vallási harcok, a kettő, mint nálunk
is, sokszor egybefonódott.
Kínai, japán és angol történetírók
sokszor hajbakapnak
azon, hogy mikor történt a japán honfoglalás.
Bizonyos,
hogy
a japánok jó 3000 éve verítékeznek
és vé·
reznek
szeretett
otthonukért.
A kínaiak
u. i. Kr. e. 1100 év táj án kiszorítj ák az
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északi hunok at a mai Mandzsurai
területéröl Kóreába s innét csapódik
át egy hatalmas néphúllám
azoknak
~. szigeteknek
jórészére,
amit
most
Japánnak
nevezünk.
Japán északi szigeteinek
öslakói az ajnuk
voltak, akiket a harcias mongolvér könnyen
Iegyözött.
A velük való keveredés
a munkának
és igénytelenségnek
végtelen
áldását oltotta
az új japán vérbe és jellembe.
A déli malájfajta
népekkel
való összekéve-

Hirohito,

japán

császár.

redés is áldást hozott
a turánvérű
japánokra,
mert
titoktartóbbá,
tartózkodóvá,
sőt gyanakvóvá
tette a japánt minden idegennel szemben. (A tisztább turánvérüségre
mi, magyarok
sokszor
ráfizettünk.
Titkot
tartani
nem igen tudunk és vakon hiszünk
idegen ígérgetéseknek!)
Zsimmu volt a honfoglaló
hős, aki többszázados
harc után az őslakosságot
japán
uralom alatt egyesíti. Diadala után hatalmas
templomot
épít őseinek tiszteletére
és áldoz Napasszonynak,
mint a japán nemzet
ősének és védőjének.
(A turáni ősvallás az
égi testeket
asszonynak
nevezte.
A régi
magyarok
is holdasszonyt
emlegettek
s
még édesapám
is sokszor
mutogatta
teliholdker
a holdasszony
képét!) A belső harc
Zsimmu hatalmas kezének lehanyatlása'
után
kezdődött.
Zsimmu meghagyta
a kb. 100
.szigetország
élén álló tartományok
vezéreit állásaikban.
csak a távolabblak
mellé

telepített
őrségeket.
Halála után a lázadások hosszú sorában
sorvad
a' nemzet.
A
nyelvi kialakulás
szülí a népeket egységes
nemzetté
s ez kb. Kr. e. nyolcszáz
évvel
történhetett.
A kialakulás
küzdelmében
szigorú társadalmi
osztályok
alakulnak
s ezek
harca még egyes tudósok sierint ma is ott
lappang a. japán lélek mélyén,
A széteséstöl
Ketoku tenno mentí meg
hazáját.
A tartományok
népsanyargat'ó
. urait" megtöri
és törvényekkel
megfékezi.
A nép rajongása uralkodójához
már itt kezdődik, mert talán az egyetlen
példa a világtörténelemben,
hogy az uralkodó
a magasabb
társadalmi
osztályokkal
a népért
folytat öldöklő küzdelmet!
200 évig tartott
ez az aranykor
s akkor kihull a hatalom
egyik gyenge
császár kezéből
s 1000 évig a tartományok
rablóurai
gyötrik
a népet. Ekkor
jön a
Taikva reform, amely földet
ád a népnek,
_megszünteti
a robotot és a "tetszés$zerinti"
adókat s 21-60. évig elrendeli a katoriakötelezettséget.
Az üdvös törvények
ellenére
a tartom ánvfönökök,
a hatalmas családok, a sogunok nem engedik a hatalmat
és az áldatlan belső harc folyik.
A 1300. év körül kettős császárság
terhe
alatt roskad a nép és ennek a testvérölő
küzdelernnek
tulajdonképpen
Mutsuhitó császár' erélyes keze tudott csak véget vetni
1867 -ben, Eddig tartott
a japán középkor!
Annál csodálatosabb,
hogy ennek a népnek
lefójtott
ereje rövid 50 év alatt utolérte
s mondhatjuk
túlszárnyalta
azt a világot,
amelyben
Japán csak ezelőtt 60 évvel kezdett körülnézni!
nek

A belső hatcok érdekes
vaIlás területén is.

a

színezetet

ölte-

Japá
ősvallása
a sinto-vallás:
az ősök
szellemének
tisztelete.
A japán
család a
faji
öntudat
kovácsműhelye,
akármilyen
más valláshoz tartozzék is a japán, lényegében meghatározza
ennek az ősi vallásnak
természetes
ereje' és szépsége.
Koreán keresztül
Buddha és 'Konfucius,
kínai
vallásalapítók
tanítása
is beszivárgott
és a belső
békétlenséget
fokozta.
Konfucius tanítása inkább jámbor és békés
oktatásként
hatott, de a buddhista papok és
kolostorok
valósággal
kizsarolták
a népet.
Mivel a buddhista
kolostor
adómentességet
és büntetlenséget
jelentett,
olyan
kapaleaszakerülö
kalandorok
tömege
lepte el,

\
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hogy "a nép úgy félt a buddhista
templomoktól és papoktól, mint a mérges kígyók-.
tói". Természetesen
jobb papok is akadtak.
Vérontás
akkor fakadt,
amikor az emlitett nagy földrengés
idején a buddhista
papok azt hirdették,
hogya
csapás Buddha
verése a népen, mivel még nem mindenki
tért át az ősi sinto-hitről
Buddha-hitére.
A felúszított
nép nekirontott
saját testvérének
és templomait
rombolta,
papjait
ölte.
Az uralkodó
vetett véget ennek az öngyilkos
vallási türelmetlenségnek.
A keresztyénséggel
is keserű vérfürdő
emléke
szövi össze Japán történelmét.
A
japán világot Európa
számára
a portugál
hajósok fedezték
fel a 16. század derekán.
Hamarosan
áthajózik
Xavieri Ferenc jezsuita szerzetes
Malakkából.
és a jezsuiták
szokása szerint
a főembereket
igyekszik
megnyerni
a keresztyénség
számára. Hoszszú és sikertelennek
látszó
munkájának
gyümölcsét
türelmesebb
társai látják
érni,
akik 1582-ben arról tesznek jelentést,
hogy
Dél-Japánban
200.000 embert
kereszteltek
meg. A fényes ígéret tisztavirágként
pusztult el amikor a keresztyének
nagy embere:
Oda Nobunaga
hirtelen meghal. A japánokat a iezsuitáktól
származó üzleti összeköttetés
érdekelte
s néhány
évtized
mulva
. hamvába
temetkezett
a nagy szalmaláng.
A hittérítők
ujra munkába
állanak
és
hatalmas
pártfogók
révén ujra 600.000-re
növekszik
a keresztyének
száma. A baj ott
kezdődött,
hogy Higo tartomány
ura a keresztyénséget
erőszakkal
terjesztette.
Az
elkergetett
buddhista. papok keresztyén-üldözést
szítottak.
Az uralkodó,
Tokugava
hajóra
rakat ja a 337 keresztyén
papot és
Manillába hurcolják
őket. A keresztyéneket
irtani kezdik
és ezek fegyvert
ragadnak.
Simabaránál
30.000 keresztyén
esik el a
döntő csatában. Utána kiirtják valamennyit.
A vérözönnél
a "győztes" ellenfél még többet veszít. Japán
ezentú) minden keresztyénben
az idegent
és minden idegenben
a keresztyént
látja és egyszersmindenkorra
elzárja magát az idegenek
elől. Ez az elzárkózás
még lényegében
ma is tart. Az
üldözés
1867-ben, a belső háborúk
végén
szünt meg.
Japán a világ szemeit külső háborúival
nyitotta
magára.
Korea miatt ős-éllenségként
nézett szembe Kínával. 1894-ben a koreaí hadj áratban

győz Japán a csatamezőn,
de addig rnesterkedett
az európai diplomácia,
hogy ebből a győzelemből
nem nyert semmit népének terjeszkedésére.
Már pedig Japánnak terjeszkednie
kell, ha nem akar elpusztulni.
A japán szapora
fajta és saját
területén
hangyaszorgalommal
is csak anynyi kenyérmagvat
tud termelni,
amennyi
egész szükségletének
fele. Ez az éhségkényszer
átalakította
ipari termelő
állammá. Iparát azonban az angol és az amerikai
versenytárs
az egész világon letiporja. Erre
jön az aláárverezés
és japán hihetetlen
olcsón dobja a világpiacra
áruit, Igen, de
otthon
így éhbérért
kell dolgoztatni
emberek millióit, akik társadalmi
gyűlölettel
fújják tele a nemzeti élet levegőjét
s minden pillanatban
felrobbanhat
az államgépezet. Erre jön magyar példára az
öncsonkítás:
a kivándorlás.
De az igénytelen, toppant élelmes japánt nem fogadj ák be, ha pedig valahol
mégis megveti
a lábát, akkor gyűlölik és elverik a bokáját.
Ez a szörnyű életkényszerűség
űzi kenyéradó föld után. Ami kis darabot
az óriás
Kína testébőllemar,
az csak étvágyingerlésre jó.
Japánnak
ezt az élet-halál
kénysze rét
még a lomhatestű
Oroszország
is felismerte
és elébe állt. Az egész világ idegroppantó
feszültséggel
várta az 1900-as évek elején:
Eli lesz, na a világ egyötödének
ura, az
orosz "medve"
és a kicsúfolt
kis "sárga
majom"
egymásnak
rontanak,
...
és a
"sárga majom" 1904-ben megmutatta
a méregfogát.
Port-Arthur,
a "bevehetetlen"
vár
58.600 hős japánt temet maga alá, de a holttesthidakori
diadalmasan
dübörög keresztül
a japán katona
haláltmosolygó,
titokzatos
arca. Pedig az oroszok fogcsikorgató
hősiességgel
harcoltak:
.32.800 vitézük
teste
keveredett
holttesthalommá
a várárkok
mélyén.
Port-Arthur
eleste után jött 1904. május
27: a világ mai napig is legnagyobb
tengeri
csatája: .Csuzima. Az oroszok
több, mint
50 tagból .álló hadihajóval
akarták
elvágni
a japánok
elől az otthon
erejét, hogy a
szárazföldi,
három borzalmas
csatában már
győzelmes sereget kiéheztessék
és megsemmisítsék.
Togo
hadihajói
tönkreverik
az
oroszok óriási tengeri hadseregét
és a világ ijedten eszmél arra, hogy az ismeretlen Japán
tengeri
nagyhatalom.
A "megrettent
Amerika,
mint nyájas békegalamb
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gondoskodik
arról, hogy Japán megint "keveset"
kapjon.
Az oroszok
kivonulnak
Mandzsuriából,
de azt újra Kína kapja meg.
Igy született meg Japánúj
ellensége: Amerika. A többit az olvasó a mai napok sodrában szeme előtt látja.
A japán élniakarás
ma a tenger alatt és
a levegőben kivir ágz ása annak a 3000 éves

küzdelernnek
amely a japán
történelmet
érdemessé
teszi az okulásta.
Japánnak,
magyarnak
sok az ellensége.
Jövőnket
nem mi határozzuk
meg, hanem
az örök lsten. Isten azonban a történelemben is kijelentette
azt az igazságot,
amit
a keresztf ára szögezett:
Az élet _ára a halál!
Bácsi Sándor.
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Erdélyi Jó=sef versei:
Irta

a Harangs:ó-Naptarnak.

Futópas::;uly_
Fut a paszuly a karóra,
büszkén néz le a bekorte.
szégyelli a rokonságot,
tagadja a komaságat ...

-- Zsuzsa! ... Zsuzsa! - a béresné
szól félénken, de a csőszné
csak egy görbét pillant rája,
s tovább siet, meg sem álJva.

Tanyán átal megy a csószné,
megszóJítja a béresné.
- Zsuzsa! Zsuzsa! - Igy, nevén csak,
hisz tavaly még együtt laktak.

Szégyen, harag pirosít ja,
ú] kendőjét igazítja,
lépked péve-biiszkeséggel,
szól magában pu/yka-gőggel.

Zsuzsa, J ulcsa, egy idősek,
egy tűzhelyen, egyet főz tek,
két béresné. De újévre
csősz lett ám a Zsuzsa férje.

-

Még megszólít, a nevemen,
a szemtelen.
Velem ugyan ne komázzon!
Rangos 'asszonyt ne Zsuzsázzon! ..•

a nyomorult,

Fut a paszuly a. karóra,
büszkén néz le a bekorte.
Szégyelli a rokonságot,
tagadja a komaságot.

Pacsictatés:ek.
V ágják már a búzát,
akármerre nézek, árnyék nélkül marad
a pecsitietészek,

Körülnyesi szépen
a pacsirtafészket ...
Hogy is pusztítná el
az ártatlan népet?!

Sír a kis pacsirta:'
fiait sajnálja;
a jó magyar ember
körül is kaszálja.

Megesik a szíve
a dalos madáron,
ki őt vígasztalja
a rögös határon -

Neki sincs a földön
más gyönyörűsége:
csak az az egy, féltett,
kis családi lészke ...

It
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Bakó József

versel:

a HaraD(Js:zó-Naptdrnak.

irta

Két fas:z;eg_
1909-ben
inas

voltam

zöld kötény ben;

én áztattam

Mikor

egy

lágy

regecsos

régi

lett

pép

kavargattam,
fölemelte

csinyt:

a

már

sárga

S

a rend

friss

pép

én a pép

azt

szinébez
haj!

kimentsem

a kezemre

tál

volt,

már

mint

....

jelezte
...

egy újfajta
Haragomba'

....

is tudtam, mit csináljak;
gondoltam
a kacagásnak
belevágom
a szemébe ...
Cudar sors volt! ... Mégis
•

kivénte,

a fatálba

legyen

.

a segédek,

nem

morcan,

úgy

ki bernert
kacaj

A röhej

vívöszerszém

innen-onnan,

néha

a szeget,

Olyan.

a

közeledtem,

s az egész

olykor-olykor

csattant

mert

ahogy

Recccccsssss!!

se messze laktak
s a szavak is rugást adtak;
viccből,

is sz ülték

hogy

pofonék

néha

s meg

kev ergettem,

...

Vedd
má;

gyanutlanul

kedvem

faszeget

elémnyujták:

'Csókolóiott

•

s aranyfonálul
folyt
vissza,
szegény szemem mohón
itte.
De a lábszíj lett a doktor,

rittyent,

elhelyeztek

a fatálba,

játszó

ha elázott

egy

csalétekül

s

a csirizt.

meg

Fölidézek

Közepébe

Aranypépben

fürdött

Ma ég a Föld

és törtelem!

béke .. _

keze~

.•.

...

ló

lenne

ma inas

lenni!

aranycsirizt
aranycsirizt

békességben,

történelmet

csiriz

s

mint teszeget.
népemet.

kozepéből,
kimenteni

eregetni,

a

képen

Induljunk!
Házigazdám

udvarára

két

kordét.

Kubikoltuk
egyenesre
jelenünk
hibáit.

uigve): is, csak megszánja

Bitang

kubikos

Akármilyen

a

másikát

Eresz

kilökötten,

képzelt

rozsdadiszb'en,

a rudi«

kőzé

beál/ottam

Kemény
zablát, gyeplőt,
Haj, olimpi
kordé!
mint

utunk

a

A diadalívet

Ezer

izmaimba!

vágytak,

dolgos
gödör

mi csak

mégis

iirmepeltebb,

fogat!

van, ahogy

úgy

mi akarjuk,

lesz.

hámfa!

Vil/ogjon

a

kül/ő!

dörgő

taps ára az

a kordé!

Recsegjen
csak

már

becsüljük,

a

társaim!

Hajrá

ne próbáljon
lesz;

pékie

örökkezdés!

Induljunk

Roppanjon

a tengely,

bírja,
senki,

sírba.

is töltés

Akkor

ős kubikos
Versenyre

nem

vissafordulni

legfeljebb
úgy

is

seregének.

hogyha

tesznek.
ásít.

a

pocsotyékon,

az ernyedőknekll
Örüljön
a máskor
szit kos Bandafő

szorgos

tömegnek.

ha kenyérből
Hajrá

jövőt

Cézároké.

Ok babérra
őrjöngő

kezdő,

szerszám

az egyszer

Csattogjon

kóros

úttest.

Dalt

paripának.

Legyen

Kezünkben

nyak tördelő

helyén,

feküdjön

most

várnak.

Egyiknek

földek

hadd

pornép.

alól

indulásra

behuzattak

el még

rettenetes-igaz.

, ..
Haj

bográcsos

élet!

ma!

6
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Sinka

Istvdn

verse:
Megcsalt

Végtelenül magam vagyok,
mint a névtelen csiFIagok. -,
De még Így 'is fejedelem
lehetnék, ha a seregem
nem volna néma, mint este
a fénnyel küzdő éji lepke.
Az is szegény, türi a rosszat
s hang nélkül magába roskad:
két szárnyával a láng előtt
verdesi azt a temetőt,
mibe - ha a láng érte nyul halálos csenddet belehull:
Igy tesz, lám, a? én népem is!

fejedelem.
Én megváItanám még véren is,
ám a megváltásom eliil,
mind a semmibe menekül.
ROIJ15YoS
- fejedele.rrr vagyok
a rugott póroknak dalolok.
Bika' szarvából a dlldám
s lúvok a seregem után:
ZendiiJj puszta, ébredj halom,
Mert egyre nagyobb a fájdalom,
- Zetulill j néma ezeredem,
hiv egy megcselt fejedelem.
Zenaűii, mikor tavasz játszik,
mikor a bodza virágzik.

Dobai Béla verse:
I '

S:&úntóföldön .
Amott

a város sok nagy tornya
fogva,
Ott égre tör ház, 'büszke kéménv
S én gondolattal eltünődem
A földnek buta szerénységén ....

S itt áll a lábam rögtől

Minden Iapos ... a földnek háta
Feltörve hosszú barázdákra,
Egyik olyan miként a másik,
Akár a nep tiiz, akár ha ázik.
Egér

ha szalad, avagy ha néha
. Lustén mászik itt-ott egy béka:
Semmi szépség
és semmi élet,
Ásít az ember, bármit nézhet ...

. Bezzeg a város
Selymes a kéz
Fínom a szó s
Síma uicekben

rangos, fényes,
ott és nem kérges,
benn dallam, szépség;
mérnök-mérték.

Akarat, vágy az ottIakókban
Siker, karrier van a csókban,
Ott még a kő is égre tör, nyul
Istenig ér, ha harang kondui ...
A pénz, az ész s a könyv hazája
(Csodálva néz a paraszt rája)
A \ végtelennek ott van vége:
, Mmdentudásllnk mindensége!

- Ámha e f6ldtest itt kihűlne
S belőle búza nem zsendüln~
S nem lennének szent rög-bolondok:
Le.dölnétek ti mind ott sorba
Ti büszke gőgös bölcs nagy tornyok!

...
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Kalonadalok.
A io lovas kalonának
d e ;ól vagyon
dolga:
Eszik-iszik
a sátorba',
semmire
sincs gondja.
He;, élei, be gyö"gy
élet, ennél szebb sem lehel,
Csak az jöjjön
katonának,
aki ilyet
szeret! ...

