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".~ ~1~~9t:·"(~iaku8) jegyei

" fIiJ.., kos, IfI!1II bika, tt ikrck, ~

rÁk, i« oroszlán, t' szűz, n mérleg,

GE skorpió Jf nyilas, d bak,

vízönlő :::: halak.

Az el.ö három jegy tavaszi, a második három
nyarl, a ha=adik három őszi, a negyedik három
jegy téli.

Farsang tartam~
A farsang VIzkereszt napjától HÚ6hagyóked-

dig tart, vagyi. jan. 7-töl febr. 10-ig bezárólag,
'Íehát 35 napig.

Csillagászati évszakok.

Tavasz kezdete: márcíus 2t-én O Óra 38 perc-
kor. Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel: ta-
vaszi napéjegyenlöség. - Nyár kezdete: június
21-én 19 óra 52 perckor. - A mi. földr';szünkön
leghosszabb ezidötáU a nappal: nyári naplordulás.
- Ösz kllzdete: neptember 23-án 10 óra 50 perc-
kor. ~~al ezidőtájt ismét egyenlő az éjJel:
6sz~~~enlö.ég. - Tél kezdete: december
2l-fiC6 'I\II!L •• perckor. Ekkor a mi vidékünkön
legi;o••nbb' 'Z éj: téli n&plordulás.

~!'f.".•.~

Természeti. ,~ZJtll.ok .:lZ. égaJj.,~ ~al:ltt
Tél: dec. 22-töl íebr. 24-ig - tarta~ 64 nap
Télutó: febr. 24-től márc 19-igr" -tuÍ&DIa 24 nap
Tavasas mé rc, 21-lől máj. 16-;g' tartama 58 nap
Nyárelő: máj. 16-tól jún. 8-ig - tartama 23 nap
Nyár: jún. 22-tói aug. 20-ig tartama 73 nap
Nyárutó: aug. 20-tóI szept. 21-ig tartama 32 nap
ősz: szept. 23-tói nov. II-ig - tartama 51 nap
Télelö: nov. l1-től dec. 24-ig - tartama 43 nap

A bold fényváttozásainak jegyei
• újhold) .ls6 negyed,~ holdtölte,[ utolsó n.

Gazdasági naptár
Nóvendékálla/ok s.op/a/ásl idó/ar/ama:

Ló- és szamárcsikó 3-6 hónap
Bárány 3-4 hónap
Malac 2-2% hónap
Borjú - - - - 2%-3% hónap
Kecskegida 2-2'h hónap

A. dlla/ok be/e~ségére való szavatosság.
Az eladó jótállani köteles:

Lovaka ál taknyo.ságért IS, kehességért ts.
~sökönyösségért 30, buta-cairáért 30, bőrféregért
30, .havl vakoágért 30, fekete hályogért 30, rozs-
féregért 30 napig.

Teheneknél: francia kórságért 30 napig.
Juhoknál: hlmlöért 8, rühért 8, {<Irge. tüdö-

uyavalyáért 60, métely- é. májrathadásért 60
napig.

Sertéseknélr borséka kór-ért 8 napig•
.!~ ~.~ I. 14f' ,h.• , ILe .•.•• .... :

HovÁ? 'JJ}l.ll.-íso:r" 1'!i00 lez6- Nyo~talv.IlY Aramlllta
gr.-ig ~-i~ .••.•-il lap .,..,~.

. ~'~;;rint-fillérben

Y
··, -,. .-.,: . 19;9r .. ig: 8- filIéri ,~ :~

helybe. ,ai»ft 1"-- 20· '~·"'·M:: . 5Ogr ..-.ig2Üf .~
'; .-. . ~ • 100:: 30... 1100 •• 30 f 1- 'O ~~ ~

Belföld. -- -_ 250.. 40 ••- I 25Q...•• ·.'40 f -t: ..el -
•••• < ';. 500 •• 60 •• ' 500 •• " IlO f , ~ii'I
" . vidékre 60 1.202~- 40 ~gg: :: r~::1111000 •• 150 f . .5 I ~

'. ~1O ,,3'50 " ol . '"---~---II--~----~----~---~---~---~~--------~-----~~ b
Cltlaaz10dküba ugyanazok a díjak, mint belföldön vidékre iC ol."!

Egr'b 1111I111"', 1,- g~~~g:li,ll 60 II 50 gr-ként 20 f 1150 gr-ként 20 f 112- -- ~ ~

CsemilIk dlla II.Ulldr.

CsolDagdf,szab6.

II
L61IpIstaIlBld.lle.,ell

p6tdlla
CS""I,II bizlllzk6zll.·

shésl dlla

50 fillér
1 Folint

·1'50 POJlnt

3'-- ftl4'- •
6'- .8'-: ;.

5 kg-Ig
10 ••
15 "
20 "

Európába 10 gr-ként 40 r,
Amerikába 5 gr-ként 2 Pt
IndIába 5 gr-ként 2 Ft
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Napok I Evan,~S I k~:~S I ve~~~~:ál l' ([ I "c:te~~~ita!kelt~O!~ugta
______ .,__ ~ • o. >,,1 o. p. i ű, p. 1 o. p.

Újév Lukács 2:21. ti 732 1603 233~1l~8
Makár Luk. 4:16-21. ~ 732 1604 -- 1146
Genovéva sz. Máté 1:1-16. GE 73:21605 04.1204

-----

1 Csüt.
2 Pént.
3 Szo.

1 hét \)jév aapján: Gal. 3. 23-29. Ek. 2, 21. - Ujév után vasárnap: I. Pét. 3, .20-22. Mtffi
• 3, 13-17. - VIzkereszt ünnepe: Ézsaiás 60, 1~. Máté 2, 1-12.

VJz:kereszt utáni 2. vasárnllJp: Róm. 12, 6-16; János 2, 1-11.

I D2. Piroska II D2. Pir~ SZ. vt.l János 2:1-11. 1f!l 72716231101I Sára Sz. Margit I Márk 2:18-22. ~ 726 1624 1118 039
Fáb.ésSeb. I Fáb.ésSeb. iMárk;:1-6. ~ 72516261143 154
Ágnes [Ag nes sz. vt. '1 Máté 19:1-8. tt 724 1627 121~ 315
Artur [Vmce vt, ; Máté 5:17-26. ti 7:2316291255 436
Zelma I Rajmund II János 1:15.-18. ~ 72216301353 549
Tádé I Timót pk. Máté 5:1-12. ~ 17:!.21631 1503 655

Hetvened vasárnap: 1. Kor. 9, 24-----;10,5; Máté 20, 1-16.

I 03. Pál f. I D3. Hetv. v. Máté 20:1-16/al
~ 780 1633! 1625 748

Vanda Polikárp Máté 9:9-13. ~ 71916341752 827
Lothár A.Sz.János Máté 9:14-17. ~ 718163G 1918 901
Károly Nal. Sz. Péter Máté 19:16-26. t' 71716382046 925
Adél Szal. Sz. Fer. I Máté 19:27-30. i' 71516392204 946
Mártonka Martina sz. 1Máté 10:40-42. ri 71411641 2323 1006
Virgi.!!a Bosco sz. J. 'Luk.17:7-10. ~ 7141642 1024

-;;:;~-;;:;;::~~-lElsején a nap hossza fl
Vízkereszt hava. Télhó. ti Utolsó negyed 2-án.

a:;. ÜJ"hold ll-ént • óra 31 perc, a hó végéigRégente:, Vízöntő hava. ~>W I
\t Első negyed lS-án. I GO perr ce! hosszabbodik.
® Holdtölte 25-én, 1

18, Vas:
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szer.
22 Csüt.
23 Pént.
24! Szo.
4. hét

25: Vas.
26 Hétfő
'27 Kedd
28 Szer.
29 Csüt,
30 Pént.
31 Sza.

1541220
3 41239
4141302
5271329
6301405
733 1450
8241546

d 7 au 1614 9081164~
~ 73U1615 9351759
~ 7291616 9561909
A 72916 is 10102019
~ 728161910222126
::; 728 162°11032.2231
~' 7271521 104612333
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" ... Mindent megbocsátok lJ, legnagyobb zsarnoknak ú, fAJ ~

fl,i;t 'mondja: Nép! én néked, majd ha megérsz, nagylelkűe1t. jogokfi is
szabadságot adok, azt meg nem bocsátom. Hol vettétek ti II feZeslegBs
szabadságot és jogokat, hogy másnak csak úgy könnyen' osztogafhassátok7
Az Isten nektek sem adott többet, ntint más akárkinek. Ti nagylelkűen 9S
csupa hegyele?nből adtok majd a népnek szabadságot és jogokat, mihefyt

\ meg.érik?! Nektek nincs több szabadságtok és jogotok, 'YItint a nép legkisebb-
jének, hameni önhénytekvan. Isten nem tett különbséget szabadságra és
jogm néece, lionem. egyj'or'mán osztotta min(1enkinek. Mihel,yt magatokba
szálltok s egy kis emberi ·érzés támad. kebletekben. és zsarnokságtok meg-
szűni!;: a nép szabadsága és jog.a megszületik, anélkül, hogy ti adtátok
1:oZna néki ... " Táncsics Mihály .

il:"' -'·--~· ~G~<1-~:;:-<d-a-S-á-g-i~~=Ók

!január hóra.

Otthon: A gabonát szorgalmasan
kell forgatni, a vetörnagvakat gondo-
san tisztogatni és előkészíteni a' ve-
tésre.

A mult évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget kéazítsük el a
folyó évre.

A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújitandók.

A mezőn: Megkezdjük a trágya-
ij kihordását és teregetését. A mesgye-ár-i kokat javítsuk ki. A hiányos, határje-
ileket pótoljuík, Enyhébb idő esetén a , ..
~ szántókról elvezetjük a hólevet. A víz-
~ levezető' bar-ázdákat kiigazitjuk.

t
Q Az istállóban: Ügyeljünk az állat-

állomány gondos takarmányozására és
mér sékelt jártatására. A pihenő állo-

j mány takarmányozása k issé csőkikent-
1 hető, A csikóknak, borjúknak, mala-
.\ coknak bövebben almozunk.
t A gyümö!csös!ien: Hernyóztatunk,
1 tr ágyázunk és gondoskodunk oltógaly-
.~ lyakr ól, amelyeket tavaszig a pincében
• száraz homok közt tartunk. ~j
i A baromfi udvarham Az ólakat fo- ~ .i kezott mértékben kell tisztogatni, mi- ~I vel a tyúkok tojni kezdenek. Ha malá-i taval, pörkölt zabbal etetjük a tyúko-
~ kat, hamarabb tojnak.

I
1
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N:POk' I Evangélikus! Római Bibliai! ff f __ . Nap_-=-I_ ~I katolíkus vezérfonál I ~ 'kelte nyugta; kelte inyugta
,__ ..:...----~...;..--- ~ o. ~ Ot' p. ~~ t ~P.;.