Egy dal a sok közül.
Büszke, dacos,
keménykötésű.
Hívogató
dallam, csalogató
cifrázatokkal.
Csodálatos
élet lüktet a ritmusában is: feszülő erő, acélos karok markolása,
súlyosan
dobbanó
huszárdizmák
kérkedő
sarkantyúzenéje.
Kodály Zoltán is felhasználja
ezt a 'dalt
Háry János
c. daljátékában.
A daljáték
'egyik legpompásabb
száma ez a toborzó. S
ahogyan
az ősi magyar
zenének ez a varázslómestere
zenekari ruhába öltöztette
ezt
a dallamot,
minden bámulatunkat
megérdemli.
Mint egy látnok, ki belát a jövőbe, úgy
lát Kodály Zoltán a multba s úgy fűzi a
dallam köré font zenébe a tobzódó magyar
érzéseket.
Lenyűgöző
muzsikáj ában mintha
millió
magyarok
lelke -zsongna, ezer -évek
"magyar
hőseinek
tengernyi
serege gyül~kezne, hogy kih-;ntolja
a már-már
temetkezni akaró magyar vitézséget;
vérpezsdítő
mámora az erő érzetének, szilaj öklözése a
jövendő sorsnak, táltos-beszéd
sz álló viharszárnyon! . " Istenem, mennyi minden van
egy egyszerű k.atonadalban!
Nyissuk ki füleinket s halljuk ki belőlük!
Hogy Bartók és Kodály nem engedték
sírba temetni az ősi mult nagyértékű
dalát, hanem felkutatták
őket és új ruhába
öltöztetve
legendás
nehézségek
legyűrese
után meggyőzték
végre a magyart
arról,
hogy az is jó ám, sőt, az a legeslegjobb,
ami magyar, -' áldanunk
kell érte a magyarok
Istenét! Feltámadott
halottaiból
az
ötfokú magyar hangsor és mintha az ázsiai
puszták
ősi röge fölül, érkezett
jóillatú
szellő kergetné
az idegen
hatás pacsuliillatú lev~őjét.
Sokan vannak már e szép
hazában,
kik boldog
örömmellélegeznek
ebből a multba feledkező
ózondús levegőből. Ezrek és ezrek ajka zengi már a honvédeink ajkán ösztönösen
fakadó igazi magyar dalt s a magyar
dalnak
ez az új
honfoglalása
talán biztató jele lesz a magyar sors most induló, boldogabb
új ezeresztendejének.
Milyen következetesek
is Isten rendelései. 'Csak, ha a magyar
dal szemüvegért

át nézzük
is, milyen csodákat
láthatunk;
végzetes intézkedéseiből.
Ezer évvel ezelőtt
a Don-i mezőkön,
Lebediában
zengtek
az
ősi magyar dalok, azután jött a Duna- Tisza
köze, évszázadok
egvéní " hangot
elmosó
hatása, az utolsó évtizedek különös en elkor-.
csosító zenei divatja s mikor már csak vé-,
kony erecskében
csordogált
a régmúlt:
ak-kor jöttek a próféták,
kik dalban vissza ..
vezették e nemzetet az ősi hanghoz. S mikor énekben
már rátalált
ismét a mag ai
hangjára
a magyar:
ismét Lebediában járnak a csodaszarvast
űzö, mesékbe illő szitytya ősöknek
hősi harcok, Útjait járó késő
unokái.
Istennek
ez az ezer esztendeje
talán
éppen arra volt, jó, hogy a sok-sok megpróbáltatás
után önmagára
találjon
ez a
nép s megtalálta
önmagát,
léphessen
az
emelkedés
útj ára.

1

És rnennyire
illik a magyarhoz
a hősi
feladat! Diadalmas harcokban
végig a végtelen orosz mezökön l Katonanemzet
ez a
nép,' amely lehet lusta is szürke hétköznapokon,' lehet nemtörődöm
is csip-csup kérdésekben,
lehet egymást
maró' is végtelen
unaimában:
de tapra ugrik, mihelyt nagy a
baj és ott is megállja
a helyét, ahol sohasem próbálta.
1942-ben, a júliusi nagy Don-csatához
egy heti állandó utazás után értek a friss
magyar csapatok,
kik az ötödik napján az
útnak már partizánokkal
álltak harcban s
azután
rögtön
belekapcsolódtak
a legnagyobb harcba s mintha örökösen
ezt csinálták volna ja jó fiúk, úgy szorították
a
Don vizén túlra a gyakorlott
és makacs
ellenséget.
1

Es nem is tudom most, ha a magyar dalokra gondolok, hogy mi az igazság abban:
azért jó katona a magyar,
mert tüzeli és
hőssé teszi a sok jó katona-dala,
vagy azért
van a sok katona-nóta"
rnert még dalaiban
is szeret katonáskodni
ez 'a nép?
Az biztos, hogy sokkal kevesebb az elmélkedő éneke, mint a katona-élettel
fog,
lalkozó
dala. Aránytalanul
kevesebbet
éne ••
kel pl. rnesterség ekről, évszakokról.
Balatonról. hegyeiről, boráről stb., az élet rnindennapos kérdéseiről.
Jól rnondja az a szólásmondás:
a magyar
talán nem tud' élni,

6*

84
<le tud meghalni! Hát igen, ez is a mi tulajdonságunk:
élni szegényen,
halni urasan !
Ezer esztendején
keresztül
drága pecsétek. kel igazolta
ezt az átlátast
a magyarság.
.Elni nem tudott
egymást
támogatva,
de
. hősi gesztus kedvéért
csak annyit énekelt
~24,OOO ember: Jézus, Jézus, - és vonakodás
'nélkül indult a mohácsi temetőbe!
De hisz ma is dalolva indulnak
a virágos katonavonatok
a bizonytalan
jövőbe!
Vagy említsem-e
a kharkovi csaták ról szóló
··vezéri jelentést,
amely azt mondja,
hogy
a kegyetlenül
véres csatákban
a vasmegyei
! honvédek
dalolva
mentek
a vörösöknek ?
..1942, év legendái ölelkeznek
ezekben össze
>a. ködbe vesző mult csodáival.
A közös
éneklés
mintha
testvérekke
itenné az éneklőket.
Válaszfalak
omlanak
.ile, teher könnyebbül
a háton, könnyebbség a lelken, körrnyebbé
válnak a, lépések
lis, még ha a halás felé tart is a masirozás.
Miről énekel hát ez a gyermekien
hős
nép? Forgássuk
csak végig a· katonadalok
gyüjteményét,
nyilvánvaló
lesz
előttünk,
hogy az éneklésüle
egy családdá teszi őket.
Egy családdá, hol az asztal körül ül a sok
Kis János, 8alogh Péter, Kovács István stb,
és az asztálfőn Horthy Miklós szeli nekik
a' kenyeret. Katonadalaink
jó része őt becézi, őt· ülteti lovára, ővele önteti a rézégyúket,
irat ja a szabadságos leveleket és
!leki, énekli gyermeki
boldog
odaadással:
én is a Tiéd vagyok!
Ha rnélyebben
elemezzük
ezt a dalokban megnyilvánuló
rajongást
az államfőért,
meg kell látnunk azt is, hogy ez a hódolat magyar fajtánk feltétlen rendszerjeetére
mutat. Soha nem csináltunk
titkot abból,
hogy nem szeretjük,
ha idegen erő akar
uralkodni
rajtunk, de épúgy nyilvánvaló
az
js, hogy ez a harcok nemzete mindig tisztában
volt az államvezetés
szükség ességé'vel és értékeléséveI.
Tudja ez a nép, hogy
'a boldogság
lényeges alkatrésze
a rend, a
nyugalom,
megteremtésének
a főkelléke
pedig a felfelé való tisztelet
és engedelmesség. S amikor e köteles tiszteletet
megtoldhatta
szeretetével
és uralkodója
iránt:
mindig boldog és erős volt a magyar! Talán ezek a Horthy-dalok
is a felfelé ívelő
magyar
sors első hírmondói.
Katonadalainkban
megnyilvánuló
családiasság
másik fontos tünete az a kedvesen, meghatóan
érzékeny
hang, ahogyan
a
bajtársat
emlegeti az ének. "Gyere pajtás!"

- "Menjünk pajtás!" - "Temess el pajtás!"
- .Lrd a siromre pajtás!" - drága testvéri
hangok .. És nemcsak
a dalokban
van ez •
még inkább így van a valóságban!
S minél messzebb vannak a hazától, annál közelebb vannak egymáshoz,
Ennek a nagy háborúnak
is könnyesen
szép, sok drága kis története
bizonyítja,
milyen
családias
összetartozás,
szeretet,
egymás iránti figyelmesség,
önfeláldozásra
való készség
van odakünn
a harctéren
a
magyar f iúk között. Hogy csak egyet említs k: Harctérről
hazatért
hadnagy beszélte,
hogy egyik véresen vad előnyomulásnál
halálos sebet kap egy honvéd. Az odarohanó
hadnagynak
elcsukló szavakkal súgja: "Hadnagy úr, mondja meg a . , . tizedes úrnak ...
köszönöm a cukrot!"
- és holtan roskad
össze. Milyen lelki közelség
kellett ahhoz,
hogy élete legutolsó
borzalmas
percében
a tizedes úr cukr át köszönje az elhidegülő
ajak?
"Édesanyám, Kedves Édesanyám" de
sokszor
dallamot
talált szépséges
szavak!
Mert vannak percei az életnek, mikor csak
őhozzá fordulhatunk.
Vannak .percek,
amikor megérzi az ember a baljós jövőt s homályos sejtéseit
kinek mondja el dalaiban
néhány keresetlen szavával, ha nem az édesanyának?
A rosszat is, a .iót is, A szabadulást is, az örök behivó fagyos lehelletét
is.
Kedélyes szavakkal ki előtt büszkélkedik
az
örök szerény magyar
vitéz: "Ki a 'huszár,
ha én nem?" - ha nem a jó édesanya előtt.
Azt rnondják, hogya
dalnak lelke van.
S. ha ez így van, különösképen
lelke van
azoknak
a daloknak,
amelyek
a jó édesanyát emlegetik,
aki kikiséri
egyik fiát a
katonavonathoz
és hazamegy,
hogy sírós,
könnyes szémmel nevelje a másik fiát is,
hogy "majd, ha belejön az időbe, elvigyék
őt is három évre."
Lehet, hogy 'eszeveszett
fanatizmusában
dühös farkasként
harcol a vörös katona, de
egy gondolat
hiányzik a harcáből:
az anya
oltalmazása.
Es ha másban nem lenne is,
ebben az egyben már is a vörös sarló fölé
került a magyar turul hőse.
Es dalaiban örökösen a párját keresi. A
babám, rózsám, geletnbommel"
évődik, civódik, búcsúzkodik,
miatta kesereg, neki írja a sok tábori lapot s minél
messzebb
kerül hazulról,
annál elevenebb
a kedves emléke. Ezért. van az, hogy dalának első sora így szól: "Nem messze van

.kincsem,
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ide a Volga", - a következő sorokban már,
egy nagy kanyarodással
a gondolataiban,
a
dunántúli
kislány
barna hajában
a piros
rózsa izgatja. Mert hát hiszen szép dolog
a háború, meg nagy dolog is, a nagy orosz
rónák, a kifogyhatatlan
vörös seregek, vége
nélküli, parttalan
iszonyú nagy folyók, de
mik ezek mind az otthon hagyott
hűséges
kedves rozmaringos
ablakához képest?
S a családiasság
érzéséhez a kedélyesség
melege is szükséges.
Katonáink
dalai nem
is szűkölködnek
benne. Kinek
a rovására
mulatnak?
Persze, a "bundás" az, akit rémítgetnek,
akinek .hull a köÍwye, mint a
zéporeso", akit biztatnak is: "ne sírj pajtás,
kitelik
majd a három esztendö!" Milyen
apai féltés és biztatás van az enyhe' csipkelödés
mögött! Milyen kedvesen nagyképű
a dalában, mikor így énekel:
"Sej, haj, öreg baka lefekszik
az ágyra,
Bakagyerek remegve áll vigvezzbe,
Ne félj fiam, hozd ide a pipámat," stb.
Egy meleglelkű
nagy gyermek
a hős
magyar katona, aki csak játszik a kemény
és néha barbárul
érdes szavakkal,
de belül
meleg testvéri érzéssel van a másik magyarhoz. Sőt, hányszor
előfordult,
hogy nem-

csak a magyarhoz!
Hányszor
kínálta
meg
gyilkos kézitusa után a- levert ellenséget cigarettával a mi drága, jószívű magyarunk!
A magyar honvéd! Aki nem vérengző, csak
tudja, mi a kötelesség,
a rend, az otthon.
Tudja, mit jelentene
azt elveszíteni,
tudja
tehát mit jelent azt oltalmazni.
Aki megbecsül mindent.
Akinek drága az otthonhagyott
édesanya,
a család,
a kedves, a
barát, a lova, hű kutyája,
a kis kapu, a
f aluvég,
a magas
eperfa...
és minden
együtt, amit így hivunk: haza!
Drága, szép katonadalok
névtelen szerzői ezekről írnak éneket és drága, hős magyar daliák ajkai itthon
is, és a messzi
Lebediaban
is zengik
a szívükből
fakadt
dalokat.
Vajjon
elszállnak-e
nyomtalanul
ezek az énekek a doni pusztaságok
felett?
Elnyeli-e
a régen hallott
magyar
dalt a
Volga irdatlan vize? Vagy föld, levegő, víz,
felhő, föld alatt
és föld felett levők felfigyelnek az új, de ismerősen régi hangra s
boldog mámorral
hajt ki a romok fölött a
régi emlékekből
egy új világ, amelynek
gyökerei
ezredéveket
kapcsolnak
össze s
'amelyet
úgy hívhatunk:
magyar jövő?
Fodor

Kéltnén.

Kél testvér.
1941 július. A nap kegyetlenül
tűz le a
ráncosarcú
földanyára.
Mély barázdákat vág
öreg homlokára,
pedig néhány napja csak,
hogy esett az eső. Épen ez a baj! Kémlelve
vizsgálgatom
a lankadt szőlőleveleket.
Raituk az árulkodó jel: barna olajfoltok.
A levél visszáján
millió és millió apró fehérgomba. Peronoszpóra!
Oda az idei termésnek! Hiába,
rossz idők járnak
mostanában ...
- Jó napot szomszéd
úr recseg rám
a közelből egy ismerős hang.
- Adjon Isten - felelem kinyújtva
meggörnyedt
derekaínat.
Szőlőszomszédomnak
adok parolát.
Jó magyarosan
megszorongatja kezemet, szinte eltűnik lapát tenyerében, Eddig
azt hittem,
hogy
csak magyar ember tud így kezet adni, pedig ez
ruszki az istenadta. Még a világháború alatt
került hozzánk fogságba.
Úgy megszerette
a jó íarnadi" vizet meg a feleségét
az ő tizenöthold
zsírosf öldiével, hogy sohasem kívánkozött
többé vissza az orosz pusztákra,

Azóta eltelt huszonegynéhány
év. Az én
Bobrow szomszédom
pocakot
eresztett,
tokája is van elég tekintélyes,
meghízlalták
a jó disznótórok.
Miko~ megpödri
harcsabajuszát
a saiátterrnésű
vinkója
kóstolg atása után, kipirul az arca, aztán büszkén
mellére vág: Én is magyarnak
lenni most
már!

*
1942 július. Valahol Oroszországban
rovom. az úttalan útat. Egyik házból mezítlábas, rongyos
férfi szalad utánam.
pán davaj zakurity!
kiáltja már
messziröl felém.
Annyit már tudok oroszul, hogy cigarettát kér a szerencsétlen
flótás. Oe hány
könyörgött
már így! Megkínálom,
persze
gyufája sincs. Azt is megköszöni.
Ránézek
szurtos
kere re, megkérdezem,
hogy mivel
dolgozik.
A tisztasággal
nem igen dicsekedhetnek,
de ennek' a keze olyan, mint a
retek.
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- Roboti - feleli úgy, hogy én is megértsem.
Valahogy
kiokosodok
szavaiból.
Kátránnyal
dolgozott,
házat épít. Előhúzza
igazolványát.
Oroszul-németül
van kiállítva.
Szemem megakad nevén: Paulovics Bobrow.
Egy pillanatra
eszembe villan ez az ismerős név, aztán tolmácsot
hívok.
- Kérdezd csak meg ezt a jó embert,
volt-e valakije
a régi háborúban.
- Da, da - feleli a ruszki kissé meglepödve. - Volt. Michalovics
Bobrow. Magyar hadifogságba
került. Többet nem tudunk róla, él-e vagy meghalt.
- Mondd meg csak neki - fordíttatom
szavaim a pergő' nyelvű
tolmácsommal
-

.•••...•••••••••...........

hogy 2Z én szomszédorn
az a Michalóvics
Bobrow, Bizony .az él! Gazdag ember, háza,
földje, szöleie van. Nagy úri
Aztán bizonyosság
kedvéért leírom alakját, megmondom, 'hogy körülbelül hány éves.
Minden egyezik. Az orosz meglepődve
bólogat.
Megkérdezzük,
még tőle, hogy iL~e!l'::neki valami t?
. I
- Jó egészséget kívánok
neki, Se,Í", 021,,rencsét!
, Istenem, de szeretsz bennünket!
Nem engedted meg, "hogy Paulovics Bobrow találkozzék az én falumba elszakadt
rokonával.
Jakus Lajos zászlós.
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Csellegi .Máté.
írta:

Fekete

István.

A nyár dús ragyogásában
fürdött
az orjött és Csellegi leült az árokpartra,
hogy
szágút. Az őrtálló nagy jeg enyéknek
levele . felhúzza csizmáit, mert várják már nagyon
se rebbent
és mozdulatlan,
álmos volt 'a
és az ilyen első látogatást
mégis csak csizmában illik megtenni.
határ, csak egy vércse szitált a levegőben,
és egy ember ballagott
kornótosan
vala*
melyik távoli falu felé, melynek csak a torPedig az, hogy Csellegit nagyon várták
nya látszott ki a búzamezök
végtelen országából.
volna, nem volt egészen igaz. Hosszas tüBallagott
az. ember. Csízmája
a vállán,
-nődés
előzte meg a levelet, melyet
veje
kalapja a kezében
és fehér fején megállt
írt, mert nem kis dolog az ilyen öreg emcsillogni
a napsugár.
Néha kék pipafüst
bert a házhoz venni, aki már, csak betegesszállt a hátamögé,
néha rántott egyet szörkedik és hol ez kell neki, hol az,
-tar isznyáján,
melyben
dohány,
bicsak, ~ls
- Ruhája elég van - mondta leánya zacskó cukor és egy nagy tok volt. A szöraztán amugy nem követelődző
az én apám!
- Hát az ne is legyen - morgott Pusztarisznya soha még ilyen tokot nem őrzött,
tai Imre kovácsrnester,
a vő mer~ itt
mert a tokban oklevél volt és 100 pengő. A
hiába követelődzne.
lOG pengős olyan \IOlt, mint minden százpengős, 'az oklevél pedig arról szólt, hogy
- Meg kisétkű is ~ védelmezte
tovább
Csellegi Máté 40 évig szolgált
hüsézesen,
Csellegit
leánya -. \ egy kis kenyér
meg
csak jút neki? ..
mint magtáros egy gazdánál és ezért a hűségért volt a pénz is, meg az <oklevél
is,.'
- Nem arról van szó. Nem vagyok én
fösvény kutya, hogy apádat éhenhagyjam,
melyet maga a fö1dmívelésügyi
miniszter úr
írt alá tudomástszerezve
Csellegi nagy szorcsal pénzt ne kérjen
tőlem, mert akkor
galmáról és még nagyobb emberséges helytmérges leszek..
állásáról.
Másnap vasárnap volt. Amikor a kovács
megjött a templomból
az asztalon már ott
Szép ünnepség
volt, amikor átadták
az
párolgott
a töltöttkáposzta
és egy üvegben
oklevelet
és ha erre gondolt
Csellegi. -etlágyan csillant a piros bor.
mosolyogj a magát,
mint aki dolgát
jól
végezte
és megy a békés pihenés felé.
- Hát bor is került?
Ballag
Csellegi
Máté
az országúton,
- Eladtam, egy pár tojást, aztán miért
I!e legyen egy kis bor az asztalon. Te dolLeányára
gondol, akit évek óta nem látott,
gozol érte...
.
.veiére és unokájára.
akiket nem ismer.
Ebéd után pedig Pusztai Imre nehéz kézAz útmenti bokrokon
gébicsek ültek, a
zel és nehéz szívvel megírta a levelet, hogy
távoli falu templom tornya
mind közelebb
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jöjjön csak kedves Apánk, nálunk
ugyan
nagy bőség nincs, de amink van. azt szí-,
vesen adjuk.
És az asszony sietve vitte a levelet a
postára.

*
CseJlegi tehát útnakindult,
derűs belenyugvással,
hogy új faluba
költözjk,
ha
már annyira
hívják ...
- Megyek alányomhoz
- mondta búcsúzás közben nem maradhatok
tőlük.
A vőm is írt, )ómódú
emberek ...
így került CseJlegi Máté az árokpartra,
hol Telhúzta
már csizrnáit és bajuszát kétfelé törölve belépkedett
a faluba, hol -verebek fürödtek
a porban
és a házak hunyorogva
néztek
az öreg emberre,
mert
megérezték,
hogy idegen:
A kovácsműhelyben
vidáman pengett
az
üllő, repkedtek
a fény~s tüzcsillagok,
a~ikor CseJlegi megállt
az ajtóban,
nicsolygott és azt mondta:
- Hát meggyüttem!
A kovács
megtörölte
kormos
kezét,
még-kormosabb
kötényébe,
parolázott
az
öreggel és udvariasan
betessékelte
á házba.
- Isten hozta minálunk!
A szomszédok
átnéztek a kerítésen,
látták a nagy -barátságot,
amivel a két ember
végigballagott
az udvaron és félóra mulva
már az egész falu tudta, hogy megérkezett
a kovács ipa, aki "ispán" volt valamelyik
nagy Yrradalomban.
Csellegi ekkor már nekivetközve
ült a
hűs szobában,
unokáj ét a térdén
tartotta
és azt mesélte vidáman, hogy diszoklevelet
kapott - itt van nézzétek
meg -, eladta
kis motyóját,
ami elhalt felesége után maradt és a pénzt elhozta a gyermekeinek.
- A tiétek, használj átok és 500 pengőt tett ki az asztalra.
Kell az magának
is, Édesapám,
mondta leánya, minden meggyőződés
- nélkül és úgy nézett urával együtt a bankokra
mint a kánya a csirkére.
.
,
:...... Nekem? Minek nekem? Csak tegyétek el - s többet rá se nézett a pénzre.
Elővette
a cukrot és unokájá
elé tartotta.
- Egyél kis betyár!
A gyerek belemarkolt
a cukorba, a kovács pedig egészen ellágyulva
azt mondta:
Csókold

meg öregapádat!

*
A napok aztán elbaJlagtak
sorjában
a
ház előtt. Szép nyár volt. a műhelyben pen-

gett az üllő, szikrázott
az, izzó vas és új
szerszámokkal
dolgozott
már Pusztai Imre
kovácsmester,
mert tellett a pénzből, amit
ipától
kapott:
EI is vásárolta
az utolsó
krajcárig.
-'
Nem kellene
hagyni
pár
pengót
apánknak?
aggodalmaskodott
az aszszony - hátha kell majd neki valami?
- Nekünk adta - mondt'a kelletlenül
a
kovács és arra gondolt, hogy ipa rnost már
jogosan
kér, ha dohány,
vagy csizmatalpalás kell neki. Csak gond az ilyen öreg
ember, hiába!
Csellegi azonban nem kért.
Békés vidámsággal
tett-vett
a ház körül és pipájából
nem fogyott ki a dohány,
akár _ a kerítést
javította,
akár a kertben
dolgozgatott,
hol kékl en í kezdett
már a
szilva és megroskadt
a krumpliszár,
mint
a kotlós, ha csirkéit takargatja .•
A falu már ismerte CseJlegit és szerette,
mert derűs nyugalom
járt vele; az asszonyoknak
kedves bókokat
mondott
és az
ember-eket dohánnyal
kinálta.
- Derék ember az Ispán úr - mondták
maguk közt és Csellegi nem tiltakozott
a
cím ellen, mert úgy érezte: Ispán is Iehetett volna. Lánya már a megérkezéskor
figyelmeztette.
- Itf úgy tudják, hogy édesapám ispán
volt ...
- Hát akkor ispán les~ek - és nevetett.
De .a kovács lassan gyanakodni
kezdett
és gyanuja
csak erősödött,
amikor
egyik
vasárnap délután CseJlegi ázt' mondta: nem
jönnél el egy pohár borra, te Imre!'?
-

Elmehetek,

de nekem

pénzem

nincs.

- Ki beszél pénzről?
Gyere!
Akkor éjjel a kovács azt mondta feleségének: - Apadnak
dugott pénze van.
Es figyelte az öreg embert, honnét veszi
. elő a pénzt.
•
Meg kellene
nézni a' holmiját
mondta
egyszer', amikor az öreg nekivetkőzve dolgozott
a napon nem mintha
nekem kellene, de mégis ...
Az asszony kicsit elpirult,
de aztán átkutatták
CseJlegi ládáját,
tarisznyáját,
ru'háját.
Nem találtak
semmit, csak egy kis könyvecskét,
amire ez volt írva: "Mit kell
tudni a kötelező
öregségi és özvegyi biztosításról ?'~, hátul
pedig: _Országos Mezögazdasági
Biztosító
Intézet, aminek rövidített neve: OMBI.
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- Ez valami rokkantegylet
- mérg elő-:
dött a kovács 2- fizet az ember, aztán a
végén nem kap semmit. Apádat úgy látszik
beugratták.
Pénzt
azonban
nem találtak
nála. Az
öreg bugyelláris
fenekén
pár 'krajcár
volt
mindössze,
Annál nagyobb volt a kovács csodalko.
zása, .amíkor ~ következő
vasárnap Csellegi
Ove~et kért.
.
- Ne menjünk
a kocsmába,
hozok egy
kis bort.
A fiatalok szeme összevillant.
• -' Majd én elmegyek - mondta a vő és
csak elkerekedett
a .szerne, amikor az öreg
a rozzant
bugyellárisból
egy vadonatúj
tizest nyálazott
elő.
- Legalább
felváltod.
A kovácsot a guta kerülgette.
PáÍ- napja
abban az erszényben
nem volt semmi ...
Az ebédet nyomott csendben ették végig. A kovács dühösen itta a bort és amikor elég bátorságot
érzett, szemrehányólag
megszólalt:
Azért az' mégse szép, hogy .apánk
dugdossa a pénzét...
.
Csellegi megütődvs
nézett rá.
- Én?
- Úgy látszik ...
- Bolond vagy te, Imre. Mért dugdosriám?
i Attól fél talán, hogy elvesszük?
Csellegi nevetett.
- Nem lehet azt fiam elvenni;
mert
másnak
nem adják.
- Adják?+Ki
adja?
- Az állam.
Felkelt
és kihozta
a kis könyvecskét,
amire multkor
veje 'azt mondta, hogy valami rokkantegyletnek
a reklámkönyve
...
~ Idenézz! Ezt a könyvet az Országos
Mezőgazdasági
Biztosító
Intézet
adta ki.
Ebbe meg van írva, hogyan biztosítottam
magam
öregségemre.
Bár én már eléggé

I

Harangszó
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benne voltam az időbe~, amikor ezt az áldott törvényt
hozták, mégse estem ki belőle, mert az ingyenes
éveket is beszámították, - amikor még nem volt meg ez a
törvény
és én nem fizettem.
'Igaz, az én
jó
gazdám
nekem
többlet-biztosítást.
esinált, azaz többet
fizetett,
mint amennyit
kellett volna, hogy minél nagyobb összeget
kapjak
havonként.
Hát innét van az én kis pénzem,
A kovács elámult.
- Aztán ezt a biztosítást
az állam esinálta? Külön a mezőgazdasági
cselédeknek.
munkásoknak?
- Úgy van fiam, Te is tudod, hogy az
öreg cseléd olyan volt, mint a kivert kutya.
Egyik gyerekétől
a másikhoz
járt." panaszkodni, mert ha ennivaló jutott is neki, se
ruhára, se apró költségekre
már nem tellett. Most meg még látod - borra is
jut. Meg - tette hozzá elgondolkozva
a temetésemmet
sem lesz gondofok . ..
Egy kis csend ereszkedett
a szobára. Az
asszonynak
elnedvesedett
a szeme, s a kovács zavartan
töltötte
a poharakat.
. - A temetésről
pedig itt többé szó ne
essék. Isten éltesse ap ánkat, meg azt is, aki
ezt a becsületes törvényt
csinál ta:-

•
És másnap
reggel
újra vidáman
megpendült az üllő. Fényes csillagszikrák
pattogtak
a kalapács
alól, Csellegi
pedig' a
ruéhekkel ba,brált a kertben és fütyörészett.
~ó kedve van az ispán úrnak
mondta
az egyik gazda:
- Miért ne lenne -nevetetttbüszkén
a
kovács. Meg van itt mindene,
egészséges,
/ mint a makk, aztán szép nyugdíjat
is h~z
a biztosításból.
~
Csellegi Máté pedig Iütyörészett
a kertben -. kicsit öregesen, az igaz - de vidáman, mint aki tudja, hogy a nyár után
ugyan az ősz jön és a tél, de nem fél tőle,

a legrégibb és legelterjedtebb
házi lapunk .

egy-

ou a helye minden evangélikus családban. Évi előfizetési
díja 4.80 P. - Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal: Győr, Petőfi - tér 2. szám.
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Mi az '"OMRI"?
Az OMBI - teljes nevén Országos Mezőgazdasági
Biztosíto
Intézet - az 1900. évi XVI. törvénycikkel
létesített
és a m. kir.
íöldmivelésügyi
miniszter fennhatósága
alá tartozó köz intézrnény.
Az OMBI feladata a gazdasági
munkástársadaJom
szociális
biztosítása.
Működési köre az 190U. évi XVI és az azt kiegész
tőrvénycikkek.
továbbá
az 1938. évi XlI és az 193\:1. évi XVI.
törvénycikkek
alapján kiterjed a gazdasagi cselédek és gazdasági
gépmunkások
kötelező balesetbiztosítására,
a gazdasági
munkavállalók kötelező öregségi biztosítására,
valamint ezek özvegyeinek járadékban
részesítésére.
,Fentieken
kívül az Intézet az 1936.
évi XXXVI. törvénycikk
alapján ellátja a gazdatis ztek kötelező
öregségi, rokkantsági
és haláleseti
biztosítását
is .
ííö

•

Az OMBI az 1:141. év folyamán
a
biztosítottak
és. azok igényjogosult
család,
tagjai részére a következ
szolgáltatásokat
nyújtotta:
.
ő

5,41 O.144P
633.594
473.331
·2Q2.195
39.431

P
P
P
P

öregségiés özvegyi járadékot,
baleseti járadékot,
.
különfélebaleseti segély és gyógykölts.megtérítést,
,haláleseti segélyt,
rendkívüli segélyt, összesen:

6,838.697 pengő'.
A baleseti járadékosok
száma az 1941.
évben 5.642, az öregségi
stb járadékosok
száma 72728 volt,
A gazdatiszti
nyugdíjbiztosítás
alapján
pedig 6l7-en kaptak. jaradékot.

i

~

A • gazdasági
munkavállalók
kötelező
bíztosításáva
Járó
helyi terinivalókat
községekben
a községi előljáróság
(körjegyzöség) városokban
a polgármester
látja el.
. Az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézet ci me :
====== Budapest, V_, Akadémia-u, 3. ======
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A ven~ Evangélikus Naptár szolgálatáról •
. A gyászos trianoni 9ékekötés~el
gonosz
napok szakadtak
a vend evangélikus
népre.
Elvesztette
bölcs, kipróbált
jó vezéreit, nem
maradt
.eleg endö
lelkipásztora,
akik
az
evangéliom tisz-ta forrásához
vezettek volna,
mégnagyobb
hi anya volt evangélikus
tanítokban,
akik
gyermekeit
az evangéliom
szellemében
nevelték
volna.
Oldott
kéve
lett a vend evangélikusság,
az ellenségnek
kész prédája.
A magyarhoni
egyetemes
evangélikus
egyháztól
való elszakítottsaguk
után csak
jó pár év mulva kezdtek újra szervezkedni
a vendvidéki
gyülekezetek.
Az új egyház'megye 1922. évi február
2.-án Murasfombatban tartott
alakuló közgyűlésén
Luthár
Ádám battyándi
lelkész előadta,
hogy a
Muraszombat-vidéki
lelkészek 1915. évi ok. tóber 19.-én tartott
értekezletükön
elhatározták egy vendnyelvű
naptár kiadását. Hz'
a határozat
annyiban
valósult
meg,' hogy
az 1920. évre Kovács István muraszorubati
lelkész szerkesztésében
meg is 'jelent ilyen
nyelvű kicsike naptár. De már az 1921. és
1922. évben megint naptár
nélkül maradt
a .Vendvidék evangélikussága,
ami annyival
is nagyobb baj volt, mert l1Z akkori viszonyok között magyar evang. naptárhoz
sem
juthattak
hozzá még azok a hívek sem,
akik annakelőtte
ilyent szereztek
maguknak. Ugyancsak
olvashattak
azelőtt
magyarnyelvű
vallásos
lapokat
a magyarul
tudó vend evangélikusok,
a hatalom-változása folytán ilyenekhez sem juthattak
többé
hozzá. Égetően szükségessé vált tehát, hogy
bármily' anyagi áldozatok
árán is híveinket
egy naptár és egy kezdetben
legalább havi
yallásosnéplappal
lelki táplálékhoz
jut-

tássuk.
Az egyházmegyei
közgyűlés
is teljesen
osztotta
egyyendnyelvű
evang.· naptár
és
vallásos néplap kiadásának
fontosságát
és
égető szükségességét.
Ezekután
alulírott
a Lélektől
hajtatva,
atyáink
és szívünk
egyházának
szeretetétöl szorongattava,
az Isten r,negsegítő kegyelmében
bízva; elszántam
magam, hogy
mindeddig
drága áron megtartott
és most
minden oldalról ellenséges hullámoktól
verdesett vend evangélíkus
híveinkhez
küldök
naptárral
olyan meghitt házitársat,
amelyik
minderinap
inti őket: Tartsd meg ami ná-

lad van, hogy senki el ne vegye a te kerenádat. Az 1923. évre megjelent
szerkeszté- .
sem ben nemcsak
az Evangélikus
Naptár,
han m a Lelki Harmat ez. havi vallásos nép- lap is. Összeköttetésbe
léptem, sőt kétízben
szémélyesen
is felkerestem
a képes Luther
Naptár
alapítóját
Hetvényi
Lajost s tőle
annyi klisét vettem, hogy azok másfél évtizeden
át elegendők voltak naptárunkhoz,
Az Isten érdemünkön
felül megáldotta
vend evangélikus
naptárunk
szelgálatat.
A
kezdetben
hat, a következö
években
már
nyolc ívnyi terjedelemben.
megjelent
képes
naptárt
úgy az itthon, mint külföldön
élő
híveink örömmel fogadták,'
olvastak s küIönöseri
Amerikában
élő derék híveink felülfizetésekkel
tekintélyes
sajtóalaphoz
segítették bennünket.
Ebből a sajtoalapból
fe. deztük
azután
évről-évre
nemcsak a Lelki
Harmat
kiadásának
deficitjét,
hanern időről-időre
egyéb, hitet es evangélikus
ön-'
tudatot
erősítő
sajtótérméket
is adhat-·
tunk ki'.
A 'vend evangélikus
-naptár tehát, mely
húsz esztendőn
keresztül
hűséges
barátja
volt vend evangélikus
híveinknek,
többol-'
dalú úttörő missziói rnunkát végzett. Igehirdetéseivel,
valjásos
költeményeivel,
építő
elbeszéléseivel,
a reformáció
négyszázados
eseményeire
ernlékeztetéseivel,
egyházunk
vezető-férfiai ról
való
megemlékezéseivel,
közel és távoli gyülekezeteink
es belmiszsziói intézményeik
ismertetésével,
évi krónikáiával, az egészségre,
okos gazdálkodásra
vonatkozó
közleményeível
szolgálta
evangélikus népünk lelki-testi
javát. Sok fontos
egyházi
kérdésre,
eseményre
felhívtá
a
figyelmet. A muraszombati
Diákotthon
létesítésén, gyarapításán
hathatósan
közreműködött,
Népünket
az elmult súlyos két évtizedben mindennel az ős ellenség és a kÖzöny
kettős
kísértése
között
rendületlen
meg-állásra fegy~erezte
és megmentette"
attól, hogy olyan idegen naptárak at enged- _
jen házába, amelyek
lelki .any:ínkat 'többször kisebbítik
és bántják.
Ez a naptár volt az egyik legerősebb
lelkikapocs,
mely nemcsak az itthon élőket,
hanem messze Észak- és Délamerikában
és
más kűlf öldí országokban
szétszórt
hittestvéreinket
öszekötötte,
közöttük az evangélikus öntudatot
és egységet
ébresztgette,
a.

9.
szülőföldhöz
és anyanyelvhez
való ragaszkodást ápolta.
Magyar hazafias szolgálatot
is végzett
akkor, amidőn évről-évre
sok magyarvonatkozású verset,. elbeszélést,
történetet
közölt lapjain. Amidőn
úgy' helyesírásában,
mint nyelvezetében, . gáncsoskodások
és fenyegetések
ellenére
is, kitartott
ai ezeréves édes anyanyelv
mellett
és így elkü. lőnüle a szlovén· és a szetb-horvát
nyelvtől.

,

A régebbi vend evangélikus
irók kéziratban lévő dolgait felkutatta,
kinyomatta
s az
elkallódástól'
megmentette,
népünknek,
mint
vallási és nyelvi. drága kincset azt átadta.
Művészi címlapjával
is (Jairus leányának
feltámasztása,
rajzolta
vidékünk
szülötte
Vrecsics . Laj os Budapesten)
tulajdonképen
a magyar
feltámadás
hitét" reményét
hirdette, táplálta.
IT"

.......•.....•...........
,

~~
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Munkája
nem volt hiábavaló.
Az Isten
kegyelme
gyümölcstermővé
tette.
Hálás
köszönetet
mondok mindazoknak,
kik munkámban 'segítettek.
Hadd említsek csak egy
nevet, Fliszár
János
ny. kántortanító,
az
agg vend költöét,
aki kézdettöl fogva legbuzgóbb
munkatársarn
volt.
A vend evangélikus
sajtó ,szerkesztésétől
három év előtt megváltam.
Ha most a Lelk] .
Harmatnak
a Harangszóba
való beolvadása
után a vend Evangélikus
Naptár
is megszűnik húsz évi fennállása' után, ezt őS.zin. tén sajnálom.
Mert ha 1915-beI1 szükségesnek mutatkozott
vend evangélikus
naptárnak kiadása, ma sokkalta nagyobb szükség lenne arra, amidőn vend népünk legfiatalabb
egész emberöltője
nem tud ma- ~
gyarul.
Luthér
Adám •
'

.

.

.

Vallásos érzés
pásatorbetyárdalaink.ban ..

és

Kora reggeltől
egészen
a déli órákig
jártuk .a Hortobágv-pusztát.
Láttunk
gyö.nyörü déli'bábot, gyönyörködtünk
szebbnélszebb ménesekben,
'pompás
látványt
nyu j.
tott a legelésző gulyák tarkasága.
Egyszóval nyugodtan'
mondhatjuk:
a mai napot
"kifogtuk<
Minden Iltnivalót
megtekintettunk. Az időjárás
[s' kedvezett.
Természetesen ebbe a megállapításba
az is beleértendő,
hogy
az Isten napja
úgy tűzött
reán'k, mint a sz aharai pusztaságban.
Már
nem hiába hasonlították
többször
is a Hor,
tcbágyot
a Szaharához.
Jogosan
tehettéle
ezt, éppen a mindkét pusztán égető rette·
netes hőség miatt. Elég az hozzá: nagyon
eltikkadtunk.
Mi tagadás
benne; jól esett
a híres hortobágyi
csárda árnyékos
helyiségében pihennünk.
De még ez sem ment
minden tanulság nélkül. Ezer emlék és nevezetesség
fogadja
itt is a betérőt.
Nemcsak a Rózsa Sándorok
hirhedtsége,
de
sok-sok
nevezetes
és nagy ember (Petőfi,
Jókai stb.) jóhíre
is szájról-szájra
száll az
emberöltők
láncolatán
-egész napjainkig.
A régi időben még nem vezettek
emlékkönyvet a látogatókról,
mégis jobban megmaradt nevük és emlékük, mert a nép szívének hústáblájára
írta fel emléküket,
nem
tintával, hanem a szeretetnek
soha ki nem
törölhető
betűivel,

Egyszerű
ebédünket
fogyasztjuk
a csárdában. Közben arról beszélgetünk,
vajjon
kik lehetnek
a szornsz éd a'sztal' vendégei l'
A kisz olgáló személyzettel
németül beszél'nek, de azt is csak törve. Látszik nem lehet
az anyanyelvük.
•
Kissé távolabb másik társaság.
Jól öltö
zöttek,
és módos .emberek lehetnek.
Még:
tokaji bort is rendelnek.
Márpedig,
lia itt
azt valaki megteszi,
annak telve legyen a
pénztárcája
...
Valahogyan -sehogysem
illik ebbe a kör - .
nyezetbe az a kopott cigány, aki éppen belép _a csárda ajtaján. Megáll a csárda közepén. Senki sem utasítja
ki, pedig látja a
pincér, meg a csárda bérlö]e
is. Öreg ember már. Úgy látszik, van itt valami becsülete.
Ócska
hegedűjét
vállához
szo rit]a,
majd játszik rajta és énekel 'keserves, rekedt . hangján.
Igyekezeté]
senki sem méltatja különösebb
figyelemre.
Gyűrött,
ko- •
pott kalapjaba
mindenki' dob néhány fillért
és ezzel látszólag. minden elintéződött.
Az.
öreg .leűl egy sarokba
és vár ... vár. Vajjon
mire v~r? Tekintete 'I\lmereng
valahová
a
távolba. Látszik nincs inyére a jelen világ.
Mi is fizetni óhajtunk,
a pincért hívjuk.
- Tetszenek-e
tudni,
ki ez az öreg
cigány? - kérdi közben tőlünk. - Az öreg
Rimóczy magyarázza
neklink
.Ö a
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magyar
puszta
dalnoka.
Már
muzsikált
Jókainak
is, hercegelmek,
grófoknak
és ki
tudja kinek. Ö tudja
a legtöbb
nótát
a
pusztai betyárokról
és a puszta é.:eféről.
Társaságunk
mind a négy tagja
egymásra
nézett.
Egyet
gondoltunk:
hívjuk
magunk
mellé az öreget.
Hadd meséljen,
hátha megtudunk
tőle valami érdekeset.
Már ~ind eltávoztak
a csárdaból
az idegenek. Indult a vonat juk Pest felé. A miénk

Csikósok

gondolatot.
Megpróbálom
segítségükkel
megvilágítani
a magyar
betyár és pásztor
lelkében
élő vallásos
hitet
és felfogást.
Hátha tanulságos
lesz!
Legelőször
is megtudhatjuk,
hogy a betyár Istennek
teremtménye.