1). hét Hatvanad vasárnap- II. Kor. ll, 19--12, 9; Lk. 8, 4--15.lIIV~. D4. Ignác ID4.Hat~.vas.;\1 Luk.~4-15 't€ 7121643 0511041
2 Hétfő Karolin IGy. sz. B. Máté 13:10-17 ~ 71 1 1645 2081104
3 Kedd Balázs i Balázs pk. i Márk 11:15-19 ~ 709 1647 31 ti 1131
4 Szer. Ráchel ! Brittó Ján. i Márk 6:1-6 if 708 1648 424! 202
5 Csüt. Ágota Ágota sz. vt. Luk. 10:38-42. if 70b 1650 528 1245
6 Pént. Dorottya Dorottya sz. Luk. 9:1·6. d 705 1652 624 1337

~~~_~_!ódor Romuald ap. Máté 4:23-~5. ~ 7 04 16~2J)_1438
6. hét Ötvened vasárnap: .1. Kor. 13,_1-10' Lk. 18, 31~43
8 Vas. 05. Aranka ID5~Fars.v. i Luk.
9 Hétfő Abigall I Alex. Cirill I Luk.

1(, Kedd Elvira. 1 Skolasztika : Luk,
1J Szer. 1 Bertold 1 Hamv. sz. i Máté
12 Csüt., I Lidia I 7 szervita al. i Luk.
1·3 Pént, Ella i R. Sz. Kat. ! Máté
14 Szo. Bálint f Bálint vt. 1 Máté

7. hét Bőjt 1. vasárna:pja,: I.!:~or. 6,- 1-10; Máté 4, 1~11.·
151Vas. Dl. Invoc. iDl.lnvoc. '1 Máté
16 Hétfő Julianna ' Julianna vt. Máté
17 Kedd Donát Donát pk. Máté
18 Szer. Konrád Simon vt. Márk
19 Csüt. zsuzsánna'l Konrád Márk
20 Pént. Álmos Aladár pk. Máté
21 Szo. I Eleonóra Eleonóra I Máté

8. hét Bőjt 2. vasárnapja: I. Tlhessalonikai 4, 1-7; Máté 15, 21-28.
221
23
24
25
26
27
28

,
18:31-43. ~.l 03 1054 7-14 1546
13:31-35. A- 701 1656 807 1703
9:18-k6• .A 65.-i l658 824 1817
6:16-21. - 658 1700 835 1928-.'9:57/b-62 - 656 l701 838 2034--5:38-48. :s 655 1703 857 ~133
6:1-.8. 654 1704 910 2243_ .._-

Vas. D2.Rem.cer p2. Rem. cere Máté
Hétfő Alfréd D. Péter et. Jáno
Kedd Szökőnap Szökőnap Máté
Szer .. Mátyás Mátyás ap. Máté
Csüt. Géza Géza vt. I Luk.
Pént. Sándor K. Sz. Margit i Márk
SZO. I Ákos Gábor Passz. 1 Máté

15:21-2s 7:14-Nl
21:23-2
21:28-3
12:2-12
7:24·30
2'1:33-4

-

8. ~ 640 1717 1!')15 621
i« 638 171/:$1643 654

7. tr 636 1720 1810 722
2. l' 634 1722 1934 744

n ö33 1723 2055 803
~ 631 1724 2214 B2~

4 ~ 62~11726 2335 840

...
4:1-1!. ~ 652 \706 ~27 --
12:22-30. ~ ő50 1707 946 O O
12:31-37. ~ 648 1709 1023 1 2
5:1-13. tt 646 1711 1049 224
5:14-21. ttí 645 1712 1138 335
16:21-28. ~ 644 17 ,3 !240 440
12:38-45. ~ 642 715 1355 535

9. hét Bőjt 3. vasárnapjaj Efezus 5, 1-9; Lukács 11, 14--28. ,

2.!.IV~~~Ocuti ~ID3.Oculi /1Luk. 11:14-23./ ~ 1627117271--1 9 1

;-';;;-fén1Válto;;;sai:-:IElsején : nap hos~:a '.9
Bőjtel6 hava. Télutó. ([ Utolsó negyed L-én.

<öln. U'[hold 9-e'n. Ma 31 perc, a h ó végéigRégente: Halak hava. W 1
]) Első negyed l7-én. 193 perccel hosszabbodik.
® Holdtölte 23-án.



"Ugy istenfélő, igazs6g~s is ~t fétj st'ltkitőlf - A valódi bat·árt
gyalmjff, int, ritkáft. dícSir. Ezéct szoktuk: félreistnerni. - Orülj neki, ka
földi sztrencsétle-nség ér. Ez legjobb adom.á.nya Istennek, aki előre látja,
hogya szé.1'encsében elbizakodnál. A jótétem~ kamatoz; de nem
a kamatjáéd kell jót tenned ... " Görgey Artur .

Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri válogatása,
morzsolása, A vetőmagvak csir áztatá-
sa. Leltári tárgyak jókarba. hozatala

Gazdasági tudnivalók
február hóra.

A mezőn: .,.. trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz le,
vezetése. Ha az idő .kedvez, a zabvetés-
nek előkészítjűk a földet. A vakond-
túrásokaj elegyengetjük.

Az ishillóban: A vem.hes állomány
gondozására különös gondot í'ordí-
lun.k. Az igás állatokat jobban takar-
mányozzuk.

A gyümölesösben: A magró1 kelt
fiatal :fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni. Némely gyümölcsmagvat (diót,
mandulát) igen jó ebben a hónapban
elvetni. A metszést idejekorán el kell
kezdeni, mielőtt a fában beállna a
nedvkeringés. A dugványok szedése,
oltása. hernyózása e. hónapra vár. A fák
kör nyékét tr ágyázni kell.

A szőlőben: A trágyát széttereget-
jük , Ha ősszel nem végeztük el .a met-
szés+, enyhe időben esz közöljűk.

A kertben: Melegebb vidéken a pet-
rezselyem, zeller, sárgarépa, spenót,
kor ai borsó már elvethető.

A méhesben: Akasokat melegen
kel] tartani. Az egerek. irtandől •..

I
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Bibliai I fr I Nap I Hold

katollkns vezérfooál ""- kelte DYU~takelte I.T~~
ó. p.1 ö. p. ó. p. 6. p.

Ő Albin Albin pk. Luk. 4:22-30. ~,6L5 17l~ OÖÖ ~26
Lujza Simplic p. János 1:29-37. Jf 623 1731 207 956
Kamélia Kunigunda János 9:1-11. Jf 622 1731 314 1038
Kázmér Kázmér 1Luk. 4:38-44. jf 620 1733 413 1124
Adorján Özséb János 13:1-17. d 618

1

1735 5061224I Gottlieb Perpetua , Luk 22:24-30. d 616 1736 5451331
Bőjt 4. Tasárnapja: Galata ,4, 21--31; János 6, l-ló.

I

I C4. Laetáre I C4. Laetáre János 6:1-15. Á 613 1738 615 1445
Ő Zoltán Ist. János János 6:24-29, Á 611 1740 630 1602

Franciska Franciska János 6:30-40. - tilO 1741 645 1718-.' Olimpia 40 vértanu Márk 12:28-34. = 608 1742 654 1828
, Aladár Szilárd I János 6:47-58. =: 606 1743 709 1937

Gergely 1. Gergely p. I János 12:20-26
1

ffIl 604 1745 72"2 2045
Krisztián Szabin __ ~~~~8!1-30. 1'1 602 1747 737 2154

.~_.~ ___ o

Bőjt 5. vasárnapja: ZsidÖllthoz írf -Ievé! 9, 11-1\6; János 8, 4«1-60.
C5:Judica C5. Fel{ete Y. János 8:46-59: I ~ 559 1748 75523 8

ő Nemz. ünn. Nemz. ünn. János 12:27-32 ~ 5581750 ts 19--
Henrictta Geréb pk. János 12:33-36 tt 5561750 851 017
Gertrud Patrik pk. János 13:31-35 ff 554 1752 834 132
Sándor, Ede Sándor pk. I Máté 8:1!-17. ~ 552 1754 1031 244
József Sz. József I János 11:47-57 P.(E 550 t 755 1141 330

1 Hubert B. Csák Mór ,János 17:1-26. ~ 547! 7571257 412
Virt,vasárnap: - Filippi 2:-~11;-Máté 21, 1-9.

Na~'fpéntek: Euaiáa 53, 5-10; János 19, 16-30.

Vlrág\'us. cn; Vu·agy. I Máté 21:1-H. ~ 545117581416 450
Ő Oktavian G. Katalin' t' 544 1800 1540 522,'Márk 14:1·2.

542118001702d Frumenc Viktorián vt. ' Máté 26:1-5. <f 546
. - Gábor Gábor főa. Luk. 22:1-71. <f 54011802

1
1827 606

J~én Nagycsüt. Máté 26:36-46. ~ 538'180411946 625
1 agypéntek Nagyp. János 18:1--10. ~ 535 18052105 642
Hajnallea Nagyszomb. Máté,27:57-66. ~ 533180722722 702

Húsvét 1. napján: I. Korinthus-5, 6-8;-Márk 16. 1-41.
Húsvét 2. napján: Csel. könyve 10, 34-41; Lukács 24, 13-35.

IHúsvétvas. ! C. Hásvétvas.l Má~k 16:1-8.- ~ 531 180812339 724
Ő IHUSVéthé~SVéthét. Luk. 24,13-35. ji' 52918 9 -- 752

Izidor Kerény vt. Luk. 24:36-47. jf 528 1810 05H '828
, I Árp.ád _ Gui~p. Ján~1:1-~ ~ 52f)l!§E.._~2.11 912

I A Hold féopáJtozásai: Elsején a nap hOS.~18 II
lun'8. Télutó. \[ Utolsó negyed 3-ún.

Kos kava. ~ Ú~hold 11-én. \
óra 4 perc, II. hb végéig

e: I }) Első negyed 1S-án. I 10i perccel hOl!uaJJbodik.
I ® Holdtölte 2lí-én.

,

1 Hétf
2 Kedd
3 Szer
4 Csüt
5, Pént
61 Szű.

It. bét

7 Va6.
8 Hétf
9 lCedd

10 Szer
I~ Csüt
1 Pént
13 s.Zo.
11. hét
141Vas.
lr Hétf
16 Kedd
17 Szer
18 Csüt
19 Pént
20 Sza:
12. hét

2\ Vas.
22 Hétf
23 Ked
24 Szer
2~ Csüt2,,-Ptn~
27 Szo.
IS. bét

261 Vas.
29 Hétf
301 Kedd~-
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Ji..lj föl rabágyad pún1,áú'ól
Bateg, megzsibbadt gondolat!
]{áálts fel érzés, meZy nyögél
ÉlfojtoU, vérző sziu alatt.

o jöjjetek ki Záncrovert raboJc,
Lássátok a boldog dicső napot,
S 45 honra, meZ1l soká tűrt veletek,
D'erüt, vigaszt és áldást hozzatok .

••~ ~ V_ö_ro_·mn_arty~áq.

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

OHhon: Az adóknak és a befeje-
llltt vetés után a jégkár elleni bizto-
silásnak a befizetése.

A mezőn: A vetés folytatása. A fel-
fagyott ősziek száraz időben Iehenge-
zelsndök.

A réten: A herések, lucernások, le-
gelők éles Fogassal megboronálandök.

AlI istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A kan-
/lát 3 héttel ellés után már mécsékel-
len igába foghatjuk. A. borjuk tiszto-
gatását és nyírását nem kell elhanya-
golni. Az igás állományt a fokozott
munka alatt jobban kell abrakclní.

A gyümölcsösben: A gyümölcsmag-
vakat el kel! vetni. A bujtásokat. dug-
ványozásokat most foganatosít juk A
fák elültetése most biztosabb, mivel a
talaj már átmelegedett. A bogyós gyü-
mölcsöket szaporítani kell.

A kertben: A spenót, kel, sárga- és
vörösrépa. késői borsó, kalarábé, fe-
jessaláta. végül a korai bab elvetendő.
Amelegágyak szellőztetésétől, beár-
nyékolásá!ól, permetezésétől, rneg ön-
tözésétő! függ a palánták Iejlödése. A
spárgaágy .gondosan porhanyltandó,

i gondozandó. A szamócaágyakat meg-
kapáljuk.

a A szőlőben: A magas fekvésü szö-
§ lőkben, ha az id őjár ás mezengedi, s

la metszés az előbbi hónaphan mar

I
megtörtént, nyitni lehet.

J. méhesben: A méhek szép időben
már megkezdik II kijárást. ügyeljünk,
hogyaméheknek mindíg elegendőI táplálékuk legyen

1·



Napok i Evangétíkns I
TAVA S Z U()~

II Csüt.
2 Pént.
31 Szo.

Hugó 1Hugó I Máté ~~:!6-20. d 523 18141255 .o 4
Áron P. Sz. Fer. I János 20:1-9. d 521 1815 33ö 1111
Keresztély IRikárdpk. I János~~:_ll~l~ Ar 51918171413 !225
Húsvét utáni 1. vasárnap: 1. János 5, !~10; János 20, 19-23.

----;----------------- ---_._---
4 Va'. IQuasim. g. CI. Feliérv as. 1 János 20:19-31 Ar 5I81Iti 17 438 1339
5 Hétfő Vince - G B \ János 3:1-11. Al 5161819 4531454y. O. • :~. '11.-
\) Kedd Cölesztin Cölesztin Luk. 24:1-12. == 5141820 504 1610
i Szer. Hermann H. József ~(árk 16:9-13. == 5 II 1822 516172::!

.~ Csüt. Lidia Dénespk. János5:1-14. ffIl 5091824 5301830
9 Pént. Erhardt Kenrád János 21:15-17 pl 508182:> 5451945

10 Szo. I Zsolt Ezekiel I János 21:l.8-23,,~ 51161826 6022053
15. hét Húsvét utáni 2. vasárnap: 1. Péter 2, 21-25; János 10, 11-16.

II Vas. Mb. sa.ltóv'lc2.Mbe;i;'-/ János 10:12~i6!~ 5 41827 0232213
12 Hétfő Gyula Gyula p. János 10:1-11. ti 5 21829 6512331
13 Kedd Ida I Hermenegil I Máté 26:31-35. ti 5 01830 732--
14 Szer. Tibor Sz. -:József ü. I Máté 18:10·14. --E 4581832 82-7 039
15 Csüt. Atala Anasztázia ! :\f:HG H:22-33. ~ 4561ts34 932 137
ló Pént. Lambert L. B. József i János 18:1-9. i( 4551835 1047 230
17 Szo. Anicét Anicét p. --'!á_~~_10~23-30 ~ 453 1836 1207 305
16. hét Húsvét utáni S. vasárnap: I. Péter 2, 11-20; János 16, 16-23.

14. hét

ISiVas. Jubilate C3. Jubilate . Ján.16:16-23/a ~ 4511183711328 32~
191Hétfő Kocsárd Emma Málé28:1-7. tr 44918391449 351
20~Kedd Tivadar Tivadar hv. Máté 2S:8-10. tr 447'118401609' 409
21) Szer. Anzelm I Parz. Kenrád Luk. 6:20-23. ~ 445

1
18421727 429

22 Csüt, Szótér J' Szót., Kájusz Luk.6:2!-26. n 44418421843 447
23' Pént. Béla Béla pk. vt. Luk. 6:27-30. CE 442-184420 O 5 5
24! Szo. György György vt. _ Luk. 6:~1-35._~ 44018462118 525
17. hét Húsvét utáni !. vasárnap: Jakab 1, 16-21; János 16, 5--15.
2-5-'--V-a-s.---'-C-an-t-a-je--.----C4. C;-;;tai~--János 16:5-15. ~ 43~ lti47 2i:l32 550
20 Hétfő Ervin Kilit és M. János 5:24-29. jf 436 1849 2342 622
27 Kedd Arisztid Kaniz. Péter János 6:60-69. jf 4341850 - - 703
28 Szer. Valéria Ker. Pál , Luk. 19:29-40. d 4321852 049 752
29 Csüt. Albertina Pétervt. ~Máté21:12-17. d 4301852 137 853
30 Pént. Katalin Katalin I János 5:30-38. d 4291854 2 71001

I
Régente: Bika hava.

A Hold fényváltozá;;al:

q: Utolsó negyed 2·án.
@ Újhold 9-éu.
]) Első negyed 16-án.
® Holdtölte 23-án.

E:sején a nap h osszu 12
óra 51 perc. a hó végéig

\)6 perccel hosszabbodik.

I O HÚ8vét hava. Tavasmó.
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"Irtó háborút minden hiúslÍgfL4k. .Az embert netlt ~ ruluJ, teszi iJOObi,
hanem, ami a sziuében. van. Szoktassuk hozzá II '!tépet, hogy az egylttri-
séget kezdje el szeretni. A nemzetőrség öltönye legyen egyszerű, S vUiljüT~
azt bűseke önérzettel mindenkor és mindenütt. Legyen mindenki 41Mt11i,
mnennyit a haza előtt ér ... " Jókai Mór.

---_._~--~--- ---:-------~----'---.
Gazdasági tudnivalók

április hóra.

Otthon: A burgonyát vetésre elő-
készítjük. A lucernát, vörösuerét és
kendermagot vetésr= készlet ben tart-
juk. A magtárikészleteket forgatgat-
juk. ,

A mezőn: Bevégezzük a vetés!. El-
rakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengeri!, babot ~S csa-
larnádét. ~

.-\z istállóban: A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot fordítsunk.
Az igás állatokat Jol takar mányozzuk.
A növendékállatok, ha elég erősek, Ie-
gelőre bocsáthat ók. A zőld takarmány-
ra fokozatosan kell átmenni. Legelőre-
hajtás előtt száraz takarm:ínvt kell ada-
go,lni. A februári malacoknak elvá-
lasz tására gondot fordítsunk.

A gyümölesősben: Az oltás és ne-
mesítés végzendö, A még megmaradt
herny6.fészkeket elpuszf itjuk. Virágz,ás
előtt permetezés.

A zöldséges kertben: A termelésre
kiteleJt zöldségeket gondos válogatás
után kiű ltetjűk. A nyqri zöldséget rit-
kítsuk. Elvetjük a habot és a második
borsót. Hagyma-, spenót-o retek-, ré-
pafélék elültetése, illetve vetése bef'e-
jezendő. A hiányos kornló- és spárga-
táblákat most pótoljuk ki. Meleg idő-
ben a melegágyak ablakait kinyitjuk.
Az ubor-kát, dinnyét, s a melegágya-
kat éjjelenként befedjük ..••. salátát, k á-

posztát, paradicsomot kiii!tetjiik.
A Szőlőben: Kar ózás, kötözés. ..••.

szölövesszöt még most is ki lehet ül-
tetni,

\..... " .

.........................•... ......

H~'~.('



TAVASZUT~'
Napok I "'~RómlU" 1--;;~U81 I l' Nap t'· Hold -

Evangélikus I I ([ - -- -- -katolikul'l vezérfonál " kelte nyugta kelte ny.gh
, _ ., Ó. p. I Ó. p. 1 ó. p. Ó. p.

IMun ka i. [Munka ti. 1 Jáno~ 14:1-13. [ ,A 142S[ltl'5;r-23ti!I"1 16
Húsvét utáni ó. vasárnap- Jakab 1 22-27; János 16, 23-30.

1 ISzo.
18. hét

:_--'---
2lVas. IC5. Rogate IC5.Rogate I Ján. 16:23/b-3: .JI\\. 426 11"'57 255 1231
3 Hétfő I lrma 'Sz. t feltal. Márk 1 :35·39. == 424 185~ 312 1345
41 Kedd I Florián Monika I Márk 11:22-26. ::: 422 1900 320 1b04
5 Szer. i Gotthárd V.Piusp. János 17:1-26. ~ 4211901 332 1620
{) CsÜt. IMennyb. ii. (dOzócsüt. Márk 16:14-20. ~ 4201902 347 1720
7 Pént. I Napoleon B. Gizella I Luk. U:50-53. ~ 418 1993 404 1834
~ Sza. Gizella I M. főa. megj. Luk. 18:1-8/a. ~ 417 1905 424 954

19. hét HusV'ét utám 6. vasá.rll&p: 1. Péter ., 7-11; János 15, 26-16, •.

9lvas. !C6.Exaudi C6.Exóll;CÜ János 15:26-27 ~ 4151:-·06 5:>112115
10[ Hétfő Arrnin I Antonin Máté 7:7-12. =:: 414 1905 5272233
ll, Kedd Mamertus IH. SZ. Ferenc János 15::18-2 =::: 4121909 6192339
lLllszer. Pongrác I Pongrác iJá~os15:1-8. ~ 4111911 724--
13 Csüt. I Szervác l' Bell.Róbert i János 7:33-39. ~ 4!O 1911 840.028
l4

1

1 Pént. Bonifác Bonifác i Luk. 11:5-8. ~ 409 \91310011°107
15r..Szo. Zsófia S.Sz.János iJánosH:15-21 ~ 4071914112110138
2O.hét------Piink~.dl.-napjáD: C•• tekedetcltk5nyve 2. 1-13; Jáno. 14, 23-31.

Pünkösd 2. napján: Cselekedetek könyve 10. 42-48; Jáno. 3, 16-21.-_._--
161Vas.

, I JáAoS 14:23-31 st' 4 ti 1915 11)41 2 1Pünkösd T. C. Pünk. us.
lTlHétfő Pünk. hétfő *pünk. hétfő János 3:16-21. i' 4 5 1917 1~359 220
lbl Kedd Erik Veriánc János 15:9-17. re 4 3191b 1517 241
19[5zer. Ivó Cölesztin Luk. 11:9-13. re 4 21919 1632 253
201 Csüt, I Bernát Bernardin Máté 3:1-11. GI€ 4 2 1920 1748 3\0
211 Pént, Ko"nstantin B. András János 7:37-53. <.fE 4 1 1921 19 3 330
22: Sza. I Julia I Júlia sz. vt. I János 3:1-11. ~ 459 19:!3 2017 355

,
21. het Szentharomsag vasarnapja . Roma 11, 33--36; Ji}nos 3, 1-15
23 Vas. ISzthároms. CI. Szenthár. Máté 28:16-20. jf 35'~ 19242127 423
24 Hétfő I Eszter - Ker. segits. János 4:1-15. if 3:')7 19252231 459
25 Kedd 1Orbán VII. Gerg. p. János 4:16-26. d 3561926 2325 544
261 Szer. IFülöp Nérei Fülöp Máté 11:25-30. d 3551928 -- 642
271 Csüt. ! Béda Úrnapja I János 4:27-38. ,u 3541929 O 9 748
28: Pént. 'I~ Emil , Agoston pk. I János 4:39-~. .A 3541930 038 858
2_9_iS_z_o_.__ M_a~iI1!__ l~_~z_zi Mag~ János 21:24-25, .A 353i19301 0501006
22. hét Szenfháromság utáni 1. vasárnap: 1. János 4, 16-21; Lukács 16, 19-5l.
3OrV~-s.--,cl~s-ánd~-1 C2. Á. Janka--I L'Uk.16:i9-31··1= 13531193111 05111 ~3
31!Hétfő IPetronella Kegy.o.RA. Márk 9:42-50. :::: 3521Cl32 11611232.~._->-- I . A Hol fényváltodSll!~ '

. c[ Utolsó negyed 2-án. Elsején a nap hossza 14
O Új.hold 9-én.
-'fl Első negyed 15-én. óra 27 perc, a hó végéig
® Holdtölte ,23-fm. 75 perce el hossaabaedik,
Q:. Utolsó negyed ;H-én.

Pünkösd hava.

llige.te: Ikrek hava.
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Arany János.

Kalitkája böt'töttében két madár: Egyik ifjú, másik vén . .A zsarnok,
ki ől:et fogva tartja, szánalomból zöldággal fonta be kalitkájukat. Az ifjú,

madá" hangosan üdvözli a tavaszt és a vén madarat megfeddi hallgatá-
sáé"t. .A vén rnadát, tapasztalásból felel: Nem tavasz ez, fiam, zsarnoku$
csak, (if. bÖt·tönt akarja velünk meqszerettetni, hogy feledjük az erdőt.

Gazdasági tudnivalók
május hóra.

Otthón: A magtárakat, hombáro-
kat seellöztetjük, A csűr és szérűskert
II behor dásr a előkésaítendő, mivel ké-
siba erre idő nem marad.

\A me.öII: Vetések gyonrlrtását foly-
l2tjuk, !I. répaíélék, len, kender, cirok
vetését és utánvetését befejezzük -. Elő-
késsítjűk a köles- és muhartáblákat. A
takarmány és rozs ctetését megkezd-
jük, Yörös'here, baltacin, lucerna, zöld-
takarmány, esetleg á széna kasza alá
kerül.

Istállóban: A ről-Itnkarmánv ada-
golására való fokozalas átmenetet he-
fejezzük. A korai csikókat elváaszt-
juk és igen jól zaboljuk. A bef'ogásra
érett csikókat és tínókat járat juk,
fokozatosan befogjuk. h')gy hordásker
használhassuk.

A gYÜDlölcsös1ten: A fákró! a vad-
sarjakat el kell távolítani. A hő má-
sodik felében kezdjük a szemzést. \.
hernyózás, pajzs-és levéltetű Irtásra
gondot forditunk. Virágzás előtt per-
metezés.

A zöldséges kertben: A vetőmag-
termelésre szánt uborka, dinnye, sa-
láta, re tek elvetését befejezzük. Az
ubor k a, dinnye. tök szabad fi:i~rlbe k e-
r iil, A melegágyba vetett dinnye, ubor-
ka indái 2-3 levéllel a termés felé ki-
irtandók (her élés).

A szl'ílőhen: Az első virágzás előtt
meg kell történni az első kapálásnak.
Kapálásker a földet jól felforgat juk.
A dud rákat ki kell gyomlálni. Perrne-
texés, ,

A méhesben: A méhek ebben a hó-
napban rajzani kezdenek. A rajokra
TiRyáxni .kell és befogni. A kasokat a
nókhűlúktól tiszt.ogatnikell.

•

i

1
•••.•••.••••••.•.••••••••••••••••.........................
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JUNIUS
I '/' Római I Bibliai",., 1 __ ~ap_I~~I["'_

Napok I ~::#énkUI!! katolikos I vezérfonál ! CC ,kelte I nyufta kelte "rugIa
_~_-.:~__ I ló. p.1 ó. p. 6. p.1 ő. p.

II Kedd , I PamfiI Pamfil I János 16:12-1511Fl!35íi933-"1"ÓI1338
21 Szer. ' Anna Erazmus vt. 'János 5:37-47'1 ~ 350 1934 146f1448
3i Csüt. Klotild Klotild I Luk. 10:1-16. R 3501936 201 1603 .~
41' Pént. Kerény i Jézus Sz. Sz. Máté 26:51-56'1 ~ 3491193G 2201720

_5 'Sz~ __~~~~_~_1 Bonif~~p~. vI Lu~:.24:44-49. ~ 3481937 2451842
23. ·hét Szeritháromság utáni 2. vasárnap: L János 3, 13-18; Lukács 14, 16--24.--- ._--_._-- -_._----- ---_ ..._--,--
6'Vas. \C2. Norbert ca. Norbert Luk. 14:16-24. tt 3481938 3182005
7 Hétfő '1 Róbert Róbert hv.· Máté 10:1-4. tt 347 1939 4042119
8 Kedd , Medárd Medárd Máté 10:5-7. ~ 347 1939 5032218
9 Szer. Félix I Prirnusz, Fel. Máté 10:8-10. ~ 347 1940 6182305

10 Csüt. Margit Margit kir-né Múté 10:11-16. ~ 3471940

1

7412340
1 1 Pént. Barnabás Barnabás ap: Luk. 14:25-35. ~ 347 1941 906--
12 Szo. KJaudiusz F. János I Luk. 19:1-10. <f 3471941 10301 009
24. hét Szentháromság utáni 3. vasárnap: 1. Péter 5, &-,11; Lukács 15, 1-10.

13 va-;----I"C3. Tóbfá~ C4. P. Antal Luk. 15:1-10.-
14 Hétfő Vazul N. Sz. Vazul Márk 2:13-17.
15 Kedd Vid Jolán Luk. 7:36-50.
16 Szer. Jusztin R. Ferenc Márk 2:1-12.
17 Csüt, Töhötöm Rainer hv, Luk. 15:11-52.
18 Pént. Arnold Efrém ea. Máté 18:12-14
1Y Szo. Gyárfás Gyárf., Prot. Máté 1~:15-20
25. bét Szentháromság utáni--~~ vasárnap: Róma 8, 18-23; LuHcs 6, 311--42.

201V~;r- IC4."Ráraet IC5.-s;il~~p-"I-illk. 6:36-42. jf 346 19452027 258
21' Hétfő Alajc;>s 1 G. Al.ajos ! 'Já~~s 8:1-.11. jf 347 19452124 3422~1Kedd Paulma I Paulin pk.Mate 18:1b-20. d 3411 ~45 2208 434:
231 Szer. Zoltán I Ediltrud I Máté 5:43-48. d 347 19452243 539
24J Csüt. Iván Ker. Ján. sz. Mútél:1-5. Á 347119452;303 650
25. Pént. I Vilmos Vilmos hv. Luk.23:33-34 . .Ab 347 19452319 8 O
26! Szo. János, Pál János és Pál Máté 6:14-15. Á ,347 t9451:Ú330 911
26. bét Szentháromság utáni 6. vasárnap: I. Péter 3, 8-15: Lukács 5, 1-11.

27jVas. C5.László' !C6.Lás;lók. ! Luk.5:l-11. !::: 134b194S-2338W20
281 Hétfő Arszlán l'Ireneus. ' IILuk. H:57/h-62',.~ 34~ 194t."j2353 1124
:,~.llKedd ~3:> , Péter, Pál 1· Péter.Pál MlÍté 16:13-19. J ~ 3491945 -- 1232
3aj Szer. r Pál P~eml. __ .. i Luk. ~! 'frIl 350'1945 00311342

<,f. 346 1942 1151 028
~ 346 1~42 .1310 c> 45
~ 346 1943 1426 Ili2
~ 346 1943 1541 119
~ 346 1944 1656 135
~ 346 1944 1810 158
jf 346 \944 1931 226

Péter-Pál hava

Régente: Rák hava.

A Hold' fényváltozRsai:

e Új;hold ' 7-én..
:) Első negyed 14-en.,
@Holdtölte ~2-éll.. i
([ Utolsó negyed :JO-án, i

I

Elsején a nap hossza 15
óra ,42 perc, 21-ig 16
perccel hossz\li>bodik. a
hó végéig ;:; perccel rövi-

debb lesz.

v
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"Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem a szenvedés poharát, de mégse
legyelt úgy, amint én, hanem, amint Te akarod. Itt állok előtted, Minden-
ható, a hajnalpír fényében és végig tekintek' életemen. Elfog a bánat, de
lelkem nyugodt. Megáldok mindent, amit szememmel magam körűl látok.
Megáldom Pozsony lakóit, áldom ártatla1t, szegény gyermekeimet, áldom
kedves feleségemet, áldom a császá1·t, áldom azokat is, akik engem elítéltek.
A..Idom. az én drága hazámat, kívánva, hogy nemsokára szabad és boldog
legyen. "

Rázga Pál imádsága az akasztófa tövében.

Gazdasági tudnivalók
június hóra.

A mezőn: Répa, tengeri és' burgo-
nya második kapálását sz orgalmazzuk,
A burgonyabokrokat, mihelyt annyira
növekedtek, feltöltjük. Abetakarított
zabos bükkönynek tarlójába kölest ve-
tünk. A repce és gabonafélék aratása
a .hó vége felé megkezdődik. A búza
aratását idejében .kell megkezdeni', ne-
hogya szem kiperegjen.

'A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészharornf'inak osz tályozottakat
gyűrűvel látjuk el. Második osztályozás
októberben, végleges osztályozás de-
cemberben.

A gyümölcsösben: A férges, lehul-
lott almát, kör tét és sz ilvát a fák a161
sertések számára Ifölszedjük. Álland6
szárazság idején' a fáknak tövét j61
megöntözzük, porhanyóan tartjuk, a
gaztól állandóan tisztogat juk. Virág-
zás után permetezés,

A kertben: Kiültetjük a téli fejes-
.káposzta palántákat. A gy6gy- és fú-
szernövénye.ket érés idejében szedjük
és árnyékban szárítva, gondosan osz-
tályozzuk.

A szőlőben: E h6napban legelső te-
endő az úgynevezett törés, kacsozás,
vagyis letördelése a fölösleges vesszők-
nek, ami a legnagyobb elővigyázattaI
történjék. Azután jön a szölövesszök-
nek a kar6hoz kötözése. Második per-
metezés. .

A méhesben: A méhes tisztántartá-
sill"a nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az ut6bbi utasításokat.
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I )' Római I Blbli.ai
Napok •. ~VangéIlkD8 __ ~~~ikUS ~:~~

1 Csüt. ITibOld l' Jézus sz. V. Máté 19:27
2 Pént. Ottokár Sarlós B. A. Luk.9:18-2

~~~,-!<?rnél _~. Bernar~ Luk 14:25-
27. hét Szentlháromság utáni 6. vasárnap: Róma 6. 3-11; Máté 5, 2(}"'-26.

4 Vas. IC6.Ulril{ ',C7.U!rik 'iMáté5:20-26. ti 3531Y44 1471848
5 Hétfő 'Enese Z. Antal \ Máté 5:38-42. ~ 354'1944 23\:1 i957
ti Kedd I Ézajás lzaiás pr. Máté 18:1-6. ~ 354!1943 3482052
7 Szer. Cirill Cir.,Met. IMálé18:7-11. ~ 3541943 5112133
8 Csüt, Teréz Erzsébet. Máté 18:21-27. ~ 1:$55:1942. 6392205
9 Pént. Lukrécia Veronika sz. I Máté 18:28-35. ty 35611942 804 2230

10 Sza. Amá1ia __ ~mália Márk 11:25-26. tí' 13571941 9312249
28. hét Szentháromság utáni 7. vasárnap: Róma 6, 19-23; Márk 8, 1-9.

N Y • It U 4>. J Ul' US
..~,..,.. ...

li Nap \ Bold([ I}~~Ite IIru~talk-;;lIe Ift}"I!gta
o. p. [ o p Ó P 6 P...--. ..

-30. d 351 1944 U20 1450
6. d 351 194-1 d41 1609
35. 11 35L 1Sl44 11 ,fl 1730

-
l1jVas. ·IC7.LiIi I,C8.1. PillSp. ,.Márk 8:1-9. I <.f 3581\:l40 \0552308
12 Hétfő Izabella G.János Máté 14:13-21.' n 359193912152326
13i Kedd "J~nő 'Anaklét p. I Márk 6:31-44·1 n 4001939 1331,2344
141 Szer. Eörs Bonaventura LU/k.9:10-17. ,"IE ,4UI 1938 L448--
151 Csüt. I Henrik Henrik cs. I Máté 15:32-39. "IS 402 1938 1604 Ou 03
161Pént. I Valter ,Kárm.B.A. János6:1-1\l. I jf 402193717140033
171 Sza. Elek i Elek hv. I János 6:16-21.! )f 403 1936 )8 230104
29. hét Szentháromság utáni 8. vasárnap: Róma 8, 12-17; Máté 7, 15-23.

181Vas~ 'CS. Prtgyes iCS. Kamill 1. Máté 7:13:23. ~ 11404 193511 \1221' 143
19 Hétfő Emilia I Páli Sz. Vince. Máté 5:13-16. d 406 19342010 231
20 Kedd Illés Jeromos hv. [Márk 4:26-29. d 1407 19332048 330
211i Szer. !Dániel [Praxedes jJánOs15:1-8. Á'4081~3221141439
22 Csüt. 1M. Magd. 1M. Magd. János 8:31-36. Á 409! 93 I 2129, 554
23,Pént. I Lenke APPolinárPkIMáté7:24-Z9. Á 410192921421707
241 Szo., Krisztina I B.Kinga Luk.12:13-21.:::; 411 i9292151 816---_. --------'- _. '-- ---_._._-- --- .__ .::.~~ ----
so. hét Szenfháromság utáni 9. vasárnap: 1. Korinthus 10, 6-13; Lukács 16, 1-9.

251Vas. ' e9. JakaJi) \elO. Jak. ap. j Lu,k 16:1-8. .::: 1412 192tl2204i0921
251 Hétfő Anna \ Anna assz. . Luk. 16:9-18. ~ 14141192622151024
27' Kedd Olga Pantaleon I Máté 10:26-33. ~ 415 19:25 ~228 1130
281 Szer. Ince Ince p. : Máté 10:34-42. ~ 416 19242245 1237
291 Csüt. 1Márta Márta sz. : Máté 10:16-23. ~ 4 J 8192223091348
301 Pént. Judit Judit vt. i Máté 13:44-46. ~ 41911921 23391b03
31 Szo. ,,-2szká.r...._===.!::2lJ.K~ác ..:.2:'uk.:~~~f~~

I
I

Jakab hava
A Hold fényváltozásai:

(f,i Újhold ő-ún.
J Első negyed 13-án.

I
® Holdtölte 21-éli.
([ Utolsó negyed ·29-én.

Elsején a nap hossza !;)

óra 53 perc, a hé végéig

55 perccel rövirlü l.
Rége.nte: Oroszfán hava.



·t.Gazdasági túdnivalók
július hóra.

Otthon: A magtárak, hombárck ké- . . . ............:::1
szell állanak a termés befogadására. ~
A szérűskertben az asztagok helyét ,....................... . 1.

elökészítjük. ~

A mezőn: Kezdetét veszi az aratás. .. ir: ~

, ~ ~:~~;~ö~~ ~!~~let:::~n~IŐ:~:!:~:~~: -tnEp4rA ..3.k·~j1i~..:~~t-
,. 1 ~

Ha szükséges a tarlószántásba még ~
póttakarroányt vetünk. A káposztát és ·0· · .....' 'c

~ dohányt kapálni kell. .... ..........................................]
J A gyümölcsösben: A fák tövét tisz- i
j tán és porhanyósan tartjuk. Az alma .. ··· 1
f ::;;~:::m~~ke:~~~\ajt~:ok:tltV~~;öOz~ .. . .. .. · ··1
j ;~~~!t:ó~:;re:~Zk~:~!~~:t. a ~ib~~~a!~ . . !
I~~:~~~:::::,~:~:::::::~O:':::::::....••.••••••••••••.•...···········1
I Helyébe téli retket, vagy téli salátáti leh.et vetuí. A káposztát hernyózní kell. ~
! A zöldséget kapálni, gyomlál ni, s ahol
• szűkséges, critlkítani kell, Az érett vi-
~ rág és zöldség magját gyűjtjük. A ki-
l takarított salátaágyakba télire való

I :b::~':i:l;~;::::~::.'~:;;ib:n
! kötözés k övet. A megtágult
i újra le kell verni. .
Ja
1,

Ne légy irígy, kicsi lwnyhó
Áma büszke palotára! .
Benne fénynek, hatalomnak'
IIagy az ára, nagy az á'rnya.

történik
második
karókat

-

15

Ne légy irígy kicsi kunyhó,
Azoknak, kik ott sziüeitek :
Ki tudja hol lesz haláluk,
Odateni-e, vagy tebenned?

Tompa Mihály.
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1

-_r I Római r'";ibliai I a- IN:; l' Hold
Napok. Evangélikus JI katolikus I vez érfuná! I ~ I kelte ny-;'gta -k'e!te ; nx-;;-gta-~_..:-_---,..-.,.......•...........-_."., . --,.•._--~~~

Szen~háromság utáni 10. vasárnap: 1. Kor, 12, 1-11; Lukács 19, 41-48.31. hét
--

1. VaS. ClO. V. Pét. ! Cll. V. Péter i Luk. 1\H1
2, Hétfő Lehel . Lig. Alfonz I Máté 22:15
31 Kedd Hermina i István e. Máté 23:1-
41 Szer. Domonk. i Domonk. 1 Máté 23:13
5 Csüt. Oszvald II Havas B. A. I Máté 23:23
?\ Pént. Berta Úr színvált. I Máté 23:29
, Sz_o_._--,--I1::l_'o_l.ya IS_~jetánhv. i Máté 23:34

32. hét Szentháromság utáni 11. vasárnap: 1. Kor. 15, 1-10; Lukács 18, 9-14.
------

[Cll.László jCl2.Cirjélu : Luk. 18:9-14. r'l143U 1908 '9482127
1 Emőd ; Vian. János I Márk 9:33-37. ~ 431 1907 q 10 2,45I Lőrinc i Lőrinc János 12:24-26 ~ 433190512312205
Tibor 1 Zsuzsanna Luk. 7:1-10. 'tE 4341903 1348

1

2231
Klára i Klára sz. Luk. H:7-11. ~ 436 \'401 15062300
Ipoly i Ipoly, Kassz. Luk. 7:36-50. I jf 437 185911617\~339
Özséb I Özséb \lt_. __ M[l~2:9-21. ~ 43i-< 185\:11721 --

Szentháromság utáni 12. vasárnap: II. Kor. 3, 4-9; Már.k 7, 31-37.

-,,~.\ tit \421 í9í9 018\1731
-22. ~ 422 lY 17 1 lb 1830~\\,

12. F:-t-€ 4:24 1916 234 1919
-22. ~ 425 1\:1.4 351::$1906
-28. \;'!: 142711912 526 i024
-33. )f 4281912 656 2048
-39. f' 429 1910 82~ ~t.09

8'1 Vas,
~ Hétfő-

101Kedd
li I Szer.
J 21 Csüt.
13

1

' Pént.
14 Sza.
33, hél

IS.I'V
16 H

~~\
Hl

j
2IIP
2i
34. hét Szenthár omság utáni 13. vasárnap: Galata 3, 15-22; Lukács 10, 23-37.

22 IVas. IC13.fr\enY~·Cl4. SI. M. »il I Luk. 10:23-37. ~ 4;l" 184J :W 24. 823
231Hétfő Far~s B. Fülöp I Márk 12:41-44 ~ 4511 ,8422036 925

, 241 Kedd l' Bertalan , Bertalan aps I Lukács 6:12-1\ I~ 4:')21840 2u53 103.4
_251Szer. I Lajos i Lajos kir. I Máté 10:40-42. :~ 453 183;-;2J 13 1142
26, Csüt. Izsó IIZefirin p. I Márk 12:28-34 m [45518362139 1252
271Pént. I Gebhárd I Ka!' József 1 János 13:31-35 ti 455 1835\2215 !405
28 Szo. I Ágoston I Ágoston pk. IlvIálé 25:31-48.:.__t~ 457 11::$33230f? )~~
35. hét Szenfuárom.ság utáni 14. vasárnap: Galata 5, 16-24; Lukács 17, 11-19.