.Teremtiskor

aszonta a io lsten:
Hogy a fődön betyár gyerek is legyen;
Ha a fődön betyárfattyu
nem va una,
A jó gazda imádkozni se tudna."

a Hortobágyon.
+

csak késő délután visz Debrecenbe.
Bőven
van időnk.
- Hallja öreg! Jöjjön csak közelebb! -szólít juk meg és magunk mellé ültetjük. Tud-e valami szép nótát? - kérdezzük.
- Melyiket tetszenek parancsolni
- válaszol.
- Hát azt odabízzuk,
maga jobban-tud
köztük
válogatni
- biztat juk tovább.
Rákezd
a vén cigány
nemcsak
hegedülni, de mellé énekelni is. Látszile
benne
van a szíve-lelke hegedűjében
és énekében.
Kopott már a hangja, de valami csodálatos
erő és lelki méltóság
sugárzik
mindkettö-

bö],
-

De ha már megteremtette
és célja volt
vele, akkor meg is védi és nem engedi.
hogy e.pusztítsák.
"Eik'is, Gyula, Szabolcs, Szatmár ...
Mindenfelől
szorítnak már,
EI akarnának veszteni,
De az lsten nem engedi.
Ha az lsten megengedné,
Sok huncut megcselekedné.
De az lsten ne engedje,
Hogy sok huncut azt megtegy e:"
Ha bajba
"Siratom
Bizom

kerül,

Istenre

bízza

magamat,
elt el t napjaimat,
Istenre
dol gcmat,
eligazítja

magát.
sorsomat:'
I

Hát olyan nótát tud-e öreg, amelyaz pr Istenről
van szó? - szakítom

ben
félbe.
Tudott bizony olyanokat
is. Én meg jegyezni kezdtem,
mert megéreztem
az elhangzott
nóták .tart almának ~rtékét.
Ezekből a nótákból
ismertetek
alább néhány

Vállalkozásában
maszkodik.

is Isten

segítségére

tá-

.Hortobégv nsk vize szőke,
Fakó lovam ne fijj tül/e.
Atalmennék, ha lehetne,
.Ha az lsten s,egltene."
Nagy

szárazság

idején

szomorúan

'látja,
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hogy a jószág mint szenved, éhezik. Megesik rajta a szíve, de a maga tehetetlenségében Istentől kér esőt és legelőt.

.Kiszéredt

a tóból mind a sár, mitid a viz,
A szegény barom' is csak a pásztorra niz:
Istenem, teremtőm adj egy csöndes esőt.
A szegin jószágnak jó legelő mezőt."

De nemcsák a barom szenvedése juttatja
eszébe az Istent,
a rózsaját
is tőle kéri
vissza.

"Gulya,

Hogyne
várriá
Istentől
a rózsájának
visszaadását,
hiszen más nem is tudja, hogy
ki a rózsája. Mint a legbensőbb
és legszen .
tebb titkát nem is ,mondja
meg senkinek.
"Keserű a botostyénte levele ...
Még asz mondják, ki babája vagyok én?
Nem mondom meg senki ember fiának:
Csak annak a io Istennek magának.".
Az egyik nótaban
elmeséli,
hogy volt
egy jó lova. Ha ráült még a szélvészt is
maga mögött
hagyta.
Eladta
a debreceni
vásáron.
Aldomáskor
meg is siratta.
Az
árát a babájának
adta kendőre,
pántlileára.
Kéri a babáját
ne zsugorgassa
a pénzt.
Bízik Istenben, ad majd néki máskor is.
wgorgasd
az! a bankó!,
jó lillek:
még nékem,
ád még nékem a jó Is/en,

de hozzá

for-

"Jaj Istenem, hová legyek?
Idegen födre, hogy mennyek?
Idegen főd határába,
Bujdosok, mint szegény árva."
A betyárt
üldözik, zaklatják.
A zsandárak mindig nyomába
vannak.
Mikor édes
álma után felébred,
e.ötte
á.lanak
a zsan-

ménes ott delelget .. ."

"Száll a harang, téregetik a nyájat ...
Adná lsten, hozná vissza rózsám,
Megtért a nyáj, odamaradt a rózsám,
Adná lsten csak még egyszer azt hozzám."

"Ne
Ad

Istentől varja a bankókat.
dul tanácstalanságában
IS.

he 'Eeh."

dárok.
nácsot.

Mit

tegyen

most ?Istentől

kér

ta-

"Mikor
osztán felébredtem,
Kilenc zsandár áll előttem.
Jaj Istenem, mit csináljak?
Srelediek-i,
vagy megálIjak?"
Elfogták.
Panaszkodni
szeretne,
kinek. Istennek
panaszkodik.
"Uram,
Mikor

de nincs

én Istenem, kinek tegyek panaszt,
mán a fődön sehuri sincs egy igaz?"

Börtönbe
jut. A börtön
sötétjében
tent keresi. Igaz és őszinte bűnbánat
lelkében, amint már egy előbbi nótaból
hallhattuk.

.

"Siralom
Bizom

magamat,
eltelt
napjaimat,
Istenre
d olgomai , eligazítja

Iskél
is

sorsomat:"

Sajnos, meg kell halnia az akasztófán.
A hóhér odaszól, hogy álljon fel a székre ..
"FelállotI
a székre,
Jaj Is/enem!
Sok

föltekint
rablásim

az égre:
mos/ ju/nak

eszembe."

Bűnét megbánva
ezek voltak utolsó szavai és csak híre maradt
fenn a híres betyárnak,
Bogár Imrének.
Keservesen
panaszolja
a betyár:
miért
bánnak
így vele?
"Kár Így tenni, kár Így bánni
Kár a szegitmvel Így bánni
Nem
mondja:

volt

ő

rossz

és

ember.

"
amint

Az édesanyját
azzal vigasztalja:
van becsület és. barátság,
amiért meg kell sz'envedni.
.,Ne sírj, édesanyám, így kell ennek lenni,
Igaz barátságír sokat kell szenvedni."
Lelkének

meleg érzését bizonyítjava
ranyájához.
Elfogták
a zsandá-

rok. Át kell adnia a nyájat a számadónak.
Előbb nem hajlandó
velök menni, míg a'
nyájat
becsülettel,
hiány ,nélkül."át
nem
adja. Me~t bár árva gyermek
módjár a nevelkedert fel, mégis fő a becsület.
.,Kijött mán a számadó a városbul
Én meg elbucsúzok selymes nyájam tul.
Isten hozzád selymes nyájam, elmegyek,
Vagy meghalok, vagy a babámé leszek."
'Oe nemcsak
a nyájához
ragaszkodik,
hanem gyengéden
és tiszta szívvel szereti
édesany ját ,is. Hálás
neki, hogy
világra
szülte.
"ldesanyám
Szűíisiírt

SzülísÍÍrt
Ha tartok

"ló ló volt a deres, io ló is ellette,
Áldja meg az lsten, aki felnevelte." '

.

• .,H a -loptem is, jó (tehetős) gazdáét lop tam,
A szegínyét solu: nem bán.tottam."

g asz'kodása

A jó édesanya 'megérdem1i
·a szeretetet
és az Isten áldását. .De megérdemli
ezt a
JO 'kanca is. Szereti
a jó lovát,
de annak
anyját is.

Az anyja iránt
érzett szeretetén
kívül
megvan ~ betyárban
az apa iránti szeretet
is. A nótában
apját: "az in ides, kedves
apámnak"
nevezi.
A puszta
fia reggel, felkelésker
imád·
kozni is szekett. Még a pipajára sem gyujt
e1őbb.
"Hajnal előtt kitönöm
a csipát,
Fohás.zkodás után gyuj/ok pipát."
Vonatunk
nemsokára
indult. A. rnuzsikálást megköszöntük.
Az öreg Rimóczytól
elbúcsúztunk.
Nem régiben jött a hír a debreceni
ujságokban:
Meghalt
az öreg Rirnóczy,
a
. Hortobágy
dalnoka.
Elment
az öreg,. de
dalai tovább élnek a nép ajkán. Egyik barátom még gramofon-lemezekre
is f'e.vette
azokat,
Azóta
is elment. Oe gyüjtcrnénye
a debreceni
református
kollégiumban
maradt. Mennyi érték, rnennyi drága magyar
, kincs!' Mennyi okulásra való tartalom. Előttem feküsznek
a feljegyzett
nóták. Megszégyeníthet
bennünket
már eszerény
soro'kban
ismertetett
tartalmuk
is. Vessük
össze a puszta fiának vallásosságát
a í'niénkkel. Hányszor
erőtelenebb
a hitü;k
és .
gyengébb
a szeretetünk
Isten iránt és f'etebarátaink
iránt! Bizony tanulhatunk
tőlük.
ö

•

szült éngetn a világra,
a jó lsten megáldja.
a jó Isten megéldie.

is szip "Szeretőt, nem bánja."

Hogyne
szeretné
édesanyját,
mikor ily
megértő!
Áldja is meg érte a jó Isten! Ha
ei veszti az édesanyját,
nem nyugszik,
míg
meg nem találja.
.,Mesanyám is volt nékem, de 'mán nincs,
Mert elvitte a füredi nagy.árvÍz.
Kilenc hete mán mióta halászom,
Nagy az árvíz sehun meg nem telélotn:'
Ha pedig eltemette,
mert érzi, mit veszített

kimegy a sírjához,
elhunytával.

.Kimegyek a' temetőbe,
Arccal borulok a fődre,
Borulok anyám siriére,
Én vagyok az igaz árva."

Labossa Lajos .

I

D. KAPI BÉLA: .

I

I

KEGYELEM ES ElET
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V~res .Pál~é .Beniczky Hermln, .
1815-1895.
.Küzdött,
hogy a nő műveltségével
és
szfvével
a nemzeti jólét tényezője lehessen."
Immár 40 éves hazánk első női szobra
pálmák és virágok között a ~pesti Erzsébef
. téren ezzel a f elí rással.
30 évig kü~dött és az alatt a magyar nönevelés apostola, Nógrád megye büsz- •
keség e lett, evangélikus
egyházunk
áldott emlékű Nagyasszonya,
Veres
Pál né, a mintaasszony,
a vanyarci
templomban
levő márvány táblán
is.
1902' szeptember
27-én leplezték
le,
40 évvel ezelőtt. 7 évvel temetés után.
Sírkövén
a temetőben
a költő sorai:
Pihenj nyugodtan,
munkád aranymagvát 'magyar
nők szép: lelkén hintetted el!
Az Országos
Nőképző alapító elnöke volt, a róla elnevezett
utca és
tanintézetben
1 évvel halála
után
nyil t m'eg az első, leánygimnázium.

vet el az ember, min
rossz szándékból.
A tudatlanság
gyakran
nagy bűn elkövetéséhez is vezet. Ha-az
anyákat
rnűveljük,
közrnüvelödésünk
óriási lépésekkel
halad.
Hazánkban,' fájdalom,
a nőképzés tere parlag még.

Eltemettük,
elsirattuk,
de alkotása él, míg a földön egy magyar.
. Veres Pálné Írásaiból (elnöki beszédek, levelek):
"Hirdessük
Istent, ki nélkül nem
volna érdemes élni! A keresztyén
hit
az embert bölccsé és ióakaróvá,
igazságossá
és alázatossá,
naggyá,' szabadságra
méltóvá
teszi. A gyűlöl et
mindent
szakít,
a szeretet
mindent
épít, szilárdít.
Könnyű
a közönybe
visszavorÍulni,
de meddő' dolog.
A nők hivatása legyen hajlékukba
bevarázsolni
Isten. országát,
mely az
igazság, a felebaráti
szeretet, a jóság,a b~ki11ékenység, a bölcsesség és béke
országa,
melynek
meggyökerezését
gyerrrlekeik-szívében
a legfőbb gonddal kell ápolniok.
Az otthon a legvelodlbb iskola, ebben
ápoltatik a tiszta vallásosság,
vagy az elöítéletek vaksága' ezer változatban
és alakban.
A jövö nemzedék erkölcsi nevelése leg. inkább a nők kezébe van letéve, de nem
teljesítheti
feladatát
kellő kiképzés' nélkül;
hogyan neveljen az, aki maga is neveletlen?
Az örökkél'alóság nevében világossággal
tartozunk
a nőknek!
-Tudetlsnségból
több helytelenségetv
kö-

Veres

Pálné budapesti

szobra. '

Ismeretek -szerzésére az ifjúkert kell felhasználni,
mert ha a leány férjhez megy,
. elvárjuk
tőle, hogy, a gyermeknevelés
és
emberszeretet
terén áldásosan
tudjon működni.
A tanulmány a legtisztább
és legtartósabb örömet nyujtja az embernek
s a szerencsétlenségben
a vallás után a leghamarabb. nyujt 'Vigasztalást!
A női oktatás hasonlít
egy épülethez,
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melynek
fedele nincs, az nem ad az élet
viszontagsága:
ellen oltalmat!
És ti férfiak, ne illetődietek
meg félelmesen, ha nőtestvéreitek
szellem' és tudományos
örökségüket
erélyesen
követelik,
Csak nyertek, ha az élet komolyságát
felfogni képes társnő halad e földi pályán
az
oldalatok
mellett!
. Kérjük az utokort, törekedjenek
a megkezdett munka továbbf ejlesz tésére. Ne lankadjanak,
mert aki közöriyös,
elveszíti
a
már kivívott
jogokat
is. Törekedjenek
a
kereseti pályákat
is vagyontalan,
elhagyott
nők számára kibővíteni,
mert a nők érdekeit clőruozdítani
elsősorban
a nők kötelessége.
"Iialadjunk!"
Ezt írtuk' zászlónkra
1867ben, ez legyen a jövőben is vezércsillagunk!
Remélem ezentúl is' Isten áldása' lebeg
egyesületünk
és tanintézetünk
felett, hogy
az! a iövöben
is viruljon Hazánk érdekében.
(Orsz. Nőképző Egyesület
és a Veres Pálné
iskola.)
Nincs nagyobb csap
a szülőkre, mint
a' rosszul nevelt, erkölcstelen,
elzüllött gyermek, ki jellemtelenségéveI
másokra is átok,
főleg szülei életét keseríti el, szívfájdalmat
okoz, szégyent hoz reájuk!

I
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Nem elég, hogy gyermekeik
nevelését
nevelőkre
és nevelönökre
' bizhatják.
Az
anya befolyását
nem pótolhatja
senki és
semmi!
Legyen a nő az eszményiség
papnője.
Oda kell leányaink
nevelését
irányítani,
hogy a megelégedést
~s boldogságót
a kül~:::I
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A székesfövárosi
.

világtól minél függetlenebbül
törekedjenek
feltalálni.
Ne tekintsd az életet élvezetnek,
hanem
kötelességnek.
(Br. Eötvös.)
. Szóljunk, kérjünk kedves nőtestvéreim
a
jövő nemzedék javáért, hiszen a néma gyermeknek anyja sem érti szavát!
A képviseloválasztásnál
csak az én megyémben, Nógrádban,
a két képviselőjelölt
minden egyes kerületben
a szavazatok
megnyerése végett 30, sőt 50 ezer forintot költött csupa evés-ivásra. Hat kerület van, így
200.000 forintot
biztosan
költöttek
eszemiszomra
a képviselöjelöltek.
Mármost,
ha
országnak
csak fele részében
történt
ilyen vetélkedés,
-S millió frt. költetett
el
a hazában. Milyen gyönyörű
női gimnáziumot lehetett volna felállítani
e pénzből!

az

Nem ütközünk meg azon, ha a templomban férfi és nö együtt buzgólkodik,
nem,
ha színházban,
táncvigalmak
és hangversenyek alkalmával
együtt mulat, nem végre,
ha a mezei munka mellett és az országutak
készítésénél
együtt foglalkozik!
Miért kelthet aggodalmat
a nő megjelenése
a képviselőházban?
Hol joggal feltételeznünk
kell
hogy az ország férfiainak
java foglal helyet, komolyan
munkálkodva,
törvényeket
hozva,
melyek
férfi re • és nőre egyaránt
kötelezök l
. Vár miránk magyar nőkre egy nagy és
hálás feladat, kötelesség
és jog, melyet feladni nem. szabad:
a nők művelődésén
és
nemesbítésén
munkálkodni!
Kiss Ilona.
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Szerete'házakról.

Iönercegnö
volt az, aki maga köré gyujMindig neg volt az ernberekben
a törekvés, hogy nyomorba jutott embertársaiknak
tötte a gazdag főúri es a jobbmódú polgársegítségére
legyenek. Ez létesítette
mínden ' családokból
azokat az asszonyokat,
akiknél
sz eretetintézrnényünket.
fogékonyságot
gondolt kitűzött
célja iránt,
Már a XVIII. században
akadtak
nemehogy
ruhával,
élelemmel,
szükség
es etén
sen érző sz ívek, akik alapítványokat
tettek
pénzzel
segélyezzenek
elsősorban
nyomokülönböző
jótékony
intézmények
létcsítérékokat
és csak másodsorban
szegényeket.
sére. Először
is egy nagyobbszabású
kórHermina főhercegnőnek
a nyomorékek
volház létesítése
látszott
a legsürgősebbnek.
-tak a kedvencei.
Ki tudja miért?
CsaládII. József kir ályunk uralkodásának
idején,
jában látta e ezeknek
leírhatatlanul
nagy
szenvedését,
vagy szíve ragyogó
önzetlen1783-ban nyitotrák
meg a Rókus kórházat
ségének megnyilatkozását
láttatta
meg csua mostani
helyén, természetesen
a mainal
pán? Mi ezt ma már nem tudjuk megmonsokkal kisebb keretek
között.
dani, de nem is lényeges.
1816-ban József nádor első felesége (rnáAz elhagyatott
gyermekek.
gondozása,
sodik felesége:
Mária Dorottya) Hermina
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nevelése,
megmentése
is állandó
beszéd
tárgya volt ezeknek a valóban keresztyént
gondolkodású
asszonyoknak.
Nem a bálok,
nem a ruhák
divatja,
nem a különböző
csak loig ondolt, vagy megtörtént
családi és
szernélyi események
boncolgatása,
de mások segítése,
megtartása.
volt a kitűzőtt
céljuk.
Sokat,
nagyon
sokat
tanulnatunk
tőlük. Nemcsak
asszonyok,
de férfiak
is!
Budapesten
ezek között
az asszonyok
között vetődött
fel először a szerencsétlen
vakok gyógyintézete
felállításának
gondolata is. A gazdagok
csak ellátták valahogy
vak hozzátartozóikat,
de a szegények
sokat
sz envedtek.
Gondozatlanul
éltek, nélkülöztek, fájó an érezték, hogy hozzátartozóiknal;
terhére
vannak.
Mellőztetés,
megaláztatás
láncolata
volt számukra
az élet. Az Országos Vakok
Intézete
megtanít ja dolgozni
őket, de lelkileg
is nagy munkát
végez.
amikor
meggyőzi
a nem látókat,
kiknek
száma Magyarországon
is több tízezerre
tehető,
hogy igenis munk ás, hasznos
tagjai lehetnek
a tá tsadalomnak.
Ezek után a különbözö
áldást jelento
embert mentő intézmények
kisebb-nagyobb
méretű felállítása
után jött szóba "Ápolda"
néven olyan intézet
létesítése,
ahol életfogytig élhetnek azok, akik a sors csapása,
az élet mostohasága,
mások rossz akarata,
sokszor
a saját
hibájuk
miatt
anyagilag
tönkrementek
és hozzátartozóik
vagy nem
tudják,
vagy nem akarják
őket ápolni és
eltartani.
Nem betegek ezek, nem is öregek
mindig, hanem az élet megrokkantjai.
Valamikor gazdagok
voltak, vezető családokból származtak,
egyszerre
mégis elhagyatottak
lettek. Nem szorulnak
orvosi kezelésre, állandó ápolói gondozásra,
csak megf radtakká
lettek, megtörte
öket az élet.
Vannak közöttük
szemérmesen
visszavonulók,
akik
nem barátkoznak,
multjukból
semmit
sem hajlandók
elárulni.
Kérésük
nem terjed tovább: helyeztessük
más szobába, mert nem bírják az állandó beszélgetést,
vagy
a céltalanul
ki-bejárk álást.
Vannak azonban dicsekedők,
akik nem riadnak vissza tolakodástói
sem, hogy sz ármaz ásukat illetőleg
mindent
elmondhassanak. Kíméletlen
szavak
áradatával
fejezik
ki sokszor neheztelésüket
szülöik ir árít, akik
nevelésűkben
könnyelműek
voltak; serdülő
korukban
mindent megengedtek.
Testi-lelki
romlásuk
okául a "majom szeretetet"
emlegetik. '
Vannak, akik őszintén elmondják,
hogy
á

ide jut ásuk nak maguk
az okozói.
Mohón
habzsoltak
az élet gyönyöreit
és élvezeteit,
munkájukat
elhanyagoltak,
a jp akaratú
figyelmeztetéseket
semmibe .se vették.
A legszerencsétlenebbek,
kik jobb családból származásuk
miatt nem akarnak
leereszkedni
a többiekhez.
Különcködésükbő!
még itt sem engednek,
hanem lenézve a
többieket
különleges
elbánást
igényelnek
a maguk
részére.
A Szeretetház
ezt természetesen
nem tudja kielégíteni,
hát adják az előkelőt
azok előtt, akik még nem
ismerik
őket. Pedig a Szeretetházban
leomlanak
a társadalmi
korlátok, egyenlővé
lesznek,
akik gazdagok,
vagy szegények
voltak.
A Szeretetházak
multjában
az 1848-49.-i
szabadságharc
ideje különösen
emlékezetes.
Az élelmiszerek
nehéz beszerzésének
idején
a közintézmények
még többet szenvednek,
mint a magán-háztartások
A szabadságharc idején Pest-Buda
bombázása,
elf'cglalása,
visszafoglalása
sok gondot
adott
a
vezetők nek.
Már
arra
gondoltak,
hogy
megszüntetik
az Apoldat.
Bölcseséggel
és
nagy emberbaráti
szerettei
sikerült
a keretek csökkentésével
az intézményt
fennta rtani.
A háború utáni nehéz idők akkor is. hamarosan
jelentkeztek.
Tömegesen
jöttek
vidékiek a fővárosba.
A növekvő lakossággal a szegények
száma rohamosan
növekedett. Magánosok,
egyesületek
nem bírták
már ellátni a támogatásra
szorulókat.
Előterjesztést
tettek a városi tanácsban,
hogy
vegyék
át az elaggottak
gondozását.
A
városi tanács ehez 1852-ben elvben hozzájárult.
Ferenc
József
király
házasságára
való emlékezésül
1854. ápr. 24.-én megindul
'a mostani
Rózsák-terén
álló épület megépítése s ugyanez
év okt.-ben .Ellzabethenum" név alatt Erzsébet
királynénk.
iránt
érzett ragaszkodo;
érzésünk kifejezéseképen
')00 ápolt előtt meg is nyitotta
kapuit.
Öreg, keresebképtelen.
budapesti
illetőségű egyének felekezetre
való tekintet nélkül részesültek
az Ápoida áldásaiban.
Az ápoltakról
való gondoskodás
a legapróbb
részletekre
kiterjed.
A leírás szerint*) hetenként
tiszta fehérneműt'
kapnak,
évenként
kétszer felső ruhát: nyárit és télit cserélnek
Ezek is kétf élék: otthoni
és
utcai használatra.
·A téli ruhát posztóból
*) ASzékesfőváros
Társadalompolitikai
ügyosztályának
1940. évi jelentése.
7
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készítik. Jár még hozzá nyakkendő
és téli
időben sapka, nyári időben kalap, 2 zsebkendő és egy pár csizma. Nőknek, jegyzi
meg a leírás, bőrcipő és papucs, Mindenki
tiszta ágyat kap.
Az unalom
ellen legjobb
orvosság
a
rnunka, mondották
a jó öregek s szívesen
foglalkeztak
náddal,
lószörtépéssel,
fonássaI, fosztással
stb.
Élelmezés
szempontjaból
sem lehetett
panaszuk
az ápoltaknak.
Regg elir e 3 deci
levest kaptak, ebédre 8 lat húst és éhséget·
kielégítö
főzeléket,
heteniként
kétszer
főtt
tésztát,
vacsorára
főzeléket
és gyümölcsöt.
Egész napra I font és 24 lat fehér kenyeret.
Ezek az adatok az alapítás idejéből maradtak fenn. Ma is ellátja ápoltjait
a Szeretetház
a mai rendelkezéseknek
megfele-

lóen.
A keretek
persze kitágultak.
A főváros
három
Szeretetotthonában
és az ezekhez
csatlakozott
8 fiókintézetben
1940. dec.
31.-én 2731 munkaképtelen
szegényt
gon-

doztak. Ehez csatlakozik
még a budai Szeretetotthon
4541akóval
és aKamaraerdői
Szeretetotthon
425 gondozottjával.
Ezeken
kívül más intézetekben
elhelyezett
ápoltakról is, a Sz ékesföváros
pénztára
gondoskodik Evangélikus
Szeretetházainkban
3 o.yan
ápolt van, kiknek
ellátását
az 1940.' dec.
31.-i adatok szerint a Székesfőváros
fizette
meg.
A hívő és hitetlen szív közötti különbség a Szeretetházban
élesen rajzolódik meg.
A hívő itt is derűs és boldog. Hálát ad Istennek
a hajlékért.
a mindennapi
kenyérért. A hitetlennek
semmi sem jó, semmi
sem elég, zúgolódás
minden szava azok ellen is, akik naponta
jót tesznek
vele.
Az emberi
szó szeretetének
megnyilvánulásáért,
a Szeretetház ak létesítéseért
legyen hála a jó Istennek.
Gondoljunk
mi
is azokra, akik a Szeretetház ak lakói lettek, akik idejutottak.
Testvéreink
ők s mi
is hozzájuk
hasonlóan
adunk számot a jóságos Istennek!
Szuchovszky

Gyula.

Édes anyanyelvünk.
Az értéke
mindennek
akkor
tűnik ki,
mikor elveszik. Hogy mit ér az egészség,
azt akkor érezzük, mikor betegek vagyunk.
A nyelv értékéről
a néma tudna beszélni,
ha beszélhetne. Adjunk hálát Istennek, hogy
van nyelvünk,
hogy -meg yer a nyelvünk
s
élhetünk
vele.
Hogy magyar nyelvünk
nekünk mit jelent, azt ez a két szó fejezi ki: "édes anyanyelvünk".
A nyelvünk
édesanyánk.
Bölcső,
amely ringatta,
megtartotta
s a jövendőbe
eddig mindig
átmentette
a magyarságot.
"Nyelvében
él a nemzet." A nyelv nemzetfenntartó
és összetartó
ereje, még a vér
erejénél is nagyobb. Aki elfelejtett
magyarul, az nem magyar, még ha szintiszta magyar vér csörgedezik
is ereiben. Erdélyben
vannak
el-oláhosodott
falvak,
amelynek
népe Szabó-kból,
Kis-ekből,
Nagy-okból
tevődik' össze. Magyareredetűek
és mégsem
magyarok,
mert
nem tudnak
magyarul.
Mindaddig
nem is lesznek magyarok,
míg
majd újra a magyar nem lesz anyanyelvük.
Viszont ha nem tiszta magyar vér csörgedezik is valakinek az ereiben, de a magyart

vallja anyanyelvének,
elfogadható
magyarnak.
Mert a nyelvnek lelke van, amely a vérségre is bélyeget nyom. Érdekes példa erre
az, hogy tniként
fejezik
ki a különféle
nyelvek a kenyérkeresetet.

=

Angol: to make money
pénzt csinálni.
Az angol tehát csinálja a pénzt, mint aféle
kereskedő-nép.

A francia nyeri a pénzt. Könnyeden, előkelően, mint ahogy mindenben
erre törekedik.
Nemet: Geld verdienén
a pénzt megszolgálni.
Igyekszik
megdalgozni
érte.

=

A magyar
ember pedig keresi a pénzt
és a kenyeret. Ez van legközelebb
az Isten
kegyelmére
való rászorultság
állapotának
a
megértéséhez.
"Keressetek
és találtok _.. ",
mondja Krisztus Urunk Máté 7, 7-ben.
A nyelv nemzetfenntartó
erejét mutatja
az is, hogya
multban valahányszor
idegen
hatalom a magyar életfa gyökerére
akarta
vetni fejszéjét,
mindig a magyar
nyelven
kezdte. Tudta, hogy ha egyszer a magyar
ajkakról
elfogy a magyar szó, - vége van
. a magyarságnak.
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Ezért szeressük
nyelvünket.
Becsüljük
meg a régi magyar nyelvet is, olvassuk
a
régi magyar
írásokat.
Csodálatos
erő s
zamat van abban.
Mint érdekességet
említjük
meg, hogy
legrégibb
nyelvernlékünk
az a 13. század
3.. tizedéből származó, 32 sorból és 274 szóból összetevődő
úgynevezett
halotti beszéd,
amely ma a Nemzeti
Múzeumban
van s
amelyből láthatjuk
hogyan beszéltek őseink
700 évvel ezelőtt.
Ime a szöveg:
Latiatuc feleym zumtuchel
mic vogmuc ysa pur és chomuv vogmuc
Menyi milostben
terumteve
eleve miv isemucut
adamut.
es
adutta vola neki
paradisumut
hazóá. Es mend paradisumben
uolov gimilcictul
munda neki elnie. Heon tilutoy
wt ig fa
gimilce tvl. Ge
mundoa neki meret nu eneyc. ysa ki nopun
emdul oz gimilx
twl. halalnec halaláál holz. Hadlaua choltat
terumteve
isten
tvl. ge feledeve. Engede urdung intetvinec.
es evec oz tiluvt
gimilstwl.
es oz gimilsben halalut evec. Es
oz gimilsnec vvl
keseruv
uola
vi·ze.hug
turchucat
mige
zocoztia vola.
Num heon muga nec. ge mend w foianec
halalut evec.
Horogu vec isten. es veteve wt ez muncas
vilagbele, es levn
halalnec
es puculnec
feze,
es mend
w
nemenec. Kic ozuc.
miv vogmuc. Hug es tiv latiatuc szumtuchel.
isa es num
igg ember mulchotia
ez vermut. ysa mend
ozchuz iarov
vogmuc.
Wimagguc
uromc isten kegilmet
ez lelic ert. hug
iorgossun
w neki, es kegiggen,
es bulcassa
mend w bunet.
Es vimagguc szen echsein mariat. es bovdug
michael archangelt
es mend angelcut. hug uimaggonoc
erette.
Es uimagguc
szent peter urat. kinec oduthotolm
ovdonia.
es ketnie.
hug ovga mend w bunet. Es vimagguc mend
szentucut.
hug legenec neki seged uromc scine eleut.
hug isten iv ui-

madsagucmia
bulsassa
w bunet. Es zoboducha wt urdung
ildetuitvl.
es pucul kiuzotviatwl.
es vezesse
wt paradisu
nugulmabeli.
es oggun neki munhi uruzagbele utot. es
mend iovben rezet. Es keassatuc
uromchuz
ch atrnul. KIRL.
Scerelmes
bratvm
uimaggomuc
ez scegin
ember lelki ert.
kit vr ez nopun ez homus vilag timnucebelevl mente.
kinec ez nap un testet tumetivc. hug ur uvt
kegilmehel
abraam.
ysaac. iacob, kebeleben
helhezie.
hug birsagnop
ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov
felevl iochtotnia
ilezie wt. Es tiv bennetuc.
Mai írással

és ejtéssel:

Látjátok
f eleirn szem.etekkel,
mik vagyunk!
bizony por és hamu vagyunk!
Mennyi
malasztban
teremté
kezdetben
a
mi ősünket,
Adarnot és adta vala neki
a paradicsomot
házává.
És az egész
paradicsomban
való gyürnöl.csöktöl monda neki élnie,
Csupán tiltá el öt egy fa gyümölcsétől.
mondá neki, mért nem ennék:
"Bizony,
amely napon
eendel
mölcsből, .halálnak
halálával
. Hallá holtát
teremtő
Istentől,
Engede
az ördög
intéseinek
azon tiltott gyümölcsből,
és
mölcsben halált evék.
Es

De

azon gyühalsz."
de Jeledé.
fs evék
azon gyü-

azon gyümölcsnek
oly keserű
leve, hogy torkát megszakasztja

vala a
vala.

Nemcsupán
magának,
de egész
fajának
halált. evék. Haraguvék
Isten és veté őt
e fáradságos
világba,
és lőn halálnak és
pokolnak
fészke és egész ő nemének.
ö

Kik azok? Mi vagyunk.
Ahogy és ti látjátok szemtekkel,
bizony és nem egy ember kerülheti
H e sirvermet,
bizony bizony mind ahhoz járó vagyunk
Kérjük Urunk Isten kegyelmét
elélekért,
hogy irgalmazzon
őneki és kegyelmezzen és bocsássa meg mind az ő bünét,

Es kérjük

szent asszony Máriát és boldog
Mihály arkangyalt
és- minden angyalokat, hogy imádkozzanak
érette.
és Kérjük Szent Péter urat, kinek adva van
hatalom
oldani és
kötni,
hogy oldozza fel minden (5 bünét.
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És

kérjük
minden szenteket,
hogy legyenek neki segedelem
Urunk szine előtt,
hogy Isten az 6 imádságuk
miatt bocsássa meg az a bünét.
'És szabadítsa
meg öt ördög üldözéseitöl
és
a pokol kinzásaitól,
és vezesse öt a paradicsom
nyugalmába,
és
adjon
neki 'a mennyországba
utat
és
rninden jóban részt.
És kiáltsátok
Urunkhoz
háromszor:
KYRIE
ELEISON.
Kedves Testvéreim!
Imádkozzunk
e szegény
ember lelkéért, kit az Úr e napon e hamis
"Világ tömlöcéből
kímente,
kinek e napon
iestét
temetjük
el, hogy az Úr öt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákób kebelébe heIyezz e, hogy
ítéletnap
jutva
minden
zentjei
és választottjai
között
jobb felől
.iktatni élessze fel öt. És tibenneteket!

ö

A magyar nyelv, amely a Halotti beszéd
'Óta hatalmasat
fejlődött,
a világ legszebb
nyelve.
Nemcsak
szerintünk,
hanem elfogulatlan
külföldi
nyelvtudósok
megállapí-.
iása szerint is.
Egyetlen
nyelvnek sincsenek olyan gyönyörű hangutánzó szavai, mint a magyarnak. Dörren, durran, csörren, csattan, esetten stb. Ez azt is mutatja, hogya
magyar
jó zenész, mert csak jó zenei hallás figyelhette meg ilyen jól a természet
hangjait
- Nincs még egy nyelv a világon, amelynek a magyar
testvér szóhoz fogható
ki.
fejező és nagyszerű
szava volna. - A magyar nyelv páratlan
tömörséggel
tud dolgokat kifejezni. Ha azt mondom, hogy valaki "iszik", - nem kell hozzátennem,
hogy
bort, vagy pálinkát,
mindenki
tudja, hogy
iszákos emberről van szó. Ha .azt mondom,
hogy valaminek -"szaga van", mindenki tudja, hogy csakis rossz szagról
lehet szó.
Igaza van a költőnek:
() szép magyarnyelv!
Aki egyszer téged
Ajkára vőn, többé nem dobhat el;
Szentség gyanánt hogy befogadja éked,
Őrző oltárrá válik a kebel.
Pajzán, derűs vagy, mint nőink szeme,
S erős, szilárd, mmt hősök jelleme.
Gyöngéd vagy és lágy, mint menny bolti kék,
S dörögni úgy tudsz, mint villám os ég,

Bir-e más nyelv úgy epedni,
Annyi bájjal, annyi kéjjel?
Olvadóbb, mint lant zenéje
Holdvilágos, langyos éjjel,
Mely virágot s dalt terem,
Mikor ébren semmi sincs más,
Csak a fák sötét bogán
Hangos boldog csalogány,
S boldog, nénia szerelem.
Hát a csapongó,
Gyorsszavú tréfák
Játszi szökését
Festi-e más nyelv
Oly remekül?
Pattog a víg éle,
Am sebe nem fáj,
Mert csak ettyelgés,
Tarka bohóság
Volt az egész.
Magasztos gyásznak bánatdúJta hangja
Ogy zendül benne, mint egyház harangja,
Mely messzs hinti mély, komor szavát.
Búg, mint a gyászdal, mint sír-fáklya lobban,
S mint súlyos léptek kriptacsarnokban,
Ogy dőng minden szó a kedélyen áto
Ciklops pőrőlye, hogyha csatát fest,
Csatakürtök bősz riadása!
Halld! Halld!
Száguldva, vihog va, kapálva,
Dölyfös paripák rohannak elő,
Százak keze vág, százak keze 16.
Nem szárnyal a vérködös égr{! más,
Csak ágyúdörej, szitok és zuhanás!
Rázkódik a föld, iszonyodva reng,
Amerre kartács vad tánca kereng;
Dúl a szilaj kéz, csattog a kard,
Sebet osztva süvölti: Ne bántsd a magyart!
Hatalmas szép nyelv,
Magyarnak nyelve!
Maradj örökké
Nagy és virágzó!
Kisérien áldás,
Amíg világ áll!
S legyen megáldott
Az is, ki téged
Ajkára vesz majd,
Elsőt rebegv e,
V égsőt sóhajtva!
Abrányi

Minden, mi fejben vagy szívben fakad,
Tőled nyer pompát, színdús szavakat;
Nagy eszme, érzés oly ragyogva hord,
Mint egy király az ünneplő bibort.

Emil.

Édes
anya nyelvünket
szeretnűns -, kell.
S akkor szeretjük,
ha tanuljuk. A nyelv is
a meg- és kitanulhatatlan
dolgok közé tar-

to zik. Nem lehet a magyar nyelv csodaerdejében eleget járni; olvasni és tanulni.
Mert egyikünk sem mondhatja, hogy kifogástalanul tud magyarul. - Nyelvünket
akkor szeretjük, ha védjük. Romlástól és
rontástóI. Óvakodjunk
az idegen szavaktóI.
Nem igaz, hogy műveltség jele a jól-roszszul megjegyzett idegen szavakkal való dobálódzás. Nem kell nekünk szavakért idegenbe menni. - De óvakodjunk az idegenszerűségtől is. Magyar ember nem "jól kinéz". Csak az ablakon néz ki; egyébként
Io színben, vagy húsban van. Magyar aszszony nem a "ruhát mossa ki", hanem a
piszkot, a ruhát megmossa. Nem "kialuszom magamat", mert ugyan hová aludnarn
ki magamat. A fáradságomat aluszom ki.
És így tovább.
Egyszerű anyanyelvét pedig senki se
szégyelje. Nincs megvetendőbb dolog, mint
mikor a rábaközi Juliska kéthavi pesti szolgálat után azt se tudja, hogyan tekerje ki
otthon a szavakat. A különféle nyelvjárások iö paraszti beszédje nem szégyelnivaló,
rnert ezek adják a nyelv változatos színeit
és ízeit. Szegény volna a nyelv, ha míndenki "urasan", vagy egyformán irodalmi nyelven beszélné. A pesti uras beszéd és a zamatos falusi nyelvjárás úgy viszonylik egymáshoz, mint a művirág a búzavirághoz,
vagy a dobostorta a kenyérhez. A művirág
lehet' pompázó, de a búzavirágban mégis
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,..fŐbb az élet. A dobostorta lehet ínycsiklandó nyalánkság, de mégis csak a jó kenyér a megunhatatlan ennivaló.
Édes anyanyelvünk!
Éljünk vele magyarul!!
Isten dicsőségére!!!
Ahogy a költő mondja:

.

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
És áhitattal eitsétek a szái,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon bozzé avatatlan ul
Senki: ne szaggassátok szirm ait
A rózsafának, mely hóban virul.
Ugy' beszéljen ma kiki magyarul,
Mintha imádkozna,
.
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!
És aki költő, az legyen király,
És pap és' próféta és soha más,
Nem illik daróc főpapi talárhoz,
S királyi nyelvhez koldús dadogás.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Éle t borát issza,
Előre néz s csak néha-néha vissza, S a kelyhet több nem engedi el!
Reményik

Sándor.