291Vas. ICI". Ern: ,!CLl.5R'óKzear,Jiu, \ ~.Ua,krk·1-
1
7..:
4

\1_-
4
19.1 ~ 4~8 Hi31 - - J 618

301 Hétfő / Róza \ Jn v 5. \ ~ ~OO1829 O 91707
3. Kedd Erika ! ~Jm ur:~_~!=:'::'.., ~ 5O, 1827 121"' 1746

. _--_.
I C13. N--:-B.Al·~lárk 7:31-37 .as. I C12. Mária. '~1439 11::$5ts 14 031

étfő I Ábrahám I Joakim Málik 1:21-28. d 441 '8551853 130
Kedd I Anasztaz Jácint hv. Márk 8:22-24. .ut 442 1853 1922 236
Szer. Ilona í Ilona cs. Márk 1:29-34. A 444 1851 1942 347
Csüt. I Huba .1Lajos pk. Máté 9:35-38. Á 445 1~49 1~5a1459
ént. !ISh'án kir. Isxt IIh. kir. Márk 16-15-16 -. 447/1847 2002 612-Szo. Sámuel Santa! Fr anc, I Máté. 9:27-34. -- 447 1846 2012 723..-

Nagyasszony bava.
Régente: Sztíz hava.

Nyárutó

A Hold fényváltozásai:
~ Új,hold 5-én.
]) Elsőnegyed 12-én.
@ Holdtölte 20-án.

, [. Utolsó negyed 27-én.

Elsején a nap 'hossza 14-

óra 58 perc, a h ó végéig:
97 perccel rövidül.



"Felséges Ur! Arpád hadának lstene! Nézz alá csillagtrónusodról, könyörgö szolglidra, kinek
Qjkáról milliók imája száll eged kárpitja felé. Magasztalom áldva Mindenhatósállodnak munkás
erejét.

lsí enem fölöttem napod ég, térdem alalt elhullott vitéz testvéreim csontjai nyugosznak,
iejent fiilött kék az ég, lábam alatt pirossá lelt. cr löld, ősapáink unokáinak vérétől.

Csak hadd égjen napod teremtő sugára, hogya vér fölött virág nöhessen, mert ~ porladó.
tetemek haszon! nélkül nem heroadhatnak,

lsten, ősapáink és népek na&y Istene, áldd meg hadainkat, segíts ezéiieltépn! a zsarnokság'
bilincseket osztó vas karjait. .

Mint szabad ember térdelek ez új temetön, uéreim roncsolt tetemein. Ily áldozatok után
sz entíé lett e föld. s ha bünös volt is, Istenem, e sírhalmok fölött rab népnek élni nem szabad.

Atyám, atyáinknak nagy At y]«, milliók felett hatalmas Úr, ég, föld s tengerek mindenható
Isíene, szenteld meg e por akat , te kegyelmeddel, hogy a szent ügyért elhullott test~érek békén
nyu.god;anak hanwaikban." Amen. .

Kossuth imádsága a kápolnai csatatéren.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.

Otthon: A cséplés után azonnal kez-
detét vesz! a rostálás és a vetőmag
osztályozása. Az új gabonát sűrün kell
forClatni

A ~ezőll: Foly tat juk a tforgatást,
szántást és boronálást, vagyis [előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly-
tat juk á tengeri ritkítását. A tarlóré-
pát kapáljuk. gyomláljuk. A lent, ken-
dert nyűjjük és áztat juk. A réteket
kaszáljuk. A repcét és a zöldtakar-
mányuak való r ozsot elvetjük. Beta-
karítjuk a bor sót, babot, lencsét és ló- 1.
babot. Cséplés. A hó végén az ŐSZI ve:
tés megkezdődik.

A gyümölcsösben: Ha a fák gyü-
mölccsel rakottak, ágaikat alá kell tá-
masztani. A gyümölcsöt kézzel szedjü.k
és sohasem r ázzuk. A gyümölcsmagvak
gyűjtését f'olytatjuk, de csak jófajta és
teljesen érett gyümölcsök magvait te-
gyük el. A jövő évben ü!tetendő fák
számára már most lehet gödröket ásni.
A málna felnőtt ágait visszavágjuk és
az clgyümölcsözött haj tásokat tövük-
né levágjuk. Az érett gyümölcsöket
most ik ell befőzni és aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni. Be-
takaritjuk a korai burgonyát és a má-
k ot. Elvetjük a téli salátát. Az új sza-
móea ágyasokba eliiJtetjük a kellően
megerősödött palántákat és , tartalék-
ban iskoláztatjuk az újabb indahajtá-
sokat,

Al istállóban: Az
pa zöld takar mányt
a szemes abrak o iá st
lasztani.

állománynak csu-
ne adagoljunk és
sem szabad elrnu-

.·····················································f .
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Nllfluk I Evangélikus I R6mal
I Bibliai

1
([

__ Nap __1_ Hold

I katolikus vezéTfonál ~ell.1 nyugtal kelte nru
o. p. O. p. O. p. 9.

1 Szer. I Egyed Egyed I János 11:1-10. , ~ 1..;0311'24/ 2 5 I~

2 Csüt. Rebeka István kir. ! János 11:11-1e, <f. 5U4 18L3 420 18
3.Pént. I Hilda Manszvét pk.' János 12:1-8. I t" 15U511l:S21i548 18
41 Szo. Rozália 1 Viterb. Róza _J_ános 1_1:~~-2:1n 5U6 IH 191 714 19'

36. hét Szentháromság utáni 15. vasárnap: Galata 5_, 2ii-6; Máté 6, 24-M .•
5 Vas. i Cl5, Viktor, C16. Lőrinc MOI",24-"_ 1'" OOtT817 839 19
6 Hétfő Zakariás Ida Luk.21:1-4. I re 509 l~ 151003 20
7 Kedd Regina Kassai vt. Luk. 16:9-13. ~ 511 18131123 2u
8 Szer. Mária KisB.A. Luk.12:22-31. ~ 5121811 1244 20
9 Csüt. i Ádám ; K1áv.Péter Márk 6:7-13. 1 jf 513118091359 ~l

ro Pént. Erik 1 Tol. Miklós I János 4:31-38., jf' 514118061507 22
II Szo. Teodóra Prot. és Jác. . Lu.k~3_~~~~jf 515 18u41610 :?3--
3J. hét Szentháromság utáni 16. vasárnap: Efezus 3, 13-21; Lukács 7, 11-17.

121 Vas. I Ct6. Guidó Cl7.Márian'j Luk. 7:11-17. \ d 51'718031654-
13 Hétfő Ludovika Notburga János11:30-45:d bl8ilb00172b O
14 Kedd I Szerénke Sz. Heim. '1 Máté 11:25-30.\ re 520

1

17581750 1
15

1
Szer. Nikodém Fájd, Sz. Luk. 7:36-50. n 5211756 1806 2

16, Csüt. I Edit I Kernél P- 1"""' "'"-''1''' 522'1754 1817 3
17iPént. I Ludmilla I Sz. Fer.sebh. ' Luk. 21:1-9. ::: 5:33;175318255
ISi Szo. Titusz KuE:}~zsef .Luk:21:!O-19. ~ fi25175011834 6
38. hét Szenllháromság utáni 17. vasárnap: Efezus 4, 1--6; Lukács 14, 1-11.

19 Vas. ICl7. VilhelmIC18.,Jan.vt. iLuk.14:1-11. 'fi'lf 5261174811845 '7
20 Hétfő I Friderika 'Euszták I Máté 12:1-8. 'iFl;) 28 1746 1859 8
21 Kedd Máté Máté aps. Máté 9:9-13. m 529117 44 1917 9
22 Szer. Móric MóricvL I Máté 12:9-21. ~ 5301743194210
')31 C üt Tekla Teklasz.vt. ! Máté 15:1-9. :: ,5311740201612_, su.
24 Pént. Gellért 1Fogolykiv M.: Máté 15:10-20·1::: :531117382100113
251 Sza. I Kleofás Gellértvt. I Máté 5:20-26. ~ 5331736215714

---- .__ .- .-

su. hét Szenbháromság ntáni 18. vasárnap: 1. Kor. 1, 4-9; Máté 22, 3!------46.

26 Vas. I CIS. Juszt. C19. Cip., .lu.! Máté 22:34-46.\ ~ 535 173-+1231T~
27 Hétfő Adalbert Kozma,Dam.' János 15:9-17. --E 5:361732 -.....:.. 15
28 Kedd Vencel Vencel kir: Mátélű:13-20.1 ~ 5381730 029

1
16

li, 291 Szer. Mihály 1Mihályfőa. János 12:27-33
1

~ /540
1

1728 156116
30 Csüt, Jeromos Jeromosea. Luk. 10:10-20. ~ 1141172,,37417

Mt -.~q;:ar,c~~~ •.••VM • __

I

A Hold fényváltozásai: Elsején a nap ,ho!ua
Kisasszony hava. Ösa:eli. ~ Újhold 3-án.

I! Bégente: Mérleg hava. 3Jl Első negyed 10-én. óra 21 perc, a hó Tég

1 ' @ Hold tölte 19-én. 100 perccel rő,.irdiH.
[ Utolsó negyed 26-án. I

,

I:J

gta
p.

19
-17
06
27

46
05
28
55
29
14
O!J

16
37
51
56
04
11

20
30
41
56
06
15
17

09
48
19
45
08

éi~



Tiszt vagyok... 1UJ, lát a közlegb1:lJség,
Tisztet eque megyen el mellettem,
Én pirulok, qondolaxu: maoambas»:

Nincs igazság, nincs igazság ebben.
Nekunl: kéne ltiiszont erii őket,

Mert minálunk sok/ua többet érnek.
Tiszteljétek a Icozkaioruikat ,
Nagyobbak ők, m'int a hadvezérek.

19

Ha megtérnek csenkán a csatákb9l,

Koldusbotot ád a haza nékik,
S ha elesnek, a felejtés árja
Foly siriukon, s neveiken végig,

És őle mégis nekimennek bátran
Az ellenség kardjának, tüzének •..
Tiszteljétek a kozkatonákot.
Nagyobbak 6k, mint a hadvezérek!

Petőfi Sándor.

Gazdasági tudnivalók

szeptember hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonakészle·
tek forgatását, rostálását. A vetőmag-
ról idejében kell gondoskodni. A babot
száraz helyen tartjuk. A búzavetöma-
got vetés előtt gondosan csáváztatni
kell.

Az istállóban: Az állatokat takar má-
nyoz zuk, mielőtt a már kevés fűvű le-
ge.öre ki engedj ű k.

A mezőn: A rozs és búza vetését
megkezdjük A zab, hűloköny, borsó,
lencse és kö les aratása tart. A bur go-
nyú, felsz edjűk. A tengerit Ietörjük, de
ne hagyjuk a héjúban. Elkészítjük a
pincében vagy verernben a répa és bur-
gonya helyét. Kiilönös gondot fordí-
tunk arra, hogya répa és burgonya
a í'öldbcn meg ne fagy jon. Az ősziek
elvetése után foly tat juk a tavaszlak
részére II szántást.

A gyümölcsösbcn: A gyümölcs sze-
dése ·és osztályozása. A kertben szed-
jük a magnak valókat. Alma- és k ör te-
magok vetése megkezdődik.

;\. szőlőben: E hónapban van a har-
m ad ik, érés alá kapálás. A fölösleges
leveleket a tőkéről le kell szaggatni.
kiilönösen azokat, amelyek a fürtök-
lől elvonják a napot. Ilyenkor kell
megjelölni a ter-méketlen tőkét, hogy
Irelyér e sziiret után mást ültessün.k,

A méhcsben: A méhek sejtjeit e hó
vége f'elé már föl lehet metszeni.

I
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RefOl'máció hava. ö.,zhó.

RégcnÍc: Bőkö!y hava.

A Hold fényváltozá~lli:
• Új:hold 2-{m.
:) Első negyed 10-én.
® Holdtölte 18-án.
('[ Utolsó negyed 25-éli. I

Elsején a nap hossza II

óra 41 perc, ll. :h6 végéig
101 perccel rövid iil,

N I Evan éllkus I Római I Bibliai I 1--Nap 1- !'I0ldapok . g katolíkus vezél'fouál í[ kelte' n,yugta kelte I ,,:yu~ta

ITPént, I Malvin I Remigpk. I Luk,1!1:1-9, I l' 1~:~IIIO~;·411~;Óllo~;;:';"'·8
_~I Szo.:.._ Petra JÖrangyal~~ __~~~. 22:39-46.. ~ 1544 1722 614 1747
40. hét Szentháromság utáni 19. vasárnap: Efezus' 4, 22-28; Máté 9, 1--8.

3,1Vas. l' C1-9.HelJ& C20. L. Teréz I Máté9:1-8.- re 5461720 73618 6
4 Hétfő Ferenc As. Sz. Fer. 1Luk, 5:17-26. "iE 54711718 901 1828
51Kedd Aurél Piac id vt. Máté 8:28-34. "iE 5 48i 1716 1024 1855
61Szer. Brunó ' Brunó hv. Mánk 2:1-12. jf 54917141141 1928
71 (süt. Amalia 1. Rózsaf. kir. Luk. 4:31-37. I if 551

1

117! 2 12552008
8\'Pédt. Etelka I Magy. N. A. Luk. 4:38-41. .if 552 1710 135712103
9 Szo. Dénes : Dénes p.Luk. 9:38-45. d 1554 170ö 14462206

41. hét Szenbháro~-ság~táni 20. vasárnap,: Efezus 5, lö=.21;M:áté 22, l-a.
ld Vas. C20.G~d. 1C21.B.Fer.Máté22:1-14.' ~ 556 l706115222311S
11 Hétfő Brigitta Placidia János 6:24-29. A 556 L 705 1549'-
12 Kedd Miksa Miksa János 6:47-58. Á 558 170216021 031
13ISz~r. Kálmán Edekir. Lllk.14:12-15. Á 559170d1616 144
14i Csüt. i Helén Kalliszt p. János 15:1-8. := 601 1658 1~261 253
151Pént. i Teréz i Teréz sz. 1Máté13:24-30. :::: 16031165616371404
16,Szo. [ Gál I Gálap. Máté13:34-43.,~ 60416541652511
42. hét Sz~iilháfOOlságutáIii-21. vasárnap: Efezus 6, lO=-'17;János 4, 47':'-54..
q Vas. C21.Hedv.! C22.Alac.M. János 4:47-54. ~ 1611616531170510622

181 Hétfő Lukács Lukács ev. János 9:1-9. ~ 606165117230726
19 Kedd Luciusz [Alk.Péter János 9:10-12. 'rfSl 6081649 !747i0840
20 Szer. I Iréne' 1Vendel János 9:13-23. ~ 610 1647 1816'0958

1 '21 (süt. 1 Orsolya Orsolya vt. János 9:24-34. ti 611! 1645 1856 1109
22 Pént. i Előd 1Kordulasz. János 9:35-41.1 ti'f>1311643195311215
23 Szo. I Gyöngyike Ignác pátr, Luk. 11:29-33. ~ 16141642210'''309
43. hét --Szentháromság után! 22. vasárnap: Fil. 1:3~1i;~Wé1s-;-2-3=3ö-. -
21 Vas. 1 C22~Sala.mJC2-3:-Ráf.főa. Máté 18:23-'35'1~ 6151641 22191135L

25 Hétfő I Blanka 1Mór pécsi pk. János 8:12-16., ~ 6171639234111425
26i Kedd Dömötör 1Dömötör János 8:17-20. ~ 6191637 -- 1452
27/ Szer. Szabina I Szabina vt. János 8:31-38. tt 620 1635 110 1514
28 (süt. Simon Sim. és Jud. I János 8:39-45. tt 1622 t633 2301533
29' Pént. . Zenó Nárcisz pk. János 15:17-2f ~ ti 23 1632 350 1551
30 Szo. Kolos Rodr, Alfonz' János 2:13-17. n 6241631 512 1610
M. hét SzenthiromsAg utáni 23. vasárnap: Kolosse 1, 9-i.;Máté9.1-S-26.
2,1-vas.-I-"Reteffil. 6.1 -C24. Kr~'~. 1M~ 9:13-26. ! GIE 11)2616291 6331!628



" ... N ekicnk. evangéliktls honfiaknak a pv:szta honszereteinél. még
több buzdításunk is van arra, hogy nemzeti ügyünk védelmeeésére sok
másoknál több készséget mutassunk. E b'Uzdítónk a hála magasztos érzete.
Rajtunk háromszáz év óta képtelen igazságtalanságot követtek el. Azon,
icmérdek zaklatásnak, üldözésnek, kínzásnak, melyeket szegényapáinknak
vallásukért kellett kiállniok, csak Isten a megmondhatója. De az Isten és
nemzetünk lelkes képviselői mindezen háromszázéves bajoknak egy kien-
gesztelő törvény által egyszerre véget vetettek. Cs mi, kik hazánkat még
akkor is, mikor mostoha anyánk volt, oly híven tudtuk seeretni, mint
sohasem szerették azok; kik minden kedvezésében réseeeúüek, mosi ne
szereinénk-e egész hévvel az édesanyánk, ki velünk ezen t{Ll, mint édes
gyermekeivel a tökéletes egyenlőség is viszonosság törvénye szerint
bánni igérkezik? - - _" Haubner Máté..

Gazdasági tudnivalók
október hóra.

Otthon: A szemes gabonák készl e-
tét forgatni kell. Takarékoskodni kell
a szálas takarmánykészlettel, amíg le-
het, zöldet is kell adagclní. Gondosan
kell a töreket és a polyvát raktározni.
A tengeri, a répa s a burgonya bela-
kar itását sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát 'és petrezselymet a pincé-
ben ihornokba rakjuk.

A szántóföldön: Az őszi vetést foly-
tat juk. A tavaszi vetés alá szánt földet
megforgatjuk. Trágyát ,hordunk a föl-
dekre.

A gyiimöIcsösben: Por.hanyítani és
trágyázni kell. a gyümölcsfák tövét,
A fiatal fá,k törzséj, tövises ágak felkö-
tésével bizlosítani kell a nyúlrágás el-
len: A diót gondosan kilhéjazva zöld
burkából, erős sósvízben kefével lemos-
suk és szellős .helyen kiterftjük, több-
ször megforgatjuk. .hogy meg ne
avasodjék.

A kertben: Terménytakarftás, ásás,
trágyázás.

A szőlőben: A szüretet legjobb
száraz időben tartani.

A méhesbenr- A méhek most már
téli pihenőre ikészülnek. .Ezt elő kell
segíteni; akasoka t kívülröl sárral kell
betapasztani, ,hogy azokhoz semmiféle
méh ellenség ne juthasson.

I n.

t .
.nn.n .. n·.n I
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Utol.!lé dolgok hava.
Ű8zutÓ.

R;if6Dte: N1ilas hava.

A Hold féD1dltoz{isai:

e Újhold l-én.
) Első negyed 9-én.
@ Holdtölte 17-én.
('[ Utols6 nec:red 23-iD.

Elsején a nap hossza 10
óra O perc,. a hé végéig

76 perccel r~1Tidül.

1

I R=:al Bibliai I - I Nap -, _.~~-:- •••
Napok Evanuéllkus " ri - .- . - -~ katoJikus I vezérfonál x, ~elte Dyugta kelte ' n'yu~ta

o. p. o. p. I o. p. O. p.

IIHétfő Marianna /Mindtnnent. Máté5:1-12. 1 t' 1627 16271 7551652
2 Kedd Achill Halottak n. Luk. 20:27-40. t' 6291625 915 1722
3 Szer. Gyözö Hubertpk. Máté 22:23-33. ~ 63111)24103118110
4 Csüt. i Károly B. Károly Márk 12:18-27 Jf 632 1622 1140 1854
5 Pént. ' Imre Imreh. Máté 21:18-22. 634162112301953

~ Sza_o_1 Lénárd __ Lénárd hv. I János 3:16-21. d 6351620 1~ '81~ooo
45. hét Szentháromság utáni 24. 'Vasárnap: 1. Thessalonika 4, 15-18; Máté 24, 15-28.

7 ras. f24. Rezsó f25. Engelb. I Máté 2405-28. ~ 037 16 I~ 1345 n08
8 Hétfő Gottfried Gottfried Máté 25:14-23. Á ő38 1617 1407 2322
~ Kedd Tivadar Tivadarvt. Máté 25:24-30. .At, 640 1616 1422 - -

,'10 Szer. I Luther sz. n. Av. András Luk. 21:5-) 1. ::: 6 -H 1f) 14 1432 035
II Csüt. Márton Mártonpk. Luk.21:12-~9.::: 641316131442 138
12 Pént. I Jónás Mártonp. I Luk. 21:20-24. ::: 164416121455 247
13 Sza Szaniszló K.Szanisz~~.19:11-27. ~ h4516111f10f) 354
46. hét Szenfháromság utáni 25. vasárnap: II. TIhessalonika 1, 3-10; Máté 25, 31~6,

14 Vas. IC25.Aratási C26. Jozafát I Mité 25:31-46., ~ '.471161 '!::I115:lb 508
15 Hétfő I Lipót - N.Albertet. I Máté 24:1-J·1, ~ 6-!91ö081547 623
16 Kedd Ottmár Ödönpk. Máté 24:29-36. ~ 6501507

1
1614 709

17 Szer. Hortense Cs. Gergely I Luk. 13:1-9. H 65:2 16061652 856
18 Csüt. Ödön Péter, Pál b. ' Máté 24:37-42. H 653

1
1604'17461010

19 Pént. Erzsébet I Erzsébet a. János 5:19-29. F(€ 1655 1604 18i)~ 1113
20 Szo. Jolán Val. Félix . Máté 24:43-51. ~ 0511/100320] 11154
47. hét Szentiháromság utáni 26. vasárnap: II. 'p~ter 3:3-13; ,M~t~24:37.~1_. __

21 Vas. ~alottak Ü. iC27. Sz. M. b. I Máté 25:1-13. ~ 1657 !Ő021·'134 1234
22 Hétfő I ~ecilia Cecilia vt. Luk. 12:35-42. ~ 6591611122571301
23 Kedd 1 Kelemen Kelemen p. iLuk. 12:43-50'1 t" 7 00 1600 - - 13 ~2
24 Szer. I Emma Ker. János I Márk 13:32-37. iJ 702 1559 O~I 1341
25 Csüt, Katalin Katalin vt, Luk. 12:51-59. ele 703 15.-,9 1421359
201 Pént. Milos ! B. Sz. János I Luk. r3:22-30. ~ 70511559 251i 1415
27 Sza. I Virgil! Érmes Mária 1Máté 11:16-24. n 7116 55ts 4181434

., - ----- EIJYhÁzlhket'ete48. hét Advent 1. vasarnapJa: R6ma 13, 11-14; Máté 21, 1-9. -2~ Vas. fl. Adv."v. fl. Adv. 1.V. Máté 21:1-9.-, ~-\-·":'-'-7'-OO-i""'I""5'-5-7'--5-;{(j-'-' -14-5--i
29 Kedd Noé Szaturnin János 12:12-19

1

'iS 708 1557 655 15:!2
30 Hétfő András András aps. M~,4:18-:2. jf' 7(J9 155~i 8161555



A magyarnak, hogy valaki legyen Európában, tJ.Uyedül ma{J'!Ja'Nwk
kin lennie, ez dicső és nemes öröksége.

JIindíg hittem, most is hiszem: Magyarország nún volt, hanem lesz.
Sok eZe?' kis erő közös célra egyesülve, hasznos és nagy múvekit

tQ-1'ernt.

Nemzetünknek mindíg az volt a legnagyobb hibája, hogy vag~
111m bizott magában, vagy etbieta magát.

Az igazság az, hogy hazánk előmenetele és magasab'b felemelkedése
Z""fóbb gátjai, mi tehetősebb birtokosok vagyunk.

A magyar könnyen elalszik, ha símogatják.
Egyesült erővel iparkodjunk azon, hogy Magyaror8f!,u.,on egy fKnblW

S~ legyen kenyér és ruhtizat nélkül, födél és szakismeretek nélkül, is az
K.kölcsi műveltséget senki se nélkülözze. Széchenyi litván.

Gazdasági tudnivalók
november hóra,

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
thíz6k szükségleteit lemorzsoljuk, de
mindíg csak annyit, amennyi az azon-
Itali ifogyasztásra szükséges. Megkezd-
jük a ta.kar mányr epcével az etetést.
Bevégezzük a kendertörést és tilolást.
Megkezdjük a f'onást, .

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takarmá-
nya szűkebbre szabható. A vemhes álla-
tokat gondosan jártatjukés takarrná-
nyozzuk. A fejőste.henekke! megkezd-
jük a répaetetést. Minél nedvesebb a
takarmány, . ~nnál 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, sz án-
tunk. Ha a szántás kifogyott, trágyá-
zunk.

A gyümölcsösben: Tr ágyázunk s a
száraz ágakat levagdossuk. Lombhulla-
tás után permetezünk.

A kertbeni Tisztogatunk, tragyá-
zunk és ásunk.

A szőlőben: Hidegebb éghajlat alatt
idejekorán be ,kell födni a szőlőket,
még mielőtt beállanának a fagyok.
Trágyázás. Akarók felszedése.

A méhesben: A kasokat be kell
lödni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

........................... ,~,,, ,,, , .
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Napok I Római Bibliai I I Nap I Hold
Evangélikus katollkus vezérfonál [i ~eI~I' nyugta --kelte -, n"Y\1gtaI - o pop. , o pop

-!-I-s--ze-~-.-=~I-E-Iz-a----~l-É-i;-gy-p-k-.--~I-M-á-rk·~í-1-:1--1-0·~~--~17-1~1~1~5~5~5~1-9~25~16-a~'~

2 Csüt, , Aurélia IBibianna vt. Luk. 19:29·38. jf 71211555 1026 1730
3 Pént. I Olivi a Xav. Ferenc János 18:33-37 ,d 7131554 t108 1838
41Szo. Borbála I Borbála Máté 23:37-39.1d 7151155411391950

i1~;titl C. Istv. I. vt. C. Sz. Istv. vt.] Luk. 2:15·20. 'f.€ 731 1558 454 1332
János János aps. János 21:18-24 jf 731 1559 610 1400

28 Kedd Kamilla Aprószentek Máté 2:13-18. jf 732 1600 721 !439
291 Szer. David Tamás pk. János 12:35-42 .if 732 1601 822 1527
30, Csüt. Zoárd Dávid János 12:44-50,d 732 1602 912 1625
31. Pént. I Szilveszter Szilveszter p. Máté 24:35-36. d 732 1603 948 17~2.