••
Figyeld meg: az állat nem dolgozik a táplálékáért,
hanem csak teszi
mindegyik
a maga dolgát,
aztán keresi és megtalálja
eledelét. A
madár repül, énekel, fészket rak, fiókát költ. Ez a dolga, de nem ez
táplálja. Az ökör szánt, a ló húz, a tehén tejet, sajtot
ad, a I juh gyapjút.
.
Ez a dolguk, de nem ebböl
élnek. Hanem táplálja , őket a tű, melyet
a föld sarjaszt lsten kegyelméből.
Ugyanígy az embernek is dolgoznia kell, de ne feledje, hogy nem
a maga munkája, hanem lsten áldása tartja. Ha úgy látszik is, hogy
tulajdon
munkája táplálja, mert hiszen lsten munka nélkül semmit
sem ad - mégIS lsten táplálja. A madár is, bár nem vei s nem arat,
mégis éhenpusztulna, ha nem járna eledele után. De hogy eledelét meg
is találja,
az már nem az ö munkája, hanem Isten jósága. Hiszen ki
helyezte oda azt az eledelt, hogy találjon?
Mert ebove lsten nem tett,
ott senki sem találhat, még ha holtra kere~né is magát. Ahol lsten megtartó kegyelme nem őpködik, ott semmi sem marad, még ha százezer
lakattal őriznék is. Odalenne minden s mi azt se tudnánk, halla lett
,

l'

I

Dr. Luther

Márton.

Feri és Miska kalandos útja.
Irta:

Gyarmathy
(Prózai

Divattá lett sajnos máma, szegény, csonka
szép hazánkban,
- úgy írnak és úgy fecsegnek,
ahogy
az üzlet kecsegtet. Honszerelmet
elhallgatni!
Ki.t érdekel az: meghaíní pergőtűzben,
magyarosan,
ahogy megmutatták sokan. Nem látni mást, csak: -elöre
'szent célunkért
s a jövőbe bízó hittel talpraállni, elindulni,
járni, járni ... s : minden
magyar kar, míg bírja: író tollal csak ezt
írja, paraszt barázdába
vesse, a festö vásznára fesse: aki érez, aki magyar,
aki itt
ma élni akar, az nyujtsa most a jobbkezét,
puha vagy kérges
tenyerét,
de mut assuk
meg a világnak,
tanítsuk
az ifjúságnak,
hogy jön hozz án'k a nagy csoda, hogy jutunk el egyszer
oda, hová most csak titkon járunk,
hol megpihen
imádságunk,
de
hol egyszer ... - meg -van írva, - átöleljűk egymást sírva.
1.
Ime itt egy ifjú társunk,
Székely Feri
jóbarátunk,
Vezessük
el kézenfogva,
oda,
hova szíve vonja. Székely Feri jó diák volt.
Szekundába
sohse gázolt. Szerette az édesanyját, elvesztette
édesapját.
De mi lelte?
Ejnye, máma nem ment el az iskolába,
- Fáj a hasam! sóhajtotta.
Szegény
any jM aggaszto-tta,
ki futott
a patikába,
.ahcgyan
csak birta lába. Közben Feri tovább aludt, álmában
bejárt
sok falut és
mire újból felébredt:
.idö eljárt, hamar dél
lett.
Délután
vendéget
kapott.
Huncut

Irén.

vers.)
Miska átbaktatott.
Minden csinyben jó pajtás a, átjött,
hogy betegét
lássa.
- Mi a bajod? - kacsintotta
s már is
megállapította:
a baj itt csak egy lehet;
Feri iskolabeteg.
- Hol a mama? - első szava. - Nem
lenne tán idehaza?
-- Ott bent 'alszik a szobában.
- Gyerünk
pajtás a kamrába!
Pompás illat vonzza őket, érzrk már a
JO bef'öttet.
Finom falat mind, ahány van,
összefut a nyál a szájban. Feri fogja már
a dunsztcst.
Ez árn az igazi kunszt most!
S gombostűvel,
amit csentek.
átfúrják
a
pergamentet.
Feri, Miska vígan nevet s kisz ívják a gyümölcslevet.
De nyílik a karnraajtó s már repül is egy szakajtó. Mögötte
a Mama lép be,elsáppad
a f iúk képe.
- Adta vásott
imposztora!
Rájöttem,
hogy rni az oka. Most már világos eíötte m,
miért romlik abefőttem.
Ami aztán következett,
arról
említést
nem teszek.
Másnap' akadt
valahára,
ok,
nem menni iskolába.
IL
Köd szitál a házsorok ra. A zord, ·hideg
tél morogva
rá 'hajol akisvárosra,
rnely
oly szürke és álmos ma. Az alkony is leszáll csöndben,
apró ablakok a ködben ki"
gyulladnak
s nemsokára,
est borul e kis
világra.
Székelyéknél,
a szobában,
Feri
fekszik már az ágyban. Anyja éppen mesél
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néki, szavait csókkal tetézi. Közöttük
már
szent a béke, együtt ülnek kéz a kézbe.
- Messze, túl, a sík Alföldön, a Tiszán,
sok hegyen völgyön túl, van 'egy kis székely falu. A jó Isten csak a tanu, mért
kellett tőle megválni, menekülni,
ázni, fázni.
Ott fiam, ha jő a hajnal:
tele a völgy
madárdallal.
Szebb a világ, szebb a bimbó,
dombtetőkön
a tilinkó szól s magához csalogat. Feljebb az erdő álmokat ígér. Pázsit
hív leheverni,
gondjainkat
elfeledni.
Nagy
távolból
a harangszó
lágyan
elhaló,
s
aranyló
a Kárpátok büszke orma: r áparázslik minden lomb ra.
Minden éjjel, csillag ha gyúl, egy-egy
bús magyar
elindul. Belesír az éjszakába:
szegény
magyar...
bánatában.
A hegyek
rá visszhangoznak,
fájó üzenetet
hoznak,
minden csodás, szent egységben,
kigyullad
a néma éjben. Lángja
a hegytetőt
veri,
Isten zsámolvat
öleli. S jő a hajnal, bárhogy
kérdi: titkuk nem moridják
el néki.
Ferkó figyelt a mesére, de sehogy sem
ment a fejébe: ha mindezt az Isten látja, s
szegény, magyar népünk szánja: miért nem
mehetünk
haza, mikor hívaKárpárt
hava,
bérceinek
kéklő orma, kicsiny falunk ternpIomtornya.
Ösi földünk, régi házunk, mért
kelJ kálváriát
járnunk?
EI is határozta
nyomban,
megkeresi
Erdély honban
a helyet, hol lsten székel,
hol annyi magyar
könny fér el s megkérdezi:
- Mondd, nagy Isten, ki sorsunkat
látod itt lent, mért nem szabad hazamenni,
hazamenni,
- megpihenni?
És alighogy
elgondolta,
kis táskáját
kézbe-fogta.
Gyorsan
Miskáékhoz
futott.
Síkos út volt, majd, e!csúszott.
- Jössz-e pajtás - nem folytatta.
Miska markát
már tartotta.
Belevágott,
megegyeztek
s azon nyomban
útrakeltek.
Székely Feri, Huncut Miska, nagy útjuk.
nak nagy a titka. Két kis.em agyar a sok
közül ... ragyog szernük, sz ívük örül. Ballagnak
az országúton.
Vörös az ég napnyugaton.
- Holnap szél lesz - kérnlí Feri s fájós
lábát jobban szedi
- Hej, nagy utat kell még járni és a
lábam úgy kezd fájni.
- Pihenni kék' Ferkó pajtás! Nem használ itt a sóhajtás!
- Ki akar itt sóhajtozni?
Magyar
fiú
vagyok, vagy mi! Oe jó volna megpihenni,
meg aztán valamit enni. És már azon
i

pillanatban
le is ül, de fel is pattan.
Szamárkóróba
ült bele, jól megszúrta
a levele.
- Látod Pajtás,
még nem szabad pihenni. Az idő szalad. Nézz csak arra, amott
távol,
valahol
kis fény pislákol.. Mintha
lámpa fénye égne. Ott pihenjünk
meg ma
éjre.
Ill.
Koromsötét
éjszaka
volt. Valahova
elbujt a hold. Szívében a két diáknak, nyoma
sincs a bátorságnak.
Szivdobogva,
félve
mennek. Hátra nézni, dehogy mernek. Miska gyerek
halkan
szepeg.
Teste
remeg,
szája rebeg:
- Feri kérlek, mondd meg nékem, vádállat nincs e környéken?
- Ne bolondozz - mondja Feri -, de
titokban
hideg
leli. Elgondolni
is rossz
volna, ha most egy előugorna.
Alig lépnek
egyet-kettőt,
Miska
ordít
egy rettentőt.
Egy bokorból egész közel, két parázs szem
rájuk lövel s réines morgás támad nyomban.
- Vigyázz! farkas a bokorban!
Usgyi neki vesd el magad, a 'két nagy
hős gyáván szalad. Oe a farkas a nyomukban. Szívük dobog a torkukban.
Rohannak
a r'ény irányba. Rábukkannak
egy kis házra,
s berontanak
ajtóstói :
-- Mentsetek
meg a farkastól!
Erdő csösze, öreg Bence, a pipáját majd
lenyelte, amikor az ajtón be esett, a két rémült, sáppadt
gyerek.
És mögöttük
nagy
lihegve, a I\utyája
sompolygott
be. A két
gyermek kövéválva,
meredt megtréfálójára.
Mi az Bodri szólott
a csősz farkasnak
nézett e két hős?
Bodri nem szólt, farkcsóválva
belefeküdt
a vackába.
Öreg Bence jót nevetett, a padlóra szűrt terített.
Ferit, Miskát lefektette,
puliszkával
megetette.
IV.
Még a harmat fel sem száradt,
mikor
Feri azon fáradt, hogy lelket verjen Mis ..
kába, ne időzzenek
hiába. Menne ám a
lusta Miska, de szeme csak félig van nyitva.
Nehezen mozog a lába, olyan; rnintha alvajárna. Nézi, őket a csősz bácsi, alig tud tőlük megválni, mert elmondták
reggel néki,
útjukat
mi cél vezérli.
Alig indultak
el, nyomban
hintó tünt
fel a távolban. S ahogy őket utolérte, a két
gyermek
meg sem kérte a kocsist,
csak
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felugrottak, a tengely re kuporcdtak. S hátul, bár nem nagyon uras, lapult a két
potyautas. Igy utaztak nevetgélve, de a
jónak IS van vége, mert kocsi nagyot
huppant s a két gyerek belepuffant egy
pocsolya közepébe, sáros lett a fiúk képe.
Feri majdnem sírva fakadt, hogy a pocsolyába ragadt. De a Miska úgy nevetett,
hogya
hasa is remegett. Nagy nehezen
csak ki másztak. Meleg nap volt, mégis
1áztak, mert ruhájuk csupa víz volt, sar·
cukou sok, sáros diszfolt.
. - Ne búsúljunk, vigye kánya, menjünk
mi is a vásárra. Hallád Feri mit beszéltek
a kocsin az un népek? Egy városba igyekeztek. Mondták, hamarost ott lesznek. -Menjünk pajtás, mi is oda. Lesz biztos sok.
színes csoda. Még tán én is táncba állok,
jó pár kopogóst eljárok.
- Miskám, nézd, most nem szép dolog mulatnunk.
- Oe gyomrom korog.
- Nem bánom hát, amig eszünk, kicsit
II vásáron
leszünk.

V.
- Ifjú urak, szép naccsága! Cirkuszunk
csak magát várja. A műsor épp kezdődik
mar. Paris, Japán és Soroksár, látható itt
egyesítve. Ozsungel fia leterítve. Papaszemes, csörgőkígyó. Egy oroszlán ídornltö.
Duma, . jaguár, február...
ez mind vadállat ugyebár? Kötéltáncos, kardotuyelő és
a bájos pénzbeszedő.
Itt van, mí szép és
jó lehet: balról, tessék a bemenet!
- Jövőjét óhajtja tudni? - Csak e lyukon kell bebujni. S amit ottbent lát e résen, a jövője kérem szépen.
Miska kétszer sem mondatta, fillérjeit
megforgatta, fizetett és máris bent volt,
hol egy félelmes hang így szólt:
- Aki nem jár iskolába, kakukkfű nö az
agyában. Aki eszét rosszban töri, a nyakát
gyakran kitö ri. Aki soká ágyban marad,
orra hatalmasra dagad. Utadat. nagy cél
vezérli, de hogy ezt el is tudd érni, dolgozni kell, sohsem állni.
Miska kezdett kihátrálni.
Amikor a szabadba ért, futott, nem állt meg semmiért.
Mire Ferit utolérte, még remegett mindkét térde. Mondani sohasem merte. A veríték gyakran kiverte, arra gondolva, hogy
távol vannak most az iskolától. S minden
reggel félve fogta, - meg van-e az orra
hossza.

VI.
Feltüntek a havas hegyek. Felettük II
kéklő ég borult a láthatárra. A fiúknak
szeme szája elállt a csodálkozástól. Könny
szökött a boldogságtól Feri szemébe. Míg
Miska szeme a hegyeket itta és titokban
azt remélte; elérkezett ut juk vége.
Lustaságát félreteszi. Indul épp, de észreveszi, hogy jobbról az erdőszél en, cigányputri áll. S már megy is feléje nagy kiváncsian, megnézni, vajh benne mi van.
Sok, maszatos cigánygyerek, asszony, ernber, egész sereg állja körül kiváncsian. Oe
jó, hogy Feri is itt van - véli Miska s nem hiába; beleestek a csapdába.
- Erős fiú - szól az apa - ez hordja
majd a fát haza. Jó kövérke, békén kell
hagyni, nem kell neki enni adni.
,- Kis móre, te ügyelsz rája, el ne szökjön gaz fajtája. E másik, kin nincs harisnya,
- Pannival megy s e tarisznya megteljen
nékem estére, ne éhezzen házam népe.
Igy beszélt a viskó ura. Aztán bebujt
!1 nutriba. Lekuporodott
a földre, a rnunkakedv, nem gyötörte.
Miska indvlt az erdőre, mög ötte meg
ifjú öre. N: ..,-z :; f3, csöpp a legény, hamar elf'áru.: a szegény.
A messzi hegyeket
nézi. Lábát tüske, tövis vérzi. Szívét szomorúság rágja. Amit. tett, már százszor
bánja. Éhes gyomra folyton korog. Arcáról
veríték csorog, de már késő, itt pusztulnak,
haza többé sohse jutnak.
Ferkó sem vig egy cseppet se. Alig
vánszorog már este. Egész nap Pannival
kódult s telt kalappal visszaindult. Ahogy
az úton baktatnak, Miskáékkal találkoznak.
A két cigány összenevet. Nézik, amit öszszeszedett a városban Ferkó, Panni. S szól
a móre:
- Minek annyi pénz tenálad. Majd én
viszem!
Panni nevet s szól:
- Na hiszen! Kutyára bíznék szalonnát?
Nem ettem én bolondgombát!
Moret elfut ja a méreg:
- Add ide, míg szépen kérlek. - Panni
kezét megragadja,
a pénzeszaeskór
r ángat ja. Miska, Ferkó összenéznek, s míg
birkóznak . a testvérek; illa berek, nádak
erek, míndkettö
futásnak ered.
A morek hajukat tépik. Tudják, otthon
mi jut nékik. Hasztalan futnak utánuk.
Sűrű erdő vigyáz rájuk. üldözőik nyomot
vesztve, hazamennek szégyenszemre.
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VII.
A fiúk csak mendegéltek.
Egy napja
már vizen éltek. Kifáradt a lábuk, karjuk.
Elszakadt
a cipőtalpuk.
Ferit láztól hideg
rázta.
Lapos
volt
a tarisznyája.
Miska
gyomra
egyre korgott,
miközben
ilyesmit
morgott:
Kellett' nekem útra kelni? Folyton
menni, sohsem enni? Otthon bezzeg ilyentájban, palacsinta
van a tálban. Bablevesben kolbász úszik. Túróscsúsza
vígan csúszik.
Ferkónak
sincs
gyomra
tele,
Miskát
mégis így inti le:
- Evésen jár eszed most is? Nem rnondom, jó ha van koszt is. De ha nincs, ne
ess kétségbe.
A jó Isten, fenn, az égben,
megségít,
ha jónak látja. Hiszen az a szívünk
vágya, hogy őt valahol elérjük,
és
hazánkat
visszakérjük.
Kis koplalás
nem
nagy dolog! De a gyomrom
nagyon
korog
zárja le a vitát Miska. - Üssünk tanyát e
csalitba,
töltsük el itt az éjszakát,
az alvás, majd nyugalmat
ád - szólt Ferkó és
így is tettek,
bokor alá heveredtek.
VIlI.
A nap pirosan felkuszik.
A t~j aranyfényben úszik. Zöld a mező, a hegyen hó,
s mindenre piros takaró borul. A nap ajándéka.
Fű se rezdül. Néha-néha dal száll a tiszta légen át. A magyar élet himnuszát,
suttogja itt fű-f a, virág, elszakított
magyar
világ.
Mintha tündérálom
volna! Meg se rnoccan, dehogy szólna Feri. Ö még sohse látott
a hegytetőn
aranysávot.
Felette
a szent
korona,
lám, .leszáll
a hegyorom ra. Nemzetiszínű
a mező. Zöld az erdő. S az elvesző út fehéren .int. Oh itt biztosan fellelik
az Istent, kit úgy keresnek.
"(Jaj, de kevesen keresnek.)
Miska ébred. Furcsa, furcsa, mí koppant
az orrán
uj ra? Piroscsőrű.
fehér
madár,
Miska mellett a földön áll. Rá-rá koppant
az orrára, nincsen szükség itt órára. Olyan
beszédes
a szeme. Azután
elindul
ízibe.
Aprókat
lép, néha röppen
és Feri máris
rádöbben:
vezérük lesz e kis madár, hogy
céljukat
elérlék
már. Igy indul el a. kis
menet. Legelől a madár vezet. Nyomában
jár mindig Feri. Miska lábát lassan szedi.
Ameddig a szemük láthat, nem látnak há-

zat. se sátrat. Uton virag, légben illat. A
kékmennybolt
felhőt
ringat.
Áldott
béke
ül a tájon. Néma csend ül minden szájon.
Feri szíve majd kicsordul.
Miska botlik,
majd felfordul.
Már a hegy lábánál járnak.
Az út mentén fenyők
állnak. Innen keskeny ösvény vezet. Lomb takarja el az eget:
Kavics, kő van mindenfelé.
A lábuk is vérzik belé. Verítéket
gyöngyöz
arcuk. Rettentően ég a talpuk. Feri már- már sirvafakad. Lélekzetüle el-el akad. Szinte azt hiszik, már végük,
mikor
hirtelen
elébük
toppan
egy ősz, öreg ember. Megfordulnak ijedt szemmel. De az öreg rnosolyogva,
felmutat
a hegyoromra.
S kérdi őket nyájas szóval:
- Odamentek,
a nagy hóval beborított
hegytetőre?
Nem megy az úgy egy-kettőre.
Mondjá.tok
el inkább nekem, mit kerestek
fenn, a hegyen?
szólt az öreg, aztán
leült. A jobbjára
Feri került. Balról Miska
kezét fogta, aki öszintén vallotta:
- Megszöktek
az iskolából.
S elindultak, hogy ök bárhol a jó Istent megkeresik.
S tisztelettel
megkérdezik:
- Mondd meg nekünk óh nagy Isten
ki sorsunkat
látod itt lent. Mért nem szabad hazamenni,
hazamenni,
megpihenni?
Könnyes lesz az öreg szeme. Két remegő,
áldó keze a f iúk vállára simul. A szíve f
jón elszorul.
Oe rnikor nézi az eget, két
jóságos
szeme nevet:
- Ti az Istent keresitek?
Nem mondta
még senki se meg, hogy vezet az út hozzája, hogyan
akadtok
reája? Se lenn, se
fenn nem lakik ő. Nem 'láthatja
férfi, se
nő. S mégis, ott van minden
lényben,
a
nagy,
világmindenségben.
Kezed
fogja.
Bimbót ápol. Szíve szeretettől
lángol. Benne van a madárdalban,
a lehulló levéljajban. Ahol ketten összegyülnek
s szeretettől
szívek fülnek, ahol nem kell hangos vezér,
hol a béke szava beszél, akik szeretetben
élnek, mindig Istennel beszélnek.
Nem juthatunk
vissza oda, hova szívünk
vágyik,
soha. Csak munkával,
kézfogással.
buzgó,
magyar
imádsággal.
Magyar
feltámadást
hinni. A munkában
zászlót vinni! Sakkor
nem is vesszük észre, kezünk ott lesz Istenében.
á-