A Hold fényváltozásIli: Elsején a nap hossza 8O Újhold 1-én.
K:uáesollY hava. Télelő. ] Első negyed 9-én. óra 44 perc, 22-ig 18

Régente: Bak hava. ® Holdtölte 16-án. perccel rövidül, a hó vé
({: Utolsó negyed 23-án. géig 5 perccel hosszab

49. hét

5 Vas.
fl Hétfő
7 Kedd
8 Szer.
9 Csüt.

lUl Pént.
lli Sza.
50. hét

1~ Vas.13 Hétfő
14 Kedd
15 Szer,

'16 Csüt.
17

1
Pént. .

18, Sza.
IH. ·hét

1~ Vas.
201 Hétfő

1
211 Kedd
221 Szer.
23[ Csüt.
2~ Pént.
2"1 Sza.
52. hét

Advent 2. vasárna.pja: R6ma 15, 4-13; Lukács 21, 25-36.

I
C2. Vilma C2. Szab. ap, : Luk. 21:25-36'1 A 716155311201 2110
Miklós Miklóspk. 1 Luk. 21:35·40. Á 7171155312172214

'

Ambrus Ambruspk. i Márk 13:24·26. Á 71815531234'2319
Mária Szepl.fo~. I Máté 11:2-10. ~ 71915531246/--
Natália Furier Peter 1Luk. 12:42-48. == 72015531258 026
Judit Melkiades p.1 Luk. 17:7·10. ~ 117211553 13.12/126
Árpád Damáz P.~: Luk. 17:20·30. ~ 72115531327 236

Advent 3. vasarnapja. I. Korinthus 4, 1-.5; Máté 11, 2-10.

\
ca. Gabr. /5=3.0tilia I Luk. 17:31-37: ~ 17'2;2, 1553/1347 ::s49
Luca I Luca I Luk. 1:5-25. ~ 72315531411 507
Szi1árdka Nikáz pk. I Máté 3:1-11. Ü 724155311444 628
Johanna I Valér Luk. 3:10·20. 11 72515531530 747
Albina , Etelka cs. I János 1:6-9. ~ 726155411639 858
Lázár 1Lázár I János5:31.38./ ~ 7271155417491952
Auguszta I Grácián I Luk. 7:29-35. ~ 72715541-191211034

Advent 4. vasárnapjaj Filippi 4, 4-7; .Iános 1, 19-28.
Karácsony 1. napján: Titus 2, 11-15; vagy Ez •. 9, 5..c.-8; Lk. 2; 1-14.

I C4. Viola 1C4. Pelág'ia .János 1:19-28.\ ~ 7281155420401105
, Teofil Timót vt. Luk.1:39-~6. <.f 728155522041130
I Tamás I Tamás aps. János 20:24-29 t' 729155523251153
1 Zénó 1 Zénó Márk 3:31-35. [ tr 73015561-- 1211

1

Viktória 1Viktória János 19:25·27 re 7301556 0501228
AdáT?, Éva I Ádá!TI Éva Máté 1:18-25·1 ~ /73015571 20711246
~aracsony IN-karácsony Luk. 2:1-:.4. ~ 731. 1558 332,1308

Karácsony 2. napján: Titus 3, 4--8; Lukács 2, 15~20.

1 il Újhold 3t-én. bodik.
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".tl niunkásokon nunden. eronkkel. segíteni kell ... "

Gazdasagi tudnivalók
december hóra.

Otthon: Foly tat juk a gabonaforga-
tást, rostálást, triör özést. A tengerit
szükséglet szerint morzsoljuk, A kerti
magvakat és gyógynövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjük. A
gyümölcs kiválogatását gonddal vé-
gezzük, mert a, romlott gyümölcs el-
rontja a többit is. A fonást foly tat juk,
a gazdasági szövést megkezdjük. Foko~
zatosan valamennyi gazd. naplót le-
zárjuk, hogy január ,ha-yában a vagyon-
mérleget elkészíthessük. Pontos szám-
adás nélkül csak saját zsebünket csap-
juk be. Az évi adókat és számlákat

j
' ki kell egyenlíteni. A Iköveteléseket az

új nyilvántartásba át kell vezetni. Ko-
sárfonás, kef'ekötés, fafaragás .a téli
hónapokban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük, .hogy elejét vegyük
a céltalan takarmánypusztításnak. lA
.hízók istállóját melegen tartsuk. Csak
állott vizet itassunk. Úgy szellőztessük
az istállót, hogy ki ne hűljön. Gon-
doskodjunk, hogyelléskor az állatok-
nak kellő ,helye legyen. Jártassuk az
állatokat. Nagy hidegben az egész
állományt az istállóban itassuk. A hí-
zóba fogott sertések moslékát sózzuk,
mert így étkesebbé válnak. Ha a sze-
mes tengerit nem szívesen eszik, da-
rálva adagoljuk.

A baromfiólban: Gondoskodjnnk
érdes, iszapmentes Ihornokrfürdőről, ál-
lott vízről. Nagy .hídegben a taréjnkat
vazelinnel vagy sótalan zsfrr al ken-
jük be.

Tfj ..· ········
. .

Irányi Dániel.
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Róza aug. 30
Rozália szept. 4
Rufina július 10
!o alumon okt. 24
Samu aug. 21
Sándor febr. 26,

márc. 18
Sára január 19
Sarolta május 19
Sebestyén január 20
Simeon február 18
Simon jan. 5, okt. 28
Stefánia nov. 28 •
Szabina okt. 27
Szaniszló nov. 13
Szeréna jaa. 28

Szerénke szept. 14
Szervác május 13
Szeverin január 8
Szevertan február 21
Szidónia június 1
Szilárd április 22
Szilvér június 20
Szilveszter dec. 31
Szinér dec. 12
Szosztén nov. 28
Szótér április 22
Szörény január 8
Sylvía nov. 26

Tamás márc. 7,"'dec.
21 és 29

Tacián január 12 Ubul május 17
Tádé január 24 Ulrik július 4
Terézia júl. 8, okt. 15 Valér dec. 15
Tekla szept. 23 Valéria ápr, 28
Teobald július 1 Valter július 16
Teodóra szept. 11 Vanda január 26
.Teofil dec. 20 Vazul június 14

Vendel okt. 20
Tibold július 1 Vencel szept. 28
Tibor ápr. 14, aug. 1.1 V
1" . 'J' 19 eronika július 9

:m~n aprr IS Vid június 15
T~moth~us aug. 22 Vidor január 13
Titusz Jan. 4, szept. 18 Viktor szept. 5
Tivadar ápr. 20, nov. 9 Vilibald július 7
Tóbiás június 13 Vilmos jan. ID, jún. 25
Tódor február 7 Vilma dec. 5

Vince ápr. 5, júliuo 19
Viola dec. 19
Virgil nov. 27
Virgilia január 31
Xavér [Ferenc] dec_2
:1:akariás szept. 6
Zelma január 23
Zenó dec. 22
Zenö okt. 29
Zita április 27
Zoárd december 30
Zoltán márc. 8, [ún, 23
Zsigmond máju. 2
Zsófia május 15
Zsolt április 10
Zsuzsánna február 19
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Nemzeti dal
Talpra mainrar. hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok !
A magyar ok Istenére .
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostaruiur,
Kárhozottak ős apáink,
Kik szabadon éltek, haltak,
S.zolgaföldben nem nyughatnak.
A maya1"ok 1stenére
Esküszünk,
Eskils,zünk, hogy rabok tovább
ll' em leszünk!

Sehonnai bitang ember,
K~ most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete"
Mint a haza becsülete. '
A magyarok Istenére
;-i,'sküszünk,

, Es,~üszünk, hogy rabok tovább
Nem les,zii;nJc!

Fényesebb a láncnál akard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
1de veled, régi kardunk!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok továtJh
N em leszünk!

A 1nagym" név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez:
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok Istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Hol siriainl« domborulnak.
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
l10ndják el szent neueinket:
A magyarok Istenére
Es!cüszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
N em leszünk!

Petőfi Sándor.



30

L_~ZA 13.A. I>SÁG !E!IIS!II!IW_" ~J
Szabadság! . .. Nagy erejű, bűvös

szó! Sugárzása ősidők messziségébe is
úgy vilázít bele mint régi templom-
tornyok ~ranyk~resztjei a leereszkedő
alkonyatba.

Nagy birkózásban kirobbanó törté-
nelmi erőknek ez a szó az összefog-
lalója. Betűi ott lobognak minden
népek nemzeti zászlóin.

Néha a föld alatt dübörög lefoj-
tott ereje, hogy egyszer valahol meg-
emelje a földet, mint tűzhányó a
sziklacsúcs kőtömbjeit. Máskor kőny-
nyedén repül tova szelekszárnyán 'bó-
dító mámora.

Szabadság! .. : Ez az a szó, ame-
lyért legtöbbet harcolt, vérezett, sírt
és szenvedett az emberiség. Ez ne-
velte a legtöbb hőst s ez kővetelte a
legtöbb vértanút .: Ez a szó kergeti
forradalomba a milliókat. Nagyváro-
sok utcáin egyszer barrikádokat emel-
tet a tőmegszenvedéllyel, máskor meg
kiegyenesített kaszákkal rohamra kűl-
di parasztjait a kalászt dobó vetése-
ken áto Néha nagy temetőket hasít ki
az élők földjéből, máskor pattanásig
feszített munkával gazdag tenyészet
oázisát varázsolja a sivatagba is. II.
Rákóczi Ferenc egy kiskirályság min-
den gazdagságát, több száz drága
várkastélyt veszített el miatta -
Pro libertate -, mások még ennél is
többet nyertek rajta, amikor önzően
kijátszották a maguk hasznára.

Szabadság! ... Ez az a szó, amely-
lyel legtöbbet játszottak, amit annyi-
szor eladtak, amivel annyiszor vissza-
éltek s amit annyiszor félreértettek.

Ez az a szó, amelynek tartaimából
egyesek szerint nagyon is sok van,
mások szerint meg nagyon is kevés.

Ugy látszik áldás és átok foganta-
tik ebben a szóban, mégis hányszor
ebben látja az ember minden érték
és drágaság foglalatát, az élet egye-
düli célját.

Pedig a· szabadság sohasem lehet
cél, hanem mindig csak nagyszerű le-
hetőség, áldott kezdet, drága előfel-
tétel - az igazi emberi élethez.

.Olyasvalami. a szabadság, mint a te-
lek, amelyre építeni lehet és építeni
kell. Szükséges a telek, mert külön-
ben nem lehet megkezdeni az építést.·
Szükséges a szabadság, mert nélküle
nem lehet élni igazán emberi, vagy
nemzeti életet.

De amikor a telek már megvan.
akkor még mindig ott zakatol a kér-
dés: Mire akarod felhasználni, mit
építesz rá ~r ... Mert az üres telekre
építhetsz tornácos családi házat, ahol
fészket rak a csendes öröm megelé-
gedése, - de építhetsz rá börtönt is,
amelynek vasrácsos ablakai szoron-
gást és félelmet szórnak szét. Az
egyikből menekűlni, szőkni kív~n
szomorú lakója, a másikba mindig
mindeniinnen visszavágyik .-... Az
üres telekre építhetsz kórházat, ahol
sebet gyógyítanak, életet mentenek,

. ahol visszaverik a halál támadását,
- építhetsz rá kinzókamrákat, ha-
lotthamvasztó kemencét is, ahol szinte
a szemiink láttára válik semmivé az
ember.

IO'y a szabadság is!... A szabad.
ság;t kővetelő embertől mindig meg
kell kérdezni: Míért akarsz hát sza-
bad lenni! ~ Miért kőveteled, mire
akarod felhasználni a szabadságot,
ha egyszer kiharcoltad magadnak r?

Mert ugye az öngyilkosságra ké-
szülőnek kár a szabadság. Nem az



Hetet, a halált szolgálja vele. Vesze-
delem és átok a szabadság a tékozló-
nak is, aki ősi örökségét, vagy talán
gyermekei vagyonát prédálja el a
szabadság örve alatt. Veszedelem és
átok a szabadság a susárlónak is,
akinek egyenesen meg kellene kötni a
nyelvét, hogy gonoszt ne szólhasson.
Kár a szabadság a tolvajnak és a
bosszúállónak is. Bilincsbe kellene
verni lábát" hogy el ne indulhasson
útjára. .

/ Kinek van hát jussa szabadságra ~
Annak, aki egy Istennek tetsző, fel-
séges programmct kíván megvalósi-
taní akinek a szeme szent látásokat
látott, akinek szíve fényes eszméktől
forrósedott át, annak, aki nagy meg-
bizatások kohójában ég, akinek kűl-
detése van és élete minden ajándékát
bele akarja fonni áldásul egyének-
nek és közösségeknek életébe.

Szabadságra tehát azoknak van
joguk, 'akik szolgálni akarnak!

Szolgálni! 1 ... Ne ijedj meg ettől
a szótól. Legyünk tisztában azzal,
hogy akárhogy vesszük is a dolgot, a
legszabadabb embernek is szolgálni
kell, mert bizony senki. sem lehet a
maga ura a szó teljes értelmében.

Egyenesen két nagyhatalom kőve-
teli It szabad ember szolgálatát.

Az egyik a Sátán, ez a véreskezű
zsarnok, aki végigmegy a világon,
megszólít minden embert, hogy igá-
jába törje és rabszolgává tegye. Még-
is sokszor éppen a Sátán álarcozza
magát a szabadság zászlóvivőjének.

A másik nagyhatalom Isten, aki
Atya. O is megszólít, szent terveibe
beavat, munkatársul hív, gyermekévé
fogad, erőtlenségünket betölti ereje,
tanáestalanságunkban fellobog előt-
tünk, mint bölcseség, elcsüggedésünk

,óráit átszövi reménységgel és hívja,
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hívja a szabad embert gyermeki
szolgálatra.

Ki mellé állasz!?.. Kinek adod
magadat! ? . .. Ettől függ igazi sza-
badságod! 1848 százados fordulója
érkezett el hozzánk. Milyen nagy erő-
feszítést tett akkor a magyar, meny-
nyi értéket dobott tűzbe, hogy sza-
bad emberek szabad nemzete Iehes-
sen. Különös erővel megéreztük ak-
kor, hogy a szabadság hozzátartozik
az igazi emberi és nemzeti élethez,
mint Istennek egyik legdrágább aján-
déka. Semmi sem volt akkor drága
a szabadságért.

Három emberöltő múlása után mi
valósult meg 1848 fényes álomlátá-
sából, amin most már 100 esztendő
nagy ideje dolgozott! ~

A régi megkötöttségek helyett
nem hajtottuk-e nyakunkat új szol-
gaság igájába? 100 esztendővel ezelőtt
arról panaszkodtunk, hogy beszivár-
gott idegenek és a magunk fajának

. kiskirályaí zsarnokoskodnak rajtunk
- és ma nem adjuk-e I el magunkat
idegen eszméknek, útszéli lármás jel.
szavaknak, vagy a modern kor új
zsarnokainak? ...

A régi rabláncot összetörtük. De
nem raktunk-c kezünkre újat, fé-
nyeset ? '. .. Lám, gonosz indulatok,
vad szenvedélyek, materiális világné-
zetek vernek bilincsbe bennünket.

A régi nemesi leveleket széttéptük.
Kiváltságuk megszünt. De helyettük
nem tettük-e tőrvénnyé a gonosz jel-
szót: Aki bírja, marja!... S nem
lett-e ezzel a törvénnyel még a kőz-
vagyon is kézpréda ?

1848 kiharcolta a szabad sajtót.
De a mai szabad sajtó nem áll-é alá-
zatos szolgálatába minden érdeknek,
amelyik éppen megfizeti?



"Szebb hajnalra ébredtünk!"
II 48-as események egyházi vonatkozásai
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Az igazi szabad embert nem lehet
megvenni, mert nem bocsátja áruba
magát. Akit pedig meg lehet vásá-
rolni, az bizony csak rabszolga!

Nos, nem. Iehet-e közöttünk igen
olcsón, pénzért, szavazatot, sőt ha-
mis esküt is vásárolni i .. Nem el-
adó-e náÍunk igen' sokszor a kőltők
lantja, az államférfi titokőrzö hűsége,
vagy éppen az ősi hit, belső meggyő-
ződésünk - haszonleső érdekből!

Ledöntött, régi bálványaink rab-

"Háromszázados küzdés után
nem csak politíkaí, deovallási érte-
lemben is szebb hajnalra ébred,
tünk." Protestáns Egyházi És
Iskolai Lap 1848-i évf. 552. hasáb.

1848 a legmagasabb pont az evangé-
likus egyház és a magyar állam viszo-
nyának a történetében. Az 1848. évi XX.
löI'Tényctkkel az evangélikus egyház fel-
ért a csúcsra. E7 a. törvénycikk olyan
sokat foglal magában hogy azóta is
felfelé kell tekintenünk, ha látni akar-
juk. Ki nem merített bőséggel van
benne ígéret az állarn részéről egyhá-
zunk jogainak és anyagi szükségleteí-
nek biztosítására. Evangélikus egyházi
szempontból ez 1848 Iegnagyobb, jelen-
tősége. •.•

A magyar reformáteroknak eleinte
az volt a reménységük, hogy sikerül az
egész hazai keresztyénséggel elfogad-
ratní a reformációt. Erre törekedtek.
Dehogy akarták megbontani -az egyház
egységét! Látszólagos volt ez az egység,
die azt a látszólagos egységet meg akar.,
ták őrtzní. Amikor aztán blzonyossá
vált, hogy az állami hatalom mínden-
áron fenn akarja tartani a római kato.,
llkus egyházat - pedig ez szinte mind
elvesztette híveit, - elkezdődött a kiiz-

ságát - úgy látszik - újabb bál-
ványok rabságával cseréltűk el.

Új szabadságharcra van tehát
szükség. Ez a harc a miénk! Meg'
kell vívni! Csak szabad magyar em-
berekből lehet szabad magyar nem-
zet!

1848 magyarja új szabadságharera
kötelezi 1948 magyarját.

Győzelmünknek egy feltétele van: \
"Ahol az Úrnak Lelke, ott a sza-
badság!" Nagy Miklós.

delem, hogy törvényben biztositva Ie,
gyen az evangélikus egyház szabadsága.
Erdély akkor külön fejedelemség volt,
ott már a XVI. század közepe táján
"beveUe" az állami' hatalom az evan.,
gélíkus "vallás" _t, vagyis az evangélikus
keresztyén ség helyet kapott az állam
törvényes rendjében. Magyarországnak
abban a részében, amelyen a Habsburg-
házból való királyok uralkodtak, csak
három évszázaddal később, 1848-ban ju-
tott abba a jogi helyzetbe, amelyben az
erdélyi evangélikus egyháznak volt része.
De az út idáig éppen nem volt egyen-
letes. A XVII. század. első felében még
felfelé haladt az út; az erdélyi fejedel-
mek vezetése alatt hadak indultak Bécs
ellen, hogya korrnányhatalom szabadsá,
got adjon és hagyjon a protestánsoknak.
De aztán, a XVII. század második felé ..
től a XVIII. század végéig sötét völ-
gyekben, sőt szakadékokban kanyargott.
bukdácsolt az ú t. -Az evangélikusok
sokszor még azt sem tudhatták világo-
son, mi hát a szabad, mennyíre lehet-
nek evangélikusok, imely körben lehet
egyház az egyházuk, hol hangozhatík
bűntetlenül az evangélikus prédikáció ...
A Türelmi Rendelet 178Lben valóság-
gal tavaszi. napsugár volt számukra.



újra éledtek. Epitkeztek: templomokat
emeltek, gyülekezetekbe tömörültek, egy-
házi szervezetet tataroz tak. Megint kez-
dett emelkedni az út, Nem árnyék és
nem akadékok nélkül. De ahog-yan kö,
zeledett 1848. úgy látszott egyre bizo-
nyosabbnak, hogy kisüt még a szabad,
ság napja. A megújhodó ország már
csak a formát kereste ahhoz, hogyan
mondja ki a történelmi egyházak egyen ,
Iőségét, Vita azonban már nem folyt á

felett, hogy a protestánsok sérelmeit
meg kell szüntetni, Csupán néhány év-
vel korábban tette lehetövé a törvény,
hogy a vegyes házasságot protestáns pap
előtt is meg szabad kötní, szükség volt
még e téren is arra, hogy ez ne valami
kegyes engedménynek lássék. A római
katolíkus papság tovább is azt a feltételt
szabta a vegyes házasok megáldásának.
hogy születendő gyermekeiket odaszári.
ják a római katolíkus egyháznak. A
nagy sérelem, a nagy kár az volt, hogy
a vegyes házasságból származó gyerme;
kek továbbra is akkor követték vallá-
sukban a szülőket nemük szerint, ha az
apa volt nem.katoltkus: az evangélikus
anya és a katolikus apa leánygyermek ei
katolikusok lettek. Sérelmes volt továb;
bá, hogy az evangélikus egyházat anya-
giakban nem támogatta az állam, holott
a római katolikus egyháznak óriási bir-
tokai voltak az állami hatalom egykori
birtoklóinak kegyéből. Különösen is síny,
lődtek az evangélikus iskolák, nem tud-
tak lépést tartani a vagyonos szerzetes..
rendek iskolátval. Tetézte bajaikat az a
tilalom, hogy nem szabad felvenniök ta,
nulóik kőzé római katolíkus vallásúakat
Az ilyeneket erőszakkal vitték el belő,
lük: még akkor is, ha a gyermekre csu-
pán kizsarolt reverzális (odaígérés) foly,
tán tartott igényt a római katolikus egy_
ház. Sérelmes volt a protestánsok hely-
zete a katonaságnál is: nem gondoskod.,
t!Vk arról, hogy legyenek tábori papjaik.

Rendezni való tehát volt bőven 1848_
ban. A 'reformokra lendülő és a' forra-
dalmi láztól is hevített országgyűlés
ig-yekezett is mindent rendezni a törté,
nelmi egyházak szabadsága terén. A XX.
törvénycikkben az után, hogy az unítá,
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rius vallást törvényesen bevett vallásnak
nyilvánította, előbb általánosságban ren-
dezte a vallásügyet, aztán néhány rész;
let felől is rendelkezett. "E haeába»,
t0rvinyesen bevett minden vallásjeieke:
zetre nézve, különbség nélkül, tokéletec
e{]1/en.Lőség és viszonosság állapütatil:
meg." Ez a megállapítás eltörölte az
"uralkodó" római katolikus vallás mln.
den addigi kiváltságát és előnyét a töb,
bí történelmi egyház előtt. Mí sem jeL
lemzőbb, mint az, hogy az 1860-as évek,
ben, amikor újra szabadabb szelek fuj.
dogálhattak, de a kiegyezés még nem
hozta el a megvalósulás idejét, a gyer_
mekek vallására vonatkozó utolsó jog-
szabályt így értelmez.ték: az, evangélikus
apa mínden gyenneke evangélikus, mert
hiszen 1848 előtt' az volt a szabály, hogy
a római katolikus apa minden gyermeke
római katolikus, következésképpen az
184.8_as törvény szerint úgy van rendjén,
hogy az evangélikus apának viszont mín.,
den gyermeke az apa vallását kövesse,
Általános rendelkezést foglalt magában
még a következő paragrafus is. Nem
kevesebbet tartalmazott ez, mint azt,
hogy minden bevett vallásfelekezet egy.
házi és iskolai sr-ükségeit áilami kiiltsé:
gek fedezzék. A két továbbí vrendelkezés
már a részletezés, a főelv alkalmazása
kőrébé tartozik: a bevett vallásfelekeze;
tek iskoláiba mindenkínek szabad járníá,
valláskülönbség nélkül; a bevett valláso-
kat kővető katonákat el kell látni saját
vallású tábori lelkészekkel.

A protestánsok örültek az új törvény,
nek. De a főézdeklődésük mégis általá.,
ban annak a változásnak szólott, amely
az országban míndenkit érintett. A sza.
badságért lelkesedtek. A szabadságnak
örültek! Azt, hogy egyházaik elérték a
rég sóvárgott szabadságot, magától ér.,
tődőnek tartották akkor, amikor mint
emberek szabadok lettek. Maguk átélték,
amit a történelemből tanultak, hogy a
magyar protestánsok vallási szabadsága
attól függ, hogy van.,e általában szabad-
ságuk a magyaroknak. Az állami anyagi
segítség törvénybeli ígérete pedig bizo,
nyára azért volt értékes' a szemükben,
mert a szabadság jegyében kapták; nem
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maradiak, nem reakciósok vállalták ál-
lami feladatul az egyházak szükségeinek
fedezését.

A szabadság szeretete őszinte volt a
magyar protestánsokban. Sok protestáns
kívánta akkor, hogy mondja ki az or.,
szággyűlés az általános lelkiismereti
szabadságát. Legyen a hitfelekezetek
között teljes és tökéletes egyenlőség és
viszonosság; szűnjék meg az uralkodó
és bevett vallások neve és emlékezete. S
nemcsak előbb, hangulatkeltés céljából
hangzott el ez a kívánság. Székács Jó,
zsef, a híres pesti evangé.ikus pap utóbb,
a törvény szentesítése után is azon "me-
rengett", hogy ez volna az igazi. "A leg,
újabb törvényeztkk a va llás dolgában
egyik szüleménye a ránk virradt azon
szabadságnak, melly a lelkiismeretről s
az istentisateletről leoldá a bilincseket.
Elfogadjuk mind az öt paragrafusát, s
ha hálát kíván érte a haza, s még ín.,
kább a menny, melIy a törvényhozók lel.,
keít vezérlé, nem késünk azt megadni
önként, örömest, szívünk teljességéből ..
Van azonban egyetlen egy észrevételünk
ezen törvény ellen s ez az, hogy f'irmája
(=cégére) nincsen, nincs homlokírata .. ,
nincs rövid jelszava, nincs pecsétje ...
Illy homlokíratra gondolok: A magyar
hazában mindenkínek lelkiismereti s' is-
tentiszteleti szabadsága elismertetik s
biztosfttattk. Jőjőn aztán a világbármelly
sarkából bármeI1y felekezet embere, az
azonnal tudni fogjJ, miként olly ország;
ba lépett, meIlynek határain belől mín;
denki hitének. lelkismeretének s Isten,
tiszteletének szabadsága elismerve van."

A magyar protestánsok tehát készek
voltak másokat is részesíteni a nyert
szabadságban. Arra azonban vígyáztak
hogy a sajátjukat el ne vészítsék. A ve-
zetők hamar látták hogy résen kell len,
níők, "amikor a rn:agyar korrnány meg
akarja szerkeszteni a törvényben-Ígért
részletező törvény javaslatot : -rníként va.,
lósul meg az az elv, hogy a bevett vaL
Iásfelekezetek minden egyházi és iskolai
szükségét állami költségek fedezik. A
törvény szerint a rninisztértum meg
fogja hallgatni a vallásfelekezeteket és
azután fogja előterjeszteni a törvény ja-

vaslatot az elvi rendelkezés részletes al,
kalmazásáró). Egyesek is, egyházi testü.,
letek is megegyeztek abban, hogy az ál,
Iam pénzbeli segítségének nem lehet ára
az egyház ön~ormányzata. Az evangéli-
kus egyház továbbra is maga akarja vá,
lasztani tisztviselőit, maga akarja kezeL
ni vagyonát, maga akarja igazgatni ís,
koláít, A római katolikusok felől mutat,
kezott irígység is arra késztette a pro,
testánsokat, hogy becsüljék sokra önkor.,
mányzatuka t. A protestánsok egyházi'
önkormányzata ugyanis irígység tárgya
lett az 1848_.as hangulatban. Sok római
katolíkus kívánta egyházának. hogy
olyan "szabadsága legyen, mint az evan-
gélikus egyháznak és a református egy-
háznak már előbb volt: a hívek résztve_
hetnek az egyházi ügyek intézésében,
választják papjaikat és egyházi elöljá-
róikat, s még inkább irígyelték tőlük
azt, hogy az uralkodó nem avatkozhatík
bele kormányzatukba. .'

Sok jelenség indíthatta volna a pro-
testánsokat arra, hogy minden módon
sürgessék az államtól a költségek ígért
fedezését. Előfordult, hogy a gyülekeze-
tek hívei megtagadták a járandóságot II

lelkésztől azon a címen, hogy hiszen
amúgy is fizeti őtaz állam. A jobbá;
gyok felszabadulása különben is sokfelé
okozott zavart a lelkészek és tanítók
javadalmazásában, Mégsem voltak haj-
landóak az egyhází testületek, hogy fel-
áldozzák eddigi önállóságukat. Ragasz.
kedtak iskoláikhoz. is. Megható olvas;
gatni azokat az írásokat, amelyek bi-
zonyságai az egyházi iskolák iránti sze.
retetnek. Bíztak az akkori kormányban,
tudták, hogy nem akar ártani a vallá-
sos nevelésnek. De azt is tudták, hogy
jöhet majd egy másik korrnány, amely
már rosszindulatú a vallással szemben,
s ha egyszer kiadták kszűkből íntézmé,
nyeiket, vissza nem kaphatják.

A kormány és az egyházak közőtti
tárgyalás végül mégsem az egyházi őn,
kormányzat féltése miatt maradt abba. '
1848 második felére kitűnt, hogy maga
a magyM szabadság forog veszélyben.
Ennek a megmentése vált a Iegfonto-



sabbá, E nélkül hiábavaló az egyház
szükségeínek pontos számbavétele 'és hasz,
talán a felelő 5 magyar kcrrnány jószán;
déka. Fal.felhangzott a kérés a szüksé-
get látó lelkészek ajkán, hogy a kor.,
mány segítsen rajtuk, és a kormány
kész is volt ideiglenes segélyekkel bízo.,
nyítani, högy vállalja, amit a törvény
ígért. De az egyházak vezetői nem aka-
dályozták a magyarság önvédelmi har,
cát a törvényes igény kővetelésével, "Az
alatt, míg a hazát megmentjük, - írta
1848 és 1849 fordulóján, a szabadságharc
egyik nagyon válságos óráj án Székács
József, az ország papja, - mondjunk le
privát (=magán) vagy felekezeti ·igé-
nyeínk sürgetéséröl, hogy csak egy szó;
val se háborgássuk az egyetértést, melly.
re soha nagyobb szükségünk nem volt,
mint most, Tudjuk, hogy vannak igé-
nyei az iskolának, az egyháznak, egy-
más és az állam irányában, sannak
idejében Isten neki: küzdjünk meg majd
és törjÜnk lándzsát sgyőzzön, a' mi
jobb; de most feledjük el víszálkodása.,
ínkat s egyesüljünk míndnyájan, mint
testvérek, a haza megmentésében."

Általában a magyarság' érzéseihez
igazodott a magyar evangélikusság és
reformátusság. Az első hónapokban
ugyanúgy tele volt újítási vággyal és
buzgalommal, mínt az egész magyarság.

Magyarország és Erdély uniója, a
két testvér-ország egyesülése rögtön tár;
sitotta a magyar protestánsokban a gon,
dolatot, hogy itt volna hát az ideje a
protestánsok uniójának, az evangélikus
és a református egyház egyesülésének
is. Hazánkban körülbelül egy félévszázad-
dal korábban {öppent fel ez az eszme,
deo csak olykor sikerült magára vonnia
nagyobb tömegek figyelmét, Most sem
tudta lekötni az emberek érdeklődését.
Hasonlóképpen felcalllant egyesekben- a
reménység sugara, hogy a két testvér ,
ország egyesülését követni fogja a ma-
gyarországi és az erdélyi evangélikus
egyház egyesülése. De ugyancsak gyor,
san eltúnt ez a reménység.

Amennyire a külső események en.,
gedték, tartósabb volt az igyekezet, hogy
ru f3V11ház jogi életét átrendezzék. Azo_
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kat, amelyek az egyház szervezetére,
kormányzatára vonatkoztak akkortájt
éppen így is nevezték: rendezetek.
Eddigelé csupán egyetlenegy olyan zsi-
nata volt a magyarországi evangélikus.,
ságriak, amely joggal nevezhető orszá;
gosnak, de annak a végzéseit nem erö.,
sitette meg a király. Amúgy volt már
valami országos szervezet, tartottak
egyetemes gyűlést, működött az egyete-
mes egyházi és az egyetemes iskolai feL
ügyelő; de megerősített egyházi törvény
nem szólt róluk. Most hát feléledt a
vágy, hogy szabályozzák az egyházkc.,
rületek egyetem éliek az életét. Az elért
szabadság új lehetőséget nyitott az egyes
egyházkerületeknek is, mert hiszen ed,
dig az uralkodó vallás főpapsága fél-
tékenységből nem tűrte a protestáns
"püspökök jogi állásának kibontakozását.
Ez legszembeszökőbben abban nyilvánult
meg, hogy az e!7házkerületek élén álló
papokat nem engedték püspöknek ne-
vezni, a szuperlntendensí. címre szorí,
tották őket. A cím alapjában véve mellé,
kes, kívált ez esetben, mert a szuper,
intendens szó latinul ugyanazt jelenti.
mint az a görög szó, amelyből a püspök
szó származik. Felvigyázót őrködőt, őr-
állót jelent. De a püspöki cím üldözése
együtt járt azzal, hogy az állam kíre.,
kesztette a protestáns püspököket azok;
ból a jogokból amelyeket a római kato-
Iikus -egyház főpapjai élveztek az or-
szágban. Ennél azonhan sokkal ér-de;
kesebb, hogy az egyházkerületeket ma-
gában foglaló egyetemes egyházat nem
lehetett továbbépíteni azon az alapon,
amelyet még a XVIII. század közepe
táján rakt ak le. Bizonyára a legérdeke-
sebb az egyházrendező javaslatok kőzül
az, amely az egyetemes egyház élére az
egyetemes felügyelő mellé főpüspököt
kívánt állítaní. A javaslat elégedetlen
volt a négy egyházkerület arányával is.
Különösen kifogásolta. hogy a bányai
egyházkerület kétszer nagyobb a többi
bármely kerületnél, háromszázezer lélek
tartozik hozzá, -és Besztercebányától
Pancsováíg terjed. Javasolta, legyen öt
egyházkerület: 1. Bányai, 2. Alföldi,
3. Dunamelléki, 4. Dunántúli, 5. Tiszai



egyházkerület. Az egység érdekében
pedig legyen egy egyetemes püspök.
(Nem az egyik egyházkerületi püspök,
hanem külön efS'J egyetemes vagy fő-
püspök.) Egyházi főben kell összponto.,
suinunk. A főpüspök legyen az egyete,
mes testület felelős tisztviselője. Öbenne
esszpontosulna folytonos reformunknak s
ltaladásunknak törekvése és előmenetele,
• volna az országgyűlés papja s vallá,
S08 dolgokban tájékoztatója, ö az egye-
temes gyűlés határozatainak végrohaj.,
tója, Állandó lakhelye legyen az ország
központja, Budapest. (Hivatalosan csak
a ·kiegyezés után egyesült Pest és Buda,
de 1848_ban szivesen nevezték már így
összevontan az ország "fő" .városát.)

Mindez lehet érdekes. Azonban a f~
~elmünkre igazán az méltó, hogy a
Ymgy vívmányok, a rendezni valók, a
tervezgetéssk és az álmok sem feledtet-
ték az ellenállókkal, hogy a legfon.,
tosabb és legsürgősebb az, ami minden,
kinek a dolga. Kötelességteljesítésre in-
tették az embereket. A magyar népet
is próbára tette az Isten, 'amikor az elju,
tett a szabadságra, tud.,e vajjon élni
vele. Szűkség volt az intelemre, hogy
míndenkí becsülje meg a haza megif'jo.,
uását és álljon helyt kötelességében.
"A legjótékonyabb mozgalom is, s ilyen,
nek tartjuk a mostanit is, - ezt írták
egy Békeszózatban Ielkésztársaínkhoz a
márciusi események forró napjaiban az
evangélikus és a református egyház
szellemi vezérei, - valamint magunkat
megragad, úgy a dolgokat tiszta minő-
ségökben felfogni nem biró s a szállongó
hírek szellőjében ingadozó népet még
inkább lázadásba hozza. Lépjünk fel
közöttük, templomban és templomon ld-
vül, mínt a béke és az igazság apostolai,
mínt a Vigasztalás és nyugodalom esz,
közlői." A magasan állók jól látták,
hogy a szabadság mellől nem híányoz;
hatík a türelem, a szeretet, a béke és a
rend, Az evangélikus egyház egyetemes
felügyelője szintén a kötelességekre
hívta fel hítsorsosalt. Kötelességünk
elseje hálát adni az Istennek és azok,
nak, akiknek részük volt az ország új
.l!endjében. Kötelességünk másodika mm,

den polgári osztálynak, minden vallás,
beli felekezetnek, minden nemzetségnek'
a haza szent oltára előtt örök frigyre

. való testvéri kézfogása. "KötelességiL.'Llc
harmadika a dicsően kívívottaknak szi ,
lárdabb gyökereztetése, mert nem mulé;
kony hiú ábrándért, hanem az emberi-
ség legszentebb jogáért küzdöttünk és
győzedelmeskedtünk: a béke, rend és
csend erélyes fenntartása, mert rend és
csend nélkül nincsen szabadság ... "

Amikor aztán arra kényszerült a ma ,
gyar nép, hogy fegyverrel védje magát,
az evangélikus püspökök ez irányban is
tudták, hogy vannak kőtelességeik és
hogy teljesíteniök ~ell8.zokat. Élük0n
jártak azoknak a lelkészeknek. akik ki-
hirdették a szószékről az "országos hon ..
védelmi bízottmány" rendeleteit. Ezért
üldözték vagy börtönözték be őket a sza •.
badságharc leverése után. Sorsuk jelzi
az evangélikus egyház és a magyar nép
sorsának további ősszefonódását. Ez már
nem tartozik ebbe az összefüggésbe, de
említetlenü! . éppen úgy nem maradhat,
mint '<IZ sem, hogy nem lehetett véletlen
(az, hogya 48_as események három' Iő,
alakja, Kossuth, Petőfi és Görgey evan-
gélikus volt.

Nemcsak említenünk kellene a 48-as
prédikációkat, hanem illenék is bősége;
sen. foglalkoznunk velük, De csak sejt-
hetjük, hogyan beszéltek a szószéken a
hazafias evangélikus papok a szabadság
elérésekor, veszélybe jutásakor. az ellen;
séges csapatok pusztító vonulásakor és
a csüggesztő.bíztató hadihírek érkezte-
kor. A prédikációk kéziratai amúgy ls
egykönnyen elvesznek, de az üldözések
idején bizonyára siettek a zaklatott lel,
készek megsemmisíteni 48_as beszédeiket.
Hiszen a szabadságot eltipró uralom a
"fol'radalom" idején tartott egyházi gyű.,
lések jegyzőkönyveinek á megsemmisíté-
sét is elrendelte, csakhogy ne maradjon
emléke se 1848-nak.

Bizonnyal iugyanaz hangzott a ma-
gyar prédikációkban, mint amivel 1848
végén befejezte Székács József az akkor
egyetlen protestáns egyházi folyóirat
utolsó számát. A császár serege már ott
állott Pest határában, a kormány mene;



A szabadságharc szecíálís programmja

kűlt Debrecenbe, ,.A protestáns egyhá,;:
sza.badsúgát csak e nemzet szabadsága
bi.ztosíthatja: ha ki nem vívjuk ect ;
bi.zonyosanr elroeszitjic); amazt is... Ii

1848-nak kettős programmja volt: feL
szabadítani a nemzetet Bécs igája alól
és felszabadítani a nemzet mínden tag;
ját a politikai, társadalmi vagy gazda,
sági megkötöttségek bilincseiből. A rész.,
letkérdésekben nagy különbségek választ,
hatták el K~ssuthot Széchenyitől vagy
13atthyány Lajost Szemere Bertalantól,
de e kettős célkitűzésben mindnyájan
egyek voltak. A bécsi császári udvar
úgy látta, hogy a magyarság képviselői
- országgyűlésen és harctéren - fő-
képpen a nemzeti függetlenség biztosí;
tásáért harcolnak. A távolabbi külföld
inkább társadalmi forradalmárokat lát
bennük. A nagy francia politikus, Thiers
például a szocializrnus úttörőinek nevezi
őket. Ök azonban, Kossuth Js, Deák is,
a többiek is érezték. hogy sem szívük,
ben, sem munkájukban nem választhat-
ják el egymástól ezt a két célt. Kossuth
világosan látja, hogy egyszerre kel! e
kettőt megvalósítanin. Azt írta, hogy a
jobbágyság rendszere Damokles.kardként
függött évszázadokon keresztül oa nem,
zet fölött. A bécsi udvar bármíkor meg;
tehette volna, hogy megszüntetí a job-
bágyságot s ezzel a cselekedettel örökre
magához láncolja a magyar nép millióit,
elfeledteti velük a nemzeti szabadság vá,
gyát, megszerzí bizalrnuka t és szembe,
álJít;a őket a nemzeti függetlenségért
sóh.ajtozó vagy kűzdő nemességgel. Kos.,
suthnak ezt a látását a Mohács utáni
magyar történelem is igazolja. Voltak
ugyan olyan mozgalmak is, melyek ki-
zárólag az emberibb élet bíztesitását
tűzték ki maguk elé, például a Dózsa,
forradalom ; voltak olyanok is, melyek,
nek kízárólag nemzeti jellegük volt:
minden szociális tartalom nélkül, ilyen
olt a Wesselényi.féle fölkelés, de a
agyarság két nagy szabadságharcában,

?l'vinderJwti, Isten, ki nunket szent FU/,
által szaba.dságra hívott, tildja meg nem_
zetiink: szabadsá,qi kiizdelmeit dicsőségeR
diadallal! Amim!" S61goID Jm' Ü.

Rákóczi alatt is, Kossuth alatt is, a nem.
zeti és emberi szabadság eszméje tőké;
letesen összeforrott mind a nemesek"
mind pedig a nem.riemesek szívében.

Bármennyire is együtt jelentkezik
azonban ez a két e~zme 1848 eseményei-
ben és szereplőiben, én most a szabad-
ságharcnak csak azt az egyik lapját sze,
retném megmutatni, melyre a szocíálls
reformok törvényei és tényei irattak fel.

A király 1848 április ll-én szentesL .
tette azokat a törvényeket, melyek tár-
sadalmi szempontból is megvetették a.
modern magyar állam alapját. A IV. tör;
vénycikk az állampolgárok jogait bízto.,
sította. Az országgyűlést népképviseleti
alapra fektette. Meghagyta a választó,
jogot az egész nemességnek, de kiterjesz.!
tette származására való tekintet nélkül
míndazokra, akik városban 300 forint
értékű házat vagy földet, falun neg.iee.
úrbéri telket bírnak, önálló iparosok,
kereskedők, főiskolát végzettek, papok,
tanítók, vagy évi 100 forint jövedelem,
mel biró tökepénzesek. Társadalmi tére.
még gyökeresebb átalakulást rendel el a
törvény. A VIlI. cikk kímondja a köz.,
teherviselés elvét, eltörli a papi tizedet,
megszüntetí a földesuri hatóságot, az
úrbért, a robotot, egyáltalán mindea
jobbágyi kötelezettséget s ezzel a jobbá-
gyok tulajdonába adja az úgynevezett
úrbéri földeket. Klmondja a főldesurak
kártalanírását s ezt "a nemzeti' közba,
csület védpajzsa alá helyezi". A XX.
törvénycikk kimondja a bevett felekeze-
tek tökéletes egyenlőségát s ezzel bizto;
sítja az állampolgárok részére a vallás-
szabadságot. Alig volt olyan katolíkus
főrend vagy püspök, aki a törvény ellen
szavazott volna, pedig ez megszüntette a
katolicizmus uralkodó helyzetét. Különö,
sen érdekes a törvénycikk 3. szakasza ;
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"A felekezetek egyházi és iskolai szük,
ségletei állami költségek által fedeztet.
nek."

Jókai Mór 1849' harcaira néz, mikor
azt mondja : ez a forradalom "csodá'a_
tos forradalom" volt. Mi 1848 törvényei-
re tekintve mondjuk ugyanezt.

Csodálatos, hogy ezek a törvényelc
milyen rövid idő alatt ezűlettek meg. A
rendek alig 23 nap alatt pótolták évszá,
zadok mulasztásan. Volt olyan képviselő
is, aki panaszkodott az éjjelenappal fo-
'lyó, lázas ütemű munka miatt, de a túl-
nyomó többséget valami belső feszültség
hajtotta előre mcgál.ás nélkül. Mi volt
ez? Kossuth fanatizmusa? Lehet. HL
szen ő úgy tudott beszélni, hogy egyik
javaslatát éppen legnagyobb ellenfele,
Nyáry Pál tapsolt a meg és szavazta
meg elsőnek. Valószínűbb azonban, hogy
nemzetük szeretetének tüze égett 1848
magyarjaiban.

Csodálatos az is, ahogyan ezek a
törvények és a törvényekben kihirdetett
szociális reformole megértek a magyar
lelkekben. Az 1825-től 1848_ig terjedő 23
évet magyar reformkorszaknak nevezzük.
Ebben az időben alakul ki a megyegyű-
lések és országgyűlések szónok.ataíban,
a sajtóban és a közvéleményben az új,
igazságosabb társadalmi rend képe. Az
egyik országgyülési vitában elhangzott
ez a megrázó moridat: "A magyar job,
bágyság beólmozott koporsóba zárt leL
kek millióiból áll." Kemény Zsigmond
ezt írja: "Mint a bölényeknek, úgy kell
kípusztulníok a .régí, zordon törvények-
nek." ;,Rabszolga kényszermunkával le-
het piramisokat építeni, de' nemzetet
naggyá és vagyoncssá tenni - soha!" -
hirdeti Kossuth, 1847 .ben összefognak a
legjobbak és kiadnak egy közös Ellen,
zékí Nyilatkozatot s Ebben már kíütköz,
nek az 1848-as törvények kőrvonalai, A
reformok sürgetői nemcsak terveket aL
kottak ebben az időben, hanem eredmé,
nyeket is elértek. Kíharcolták azt, hogy
a jobbágyok saját birtokot vásárolhat,
tak és pénzen megválthatták magukat a
jobbágysors terhei, az úgynevezett úr-
béri szolgáltatások alól. Sok falu és vá,
ros felszabadította magát már 1848

előtt. Szentes 1836_ban örökre kiegys.,
zett a földesúrral, Károlyi gróffal,
1,360.000 forintban. 'Voltak szép szám-
mar olyan földesurak is, akik elengedték
a váltságot •. vagy csak jelképes összegek
megfizetését kértek.

Érdemes arra is rámutatni, hegy az
1848_as magyar reformok minden. kény_
szer és e1'őszak nélkül ezűlettek meg,
Lángolt egész Európa. Amerre a sza.,
badság szellője eljutott, Olaszországban,
Franciaországban is, véres osztá'yhar,
cok dúltak az elnyomók és elnyomottak
között, Nálunk az' "elnyomók" osztálya,
a magyar nemesség önként mondott le
azokról a' kíváttságokről, melyeket a.
Werbőczí..féls törvénykönyv biztosított
néki. Sőt maga a nemesség harcolt azért,
hogy a maga jogait és szabadságát a
magyar társadalom minden rétegére ki,
terjeszthesse. Az egyház és a papság
minden kártérítés nélkül mondott le az
úrbéri földekről és a papi tizedrő1. Ami-
kor pedig 1848 decemberében, a pesti
országgyűlés utolsó heteiben Kossuth
elővétette a földesurak kártalanításának
kérdését, hogyeloszlassa a tömegesen
harcbavonuló nemesség anyagi gondjait.
Deák felszólalt. "Igaz, inség, nyomorú-
ság vár rátok, de látjátok az ország
mostani állapotában ilyen dolgokról ala;
posan tanácskozní lehetetlen. Ne piszkoL
juk be a história lapját azzal hogy most
olyan tárgy at veszünk elő, mely a kép.,
viselőket különösen érdekli, mert valami
bántó van abban, ha most a zsebünkről
tanácskozunk." A kérdést le is vették a
napirendről elintézetlenül. A nemesség-
nek ez a nagylelkűsége, mellyeI saját
anyagi érdekei ellenére szavazta meg a
jobbágyfelszabadítási törvényeket és na,
polta el bizonytalan Időre még a kárta,
lanítást is, nem maradt titokban a volt
jobbágyok előtt, Igy történhetett meg az,
hogy az egész magyarság egy ember.,
ként harcolta végig a szabadságharcot,
1848 volt az első lépés minden jó és hű
magyar álma: az egységes, osztálytalan
magyarság felé,

Végül, azt is meg kell jégyeznünk,
hogy ezek a gyökeres szocmlis reformok
minden különösebb zökkenö nélkül "alá.



sultak meg. Csak egészen szórványosan
került sor rendzavarásra. Orosházán és
Mezőberényben Oláh István, aki "histó-
riás füzeteket" árusított ponyván, a ki-
rály és Kossuth nevével arra lázította a
népet, hogy ne elégedjék meg az úrbéri
földekkel. hanem a bérben bírt urasági
nagybirtokot is foglalja el. Selmecen a
hányavidék munkásait lázították fel
ugyancsak földosztó jelszavakkal. de eb;
ben' már a nemzetiségi kérdés is SZer2-

pet játszott, mert ezek a bányászok cse,
hek voltak. Ezek a szórványos nyugta,
lankodások eltörpültek ama békés, sőt
örvendező megnyugvás mellett, meIlyel a
nemesség zöme lemondott a jobbágy..tel.
kek tulajdonjogáról, s a hálás szeretet
mellett, ahogyan a magyar jobbágyok a
szabadságot, a jogokat és a földet fogad,
ták, (Hangsúlyozom: rrw,gyar [obbá:
gyokr6l van SZÓi mert az erdélyi román,
ság és a déli végek szerbjei a bécsi kor.,
mány ügynökeinek nemzetiségi és szocí,
ális izgatására rendkívül véres tömeg,
mészárlásokat rendeztek a magyar kas-
télyok és falvak lakói között.) Szavak,
ban is, könnyekben is megnyilvánult ez
a szeretet, de megnyilvánult elsősorban
abban a lelkes munkában, ahogyan a
szabad nemzet szabad tagjai hozzáláttak
a tulajdonukká vált föld megművelésé,
hez. Felsőlövő lelkésze azt állapította
meg, hogy a felszabadult jobbágyok kő;
zött kocsmázás, fényűzés, esztelen költe,
kezésű keresztelők és halotti torok meg.,
szüntek, a kocsma árendája csökkent, a
közlegelő felosztatott, minden zug és sa,
rok megműveltetett, - ahol' lehet, írta;
nak, fájuk:at eladják, terjed a nyári is-
tállózás és trágyázás, mindent megbe;
esülnek, mert tudják, hogy az ő tulajdo,
nuk: sőt már reálískola vagy tanító,
képző felállítására is gondol a község,
oly gyorsan követi nyomon a szabad
birtokot a kulturális emelkedés vágya.

A magyar szabadságharcnak ezt a
sok csodálatos vonását bizonyára az ma-
gyarázza, hogy vezetők is, nép is, ne;
mesek is, jobbágyok is tudatában vol-
lak Isten előtti felelősségüknek. Néhány
radikális ifjú hírdetett .ugyan valamilyen
ködös atheizmust,' üres jelszavakban
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megnyilvánuló istentelenséget, de a fe-
lelős vezetők s a létéért küzdő nép a
hitből merített erőt. Már az a jóval
1848 előtt keletkezett törvény, mely
megszüntette a Dózsa.forradalom után
hozerr büntető rcndelkezéseket, kimondja,
hogy a jobbágyot nem szabad einyornni
azért, mert ez ellenkezik a nemzet egye-
temes 'érdekéveI, de azért sem, mert az
elnyomottak kiáltása felszáll Istenhez.
N ag-fon megrázó Kossuth bizonyságté,
tele: "A márciusi napok nem ernber
míve. Az örökkévaló Istené. Nekem csak
annyi mívem volt benne, hogy határo-
zottan megragadám az események fona.,
lát." S ha elvesztették is a csatát, ha
szétszórt tztemeík beborították is a vé_
res mezőt, akkor is érdemes megemlékaz.,
nünk a Felső-Tiszavidék parasztjairól,
akik templomi .keresztj eik alatt mentek
harcolni Paskievícs nagyherceg orosz
hadai ellen.