Másnap reggel Feri ébred csodálkozva,
talán téved. Álom volt az egész útja? De
örökre
megtanulta:
igaz magyar
csak az
lehet, ki munkát
és Istent szerét.
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Kémek szerepe a háboruban.
Negyedik
évében
folyik a nagy harc.
Világrészek
- világrészekkel
állanak szemközt. Állig felfegyverkezve,
kíméletet
nem
ismerve vívja pokoli harcát az ember. Ebben a harcban kevesen tudják, illetve nem
gondolnak
arra, hogy milyen nagy szerepe
van a hírszerzésnek,
hírverésnek,
vagy polgári néven kémkedésnek.
Széles néprétegek
a kérnkedésr
ö! csak
annyit
és olyan mértékben
,tudnak,
amit
egy-egy kémtörténet
a mozi vásznán lef or.
gat, avagy fordulatos,
sikamlós
érzelmekkel átszőtt gondolatokat
egy-egy merész író
papírra vet. Tágra nyitott
sz ernrnel figyeli
a gyorsan pergő eseményeket,
amelyeknek
vége és meséje,
csaknem
mindig ugyanaz;
a szép szöke démon
hatalmába
keriti
a
katonatisztet
és megszerzi
a titkos iratokat. A félreértések
elkerülése
végett aZ(}!1~
nal leszögezem
a tényállást,
hogy a valóság egészen mást mutat.
A kémek
munkája
abban van,
hogy
magának,
vagy. megbízójának
a kérdéses
dolog
megszerzéséveI
előnyt
biztosítson.
Kémkedik a háziasszony,
amikor szomszédasszonyától
éppen
a szalagos
fánk sütés
módját lesi el. Kémkedi'k az iparos, a kereskedő, aki üzlet.társától
olyan módszereket szerez meg, amivel saját üzletét előnyhöz juttatja;
Kémkedik
a gazda,
amikor
társától
a földmívelés
kizárólagos
hasznothajtó módszerét
veszi át, hogy magának
hasonlóan
többtermelést
biztosítson.
Kik tehát a kémek, vetődik fel a kérdés?
A kémek vagy hírszerzők,
azok az egyének, akik megbízást
kapnak
akár katonai,
akár gazdasági
titkok megszerzésére.
Ezeket a hirszerzőket
két csoportra
oszthatjuk
és pedig hivatásos
és nem hivatásos
hírszerzők
csoportjára.
A hivatásos
hírszerzők csoportjába
tartozók
békében
és háborúban
egyaránt
dolgoznak.
Eszközökben
nem válogatnak.
Ennek
tárgyalása
nem
reánk tartozik.
Ellenben igenis beszélnünk
kell a másik csoportról,
vagyis én rólam,
te rólad és mi rólunk, arról a nagy csoportról, amelybe sajnos mi egyformán
bele
tartozunk.
Ez pedig fakad abból a régi

megállapításból,
mely vitathatatlan
nemzeti
betegségünk,
a minden
idegenn el való
gyors barátkozás.
Valljuk meg csak öszintén, amennyire
idegenkedünk
saját fajtánktói, annyira
sokszorosan
bizalmasak
vagyunk idegenhez.
Hogyan válhatom
én kémmé, hazaárulóvá ? Erre háromféle
gyakorlat!
eszköz áll
rendelkezésre:
1. szóban; 2. írásban; 3. fényképezéssel,
Ez a három
talán
önkéntelen
cselekedet
tesz bennünket
kémmé.
1. Beszéddel
úgy, hogy az ország politikai, katonai biztonságára
vonatkozó
bizalmas híreket
veszel és adsz tovább másoknak személyválogatás
nékül. Szinte látom
a felelőtlen
f'ecsegöt, amint az utca sarkán
gondoktól
barázdás homlokát
összeráncolja,
miközben gondosan
körül néz, nehogy valaki más is meghallja,
mert a hírt, amit
ha.lott, azt kizárólag
neked szánta.
2. Hány esetben fordult
már elő, hogy
levélben írtál, vagy írásban kaptál kizárólag téged érintő úgynevezett:
nagyhírt,
ami
azután illetéktelenek
kezébe került. Ó hányszor bizonyítunk
azzal, hogy hiszen írásban
volt, tehát annaik feltétlen
bizonyító
ereje
van.
3. Meggondolatlanul
jársz el, ha az ország funtos jelentőségű
épületeiról.
tárgyairói készült
fényképet
illetéktelen
kezekbe
juttatsz.
Vajjon felismered-e,
hogy bizony ilyen
körülmények
között már te is voltál. Es ha
eddig ezt nem tudtad volna, vedd tudomásul, hogy ez is hazaárulás.
A most folyó háborúban,
amikor divatos hangzású jelszóvá vá.t a külsö és belső
front szigorúan
szoros egymásrautaltsága,
akkor
nekünk
tudnunk
kell, hogy ezt a
gyalázatos
rossz tulajdonságokat
kell először levetkőznünk.
Tisztában'
kell lennünk
azzal, hogy a féreg rágta tölgyet egy gyenge szél is ketté törheti. Előttünk
egy példa
már volt. lsten óvjon meg bennünket,
hogy
a magyarok
hatalmas
tölgyét
féreg rágja.
Erről pedig én, te, mi tehetünk,
ha nem
f ecsegünk!
.'

~----~----------
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Tövis Vilmos.
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Az aratni való sok, de a munkás kevés,
Ezeket
a szavakat
Jézus mondta.
Fel
kell hát rájuk figyelni!
A híveinek mondta. Ha az Övéi vagyunk.
nekünk is meg kell őket 'hallani!
Akkor mondta, mikor nagy területeket
bejárva eléje tornyosult
az emberi nyomorúság
nagysága,
mikor látta, 'hogy Isten
magvetése
érik az aratásra
s az ernberek
között
végzendő munkát
soknak,
a munkasokat
pedig kevésnek
találta.
S nem így van ez ma?!
Sok a munka.
Háború
van. Ilyenkor
mindig megnő a nyomorúság,
amely enyhítésre vár. Az anyagi élet terén épúgy,
mint a lelki élet terén, Megnő az árvái,
száma,
akik
édesapjukat.
édesany juk at.
családi
otthonukat
vesztették
el s elhagyottságukban
szeretet
után sóvárognak.
Megnő a testi betegek száma, akik gyógyulást, az elhagyottaké,
akik könyörületre
várnak.
A lelki betegek,
hitükben
megingottak
száma, kiket nem elégít ki az emberi szánalom,
akik Jézus
könyörületére
szomjasak.
Ugyanakkor
meg kell látnul(k, hogy el
munkás
viszont kevés. Sőt egyre fogy a
munk ások száma.
Mindig
erőteljesebben
halljuk a panaszt, hogy fogynak a teológusaink és t anítóképz őseink.
Kiépített
rniszsziói állomások
gazdátlanul
maradnak.
Tevékeny belrnissziói
munkavégzésünk
épp er,
emberhiány
miatt megbénul.
Nem tudunk'
elmélyülő szeretetmunkát
végezni. Krisztus
könyörülö
szeretetének,
a
diakóniának
nincsenek
kellösz ámú munkásai.
S előttünk
a bizonytalan
jövő. Talán még több szenvedés, még nagyobb nyomorúság
vár ránk
Még több lesz az árva, elhagyott,
beteg,
Ki veszi fel ezeknek gondját.
Ki végzi közöttüle
az egyház
szeretetmunkáját
? Bizony kevés a munkás!
Krisztus
szava
lelkiismeretrázón
zeng
felénk : Kérjétek az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat
az Ö aratásába!
Kérni azonban a szíve mélyéböl
az tud,
aki maga is. mindent megtesz
azért, hogy
megtörténjék
az, amit Istentől kér. Vajjon
megtettünk
mi mindent?
Eléggé érezzük a
felelősséget
a mai élet nagy nyomorúsága
és egyházunknak
ezt enyhítő szeretetmunkája iránt? Érezzük, hogy amint nő a sze·
retetmunka,
aranyosan
növeini kell a mun-

kások számát? Hogy ki kell építeni és rnunkasokkal
kell telerakni
a szeretetmunka
frontját?!
Egyházunkban
erőteljes
diakóniát kell kezdeni!
Gyülekezetek,
lelkészek,
tanítók,
gyülekezeti tagok tegyetek
meg mindent, hogy
legyenek
ennek a krisztusi
szeretetnek,
il:
diakóniának
munk ásai! Neveljetek
a gyü-,

Mindenre

van ,gandia! ...

lekezetekben
olyan
hívő
lelkű,
kornoly
leányokat,
akiket Isten erre a szolgálatra:
elhívhat. És ha vannak ilyenek" akiket Isten hív, ne álljátok útját, ne beszéljétek
le.
inkább, imádkozzatok
értük, s küldjétek
a
diakonissza
anyaházakba,
hogy erre a szeretetmunkára
ott kiképzést
nyerjenek.
A
kiképzés
1-2 évig tart és teljesen ingyenes.
Magyarországi
evangélikus
egyházunkban három diakonissza
anyaház van: Budapesten,
Győrött
és Békéscsabán.
Mindegyik
anyaház
igazgatója
készséggel
ad
bárkinek
közelebbi
felvilágositást.
A diakonissza
szolgálat
nem fényűzés.
hanem az egyház nélkülözhetetlen
életnyil-
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vártulása. Nagy szükség
van r ma. Ki-iSZ./
tus követség ében . járnak
a diakonisszák,
hogy ~ruk könyörülő
szeretetét
az emberi

nyomorúsághoz
erre nagyobb

á
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köz el vigyék.
Mikor volt
szükség, mint éppen ma?!

Lukács István
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Mosolygó oldal.
Katonás

felelet.

I

Kint hordta a havat, bent vigasztalással
melegedtünk.
Persze
a legénységnek
egy
része, amikor
lefeküdt
felöltözködött.
Éjjel van, jön a laktanyaűg yeleti tiszt
úr
vizsgálni.
Hamarosan
észreveszi,
'hogy
az
egyik honvédert
nadrág,
a másikon
zub·
bony,
harmadikon
köpeny
van felöltve.
Első mérgében
kihallgatásra
rendelte a lázadozókat.

*

Hittanieleletek.
Hit okt a t
Mivel büntette
meg Isten
Adámot, amiért
is evett a tiltott aírnéból?
Gye re k : Azzal, hogy feleségül
kellett
vennie Évát.
ó

Tart a kihaltgatás.
szerencsére
csak a
szobaparancsnok
r előtt...
Voltak
vagy
tizen is egy szobából.
Katonásan
tartja
il
kihallgatást
a szakaszvezető
úr, ellép min.
den honvéd 'előtt és bölcsen hatlg atja, kiki hogyan
védekezik
A kihallgatás
balszárnyán
áll Tüske 'honvéd és jelent:
- Szakaszvezető
r alázatosan
jelentem én nekem csak egyik lábamon volt harisnya.
- Miért?! - kiált rá mérgesen
a sz akaszvezető
úr.
- Szakaszvezető
úr
alázatosan
jelentem, ki akartam
próbálni,
hogy
jobb-e
aludni harisnyában,
vagy mezitláb.
ú

ú

A honvédelmi

ruhát
kapjon.
Örmester
úr szórja
ki a
ruhadarabokat..
nadrág..
zubbony .; kö,
peny stb. Történt,
hogy egy apró emberke
megkapta
a legnagyobb
ruhadarabokat,
amikor emiatt panaszt tett az őrmester
úrnak, mekkora
nadrágot
kapott ..
- Nem baj, - vágta rá őrmester
úr, majd belenösz fiam.

ő

Hit okt a t ó magyarázza
a kijelentést:
"Arcod
verejtékével
keresd
kenyeredet."
A végén kikérdezi:
- Tehát mit értett az Úristen ezalatt?
Gye re k : Azt, hogy annyit egyék, amig
bele izzad.

*

Finom úri gyereket
kérdeznek
a hittanvizsgán:
- Hogy csábította
a kigyó Évát?
Fel ele t: Azt mondta:
miért nem tetszik enni ennek a fának a gyümölcséből?

miniszter.

*

Kint a gyakorlótéren
anapostiszt
úr
tartja a foglalkozást.
- Emberek!
A mai foglalkozásnak
táro
gya az elöljáróinkat
megismerni.
Mielőtt
azonban a kérdésemre
felelnek, mindig először mondja az illető a nevét, hogy megIsrnerejem
magukat.
Értik?!
- Igen - volt a válasz.
A kérdések
egymást
követték,
Egyszer
csak felteszi a kérdést a tiszt úr rámutatva
egy honvédra:
- Ki a honvédelmi
miniszter
úr?
- Tüske
Árpád
honvéd!
-:- feleli rá
. :amaz bölcsen.

Ugyanerről
a dologról
a tanyai gyerek
igy felelt:
- Ádám azt mondta:
nem eszem, mert
meghalok.
És ... (itt meg akad.)
Hitoktató
segit:
- Na és a ravasz kigyó mit felelt?
Válasz:
Aszonta:
a fenét halsz meg ..

*
Hit okt a t
Mit csinált Dávid király,
amikor fia, Absalon fellázadt?
Tan y a igye
re k : Megijedt
és egy
irigben-g-atyában
elszaladt.
ó

Az újoncok
egyiknek
titkon

megnő.

bevonuln ak, persze
őrzött vágya, hogy

mindrendes

:

*

Hit okt a t
Mit mondott
a kegyetlen
Heródes
királya
napkeleti
bölcseknek.
Gye r ek: Menjetek
Bethlehembe
és- ha
megtaláltátok,
akit kerestek,
azonnal telefonáljátok
meg nekem.
ó

Majd

:

:
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A magyar gazda.
Magyar népünk
és a szövetkezet.
Mi a szövetkezet?
Maga a név megmagyarázza.
Szőni, sok vékony szálnak erős
szövetbe foglalását
jelenti. Szövetkezet
sok
kis ember
gazdasági
összefogása,
közössége.
Legnagyobb
külföldi
államok Németország, Anglia, Dánia, Svédország,
Finnországstb. felemelkedésüket
egészséges
szövetkezeti életüknek
köszönik.
A gazdasági
Jólét
hiánya szomorú
jele éskövetkezménye
a
szövetkezeti
gondolat
hiányának.
Igy volt
és sajnos nagyrészt
ma is így van ez nálunk. E szomorú
igazságról
meggyőz
bennünket egy rövid pillantás a rnultba s egy
világos tekintet
a jelenbe.
Hazánkban
a mult században 'három osztály élt részben
egymás
mellett,
részben
egymás alatt: főuraink, köznemességünk
és
jobbágyságunk.
Ez utóbbinak
élete a felszabadulás
után' bizonyos
eltolódással
a
magyar parasztságban
folytatódott.
A század második
felének úgynevezett
szabadelvű
szelleme
és ennek
elködösítő
örve alatt reánk szabadított
siserahad mindhárom társadalmi
és gazda-sági osztályunkat kikezdte
és kezdte
megőröl ni, mint
szú a fát. Valljuk be, hogy ebben magunk
is 'hibásak voltunk.
Arisztokráciánk
Angliában
lóversenyezett, Párisban
mulatott,
itthon
kártyázott
a házi uzsorástóI
házhoz szállított
kölcsönön, míg egy szép napon arra ébredt, hogy
az ezer és többezer
holdas birtok
telekkönyvének
B. lapján másnak, leginkább
a
nagylelkű
hitelező
neve szerepel.
Ezután
következett
egy revolvergolyó
vagy egy

félvér-házasság.
Köznemességünk
'itthon patópáloskodott
vagy megyei bálozott előtérben
cigánybandával, háttérben
pedig a kölcsönt
nyujtó
vagy felhajtó Adolfok
és Lipótok hadával.
Sorsa közös lett az előbbivel.
Parasztságunk
sem akart elmaradni
jó
uraink tói, tehát a maga módján
dobta magát a. hol ézsauszerűen
szőrös, hol pedig
jákóbian
síma, ölelésre és fojtogatásra
kitárt karokba.
Magyar
népünk
szorg almasan járogatott
a Galiciából
fütyülővel
és
félkezes
batyuval
a faluba
érkezett
Icig

'korcsmájába
és szájtátva
látta
viszont
ősei nk rovásirását
- a söntés falán. Majd
pedig, amikor
már annyi volt a rováson,
hogy hontalanná
lett saját hazájában,
megindult ránk, magyarokra,
a világtörténelem
legszégyenletesebb
népvándorlása
a kivándorlás.
A legmélyebbre
zuhanás idején, a mult
évszázad végén tünt fel közéletünkbenegy
férfi és hangzott
mindgyakrabban
Károlyi
Sándor gróf neve. Isten kegyelméből
ő lett
mai értelemben
vett szövetkezeti
életünk
megteremtője,
a legnagyobb
mai magyar
szövetkezet,
a Hangya megalapítója.
Bár azóta a "Hangya"
s vele a sz övetkezeti eszme tüneményes
pályát futott meg,
mégis tudom, elismerem, hogya
"Ha,ngyá"nak voltak és ma is vannak hibái, hiányosságai. Ne csodálkozzunk
ezen, hiszen ez is
csak emberi intézmény.
Azon azonban már
joggal
cso dálkozhatnánk,
hogy népünk még az úgynevezett
úri osztály is - sok
mindent
éltűr es lenyel a szövetkezeti
eszme dühödt
ellenségeként
tajtékzó
idegen
fajú "konkurrenciától",
de a saját szövetkezetének
nem hajlandó
semmit' elnézni,
semmit megbocsátani.
Egy filléres kg-onkénti árkülönbség
rniatt képes hátat fordítani saját szövetkezetének
és beoldalogni
a mézes szájú "másik" boltos üzletébe.
Magyarok,
testvérek,
ébredjünk
már fel!'
Ébredjünk
már annak tudatára,
hogy szövétkezésben
az erő. Dőre ember az, ki csákányt emel saját házára. A meglevők
lerombolása
helyett építsünk, alapítsunk.
Alapítsunk
minél több szövetkezetet,
legyen
az akár
"Hangya",
akár
tejszövetk ezet,
akár gazdaszövetkezet
akár bármily
más
életképes törnörülés.
Ezeket
a' szövetkezeteket
pedig ne ellenségeinknek
tekintsük
abban a pillanatban,
amelyben nem mindern
a saját sz ájurrk, íze szerint történik.
Ne fe-o
lejtsük el, hogy minden egyesülés nemcsak
anyagi
előnyökkel,
hanem bizonyos
önfegyelmezéssel
is jár. A szövetkezet
csak
akkor tud nékem szolgálni,
ha én is alárendelem
magamat
a szövetkezeti
eszmének. Magyar hazánk gazdasági
fellendülése'
nem csekély mértékben
a szöverkezeti
gondolát térhódításától
függ. Minden egészséges szövetkezet
magyar népünk anyagi jólétének bástyája.
Dr. Györffy Béla.
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Néhány szó
a Nova szőlőről.
Válságos idők járnak
manapság
a magyar szőlőművelés re. Igaz, ez a válság nem
újkeletű.
Kezdődött
régi hazai szölőinknek
a századfordulú
idején történt
kipusztulásával. A filloxera
letarolta
szőlő hegyeinket. . - Egyidejűleg
elkezdődött
az emberfeletti küzdelem a szabad szemmel al,ig látható kis rovar elen. Ennek eredményeként
hegyeink
újból betelepültek
hol oltványszőlővel,
hol pedig szénkénegezéssel
fenntartott
hazai f ajtákkal.
Közberontott
azonban ismét valami, Az első világháború.
Kélieg, gá'lic és gondozó kéz hiányában
egyre
több szőlőterület
maradt
parlagon.
Fenyegetett a második válság. - A mindenre elzánt, élelmes és szorgalmas
magyar szöló
műves azonban újból 'hadat üzent a pusztulásnak. újból elkezdődött
az oltás és a ké.
neg ezés. Igen ám, de ezzel egyidőben itt is,
ott is mindgyakrabban
megjelent egy eddig
ismeretlen
szőlőf a], amelynek
vesszöjéért
kezdetben
majdhogy
meg nem verekedtek
der-ék szőlősgazdáink.
Sőt egyik zalamegyei
szőlőtelepen
fegyveres
csőszökkel
kellett
őriztetni
a gyökereztető
iskolát,
hogy a
túbuzgó
szornszédok
ki ne ássák és el ne
lopják. Nem is csoda! Ennek a csoda-szölönek ugyanis nem ártott
semmi, se hideg,
se meleg, se tűz, se víz, se filloxera,
se
peronoszpóra.
Vígan tenyészett
ott, ahon
nan előtte nemzedékek
pusztultak
ki. De
még hogyan tenyészett!
Ha il gazda idejében észbe nem kap és metszéssei,
kötözé ssei meg nem regulázza, a nyár derekán már
bele sem mehetett szőlőjének őserdővé bokrosodo bozótjába.
Mire pedig elérkezett
a
szüret ideje, az egész termés ott sárgult a töke alatt a föildön. Sebaj! Mondta erre
szüretelő
zséterévei
a földön térdeplő
magyar. Az a fontos, hogy olyan fajtára
tettünk végre szert, amelynek semmi sem árt.
amit nem kell gondozni, kénegezni,
perrnetezni, kénporozní,
mégis nö, mint a bolondkender. - Nemsokára
azután tapasztalhatták e híres szőlő rajongói,
hogy híres ennek a bora is. Az ember gyereke alig iszik
meg belőle pár pohárkával,
máris megkótyagosodik
tőle. Sőt a gyengébb
idegzetű
és természetű
élvezők dagadt fejjel, puffadt
szemhéjakkal
és kisebesedett
száj széllel hirdették e híres szőlő borának hírességét.
Azt hiszem, hogy ha nem írnám is ide,
kitalálnánk,
hogya
Nova szőlőről van szó.
Nova, más néven Noan, nevét Noéról kapta.
(Nem tudom
ki lehetett
a keresztapja?)
1873 óta boldog ítja az emberiséget.
Amikor
hazájában,
Amerikában
még a szemétdombon sem tűrtéle meg, áthozták
ajándékba
Európába
és itt is legnagyobb
kelendőségnek örvend magyar hazánkban.
Mindnyájan
tudjuk róla, hogy hatalmas
levélzete,
erős
fája van, zöldes-sárga
bogyói' vastaghéjúak,
erősen
nyálkás ak és kellemetlen
poloska'zamatúak.
Ezt a zamatot
örökli
bora is,
amelyrói a vegy tudomány
kiderítette,
hogy