Tudjuk a nemzar végül ~is elbukott.
Vjlagos után az orosz fővezér megüzente
a cárnak: "Magyarország felséged lábai
előtt hever." Haynau osztrák fővezér eL
kezdte a vérengzést. Az ország fűggat;
lensége elveszett. A szoctálís reformokat,
az 1848_as törvényeket eltörölték. A véres
elnyomás idején Bismarck így ír felesé- I

.géne__k: "A világi fe1sőbbségek büntetni
s nem megbocsátani tartoznak. Semmi
részvétet nem érzek Batthyány családja
iránt." Az orosz cár formálisan tiltako.,
zik ugyana tábornokok és katonatisztok
tömeges kivégzése ellen, de titkos levéL
ben megírja a császárnak, hogy ő egye,
dül ahhoz ragaszkodik: Görgey marad-
jon életben, a többiekre nézve szabad
kezet enged a bosszúnak. Anglia hűvös,
Északamerika keményhangú ultimátumot
intéz Bécshez. dc minden eredmény néL
kül, A szegény, letiport Magyarország,
gal valójában senki más nem törődött,
csak egyedül Isten.' Multban és jövőben,
békés reformok útján és véres háborúk
ösvényén egyedül ö a mi oltalmunk és
menedékünk.

Keken András dr.
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Az 1848-as d'orradalO'll1 Magyaror-
szágon nem .vol t elszigetelt jelenség. Csa-
takiáltássá vált Eu rópa. "Le a zsarno-
kok.k al!" Franciaország!ban egylovas ko-
csin rnene.külta kir ály, Berlinben áldo-
zatainak kuporsól előtt Ihallja a. nép
üvöltését: "Koronás gyilkos, le a. .kalap-
palI"

A véres .francia, lengyel, olasz, német
stb. forradal:mak!kal szemben, a mi 1848

.március 15-i forr adalmu nk vértelen volt,
mint a protestáns Svájc 1848-as forra-
da1ma, s kezdetben úgy látszott, ihogy
az is marad. Mintha valamit megérez-
tiinlk volna a Szeritlélek szabadságának
szelleméből. Nem a protestáns vezetökön
múlott, .hogy ikülső körülményeij tekint-
ve, a 42-as fejlődés nem illeszkedett bele
Bocskay, Bethlen és Rálkóczi szabadság-
harcának vonalába, akik jMormán üt-
közet nélkül vívták ki nagy sikerei-ket.
Belsőleg azonban, a véres. események
bekövettkezése után is igyekezett minden
igaz evangélikus az erdélyi fejedelmek
imádkozó irányáJhoz tartani magát. Amint
ez az irányzat megbukott, a szabadság-
harc is elveszett.

Mire vértelen forradalmunk diadal-
maskodott, Eur ópa véres forradalmait
már vérbefojtottá.k. ,A szabadság alapján
állottunk s a diadalmas zsarnokság el-
len egyedül marad tunik. - Mikor a bécsi
és prágai lorradalmalkat leverő Windisoh-
grátz tábor nokot szabadságharcunk le-
ver ésér e küldték, történelmi erővel sirt
fel Petőfi dala:

"A Kárpátoktél le, az Al-Dtuiálq
Egy bősz üvöltés, egy vad zivatar.
Szétsz6rt hajával, véres homlokával
Áll a viharban maga a magyar."

Egyedül maradtunk, megsebezték nem-
zeti becsületűnket. A császári udvar le-
mondatta V. Ferdinándot, nnert ennek
kezét .kötötte a magyaroknak tett eskü.
Hithű katolikus voltukkal ihem: egve, bio
zonyára nem gondoltak arra, hogy a
féthülye Ferdinándot félre lehet állftani,

Ö.v6delmi harcunk Ivanl.éUkus szemmel
(Európa egykorú történetének tükrében)

"Alhol az Úrnak lehk e, olt a szabad-
ság." OA Lélek sebesen zúgó sz élnek zú-
gásával jön, s a szabadságot /hozza ma-
gával. 1848 !körül a protestáns nyugat
ezt már megértette és míg Éur ópa többi
része még szolgaságban sínylődött, a
protestáns nyugaton már a szabadság
szele fuj-dogált. - Ez segítette szágulda-
ni a skandinávokna.k 184-8 kör ül kifej-
lődö íhatalnnas kereskedelmi :flottáját. Ez
feszítette a szabadelvű .miniszterelnök
Palmers!on alat! Nagy-Britannia vitor-
láit s diadalanasan lengette világIhata-
iomr a jutott népéneik- lobogóját.

Ez alatt a z·á5zló alatt, ,jsteruf~lő pro-
testáns nemzet menetelt. A nagy angol
missz ion ár ius Livingstone Dávid már
1848-:ban Afrikában volt, hogy mint a
négeres ezreinek Ielk i felszslbadltója bi-
zonyítsa be a világnak: "Alhol az Úrnak
lelke, ott a szabadság". ~ Az Egyesült
Államokban Lincoln Ahrruhám imádkozó

élete már magában hordozta az 18tJ3-ban
bekövetkező diadalmas jövőt, minden
rabszolga felszabadítását. ....!.. Az indonéz
gyar:matain is szabadságot teremtő, vi-
r ágrnezővé vált Hollandia is 184-8-ban
már régen kiheverte "Tongyos" csapatai-
.val !kivívot! sz a'badságftarcának lkábula-
tát. A történelern nem csak partokat
vájó, de építő Ti'hara diadalmasan éne-
k efh ette:

"Már gördü[ök. Bilincseim
a pillálcról el ci doaom,

A utulrétek virágszagát
a terujerekre hordozom." (Aprily)

Németországiban s a. katolikus és gö-
rögkeleti Európában a szolgaság volt az
élet alaplhan.gja. Németországon és Olasz-
országon, mint két lekötözött és földön
fetrengő óriáson törpe f'ejedelsnecskék tán-
coltak. Ausztria-Magyarország és Orosz-
ország nyakát a császár és a CM "ke-
gyelmes lábai" lovagoltá'k. Fr anclaország
saját vérével táplálta forrongó fiait,
mint a pelikán.



még esetleg ,a' magyar alkotmáayt is, -
de Istent, -akire a tehetetlea öreg csá-
szár felesküdött. - sOlhal

Egyedül maradtunk. Isten megkerü-
lésével, sokszoros IJúlerÓ'Vel, öt felől tá-
madtak reánk! Szabadságunk és életünk,
forgott kockán, Mindikettőt Isten adja.
Csak neki van joga elvenni. Ez adta
meg önvédelmi Iharc:unknak Isten előtt
is .helytálló jogos, alapját.

A nagyobbrészt római .kalolikusokból
-álló mér sékelt reformpárt, a Széchenyi,
Vörösmarty, Deák politikai vonal, még
egy utolsó kísérletet tett a kíbékülésre.

Küldöttségüknek (Ma-jlátlh, Deák,
Loncvics püspök) gogosen vágta oda
Windisohgr atz: "Lázadókkal nem alku-
Iszun.k."

A szabadságharcban rninden magyar,
felekezeti különbség nélkül vállvetve
har-colt. Még,isérd,ekes, ,lhogy legfonto-
sabb pontokon' evangélikus kézben volt
a vezetés. Belpoliti.kánkban Kossuth, a
harctéren Görgey, a propaganda terén'
a legnagyobb sz abadságíharci u:jságunk
szerkesztője Bajza József, a külpolitiká-
ban angliai követümk, Pulszky Ferenc
kezén volt az irányító hatalom. (,.... nagy
hatalmak kőzölt Európában akkor még
csaik An.~1i-a á~1t demokratikus alapo-
kon.)

A kápolna! ü!.közet elveszett! Kossuth
a csatatéren alázatosan ,borult le Isten
elé. Vele .harcolt, áldozott és imádlkozott
az egész nemzet. Ezalatt a győztes Win-
dischgrűtztöl ment :haza a hencegő üze-
net: "Felség! Magyarország felsiged lálba
előtt hever,"

"Isten a !kevélyeknek ellene áll." , A
kocka megfordult. ,Az evangélikus Görgey
adi,csőséges tavaszi :had'járatban ripi-
tyomra verte Windisohgrütz hadait és
az egész országot Ielszabadította, A siker,
talán még az erdélyi fejedelmek szabad-
ságlharcánál is fényesebb volt. Ezeik mö-
gött a 'gazdag Erdély állott s milyen
szegényes volt -a honvédele Ielszerelése!
Mintha Hollandia .Jcoldús" csapatának
szabadságharca elevenedett volna újra fel.

Mi lett aztán mégis végső 'TereségtÜnlk
oka? Nem Mi.klós cár és 'az orosz bad!!,!k
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beavatkozása. Ezek' csak eszközök vet-
tak Isten kezében. Vereségünk belső oka
az 'Tolt Ihogy a szabadságharc Tezérei
nem Istennek adtatk ihálát eo gyŐzelemért,
hanem a saját dicsőségüket keresn, hiú-
ságukban egymással torzsalkodta'k. "Lá-
tom, !hogy Magyarország ügye tönkre-
megy, de nem lcülallenség, hanem bel-
viszályok következtében," :mondta
Damjanich tábornok. Igaza volt. "Min-
den ország, amely önmagával megha-
sonlík, elvész."

A "Szentszövetség", ez a vallásos
mázzal bekent, de a népek szaba dságá-
nak elnyomás ára 'keletkezett bűnszövet-
kezet, kötelezte a cárt, hogy a nnegver t
osztrákok segítségére siessen, - Miért
nem kértük mi is a demokratikus hatal-
mak támogatását? Pulszíky meg is tett
mindent Angliában. Palmerston a cár nál

'tiltakozott, Carming lord a törö'kországi
nagykövet Ihálborút követelt a magyarok
megmentéséért, - dc mire a távoli se'
gítség megérkezett volna, a közeli végzet
betelt. A Ihátvédet ,képező 31 éves Leinin-
gen tábornok sok magyar életét men-
tette meg, - Világosnál mégis lebukott
a szabadság zászlaja .

A -vezetők egy része külföldre mene-
\kült. Az evangélikus Ba:jza, szÍ'The_u-
kolóan irja le a Ihazafiak búcsúját.

"Bércről visszanéz a vándor.
Vígan int kies hazája,
Olt mosolyg a róna táj:
De amesue távozó nak
Szíve vérzik, szive fáj."

A fiatal evangélikus Leiningen tá-
bornok' másokat megmentett, magát nem
tudta megmenteni. ,Az itthonmaradt ve-
zetőket a nagyhatalmak, s maga a győz-
tes Oroszország sem mentette meg
Ausztria vérelbéne.k Háynaunak bosseújá-
tól, Kerékgyártó János iköz!i "IKossutJh"
kőnyvében az angol miniszterelnöknek,
Palmerstonnak, a kívégzések !hirére, az
osztrák követhez írt levelét: "Az osztrá-
kok valóban a legszörnyűbb vadállatok
míndazok \között, akiket valaha is ér-
demtelenül civilizált ernber néven nevez-
tek. Kegyetlenkedéseik csak az afrikai
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.és ihajti-í négerek eljárbálhoz íhasonla-
tosak."

A zsarno.kságd'elett még gyözelmében
is ítélt a történelem. A történelem, amely

önvédelmi harcunkori keresztül is tanít
bennünket. A szabadság győzelmének
előfeltétele a mun.k a és imádság. Mert:
"Alhol az Úrnak lelke, ott a szabadság."

Krónikús.

Evangélikus vezérférfBak --.
a szabadságharc ban

Kossuth Lajos

Csak szívbemártott tollal lehet írni
róla. Könnymámoros lesz a szemünk és
muzsikál a vérünk, ha reá gondolunk.
Aroképét 011 láthatjuk ősi házainkban s
az édes anyá nk a dajkanótával együtt rin-
gatta szívünkbe a nevét.

Költemények ezre, dalok szárnyalása,
utcanevek felkiáltó mementója, szobrok
eszmévé gyúrt érce és márványa zengi
nevét és mínél messzebb rohan életkorá-
tól a történelem véres szekere, anná) ma-
gasztosabban néz reá vissza tekintetünk,
mint a vándor az égb emered t hegy-
óriásra,

Mert Kossuth Lajos az örök magyar.
Élete, verítéke, imádsága és átokzendülése
az örök magyar szív jajját, harcát, re-
ménységét és esettségét foglalla halhatat-
lan élethivatásba. Kossuth a magyar sors-
közösség szobra, mindig van rnondaní-
valója és ' zengése, mínt a mondabeli Mem-
non-szobornak: akár' reánk süt a nap,
akár vihar paskol bennünket,

Kossuth nevezte el Széchenyit a legna-
gyobb magyarnak s mi nem tépjük le ezt
a babért Széchenyi borult homlokáról:
Kossuth Lajos kedvéért ... , hogy néki a
mi szívünkben mindig igaza legyen. De
a világ szemében Kossuth Lajos a legna-
gyobb magyar. I

A legismertebb magyar is, mert meg-
fordult az akkor ismert egész világon és
akik látták, hallották, azoknak, szemében
feledhetetlenné szépül! s szellemének el-
lenállhatatlan fensége ráeszrnéltettj, a vi-
lágot az ismeretlen magyar népre, Ko s-
suth Lajos népére. Mikor Masaryk, a nagy
cseh fanatikus elindul amerikai útjára
1918-ban, hogy politikai agitációval me-g-
teremtse a csehszlovák államalapítás po-
litikal légkörét, akkor mindenhol szembe-
találja magát Kossuth Lajos halhatatlan
emlékével s ha a politikusokat meggyőzi
is, az amerikai nép előtt úgy áll Kossuth
Lajos, mint a szabadság európai Lincoln
Abrahámja.

Kossuth a leghívebb magyar, akit a le-
verés sem tipor Ie, akinek idegeit nemi
zsibbasztja öngyilkos tétovaság, hanem 92
éves korában is, utolsó szívveréséig. dol-
gozik népéért. Nem Hübele Balázs-féle
magyar, nem kapaszkodó politikus. nem
úri-passzióbóJ honatya, mint oly sokan,
hanem Isten kezéből kikérült műremek,
kinek mínden emberi vonása, erénye és
hibája, szemlélete és álma. multhanézése
68 jövőkeresése egy az örök és igaz ma-
gyaesággal,

Zarek Oltó, a késői osztrák életrajzk u-
tatójaés regényfrója észre sem vesai,
hogy munkája közben beleszeret ebbe a
szellernóriásba. Azt mondja Kossuthról:
Egy nép szerelme. A magyar nép még
ennél is magasztosabb hitvallást tett róla
és úgy hívja: Kossuth apánk. Nemes em-
ber. de a nép mondja ez·t róla. Ennél
szebb szebrot még nem emelt a világon
egy nép sem gyermekének, amikor azt
apjának keresztelte,



RÖVID ÉLETRAJZA.
lCog'~ulh életrajza nemzetnevelő tan-

könyv minden magyar előtl. Gyászmagyar
az, aki nem tanulja meg, ki vol! és mit
cselekedett. Róla beszélní és r61~ tanulni
sohasem unalmas és sohasem' tudhatunk
róla eleget. '

Zemplén megyében, Monokon született
1802 szepternber 2. napján. Édesapja ud-
var di és kossuti Kossuth László volt, jó-
szágkormányzó, kissé elszegényedett ne-o
mesember. Édesanyja sz epességí n émet ne-
vet hord: tirlingi W éber Karolina, kinek
őse ,az eperjesi vértőrvényszék áldozatát
hozta hitéért. '

A Ko~suth-család lt;grégebhen kimutat-
ható őse, Gyula az idegen. nérnet hódítás
~J,]en lázadó erdélyi vezér, kinek álnok
elpusztítása fekete vádként nehezedik min-
dig a magyar hittérítés véres útjára. Er-
délyből felkerült a család Turócz várme-
gyébe, mert IV. Béla 1263-ban már új
adomány-levelet ád a régi nemesi család-
nak. Kossuthot a tállyai evangélikus
templomban lj:eresztelték meg. A jogi pá-
lyához vonzódott és hamarosan híres
ügyvéd Iett. A nemzet közvéleménye ak-
kor eszmélt reá először, amikor megje-

. lent az 1825-27-i .országgyűlésan. Önálló
és propagatív egyénisége akkor szólt az
t!gész nemzethez, .mikor 1832-ben meg-
kezdte az Országgyűlési Turlós itásokaé
szerkesztení és 'azokat másolásban te.r.:
jesz!eni. Ezzel, mintegy azt akarta. hogy,
az egész nemzet szeme, füle éS szíve ott
legyen, ahol sorsáról döntenek. Az egész
ország égelt s lobogó kfváncsisággal ol-
vasta a nemzeti eszme és önálló, szabad
élet vágyát ezekből a tudósításokból. Az
lsten kezébe adta Kossnth Lajosnak a
tárogatót és ennek sikongására újra életre

. mozdult. Az osztrák politika nem jó szem-
mel nézte ezt .és Kossuthot ,1836-ban bör-
tönbe záratta. Kossuth a börtönben képzi
magát. Elhivatottságának önkéntelen .tu-
data hajtja é~ megtanul tökéletesen ango-
lul. Az 184o-ben tartott országgyülés ke-
mény hangon követelte börtönből való ki-
szabadulását és 'ennek' meg i-s let! az
eredménye. A martfrok láthatatlan koszo-
rúját, az oszméért szenvedést hordott
hő'st látja már benne mindenkl, amikor
1840-ben átveszi a Pesti Hirlap SÚ~~,l{p,Z-
tését, A nemzeti ébredés már megtalálita
benne ébresztő ié! és vezérét, Tollának és
az emberi szónak olyan hős» lett..' hogy
neve, szavn és sorai egyet jelentettek a
nemzeti öntudat tisztább lélekzetével. Ezt
a Mlekzetet megint a börtön levegőjébe

o
akarta fojtani a zsarnok német szellem é&
1844-ben ismét rabságba hurcolják.

Kossulh börtönben sinylődött, de .szel-
lemének, szabadságvágyának ereje annál
jobban növekedeH a magyarság szívében.
Pest vármegye az 1847-i országgyűlésre
megválasztolta követének és szavát tollát
elnémítani, összetörni többé nem l~heteU.
Ha 1848-ra, gondojunk. akkor a "Talpra
magyar" z,engése mellett ott halljuk a
kíegyenesített kaszák harci pengését és a
szabadságharc hőse Kossuth Lajosban di-
csőül meg és válik magyar történelernmé:
ennek a harcnak minden áldásával és át-
kával, dicsőségével és vereségével együtt.
- 1894 március 20-án halt meg. A földi
embernek kijáró legnagyobb' magyar te-
metéssel búcsúzott földi porhűvelyétöl az
egész nemzet s a szabadságszerető embe-
riség. Az igazak emlékez,ete áldott!

KOSSUTH A SZABA.DSACHARCBAN.
Március 15-nek legnagyobb vívmánya a

jobbágyság f'elszaba dítása mellett az első
magyar felelős rninisztérinm volt. Ko s-
suthot pénzügyminiszternek választották
meg. Igen kevesen veszik észre, hogy
Kossuth míndenben az építés embere volt:
A magyar' ipart és kereskedelmet Kossuth
indította el. A magyar lányok és asszo-
nyok hazafiás kőtelessége lett, hogy ne a
külföldi áruért adják a pénzt, hanem tá-
mogassák a magyar Ipart. A magyar tánc
és nemzeti viselet életre-keltése velej árt li
gondola t .megszületésével.

A békés építés helyett az osztrák ár-
mánykodás ránkszabadította a pokolt, A
fellázított nemzetiségek az önvédelem jo-
gát és k ötelességéí kényszerítették a nem-
zetre. Széchenyi mélyreha tó nemzetépifése
épúgy elindí/otta d lavinát, de 91]ökérte-
lenebb népi l'elke félreállt .ennek : szörnyü-
ségétől, Kossufh elébe állt a végzetnek" é",
a szabadságharc bukásában is élet}ng'ot
dobolt a világtörténelem felszínére. Leg-
nagyobb szórioki diadalát a híres meg-
a iárrlási beszédével aratta, amikor meg-
támadott nemzetünk védelmére 200.000
katonát kért. A magyar néplélek ösztönö-
sen megérezte, hogy politikai úton sza-
badságát rníndig elgáncsolja áz évszáza-
dos nérriet önkény és a ,mo'st vagy
soha" elszántságával védte él~tét é~ i:ia·
badságát.

Kossuth nem tőreksdett hatalomra és
nem akart nemzett király lenni. Evangéli-
kus vallása és osztrák gvúlölet" "'Hr ak-
kor sem tetszett a klerikális, svábból ved-
lett magyaroknak. amikor a népjogokéri



küzdött, De mégsem a magyar nemzet
mondta ki az első és döntő szót, hanem
a császá:ri rendelet először eltőrőlte Bécs-
ben Magyarország állami~ágát és Csak
azután feleLt Debrecenben, a református
nagytemplomban tartott gyűlés és a Habs-
burg család trónfosztását itt mondta ki.
Ekkor lett Kossuth Lajos ~agyaroil'szág
kormányzója, Az é.lrui kezdő s mindjárt
élet-halálharcra kényszerített nemzet sza-
badságharcára sok sötét foltot szeretnek
kenegetni a nérriet viszketegségben gyó-
gyíthatatlanul szenvelgő történetírók. Egy
bizonyos: kis nemzet nagyobb hősiessé-
get nem mutatott még, mint a magyarság
mutatott a szabadságharcban. Görgey és
Kossuth megnemértését is szeretik szeny-
nyesként szel.lőztetni, pedig az ilyen had-
vezér és konmányzó eHentHe,ket éppúgy
megtaláljuk a Hitler-Brausehich és a
Churchill-Morstgomery ellentétben, mint
bárhol a világon. A rninden. magyar szen-
tet benyálazó és mindig felfelé köpködő,
átértékelt történelemírás talán még azt. is
várta volna Kossuthtól és a szabadság-
harctól, hogy Ausztriát és a cári Orosz-
országot egyedül győzze Je. Ha tisztán
akarunk látni, akkor 'Aradbfln és Vilá-
goshan is észre kell Tennünk a nemzet
.nagyságát és Kossuth Lajos történelmi hi-
vatását.

Petőfi, a nagy üstőkös kihúnyhatott a
segesvárt csatatéren, mert már akkor hal-
hatatlaruságV1édte, de' Kossuth nem bal-
zsamozhatta bele magát még Világosuál
a hősi halál megszépítö glóriájába, nnert
ennek a népnek sebeit és meggyalázását
személyében, szavában, tolláhan szent stig-
maként kellett végíghurcolnia ezen a nagy
világon keresztül. Az "élni-akaró" nem-
zetért lciizdeni Széchenyi is tudott senki-
nél sem rnéltatlanabbul, de a letíportság
gyalázata megbomlasztotta elméjét s egy
pisztolygolyóval dörögte bele a világba
nemzetéért való életáldozatát, Kossuth
Lajos utolsó szaváig Jerikó falának kono'k
trO'mhitása volt s a vi'lág legalább 'meg-
haJ,otta gyaláztatásunkat.

KOSSUTH A SZÁ.MtJZETÉSBEN
Összeroppant korok, összetört emberei

közül emelkedifk ki 'legjobban a megszál-
lottak nagysága. A bátor beleveti magát
az elsüílyedt világ mélyébe, a hős oda-
dobja testét 'a végzet elé, a megszállottak
Lelke felemelkedik a romokons új testek-
ben új életet csihol.

Kcssuth a vi'l:ig vándora leszs magá-
ban és magával viszi egy nép SOT'S.átés

reményét. Ar- elvesztett ba.r~t llleJgswat-
ja, de nem adja fel hanem újra kezdi .. ,
ahogy lehet! És ez a magyar életbivatást
Es ebben a szolgálatham nyilvánul me:
az "evangélikus" 'Ielki!ég Kossuthban éli
így lesz po litikájából: k.egyelmet, nemzeti.
evangéliumot, megbocsátást és új életet
reménylő <hit.

Nem gyűlölködik és nem átkozódik.
Azoknak a behódolt osztrák- és muszka-
vezető magyaroknak azt rnondja: "Ami
azokat az elámít ott néptömeg/!ket illeti,
kiknek körében amolyan sátánok és [ú-
riák akadnak, én hallgatást parancsolva
érzelmeimnek . .. számkivetéum keservei
közt 'is ezt kiáltom feléjük: "Bocsáss meg
nekik Atyám, mert nem tudták, mit cse-
lekszenek!"

Nem veszti el hitét ll. gondviselő Is-
tenben'.

Azt rnondjajaz angoloknak: "Gyarló
halandók, aminők vag!Junk, mi néha zú-
golódunk annak a láthatatlan ooiaminek
látogatásai alatt, amit a keresztény gond-
viselésnek nevez! Nem inindennapi ön-
megtagadásra van ,&zükségünk, hogy ui-
gaszt meritliessűnk a, gondolatból, misze-
rint ama törvénye]c 'végrehajtásánál, me-
lyek az emberiség rendeltetését kormá-
mjozzák; a történelem folyama néba ir-
gdlam nélkül végig.öpör egy nemzedéken,
hegy szertetőrt romjainak para a talait
maradandó eredménqekre előkészfthesse."

A büntető Istenben bírlk, amikor így
szól Ausztria ellen: '"Isten, keresztérniek
Istene, büntesd a hits:ug6.t!"

Nem ismeri el, hogy forradalmár ~olt.
"Nem volt köztünk egy ember sem ...

. ki az an'yagyi/kosság e gondolatától oisz-
sza ne borzadt volna, És én... felemelt
fővel l!ívom ki Isten és emberek ítéletét,
hogy ki volt a felforgató [orradolmárs
Ausztria-e, aki minden legkisebb kihiirás,
minden ok nélkül, pusztán hatalmi nagrr-
ravágyásból mindeni, ami jog, mindent,
amittele embereknél szentnet: kell lennie,
ily hallatlan perjidiáool; ily borzasztó
eszközök1ce1 megtám;adott, - vagy pedig
mi, akik mint becsületes emberekhez s
hazafiakhoz illik, férfiasan oédtűk: a meg-
gyi/ko/fatás ellen hazánkat, mely nekünk



édes(lllyfin1c!1 lllten legyen bíró közöl-
tiinkl"

Bíbtiaszemléletbe merült fájdalommal
muíatja tépett szíTét a világ nagy nem-
zelei előtt.

,;Ffizony-bizony 1fl(H}dom: ha' valaha
volt nép, meli; elmondhatta, árpa nem-
zetem elmondhat]a a Próféta-siralmának
tu.n sMlvait:' Tekintsétek meg ~S lássá-
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tok, ha vagyo,n-é olyan bánat, tnitü az
én bánatom!"

Nyilt szavakkal égeti rá Ausztriára az
igazságot, hogya-szabadságnak, a vallás-
szabadságnak, az evangélium ügyének
mindíg fegyveres ellensége és írtója volt,

"És miuű irtózatot gerjesztő lapokat
foglal ez iosztnik-ház az emberiség kűz-
delmeinek történetébenl Csak maga az

Kossuü: _igazoló lellele egy evangélikus magyar száza-dosnak. Nevét a család kivén-
ságára nem közölhetjük.
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tegy 11. Ferdinánd alatt tízmillió ember
esett áldozatul azo", uralkodási maximá-
nak, hogy: JOIbb egy sivatag jpuszta, mint
olyan ország,me.Jynek lakosai heretiku-
sok. "(Eretnekek) Megdöbbentő erővel
idézi a másik szabadság hősnek, a kato-
Iikus II. Rákóczi Ferencnek híres mon-
dását: "MagyarOJ'szág egyhangúlag visz-
azaóhajtotta a török uralom napjait, mert
• Habsburgok a magyar nemzetnek 8Ó-

bajokon és könnyeken kívül egyebet nem
'hagytak." .

.,' . : mert a török nem bántotta sem
41lkolmányundwt, sem intézményeinket
.•em nemzetiségünket, az nem törekedett
41 magyart törökösiteni, tnint Auszlfi.a
n~etesítelni. ra Lelkiismereti szabadsága!
pedig török oltalom alatt vert gyökeret,
míg a "keresztény" Ausztria a Castaldók,
Básiák, Strosoidok, sa magát Attilának,
a I(l.'ugyurok Isten-osforának címező Ca-
rai]« által oly irtózatos lapokat (rt be
il tiirténelembe, melunek párja nincs!"

Kossuth Lajos, az evangélikus ember,
jól ismeri az egyháztöfténelrnet, Egy he-
lyen idézi" Lipótnak jelszavát. Magyar-
-országot először rabbá, azután koldússá,
'f'égül kato'likussá fogom tenni!

Tudja azonban, hogy a magyar em-
bernek nincs vérében akkor <sem a val-
láso~ gyűlölködés, ha katolíkus és csak
idegenek azok, akik bennünket egymás
Iorkának ugratnak

"Magyarország ma egészen ozon hely-
..ut ben van, melyben a vastagajkúnak ne-
vezett 1. Leopold alatt volt, kinek nevére
4U eperjesi mészárlás véres emléke örök
<átkot' kiált. Ott vagyunk, ahol akkor vol-
tunk: H ungária már ..rab, Icoldus. is és
.concordátumot csináltak, a [ezeuiiákat is
újra bevitték, a derék hazafias érzelmű
.piarisláktól etvették az iskolákat s a je-
zsuitáknak adták: a tuinap rendeletet is
bocsátottak ki, hogy mituien katolikus

,pap, akár fiatal, akár öreg, évenként egy
.lietet a legközelebbi [esuita-conuetitben
töltsön, miszerinr a jesuita atyák meg-
.izsgálják, hogy '"egészséges" hitűek-é't
.•• _mert bizony Magyarországon igen sok
:J.eáületes katolikus pap van,' kinele hite

- Istennek hála - jes-uita értelembell
nem "eI/észséges" ...

A kisebbségi vallásban élő Kossuth
igazán bőrén megérezt- és hirdette a mai
politikusoknak is az örök isteni igazsá-
got: "Az emberiség oeleszűletett örökös
jogának, a népszabadságnak nevében til-
takoznom kell azon káromlás ellen, hogy
csak az úgynevezett >1lagyhatalmaknak van
létjoga ... "

Ugy-e érzed magyar testvérem,
hogy Kossuth Lajos ma is magyar, örök
magyar. Ma is rá kell hallgatnunk!

Nékünk mondja: "Solc dolog felett
lehet alkudni, de a függetlenség [elet:
nemzetnek alkudni nem lehet. Mert min-
den kigondolható etalkuuás, nemzeti ön-.
gyilkosság!" /

"Sokat megérhetnek onök, de - hi-
szem az Istent - azt nem, hogy a ma-
gyar nemzet őseinek szetit örökségét: ál-
lami függetlénségét, aIcármely tál lencsé-
ért is eladja." .

V.oltak itt és - óh! - vannak. akik
beletipornak Kossuthnak ebhe a hitébe]

ne vannak és - imádkozzunk, hogy
legyenek - minél többen, - akik Kos-
suth apánkkal együtt Iogcsikorgatva is,
de azt hirdetjük: "Ha tűrnünk kell, tűrni
fogunk, ha vá;nunk kell, várni [oqunk ,
nem elbizakodna, de nem tétlenül: hanem
őseink szent hag!]ományát, utódaink el-
idegeníthetetlen örökségéit uisszaköoete-
lendjűkl"

Ha Kossuth apámkra gondolok, az
, édesanyám jut az eszembe: Ö rnesélt sza-
vaIt és dalolt róla legtöbbet gyermekko-
romban.

Évszázados szellemidézés márciusi lá-
zával hadd énekeljem édesanyánk, magyar
hazánk örőkrernénységű dalával Kossuth
apánkhoz szent hitvallástételre:

"Tavasz elmult, a rózsának
lehullott a szé p virága:
Ne sírj, ne sírj Kossutli Lajos:
lesz hazádnak szab'adsága!"

Bécs! Scindor



Petőfi Sándor

Függetlenségünkkel együtt esett el.
- Paripák patája alatt a szétforgácsolt
nemzeti szabadság utolsót sóhaj ott, -
nem hallották. Évszázadok távlatából
protestáns. prédikátorok biltncse zörrent,
_ nem hallották. - Elesett. Hol? Nem
tudták, nem látták, nem hallották. "A
levegőeget daruk hasították, magasan
repül. ek, azok sem hallották."

A magyar égen azóta a történelem
, hatalmai krúgatva húztak át, fülünkbe

dübörögve azt, amiért Petőfi az élefét
adta: a nemzéti szabadság, az emberi
szabadság és a vallásszabadság egy
úton járnak, s veszni kell annak, aki
ezt meg nem érti!

A harangszó naptárfordulatot jelzett.
1822 és 23 határán. Szilveszter éjfél
volt és havazás. Rohanó asszony árnya
suhant át az éjszakán. Egy életet adó és
egy kezdődő emberélet forgott kockán!
Talán még időben érkezik?

Hisszük azóta nemcsak a naptár, a
világ is nagyot fordult. "Vénült s ki-
halt a szol.ganemzedék". Most 1848-naik, a
magyar szabadságünnepnek százéves for,
dulóján, Isten iránti hálával emlékezün],
meg arról, hogy az éjfélben átrohanó
avangéltlcus-papné, Leska Istvánné, meg-
mentette a kis evangé.íkus Petőfi Sán-
dor életét. - Jelképes kezdet. A magyar
evangélíkusság bölcsőjétől fogva mel-
lette állt ..

Apja, Petrovics István, - a "jó öreg
, kocsmáros" tót származású, de öltözeté-

ben, nyelvben és gondolkozásban egya..
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ránt magyar, - büszkén vallotta magát
evangélikusnak s mindent megtett. hogy
értelmes kis fiát evangélikus iskolába
járássa. Rajongásig szeretett édesanyja,
Hrúz Mária, az aszódi mosónő egyszerű
evangélikus imái kísérték útjára, a
szülöí háztól már elemista korában eL
szakadt Sándorkár.

Mivel falujukban nem volt evangéli-
kus iskola, állandóan vidéken taníttat.
ták. Nem könnyű sor az ma sem, -
hátrnég a postakocsi korában! Kecske-
méten Laukó Károly ev. lelkész volt az
első jelentősebb pártfogója. Sárszent
lőrincen is szeretett, de a németnyelvü
pesti algimnáziumot nem vette be a
gyomra. Annál jobban szeretett az
aszódi ev. gimnáziumban, mert magya,
rul tanították Pár év mu'va, míkor
Petőfi István is oda került így mutatta
be tanárának: "Tanár úr - meggyő
ződtern, hogy itt engem nagyon jól taní;
tanak, azért elhoztam öcsémet is, aján-
lom pártfogásába!"

Aztán jött a kamaszkor, kószálások,
kalandok. Első diákszerelme, melynek
tárgya egy evangélikus le.kész özvegyé-
nek 13 éves leánykája volt, még csak
simán végződött, de a színészet iránt
érzett rajongása már botrányba fult. A
vészhírre Aszódra .futó öreg Petrovics
üvöltött, agyba-főbe verte fiát az utcán.
Még ezt is kiheverte volna, de a selmeci
tót iskolát nem feledte soha! Ott is
hagyta hamarosan.

Viszonya az evangélikus iskolához itt
meg is szakadt. Nagy kár, hogy roko.,
nainak terve szerint nem jutott el a
soproni ev: liceumba s ezen keresztül az
ősgyőkeresen magyar, dunántúli evan;
géükussággal nem találta meg az össze-
köttetést. - A nyomorúság napjai, -
színészkedés, katonáskodás, fázás, éhe-
zés után, a diadal napjai jönnek. Hó ,
dolói közül elsők az eperjesi evangélikus
főiskola diákjai akik felvidéki útja al;
kalmával fáklyásmenettel ünnepelték.

1842-től fogva csodálatos tehetségének
fáklyája is tüzet fogott. Életének törté-
nése, gondolatai és iránya elveszti szürke
mindennapiságát, áttüzesedik, átszínese.
dík, költészet lesz s a lángész Iobcgá,
sában "összefoly egy csendes lágy har-
móniában." (A téli esték.)

Ebben az összhangban kell keresnünk
evangélikus voltát. Hányt-vetett élete
megedzette. Lutherhez hasonló egyenes
jellern lett: Rácáfolt azokra, akik az
evangélikusokban, nemzetíségeínk után,



tedd.Ide tedd-oda, sem hideg sem meleg
embereket látnak. Igazságát feljebb,
való inak is (Kossuth, Klapka, Mészá-
ros) bátran szemébe mondta, Versének
parancsát először maga kővettc.

Ha férfi vagy, légy férfi,
Legyen eloed hited,
És ezt lcimondd; ha mindjéwt
Véreddel fizeted.
Százszorta inkább éltedet
Tturadd meg, mint magad;
Hadd vesszen el az élet, ha
A becsület marad.

(Ha férfi vagy légy férfi.)

"Inkább legyek ezután is, mint ekko-
rig voltam, bátran és kérlelhetetlenül
kimondott meggyőződésem martírja,
hogysem gyávasággal vádolhassam én
magamat" - írja Vörösmartynak-
"Én magammal akarok békében élni,
nem a világgal."

De vajjon megvolt-e a békessége ön,
magával? V ágyódó, vergődő, vándorló
kereső lélek volt. Ott hagyta iskoláit,
faluját, a szülői házat s míntha J'ános,
vitézben magát mintázná,

A falu messzire volt már háta megett
N em látta lobogni a pásztortűzeket;

. Csak nehéa subája suhogott nyakában:
Ballagott, ballagott a halk éjszakában.

(János vitéz I. ének.)

Mondják, nemcsak mint nagy tekergő,
mínt evangélikus is elbitangolt. - Mi-
előtt erre végleges választ adnék, bo-
csássuk előre, hogy nem szabad őt a
mai ébredés világosságában járó evan ,

-, gélikusok mér tákéve] mérni. Akkortájt
valóban sűrűn és sőtéten folyt rá Euró-
pára a hitetlenség éjszakája, s a hit
csak piciny pásztortüzekként pislogott.

Egyénisége és költészete, még' így is,
a legszigorúbb mértéket alkalmazva is,
teli van evangéliumi értékekkel. Ötesta,
mentomi értelemben látnek volt. Ifjúsá-
gának virágában látta a beteljesedett
jövőt. Látta saját holtestén a fujó pari-
pákat, feleségét, eldobni az özvegyi fáty;
lat s fia életének lehanyatló csillagát.

Látnek volt, de próféta lélek is. Szinte
Esaiás és Jeremiás feddő szavai zen-
dülnek meg a lantján, mikor a bűnös,
elbizakodott emberről ír:

Imádlak lsten, 11Wst tudom ki vagy.
(Az apostol, X. ének.)

Dicsöségea, neved maradjon! hol?
A nép ie elvesz, melyhez tartozol.
Az ország, melyben most éi nemzeted,
Tenger volt egykor, s újra az lehet
S e föld is semmiségbe oszlile el.
Kevély ember. 111JÍbenkevélykedel?

(Az ember.)
Látja az anyagelvüség hajnalán, prőfé,
tal lélekkel látja a bűn s nyomában az
elkeseredés okát, az anyagias önzést:

Nincs bennetek szív, nincs! csak
zsebetek

Es gycmrctok Vfm, e mert ez nincs tele.
Azért rút a világ előttetek,
Az&rt keltek ki rútv,l ellene.

(Világgyűlőlet.)

Az emberi önzés bűne elől a természet,
ben kinyilatkoztatott Istenhez menekül.

Sokszor hallottam és sokszor
kimondt am

De nem értettem nevedet. •
A nagy természet magJparázta meg.

Egyszerű példázataiban sokszor már az
Újszövetsé}'; hangja cseng.

A vilá.g CL.'O Isten kertje;
Gyom s virwg vagytok ti benne,
Emberek!
Én a: kertnek egy kis magja,
De az Ú1' ha pártom fogja:
Benne gyom. tán nem leszek.

(Én.)

A kis vers töredék, a konkolyról szóló
példázatot juttatja eszembe. Sek ilyent
tudnék még verse'ből kiszedni, de úg''!
érzem Petőfi legszebb példázata döntő.
cseleke detéhen van hogy volt mersze
egy halandó életet adni a halhatatlan-
ságért. Önfeláldozó halála, mint Oláh
Gábor mondjn : "véres és megváltó pe.,
csét életének gyönyörű oklevelén." A
magyar szabadságért halt meg, de az
ellen !t hatalom ellen harcolt, amely az,
ev. prédikátorok százait küldte a vesztő-o
helyre. A gályarabokért is az életét
adta. Ebben van evangélíkusságánalc
mélysége. Hogy vannak versei, amelyek
a legszigorúbb evangélikus mérték meL
lett talán kifogásolhatók? Meglehet, De



ha áldozatára gondolunk úgy ér ezzűk
J,öltészete evangélikus szempontból is:

Lemosott magáról minden földi
ezennuet,

S moet ujjászületve a magasba röppen
S keresi a mennyet. -

(A csillagos ég.)

Elesett! Ott maradt Segesvárnál, hol
Hem tábornok járt elől a csatán "Osztro_
lenka véres csillaga." - Mikor a zsar-
nokság lovai végigvágtattak rajta talán
még egy utolsőt sóhajtott. Bajtársai nem
látták, nem hallották. "A levegő.eget
daruk hasították, magasan repültek, .
azok sem hallották." (János v. I. ének.)

Petőfi kereszUevele

Kereső lélek volt és vándortermészet.
Hogy evangélikusságától is elkalando,
zakl Meglehet, - de úgy érzem vissza-
tért, mint evangélikus is visszatért a
földre, ahonnan vétetett. És hisszük,
hogy mint János vitéz az élet vizénél,
- az igazi Élet Vizénél ő is meglelte
a boldogságet. amit nyugtot nem találó
lelke olyan soká keresett.

Ma már tudjuk, evangélikus élete
sem volt hiábavaló, szava nem volt hasz-
talan, utolsó sóhaja. nem volt pusztába
kiáltó szó,

Sápadt, leláncolt prédikátorok lelkei
a magasságban -meghallották.

Mol'Y/Jár Endre.
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Az elátkozott vitorla
Riadt madár felhőkbe vész el

S ő forog, a kis szél-vitorla.

Öreg tornyon - vén szepeqéssel

FOI:og, forog a szél-vitorla.

Keleti szél oldalba vágja,

Sirva fordul, nem menekűlbet,

Most délről ver! szélnek szárnya,

Vi~szafordul, nem menekűlhet,

M erre mutasson, sohse tudja,

N em nézhet arra, tnerre vágyik.

Muszáj, bús, rab forgás az útja,

Nem nuhet arra, tnerre vágyil"

Madár volt, egy-szer nagyon fázott

S elqubbasziott a templom-tornqon.

Jlf egláncolta a madár-átok

S ott forog most a templom-tornyon.
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A magyar szabadságiharc legendáslhfrű
vezére Szepesmegyében, Toporcon szüle-
tett 1818. év január hó 30-,án. A z ernp-
léní evangélikus hagyományokban nevel-
kedett otthon a családban és később a
<k,ésmánk,i l§.ceumban is. Tizennégy éves
,korá'ban kerül .a tullni katonai utászisko-
lába. Ide édesapjához írt levele szerint a
.haz aszeretet, ezenkívül a számtan és ter-
mészettani ismeretek iránti vonzalma vit-
ték. Tizenkilenc éves korában már test-
ór. de nem hagyja el a tudományt sem
~s bejár a bécsi egyetemre, ahol állat-
ervosi ismereteket .hallgat.

A honvágy azonban hazahozza. Főként
ez, de más ok ok aniatt is lernond állá-
sáról. Nem so'k kal később Prágában van,
aJhol vegy tant lanul. Olyan sikerrel, hogy
jelentős felfedezések et tesz. Késő öreg-
koráig vágya volt, hogy a 'Pesti egyete-
men a vegytan tanára legyen, de nem
adatott meg neki. 1848 januárjálban köt
házasságot Au bo in Adéllal, aki francia
hugenotta ősök utóda. Mint házas ember
hazamegy 'I'oporcrn ,g,azdálkodni.

Itt éri a sza'badsáaharc kitörése. Ami-
kor a szabadságért kellett harcolni, a
hazafi és kiválóan képzett katona nem
maradhatott otthon. Hiszen épen ilye-
nekre volt igen nagy szükség az ú.j for-
radalmi seregben. Jelenbkezik katonának
és századosi ranggal folytatja a Bécsben

. abbahagyott katonai szolgálatot. Először
kiképző tiszt, majd néhány ,~yőzelmes
bevetése után már hadvezér. Májusban

kezdi a szolgálatát, novemberben tábor-
nok. Győzelmeinek jutalma volt a kine-
vezés, Kossujh bizonysága sz er int ezzel a

.kinevezéssel nemcsak Ő. de a sereg mia-
den tagja egyetértett.

Isten áldotta katonai tehetségét a téli
és tavaszi Ihadjáratiban mutatta meg.
Kossubh a népet a szabadság iránt feléb-
resztette és a harcra felgyuj.totta, de eb-
ből a föllelkesített embertömegből had-
sereget Görgeí formált. Mindezt harcolva
olyan, körülnnények között, hogy méltán
sorolják érte Görgeit a világtörténelern
legnagyobb hadvezérei Ik,özé. A téli had-
járat Iegnagyszerűbb gyözelme a Br a-
nyiszkói volt. (1849 febr. 5.) A dicsősé-
ges tavaszi hadjárat az isaszegi csatá-
val (1849 ápr, 6.) kezdödi'k. Ettől kezdve
Szőnyig, illetve Komáromig űzi a csá-
száriakat. Ez volt egyben az utolsó nagy
győzelme is. Ebben az ütközetben- mez
is sebesült. Egy Iövedékszilánk a fején
találta. /

Új helyzetet teremtett a szabadságharc-
ban a cári orosz íhadsereg 'megjelenése. A
győzelem ezután már eleve reménytelen
volt, de becsületes békéért még lelhetett _
harcolni. Görgei kénytelen volt a harcot
felvenni. Debrecen mellett volt az első
ütközet az orosz /hadsereg és Nagy Sán-
dor táíbor nok serege között, .melyben II

honvédenc vereséget szenvcdtek. Ezzel in-
dult meg 11. hanyatlás, amely azután
egyenes vonalban vezetett a világo si
fegyverletételig.

A nagyszerű szabadságIharcnak vége
lett. Kimerü.!t az ernbertartalék. Nem
volt már, akit Kossuth lángszava fellelke-
sítsen, nem volt, akivel Gör,gei harcoljon.
Elfogyott a sereg. Egvetlen o'kos dolog
volt és lehetett, letenni a ifegyvert.

Evtizedek ig folyt a vita azon, hogy
Görgei áruló volt-e vagy nem. A vitát is-
mertetni nem célunk. Ma már senki
sincs, aki határozottan annak tartaruá.
Ma már mindenk i felismeri, hogy Gör-
gei nem volt lés nem is lelhetett áruló.
VégÍ\glharcol1a a ,harcot, amí.g lelhetet!, to-
vább bűn lett volna. A avőz elem lesk i-
sebb reménye nélkül csak - áldozafba' ke-
rült 'Volna. Egy bizonyos. Katonái nem
tartották árul ónak soha. AZ0nhan 501,

magyart a délibábos vágy hajtott arra a
gondolatra, :hogy Gör geínek meg kelleft
volna egyezni az orosz hadser eezel és
együtt győzelmet aratni az osztr ákokon.
Sajnos. csak vágválom volt.

Gőrgeinelk és Kossul1hnak is tragédiája,
hogy nem tud tak végig egymás rnellett
haladni. Kossutlh Görgetben l:átta ~ sra-



badságharc vezérét. ts jól látta. Az ese'
mények so dor ták el őket egymástól.
Kossubh lobogó tűz volt végig. Görgei
kevésbeszédű. kissé pesszimista, erős
kr itbkai érzékkel. Mindegyik zseni. Az
előbbiért egy ország rajong, az utóbbiért
csak a !katonái. Mindegyik lenyügözi a
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kig kellett a nagy hadvezérnek megbé-
lyegzetten élni. Az ellene fordulás oka
az volt, Ihogy életben maradt, mikor any'
nyian megűialtak. Ezt azonban kizár ólag
az orosz tr ónör ök ősnek köszönlhette, aki
közibenjár-t érte. Ö maga nem kér te.

tIete mindvégig mocsoktalan, tfelrfogáu

Matyar liszti saph«, 1849.

nemzet életében a bukás után is gyümöl-
csöző lehetett volna.

Ma már tisztán látjuk, hogy a tbukás
fájdalma k ész teffhet te csak KossuUhot
is és vele sok magyart, .hogy Görgeit
árulónak tartotta a fegyver letétel ért. Se-
reg, élelem, fegyver és pénz nélkül Ihá··
borút viselni nem lehet. Csodálatos, hogy
ilyen világos igazság mellett is évtizede-

Honvéd csákója. 1341.

erő kellett, mint a Iha'i-állhoz. O maga na-
gyon jól tudta és emlékir ataiban meg ·is
írta, Ihogy lélekfa ni. szűkségszerűség, hogy
a bukás után bűn:bak legyen. Mennyivel
könnyebb azt mondani, !hogyelárultaik
bennümket, mint azt, hogy legyőzetfünk.
Későblb már KossuUh is visszavonta az
első !fájdalomban tett gyanusítását és
nem tartotta Gör geit árulónak. Panasz,



zokszó nélkül néma fájdalomrnal viselte
az életet. De, mint egyik életrajzírója
említi végtelenül jólesett neki az elégté-
tel, amit katonáítól kapott, akilk meglá-
togatták és bizonyságot teltek előtte,
hogy mínden vádban ártatlannak tartják
és változatlanul ragaszkodnak hozzá.
Cörgei életének .utolsó szakaszát öccse
házában Vísegr ádon, majd Visegrád mel-
lett töltötte.

Honnan volt benne ez a nagy lellki
erő, amelyről áJl.andóan bizonyságot tett?
A vallásos nevelés, amellye! elindult,
gyümölcsözö volt 'benne. Bár thitél etér öl
keveset tudunk, tudjuk, !hogy tbibl íája ál-
landó olvasmánya 'Volt. Természeténél
fogva azonban azon típusú magyarok
IIözé tartozott, akik Lelki értelem'ben
roppant szemérrnesek, Nem' beszélnek
a hitü.kről, élik azt és csak ritkán
nyilatkoznak. 'Nála a !hit' és vallásosság
természetes valamí volt, amiről még be-

szélni is fölösleges, Annyira !hozzátarto·
zott az életlhez, mint a lélekzés. Egyik
életrajzírója egy roppant értékes és ér-
dekes- bizonyságtételét jegyezte fel. A
pesszimista filozófusokról volt szó Gőr-
gei jelenlétében. Egy ideig hallgatta, maJjd
megszólalt és annyit -mondott. "Sajátsá-
gos, !hogy ezek a lfilozÓ\fusűk Isten nevét
és az Isten foga1'IIllátolyan nagyon kerül-
getik". Ismerjük ezt a bípust. Falusi
gyülekezeteink.ben mé« mindig talé lunk
néhány ilyen öreg bibliás evangélikust.
Gfugei k orában ez elég általános volt.

Igen, az ő szilár d jelleme, erkölcsisége.
fegyelmezettsége a hitéből báplálkozott,
Ezért volt erős bukásában és vonzó di-
csöségében, Kemény-sége mögött meleg
szív dobogott, thideg tek iritetében a lélek
világított. '

tAdjunk hálát Istennek, !hogy a miénk-
nek mondhatjuk.

Irányi Dániel

Mesterházy Ferenc.

Sok olvasó !kérdezheti: "Ki volt ez?"
Függetlenségi 48/49·es eszményi poli-

films.
Apja elöbb Sajógömörben, majd II sá-

rosi Ab05 k özségben s végül a Szepesség-
ben, Toporcon evangélikus lelkész voll.
Dániel nevű harmadik fia 1822-ben ott
szüűetel t. Anyja Csapkay Cecilia, a sáros
óf'alvi evangélikus esperesnek voit a leá-
nya. A család, amelyből származott, mind
a két ágon evangélikus volt tehát, Érzé-
sében, lelkületében ő is az maradt. Puri-
tán, valdásos és szabadságszerető.

Eperjesen végezte középiskoláit, Fiata-
lon, 24 éves 'kora előtt Pesten önálló ügy-
véd. 1848 előtt Kossut.h baráti körébe ke-
rült. A márciusi ifjúság egyik tagja. Kos-
suthtal ő tervezte ki: "Mit kíván a ma-
gyar nemzet?" círnű híres pontokat,
, A 48/49·es szabadságharc viharábari 01'-

szággyűlési képviselő és kormánybiztos.
Része volt a debreceni Habsburg trón-
fosztásban. Míndezek rniatt 1850·ben ha-
lálra ítélik Elbujdosott. Külföldön Páris-
ban, Londonban élt. Megírta a magyar
szabadságharc történetét, 1868-ig 'a "Nem-
zebi Igazgatóság" nevű bizottságnak Kos-
suth elnöklete alatt gr. Teleki Lászlóval,
Klap'kával tevékeny tagja.

A bnjdosás 'keserű kenyere után a ki-
egyezés kor, kegyelemkérés nélkül haza-
jött és 1868·tól haláláig, 1892·.ig' ország-
gyűlési kép-viselő. A füg-get<len'ségi48/49-e8
pártnak elnöke volt. ~

A kiegyezés dacára nem hajtott térdet
az akkori hatalom előtt. Hű maradt 1848-
hoz is és egész életét a magyar nemzet
forró vágyakozásának, a szabad, önálló
Magyarországnak szentelte. Dc emellett
a nem magyar nemzetiségűekkel szemben
nemcsak türelmes volt, "hanem egyenjo-
gusítá:suk érdekében ép úgy küzdött,
mint a más vallásúak teljes önkormány-
zala céljából is.