a közönséges
alkohol mellett egy, még ennél is erősebb hatású méreganyagot
tartalmaz. Ez a nova-méreg
a metil-szesz.
Innen
van, hogy a nova-bor
áldandó élvezese lá.
tási zavarokat,
erős fülzúgást,
agyi bántalmakat,
gyengeelméjűséget
okoz. A nova
borral
rendszeresen
élő szülők gyermekei
szellemileg
korlátozottak,
gyenge
emlékezőképességűek.
Mindez
nem
ámítás
és
ijesztgetés,
,hanem szomorú
tény és több
vizsgálat
alapján
megerősített
tapasztalat.
Ez a szomorú
tapasztalat indította
a magyar kormányt
arra, hogy néhány évvel ezelőtt kimondotta
a Novára a halálos ítéletet, amit népünk öröm helyett zúgolódással
fogadott.
Sőt olyan hangok
is hangzottak
el, hogy ha a Novát kiirt atják, hát ennek
vége biztos forradalom
lesz.
Pedig nem volna itt másra szükség, mint
egy kis józanság ra. Ébredne
már egyszer
népünk annak tudatára,
hogy a Nova-termelés magyar
fajunk szellemi és erkölcsi
öngyilkossága.
Ha népünk sehogy sem
akar, vagy sehogy sem tud hazai fajtákat
termelni,
termeljen
Nova helyett
inkább
Delaware,
Izabella, József nádor vagy más
direkt-termő
fajtákat.
Ezeket
sem igen
kell permetezni
és megelégesznek
egy vagy
legfeljebb
két permetezésset.
Ha pedig valaki eladásra termel, saját jól felfogott
érdekében
nem rontja szölöie és bora hírét
a Novával. 'Ezt a .hires fajtát adjuk vissza
azoknak,
akíktöl
kaptuk:
az amerikaiaknak. Boldogítsa
őket
és ne bolondítson
bennünket!

Jó tenyészegyedek.
Sokszor
hallottam
már g azdáinktól
s
magam is tapasztaltarn,
hogy a leggondosabb ápolással felnevelt
üszökból se lettek
mindig
várakozásunknak
megfelelő
tehenek. t.Iválasztásig
nagyon szépen fejlődtek,
de amikor -abrakr a, szálastakarmányra
fog. tuk őket, többé-kevésbbé
elcsenevészedtek,
megesüntek.
Csontfejlődésük,
alakjuk
is
helytelen irányt vett, elf orrnálódott.
A legnagyobb baj meg az lett, hogy nem fogtak
fiat, s majdnem
egy évi kisérletezés
után
mészárosnak
kellett eladni.
Hajtbgattuk
a fejünket,
s nagyon sajnáltuk szép tervünk
megihiusulását.
Több jó gazda pedig azon a véleményen
van, hogy nem érdemes üszőborjút
nevelni,
ráfizetés
a jutalma. Aki ért hozzá, vásáron
is tud jó tehenet venni, kivált ha pénze is
van hozzá.
.
Ezelőtt pár évvel sürgősen
f eiöstehenet
kellett
vennem.
Nem találtam
megfelelő
formás állatot, s legalább 15-18 liter tejet
ígérőt. Vettem tehát -olyant, amilyent lehetett. Az örökös istállón állástól meggörcsö.
södött
lábakkal,
torzzánőtt
körrnökkel,
csülkökkel,
csúnyán
a szemig
legörbülő
sz arvakkal,
nyerges háttal, de jóegészséget
jelentő apró, fényes szőrrel, .forrnás, fejlett
tőggyel,
vastag tejerekkel.
vékony bőrrel,

111
A bőr, szőrözet fénye, színe szintén nem
.nyakkal,
csontozattal
s erősen fejlett
farral.
lényegtelenség
s az egészségnek
biztos jeNem volt jó tartáson,
a kertben kasz ált
lei. Vételeknél tehát ez a legfontosabb
meggazos füvet is falta. Nyugtalanított.
hogy
látni való.
fejés közben kissé tipródott,
de csak megA száj- és körömfájáson
átesett állatok
vettem. Egy hó mulva leellett s ha nem is
legnagyobb
részében marad egy kis gümőegészen kedvemre való borjú lett, de világkór, ami pedig az állat színén, szörözetén,
ravaló volt, színte telhetetlen,
és rná r az
fényén feltétlen
meglátszik.
első szopáskor
megállt a saját lábán.
Kevés istálló van, ahol többé-kevésbbé
Napról-napra
erosödött,
pedig megcsal,.fujós"
állat ne akadni
Nézzük csak fituk szegénykét,
mert nagyon kevés tejünk
gyelmesen
a sorban
fekvő, .álló, kérődző
volt. Magamban
füstölgő re szidtam intézeállatokat!
ÉI,es' szernű gazda rögtön
észre.
tünk
nagynevű
igazgatóját,
mikor
mikveszi az , állatok szőréről,
színéről,
a horroszkópra
800 azaz Nyolcszázpengőt
kipasz mozgásá ról, rnelyik az egészséges,
meadott, tehénre
meg alig tudtam
tőle 330
lyik a gyenge
tüdejű,
gürnőkórr ahajló álpengőt kivasalni. Mert ha csak egy hónapig
lat. Különösen több állatnak az 'össze'hasonlehetett volna is fejni azt a mennykő-drága
lításakor
Feltűnő e jelenség.
"nagyítót",
még hagy ján, de 'hogy negyed
Minden
lehetőt elkövetni,
hogy ezek az
évig abba kukucskált
az egész intézet, hát
állornányunkból
kikerüljenele
Nem csupán
azt nehéz volt megérteni.
Mikor egysze'
azért; mert hiába' esznek; hanem f'ertöznek
megláttam
a természetrajzi
előadóterem
is és utódaik
is örötelik hibáikat.
ajtója
elötti tolongást,
azt hittem
valami
Orbán Károly.
szerencsétlenség
történt,
hát uramfia : a
mikroszkópra
vártak
Kezlegyintéssel
hátatfordítottam
nekik s
mentem az i tállóba, 'hogy döntsek a "BocsHáziállatok vemhességi ideje:
kor" borja felől. Igen jó színben s formában volt, dacára annak,
hogy
napjában
Tehén
9112 hó = 285 nap
csupán 5-6 liter tejet hagytunk
neki. Mi11
Kanca
hó = 335 nap
vel pedig abban az időben csak 35-40
f ilhó = 300 nap
Bivaly
10
lér volt a vágóborjú
ára, ötJhetes korában
hó = 365 nap
Szamár
12
elválasztottuk
s meghagytuk
"magnak:'.
Egy
kis zabés darakeveréket
kapott
Juh
5
hó = 150 nap
ugyan, de e mostoha sorban is meglepően
Kecske
5
hó = 150 nap
nőtt, erősödött
s gyönyörűen
fejlett
állat
118 nap
Koca
4
hó
lett belőle.
Kutya
2
hó = 60 nap
Az anya is nagyon bevált. Frissfejős
ko]1/2 hó = 50 nap
rában 18-20
litert is f'ejtünk tőle s emelMacska.
lett minden évben megadta
a borjút is, ~S
Házinyúl
1
hó = 30 nau
mind ilyen körinyen nevelhető,
igény telén,
jó étkű, kitűnöen
fejlődő,
egészséges
állatokká cseperedtek.
Anyjuknak
semmi hátrányát nem örökölték
fiai, igaz formátlanHasznos tudnivalók.
ság ai - görcsös lábak, hosszú, ke resz tbeálló körmök,
f ejletlensége,
nyerges háta Gyomorsavhiány.
Többféle
oka
lehet.
nem származási
hibák lehettek,
hanem az
örökös
istállón-állásból
sz arrnaz hattak:
a
Nem egyszer idegességtől
van. Zsíros, nyers
nap s levegőhiány
következrnényeiként.
Biétel árt. Mindent
puhára főve, alapos r
zony az el tömött,
sötét, mély, levegőtlen,
gással
kell
enni.
Fűszer,
kevés alkohol, kávé
nyirkos
istállók,
melyekben
legtöbbször
fokozza
a savat, Mindenekelőtt
pedig orcsak 1-2 átlat sinylődik, a fejletlenségnek,
g erincgőrbülésnek
is okozói lehetnek. "Bocsvos tinácsa
szükséges.
kor"-nál
is így lehetett.
Itt persze be is
Gyomorsavtúltengés,
Fűszer, 'alkohol, káfogtuk s legerősebb
tehenünk
se birta elvé, dohány
kerülendö.
Inkább
többször
nyomni az igában se, mikor megerősödött.
enni keveset, mint ribkábban sokat.
Jótulajdonságait
fiai is örökölték.
Különösen .nagy értéket
jelent rendes évi szaÁlmatlanság.
A baj okát 'kell megkeporodása,
ami a tej termelés
tekintetében
resni.
Lárma,
késői
vacsora,
izgalmas
olrendkívüli
jelentőségű,
s kitűnő
étvágya,
erős feketekávé,
késői
fekvés,
egészsége, jóhúsban maradása, még-ha szal- , vasmány,
mán telel is. Me rt ma, semmiféle eleségból
megfeszített
szellemi .munka gyakran okoznem rendelkezünk
olyan mennyiséggel,
mint
zák.
az előző években.
Árpa.
Nagyon
kellemetlen
tud lenni.
Ilyen
anyák
ivadékait
próbáljuk
hát
megnevelni,
ha már nevelő kedvünk támad.
Szerníoenöccsel
kell bekenni. Bórvizes vagy
Mert
hiába,
csak egészséges
állatnak
kamillateás
meleg borogatással
érlelhetjűk.
lehetnek
egészséges
ivadékai,
ami feletaNyornkodni
nem
szabad,
felvágni
is csak
karmányou
is formában
marad s megadja
orvosnak.
a hasznot.
á-
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Szellőztetés.
Télen, nyáron nagyon fontos. Ne féljünk
a levegötöl.
Inkább hideg,
mint rossz levegő legyen a szobában.
Mit egyék a beteg? Az orvosi előírástóI
függ. Általában
megjegyzendő,
hogy lázas
beteg inkább folyékony
és pépes dolgokra
szorul, a lábadozó beteg pedig könnyű, de
tápláló
ételekre.
Cukorbeteg
minél kevesebb cukros
és lisztes ételt egyék, a vesebeteg sótalanul
és alkoholmentesen
éljen,
az érelmeszesedésre
hajlamos kevés húst és
fűszermentes
ételeket
fogyasszon.'
Fagyás.
Jól alkalmazható
a .váltakozó
hideg-meleg
fűrdő. A fagyott
testrészt
ötször-hatszor
forró s utána nyomban hideg
vízbe
márt juk,
aztán
szárazra
töröljük.
Fontos a meleg cipő és lábbeli.
Izzadás. Főkép a lábizzadás
kellemetlen.
Legelemibb
védekezés
a gyakori
lábmosás
és harisnyaváltás.
Alábfürdőbe
timsót vagy
káliumhipermangánt
kell tenni. Mind~gyik
fillérekért
kapható.
Makacs esetekben
szaJicilkenőcs vagy formaI in os ecsetélés
alkalmazandó.
Ez utóbbi azonban
csak orvosi
tanácsra.
A mosdóvizet
ne sajnáljuk.

Napszúrás,
A beteget
nyomban
hűvös,
szellős helyre kell f.ektetni. Fejére
hidegborogatast
teszünk
Magyar teák. A hársfa virága. A földiszeder vagy birsfa· zsenge
levele. Bodzavirág, akácvirág.
pipitérvirág
mind kiváló
gyógytea.
Magyar
kávé. Kukoricából,
tölgymakkból, árpából,
roisból,
Otelló-szőlő
magvából és szójababból
készíthető.

*
Az idegenimádat mezőgazdasági
életünkben is kártékonyan
érvényesüIt.
1880 óta az
ősi magyar
szarvasmarhát
idegen
fajták
kedvéért
800/o-ban kiirtották.
Ma már csak
uradalmakban
és a nagy alföldi pusztákon
találunk magyar, úgynevezett
szilaj szarvasmarhát. Pedig ez az ősi fajta századokon
át hozzá edződött a magyar földhöz égha]lathoz, és ha nem volt is "tejelő-gép"
makkegészséges volt, páratlan izű és zsírtartalmú
tejet adott.
Volt magyar disznó-fajta is: az úgynevezett szalontai
és bakonyi
disznó. Szinte
vadon éjt, hatalmas csontozatú
és egészsé-

ges volt. Ismeretlen
is volt akkor még a
sertésvész.
"Nem
keIJett
azt
ótanyi,
mondta
egy öreg kanászszámadó
csak
mink ótottunk ki közülök ókor egyet-egyet
a f ütykössel, hogy a bográcsba
is kerüljön
valami." - A nagy disznófajta
kipusztult,
mert nekünk yorkshiri,
bergshiri
kellett
és
egyéb mellett
vele jött aztán mindenféle
nyavalya.
Legősibb állatfajtánk
a ló volt. Ez hozta
ide Keletről őseinket. Ezzel szerzett itt hazát Árpád apánk. Ezzel száguldoztákbe
öseink fél-Európát.
Még ma is a parasztlovak a legjobb
katonalovak.
Itt is őrizkedni kell minden idegentől.
A magyar ló
a világ legértelmesebb
ló-fajtája.
Hát a pertegi
lyuk? Nem viselt cifra
köntöst,
nem volt irornba nagy teste, de
egészséges
volt, mert hozzáedződött
a magyar táj viszonyokhoz.
Térjünk vissza hozzá!
A Rhode Islandi meg az Orpington
csak
menjen
vissza tulajdon
hazájába.
Akkor
majd távozik
vele a tyúkvész
is, amely
szinte
évenként
megtizedeli
tyukállornányunkat.
Van gyönyörű
ősmagyar
kutyafajtánk
is: a komondor,
meg a puli. Magyar házhoz ez való nem a baltafejű
angol foxterrier, vagy a doberman
és német farkaskutya, meg a sokféle hitvány idegen öleb.

*
Újabban
több-helyütt
eredményesen
alkalmazzák
az úgynevezett
"hasurá"-t, szükségszerinti
hosszúságú,
zsuppból vagy gyékényből
font takaró
ez,amellyel
a kerti
veteményeredményesen
letakarható
korai
éskésői
fagyok ellen! A magyar gazdának,
ha haladni akar, át kell térni az ipari és
kerti
növények
nagyobbmérvű
termesztésére. A kertgazdálkodásnak
sehol a világon
nincsenek
olyan adottságai,
mint nálunk.
Kanada és a többi gabonagyár
legyőzhet
búzában, de barackban
és paprikában
soha.
Jelszó:
Kert-Magyarország.
Mindezekben
bővebb tájékoztatást
nyujt
Somogyi
Imre:
Kertmagyarország . telé"
círnű könyve, Minden magyar gazdatestvérünknek igen ajánljuk. 3 pengőért
kincsesbánya.
Megrendelhető
e CÍmen. Magyar
Élet, Budapest, IV., Sernmelweis-u.
9. 1. e,
A magyar gazda tanuljon,

haladjon!!

I

I

Hogy olvasóinknak minél több olvasnivalót nyujtsunk, Naptárunknak ebből az évfolyamából kihagytuk a vásárok jegyzékét. A· közeli
vidék vásárait úgyis tudja mindenki. A Jegyzék amúgysem teljes, mert
a délvidéki vásárjegyzék még hiányzik. Ha mégis szükség van rá, a
tavalyi megnézhető. Jövőre aztán újra s azontúl mínden második évben
közöljük.
Egyes cikkeink

fejezet-rajzait

Östör

János

györi

iparrnűvész

raj-

zolta.
Naptárunk ára a nagy drágulás ellenére is marad a tavalyi: 60 fillér.
Két tojásért
egy egész télre való olvasmány.
Ismerőseinknek ajánljuk a harangszó-Naptárt.

Evangélikus fö- és középislmláink:
1. A m. kir.

pécsi Erzsébet-tudományegyetem hez tartozó
soproni .evang
likus hittudományi
kar.
Jogakadémia,
Miskolc,
.
Leánynevelő-intézet,
Aszód, Pest tn.
Petőfi-gimnázium,
Aszód, Pest m.
Rudolf-gimnázium,
Békéscsaba.
Fasori
gimnázium,
Budapest,
VII.,
Vilma királynö-út
17.
Leánygimnázium,
Budapest, IV., Sütőutca 1.
Gimnázium,
Orosháza.
Luther-tanítónóképzö,
Szarvas.
Vajda Péter-gimnázium,
Szarvas.
Gimnázium,
Bonyhád.
Gyurátz Ferenc-Ieánygimnázium,
xoszeg.
Gimnázium,
Sopron.
Tanítóképző,
Sopron.
Tanítóképző,
Miskolc.
Geduly Henrik-Ieánygimnázium,
Nyiregyháza.
Kossuth
Lajos-gimnázium,
Nyíregy.
háza.
é-

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Egyesült
ProtestánsRimaszornbat.

gimnázium,

19. Kereskedelmi
iskola, Rozsnyó.
20. Polgári iskola, Rozsnyó.
21. Polgári iskola, Sajógömör.

Egyházilapjaink:
Harangszó.
Győr, Petőfi-tér
2.
Kís Harangszó.
GyÚ, Petőfi-tér
2.
A mi szolgálatunk.
(Papnék lapja.) Ozd.
Evangélikus
étet. Budapest,
VII., Damjanich-u,

Evangélikus
Fénysugar.
123/a.

28/b.
Népiskola.

Budapest,

Cegléd.
1., Hidegkuti-út

Gyermekgyülekezet.
Györ, Ráth Mátyástér 1.
Ifjú Évek. Budapest,
XI. Váli-út 4. II. 2.
Keresztyén
Igazság. Sopron, Paprét-u.
2.
Missziói Lapok. Kispest, Thököly-ú.
18.
Lelkipásztor.
(Lelkészi
sz aklap.) Celldömölk.
Ozenet. Kecskemét.

I HARaNGSZÓ NYOMDáJa a györi BIROSS-NYOMDI
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mindenki

nyomdája!

Mert milhelyében készül az evangélikus eg- ház legtöbb lapJa: a Harangszó. a Kis Harangszó, Keresztyén Igazság,
Lelkipásztor,

Missziói Lapok, a Gyermekgyüte;

ezet, Wehr und Waffe stb.

Mert elsörendü frlszerel~sénél fogva mlndennllmU nyomdai munkát: könyvet. nyomtatványt
olcsón tud elkészítenI.
Mert bérlOl: UZSALY es KONCZ készségge! s~olgálnak birkInek áraJénlalll!

gyorsan, szepen és

az ország legtávolabbi

részébe is.

Evangélikusok! Pártoljátok saját nyomdátokat !

elme:

BAROSS-NYOMDA, GYŐR, ANDRÁSSY-ÚT 24.

Kinet: szivében van a Krisztus keresztje.
Töv;5ek között Is rózsás lesz az élte,
Felhökből is reá kék/őn mosolyg az ee.
Nem érzi halála

közelgő

félelmét.

Fenn a mennyországban

végtelen lesz élte,

Melynek

nincs határa. vée«

mint gyürúnek.

BAROSS·NYOMDA

lJlSALV

~S

KONC Z

(HARANGSZO NYOMDAJA)

GYOR, ANO":ÁSSY·U.24.