Emelkedett,eszményi felfogásának dia-
dalát nem érte el. 1892·ben halt meg.

Budapesten két ércemléke is van. Egy
a Kerepesi-temetőben, a Deák mauzoleu-
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mának szomszédságában, a másik a Lisz!
Ferenc téren, Jóka)' emlékművével szem-
ben. A Belvárosban utcát is neveztek el
róla, a régi Lakatos-utca helyén, ahol év-
tizedekig hónapos alb érl eli szobában la-
kott, Működése és emlékei ellenére a
feledés uralkodik felette is. Meg kell még

ernlítenem, hogy ő már a 70-es évek ele"
jén a munkásság sorsának a javítása ér-
dekében is felolvasásokat tartott, Kísérle-
tei kivitelhez akkor nem juthattak, A
más légkörben 'lefolyt küzdelmek közt, az
eszményi gondolkodás elvei figyelembe
nem ju~n;ak.

id. Irányi Géz«,

ff .
.-Af~~~J~

~o.....h c-

Irányi Dánielnek a munkáskérdésról írt kézirat részlete.

Kivonat a sátoraljaujhelyi evangélikus egyházközsé.q 1827 áprrili.s
16-ÚIn kelt jegyzőkönyvéből :

"Elhatározza az eklézeiai gyűlés, hog"y érvfmyt szerez a, magya".
nyelvnek. Kimondják a jelenlevők, hogy ezentúl a préd-ikáció mindíg és
e.gyedül magyar nyelven tomtaeson: ...

(Javasolta) és feljegyezte udvMdi Kossuth. Lajos, az újhelyi nemes
eklézeio fiskálisa, vaunnint az eklézsixL jegyzője."'
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Rázga Pál dom az én drága hazámat" kívánom, hogy
nemsokára szabad és boldog legyen." Ez
az imádság Házga Pál, pozsonyi evangé-
likus lelkész ajkán hangzott el 1849 jú-
nius lS-án hajnalban! midőn kivégzése
előtt utóljára vett urvacsorát börtönében.,

,
"Uram, ha Iehetséges, vedd el tőlem a

szenvedés poharát, de ne 'legyen az éri,
hanem a Te akaratod szerint. Itt állok
előtted, Mindenható, a hajnalpír fényé-

saját Iailófáját

Méltó, hogy a magyar szabadságharc.
evangélikus leilcész-oértanuiáual megismer-
kedjünk s végig'kísórjük öt azon az úton,
amely a pozsonyi Szamárhegyenfelállítolt ..
bi! óhoz .vezetett.
. Rázga életét éppen 50 esztendős korá-
ban oltotta ki a hóhérkéz r 1798 december

'ben és vé.giglckintek életemen. Elfug a
bánat, de lelkem nyugodt. Megáldok min-
dent, amit szemeimmel mnguru .k őrül lá-
!Jok. Megáldom Pozsony lakóit, áldom ár-
tatlan, szegény gyermekeimet, áldom
kedves feleségemet, áldom a császárt, ál-
dom azokat is, akik engem elítéltek. Ál-

- -----*



lo-én született Bazínban, ebben a kis po-
zsonymegyei városkában egyszerű tót csa-
ládból. Tehetsége és szorgalma megnyi-
totta előtt.e az iskolák kapuit. Ki gondolt
volna ana, hogy a pozsonyi evangélikus
líceum (főgimnázium) gondtalan diákja
egykor ugyanezeken a köveken indul
utolsó útjára, a vértanuság felé? A po-
zsonyi gyülekezet a Szelecky-ösztöndíjjal
tűntette ki a kiváló ifjút s ez a '120 fo-
rint lehelövé tette, hogy teológiai tanul-
mányait az éppen akkor megnyílt bécsi
protestáns teológiai .ka'fon fejezze be.
1823-ban avatták lelkésszé.

Hamarosan kiderült, hogy II fiatal lel-
kipásztor munkásságához fűzött remények
nem voltak hiábavalóak; egyháza komoly,
értékes munkást nyert benne. 1837-től Mo-
.orban: lelkész és itt alapítja meg az
azóta felvirágzott /pozsonyi egyházmegyei
lelkészi gyárnintézetet, lelkészek s azok
özvegyeinek és árváinak gyámintézetét.
Alig tíz év mulva - mily keserű gunyja
a sorsnak _ az ő árvái is erre az inté-
zetre, atyjuk alapítására szorultak! (Két
leánya utóbb a . gyülekezet menhelyének
lakója lett.) 1839-től 1846-ig a prágai né-
met gyülekezet lelkipásztora. Itt ismét
maradandó emléket szerzett nevénele pap-
lakot és iskolát létesített a gyüleke7,etnek.
Feljegyezték, hogy lelkes, buzdító beszé-
Ilei még a róm. kat. főurakat s köztük
Károly főherceget is megindították s ada-
kozásra bírták. 1846 tavaszán pozsonyi
lelkész lesz. Beköszöntő beszéde nyomta-
tásban is fennmaradt, Címe jellemzően
mutalja, hogy Rázga benne élt a nagy
idők eseményeiben» "Az evangélikus lel-
kész feladatai koránalc követelményei vel
szemben". A hang, amit ebben megüt,
lllintegy a nemzeti szabadság vértanujá-
nak előérzete: "Erőm, tehetségem a tiéd,
szerelott gyülekezet, Életem a hazáél Az
egyháznak örömmel adom meg, amit ad-_
hatok, hazámtói ·el nem vonom soha. ami-
'fe] neki' tartozom". Rázga egy példa a
sok k özül arra, hogy a 48<as eszmék fe-
kérizzó hevülela nagyszerű olvasztótégelye
lett mindaz.oknak, akik akkor a magyar
aemzet bűvkörébe kerültek. Petőfi, Dern-
binszky, Gulyorr, Aulich s annyi más ide-
:en mellett a tót származású és német
anyanyelvű és műveltségű Rázga Pál is
Ielkes harcosa és vértanuja lett a magyar
szabadságnak, mert megérezte, hogya ma-
:yar nemzeti ügy egyben "az-onos a de-
mokratikus világszabadsággal. A jobbágy-
fiú hő vágva a szabadság iránt. a
mendikáns diák sóvárgása, hogy nyomo-
rának láncait lerázhassa a komoly mun-

kát végző honpolgár jogosult reménysége.
hogy önkény, reakció, udvari fondorlatok,
katonai uralom helyébe a népszabadság
fog lépni, késztetek Rázgát arra, hogy
mindent kockáztatva 'belevesse magát II

szabadságharc gyorsan változó küzdel-
mébe ... " - írja róla Schrődl József II

pozsonyi ágo hitv. el'. egyház történetében.
Mint a pozsonyi Nemzeti Egyesület el-

nöke éli megalapítója megszervezi a nem-
zetörséget és gyakran tart buzdító, haza-
fias beszédeket a régi színháa vigadójában,
a demokrata egyesület ülésein. Ezek a bs-
szédek, egykorua,k tanusága szerint ••nem
a forradalmi lázban fogamzott népszónok-
latoik voltak, hanem eg,. művelt idealistá-
nak komoly hangori éti az érzés melegé-
vel előadott meggyőző előadásai ... "

1848 öszén a pozsonyi nemzetörségnek
Is alkalma nyílott, hogy vitézségét tettek-
kel is megblzonyítsa: Szeniczénél sikerre!
megütközött a Hurbán-féle tót csapatok.
kal. Majd Ausztriába nyomultak és részt-
vettek a balsikerű Schwechati csatában.
Rázga tábori. lelkészként rníndenütt otl
volt híveivel, A visszavonulás után Po-
zsonyba-n a Zöldfa fogadó erkélyéröl tar-
tott hozzájuk buzdító beszédet, Ez a be-
széd l·etteIítéltetésének közveblen okozója.

Decemberben a honvédség visszavonula
Pest felé, az utánuk nyomuló osztrákok
bevonultak Pozsonyba. Rázgának lett
volna ideje a menekülésre, biztarták is ba-
rátai. "Gyáva volnék, ha elhagynám pol.
gártársaimat, akik az én tanácsomra siet-
tek a hazát védeni", - ez volt vá'lasza
és maradt. Nyugodt Ielkjisrnerettel meg
volt győződve, hogy csak kötelességét tel-
jesftette a haza s a király iránt. Hogy et
a király egyútt:1Jl osztrák császár is s hog,.
a magyar kiráty hű alattvalója egyidejü-
leg császári szempontból 'lázadó, •.rebellis"
is lehet, -' ezt nyidván nem foghatta fet
Rázga, mint Battyányi Lajos gróf sem,
Magyarország első felelős rniníszterelnöke,
aki szintén nyugodtan várta a Pestre be-
vonuló osztrákokat, s annyian mások, hd
és igaz hazafiak. Mindnyájan egyképpen
áldozatai lettek hűségüknek és ....:.. az
osztrák zsarnokság aljas bosszúvágyának.

Wnbna gróf osrtráik tábornok figyelmét
valószínűleg besugók hívták fel Rázgára. A
bevonulás estéjén már börtönbe vetették,
ahonnan többé nem volt szabadulás. De-
cembertöl 1849 júniusig, egy félesztendeig
váltogatta pozsonyi börtöneit, féleszfen-
deig hányódott felesége és öt kisgyermeke
remény és kétség között. Megmentése ér-
dekében mindent elkövettek. A kihall-
«atókatonai tömnyszék jóindulattal ke-
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zelíe ügyét; úgy tellék fel a vallató kér- ható, ábrázolja Rázga utolsó útját: a de-
déseket, hogy ha azokra okosan felel, rengö hajnali fényben, f'ehérkabátos oszt-
megszabadulhatott volna. "Nemde önt rák katonák .között halad a domboldalon
mások biztarták fel, hogy a Zöldfa erké- felfelé, Luther-köntösben, kezén-lábán
lyéről a népet ő felsége ellen izgassa és . megláncolva, vállán a nehéz gerendával.
erőszakkal is kényszerítették, arra, hogy Mögötte kezeit tördelő felesége, SÜ'ü, gyer-
papi minöségében a rebcllisek fegyvereit' mekei, A kép alatt felírat: Rázga Pál
megáldja 'l" Rázga azonban ncn» "oko· maga viszi bitófáját. A kívégzésnél, mint
san" felelt, hanem tiszta Ielkiismerete és szemtanu jelen vall Vámbéri Armin, >ll

igazi lelke szerint: "Korántsemt Én szabad világhírű tudós, aki Küzdelrneim c. művé-
elhatározásomból cselekedtem és hazafias ben írja le a szörnyű jelenetet.
meggyőződésemet kővettem. Vétkes nem A holttest estig lógott a bitón. Csak
vagyok, honszerelmern vezérelt. Jóhisze- akkor földelték el. Tisztességes eltemeté-
müleg jáctam el a királi; áilu! kineoezeit sére csak jóval később kerülhetett sor.
magyar kormány érdekében, midőn elv- A vértanu pozsonyi sírját a diákság évről-
társalmmal a nádor által is helyeselt évre virággal árasztotta el a szornorú év-
Nemzeti Egyesületet szerveztem. A haza fordulón. Utóbb a város kegyelete utcát
és a kiráűy védelmére keltem, midőn a is nevezett el róla:
magyar ikormány egyenes rendelelére bm- A magyar szabadságharc vértanuinak
ditottarn a nernzetőröket, hogy a f'ellázadt hosszú sorában Rázga Pál előkelő helyen
tótok ellen síkra szálljanak". Az ilyen és képviseli az evangélikus lelkészi kart.
hasonló feleletek megpecsételték sorsát. Helytállásával egyházának is dicsőséget
Hiába járult a pozsonyi előkelő nőkből szerzatt. A százesztendős évfordulón gon-
alakult könyörgő küldőttség Haynau elé. deljunk áldozatára kegyelettol s emléke
"Lógni fog!", volt a- 'hiéna válnsza. váljék példává mai evangélikus magya-

Egykorú festmény, mely gróf Kreith rqk előtt,
Béla Magyar Vértanuk múzeumában lát- Groó Gijuta.

Haubner Máté

Ev"'l~elikus egyházunk mindíg #a sza-
badságot hirdette. A magyar szabadság
védelmére is míndíg a legkiválóbb hősö-
ket nevelte. Az 1848-as események vezér-
alakjai: Kossuth, Petőfi, -Görgey, Irányi
az evangélikus egyházna'k a gyermekei.

Az evangélikus egyház azért tudott a
szabadságnak ilyen hősöket nevelni, mert
a szabadság-szeretettől voltak átitatva
maguk az egyház vezérei is. Szép példa

,

erre Haubner Máté, az evangélikus egy-
ház akkori' nagynevű superintendense.
Sudár-szép alakja odasorakozik a szabad-
ságharc hősei mellé és nagy neve fénylö
betűkkel ragyog a magyar szabadságharc
történetében.

Fussunk végig gondolatban életlén és
álljunk meg .néhány _ kiemelkedő ese-
ménynél.

A nép gyermeke. Lentröl, egyszerű,
iparoscsaládhó! származik. 1794 szeptem-
ber 19-én Iát napvilágot Veszprémben,
mint kilenc gyermekes család harmadik
gyermeke. A boldog gyermekkor után
Veszprém, a győri kisginmázium, majd
a soproni líceum tanuló idejének állorná-
SM. Azután kűlfőldre megy Jénába, innen
hazatérve nevelösködlk, majd fél évig
pozsonyi tanár, 1821-ben pedig a népes
Szalorraknak lesz a papja. Itt nősül meg,
felesége Seybold Lujza, a soproni Ii:ceum
igazgatójának, Seybold Pálnak a leánya.

A népet szerette. A népből származott,
a népért élt. Jellemző, hogy Rudolf fia
s~ületég.ekor az egész szalőnaki egyházta-
nácsot felkérte a .keresztszülői tisztségre.
Nem sokáig maradt Szalónakon, Híre
egyre terjed, 1829-ben a nagy győri gyü-
lekezet hívja meg papjának. Itt is rend-
kivüli a hívek iránti szeretete,



Nagy a népszetűséqe. Mert a népet
szerette. a nép is rajongásig szerette.
Innen van páratlan népszerűsége, A ki-
váló szónok magára vonja a figyelmet,
nemcsak az egyházban, hanem az egyhá-
zon kívül is. Az egyházban felfigyelnek
rá. 1846-ban· a kerület püspökávé vá-
lasztják Pápán. Az egY.házon kívül is
mindenkl tiszteli és becsüli. Mikor püs-
pökké választják és hazajön Pápáróí,
Sztankovics, !győri katolikus püspök a
saját díszhintóját küldi érte és Haubner
azon vonul be Győrbe.

Hires pásztorleoele. Haubner a nép
gyermeke volt, a népért élt, a népet
szerette és a nép is szerette, termésretes
hát, hogy a magyar nép szabadságvágya
az ő lelkét is fűtötte. Ott látjuk a 48-as
események sodrában. Mikor Kossuth
Győrben járt, tisztelgő küldöttséggel jele-
nik 'meg előtte. Majd 1848 december 3-án
megjelenik hires pásztorlevele, mely nevét
országosan ismertté tette és a magyar
szabudságharc hősei közé emelte. Benne
tükröződik igazán forró hazaszeretete.
Nézzünk néhány részletet ebből a pász-
totlevélből:

Kötelezettnek érzem .magamat titeket,
kedves lelkész és iskolatanító szolqatársai-
mat jelen pásztorlevelem által igazi test-
véri szeretettel egytől egyig felszólítani,
hogy ve:em egyetértve, összefogva, meg-
újul! eI!ővel egész tehefségÜ'.nilcből ipar-
kodjunk evangéliumi keresztyén sze/Te-
tuűnket azáltoi tüntetni ki, hogy h{vein-
ket If onunk: minéllelkesebb polgáraivá,
és nemzeti .igazságos ügyünk minél batal-
masabb védő;vé tegyük ...

A.ki joelen nemzeti mozgalmunkban
nem tud egyebet látni puszta polgári súr-
lódás és oetélkedésnél, mehjnek Je(lfellebb
egy kis anyagi nyereményt biztosító tőbb,
vagy kevesebb világi jóknak tneq-, vagy
nem-adása szolgál olapul, az bizonyára
még nem áll azon a ponton. melyről egy-
felől nemzetünk nemesebbjeittek példát·
lan őnteláldozását, másfelől a megtámadó
ellenség agyarkodását méltóképpen bírn/-

. ni képes lehetne! - Noha még ez sem'
volna inegvetendő cél, mert egy túlterhelve
volt szegény néposztály számára kimje-
rendii enyhülés is meqérdemlené a ktiz-
delmet: mindazotuiltal ők, egy el:nyomoft
nagy nemzetnek a díszei, kik minden poT!-
gári előjogaikról és birtokuk tetemes ré-
széről önként és örőmest lemondottak:
azért, /togyehonnak minden lakosit a
törv~ny előtt ITOClgokkaI egyenlőkké te-
gyék; kétséqkioiil sokkal magasabb pol-
con állanak... Vérzett a szivűk, hog!!
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lehetnek még most emberek, kik az á~IQ-
tiság seprejéből még nem tudtak jobban
kiemelkedni, s azért elszántan kitnon-
dották, nogy ennek tovább így maradni
nem szabad, - kimondották törvényben,
hogy minden embernek jOflában kell tillo»
Ilia, hoyy emberré lehessen! - Simi
támadott ellenség, ki ellene szeqiü, s ai
előbbi, embert embertelenítő zsarno hágo,
tovább 'is fenn akarja tartani! és ezér,
tízenkétmillió ember fölött folyik a fef/IJ'
veres vita, ha tovább is barmoknak te
kintessenek-e, vagy szabadjon emberekk,
lemiiok i

Mondhatju1( magunknak és az eqés:
világnak, hogy a legutóbbi országgyűlé'
sÜTIkön alkotott és szetüesitett toroénqe)
szerint honunkban 12 millió jobbágy em
ber ezentúl nem robotol, véres oeritékke
szerzendő vagyonkájából ötödöt, kiletice
det, tizedei nem kénytelen adni, szemé
lyes és családi nyugalma, u' hajduktó
kezdve fölfelé, 20-30 kisebb és nagyob!
kérnjurasúqol: szeszélyétöl nem függ; fölö/l,
bíráskodó felsöbbséget saját bizodalinc
szerin] választja; a törvény előtt mindej
más polgártársával egyenlő s~o. - é.
Jcétséglcívül sokat mondun.]c, inert ez mint
igaz és ezen igazság roppont sokat nyom
Roppant sokat nyom, hogy tizenkétmiltil
ember szabad életének egyharmad részét:
dúrva, zsarnoki erőszakkal elfoolalt ide
jét, erejét ezentúl önmaga, családja, em
bertársa javára használhatja.

Sokkal becsesebb tnindezen féli,
anyagiaknál az a szellemi kitics, mely~
a gondolkodás, olvasás, szólás és sajtl
[elszabaditása által tujertűnk.,

N emzetűnk vezetői kioioták: számunK1
ra a testi és szellemi szabadság törvényé
és. a törvényelőtti egyenlőséget. Ha sem
mire.valók lenni nem akarunk, ezt jövőr
biztosítanunk magunknak kell.

Azért valamirevaló embernek a haza
szeretetnél nezn kell más ősztö'n, hogl
nemzetének sorsát sziuén hordozza, l
mihelyt békéje, becsülete, függetlenség
[elvirágozása veszélyben forog, ennek vé
delmére mindenéuel készen van, - se111
tnl megerőltetéstől, fáradtságtól, vesző
ségtől, győtródéstől 'nem retteg,
legnagyobb áldozatot sem sokcl]a, - si
ha kell, életét is kiszséggel odaadja. Ne!
szeret az, aki tenni, adni, sunvedni vc
nakodik! Aldozato·kban él az igaz szen
tet, - és élénlcségének legbiztosabb zné
iéke a szenuedésnek nagysága, melyet e
liordozni kész.

Fel tehát testvérek! Ne hagyjllk h
veinket aludni! Isten és « haza e ketJ
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legyen imánk, beszédünk és eltiikélé-
seink legkedvesebb tartalma.

Fogsága. Emiatt a pásztorlevél miatt,
melyből néhány részletet :közöJ!ünk itt,
1849 január 25-én elfogják, s a pozsonyi
haditörvényszék elé állitják. Hazaszeretete
itt lesz oigazán naggyá. Szinte szájába
adják a mentö válaszokat, de ő kijelenti,
hogy vallása szellemében járt el. Hat évi
várfogságra ítélik. Kufsleinban ebből két
évet kitölt, majd Sopronba interriálják.
Még leánya belegágyához, majd koporsó-
jához sem mehet haza. A Bach-korszak-
nak urai csak 1856-ban engedik szaba-
don, ! teszik lehetövé, hogy lelkészi ál-
lást vállaljon.

É/ele további folyása. A várfogság s
az internálás idején a szerétet virraszt
rnellette. Számkivetésében a győriek évi
300 Ft-ot biztosítanak családjának a meg-
élhetésre. Kiszabadulásakor a nagygeres-
diek Tálasztják papjuknak. majd 1860-
ban "t'isszahelyezik püspöki méltóságába.
1861-ben visszahozzák Győrbe, ahol már
nem sokáig munkáLkodik. 1866-ban me~-
fáradTa nyugalombavonul és Rezső nevű
orvos liánál Sopronban tartózkodik 1880-

Kellemetlen, reszelős űiang riasztotta
föl gondolataiból.

- Wie heissen Sie?
Kábultan ihallgatta a szavakat, Minnha

nem is őt kérdezték volna. Agyában sö-
tét, súlyos köd gomolygolt. A szavak,
mint megannyi borsószem peregtek le
értelmének falár ó], Alig aludt valamit az
éjjel. Tizenegy felé vándorolt már az óra
mutatója, amikor Ief'eküdt, éjfélkor meg
éktelen dör őrnbölésr e ébredt. Ha gyorsan
ki nem nyitja az ajtót, betörik. Négy
zsandár allt szuronyosan a lépcsőn. Alig
iJlagytaok neki annyi időt, Ihogy sebtében
magára kapkodjon nehány rulhadarabot,
már vitték. Rázós szekéren hozták be a
városba, ide a zsandárság épületébe. Se
szó, se beszéd: belökték egy cellába és
csak félórával ezelőtt jöttek érte. Pelkí-
sérték az emeletre ebbe a szobába és
most itt várnak. A két zsandár olt áll a
háta mögött ... Éjofél óta szüntelenül ez
a kér-dés gyötörte: miért, miért! A mar-
cangoló miértek mögött untalan felbuk-
kant előtte felesége .halálrarémült, kr éta-
fehér arca s fülében visszhangzott kicsi-
nyeiaek kétségbeesett sírása ..•

ban bekövetkezett haláláig. Hannvai itt
pihennek a soproni temetőben.

Em/él,e éi. I~l abban a híres alapít-
ványban, amelyet Rezső nevű orvos fia,
aki apjának hivő, s hazáját szeretö lel-
két hordozza, 200.000 koronás összeggel
tesz, amelyből 12 teológiai hallgató egyerr-
ként 240 korona évi segélyt kapott, ami
a háború előtt tekintélyes összeg volt.
A nagygeresdi gyülekezet a paplakon el-
helyezett emléktáblán örökítette meg a
nevét, Szülövárosa Veszprém, a templom
falába illesztelt emléktáblával őrzi a nagy
püspök emlékét. A soproni líceum a híres
Haubner-serleggel emlékezik róla, a győri
gyülekezetben életnagyságú :képe hirdeti
emlékét, - Emléke él nemcsak ezekben
a látható dolgokban, sokkal inkább kell
hogy éljen a magyar lelke wen. El mind-
nyájunkban. Űrizzük és ápoljuk is a nagy
Haubner emlékét! Istenfélelme és haza-
szeretete bennünk js ölelkezzen össze, S
tegyen készekké a népünkért való önzet-
len munkára, könnyes szenvedésre s nagy
áldozatra. Népünknek most, midőn jövő-
jéért ,nagy harcát vívja, szüksége van. erre!

Llfkác$ lstván-

Az előbbi ihang újra felcsattant. Mos1
már élesebben.

- Wie heissen Sie?!
A kérdés ezu ttal belhatolt az értelmé-

be. Megmozdul] a szája, de semmit sem
tudott mondani, mert a másik, a zöld-
posztós ir óasztal : mögött ülő tisztviselő,
aJd ezideig tudomást sem vett jelenlété-
ről, most. rossz magyarsággal k smondott
szavak zuhatagával árasztotta el.

- Nem érti? Hogy fhívják P Skanda-
Ium! Nem tud németül, Szégyelje magát,
hogy tanult ember, papi ember létére nem
beszélr a német nyel vet.

'I'iltakozni akart, de aztán fáradtan
csak annyit mondott:

- Bánó Adánn.
Sebesen röpködtek !feléje a kérdések.
- Született? Apja neve? Anyja ne-

ve? ..
Alig győzött válaszolni.
Kicsi szünet következett. A csend Jl'U-

ha takaróval borította be a szobában
lévő embereket, bútorokat. Nem hallat-
szott unás, mint papírzörgés. A tisztvi-
selő matatolt oa papírok ikőz őtt, mintha.
lázasan keresne valamit. Kérdése .,.árat-



Ianul csapott le az íróasztal előtt álló
papra. !

- Miért Írta azt a levelet?
- Melyik levelet? Hová? Kinek?
- Hát annak a d'őrebelJísnek: Kossuuh-

ak.
Bánó elámult. Hamarjában nem jutott

szólhoz. Annál sebesebben, határozottab-
ban pörgetle nyelvét a másik.

- Mo ndja csak meg, miért .írtal
Oszinténl A tagadás nem használ sem-
mit. A k üldöncöt elfogták, megtalálták
nála a maga levelét is. Itt van a keze-
ink kőz ött. Ne is próbálja tagadnil

A pap észbekapott. Nincsen ezeknek
semmi a ~;ezükben. Nem is lelhet, mert
ő nem irt levelet Kossuthnak. lrt volna,
de nem volt rá alkalma. Most ezek rá
akar-ják bizonyítani a Kossutlh Lajos-
sal való összekőttetést, ám azt nem tud-
ják megtenni. Igaz, ihogy a sz ívében 'olt-
hatatlan lánggal ég a nagy számüzöttlhöz
való ragaszkodás, de az. ő szívében nem
olvashat Klostenburger úro Nem vehetik
;;j szívét és nem tehetik oda ellene való
bizonyítékul a poros .bünügyi akták kö-
zé; a nyelvére pedig vigyázni fog.
Habározottan felelte:

- Nem írtam Kossuthnak levelet.
Klostenburger pápaszeme mögül dü-

hös pillantást vágott .feléje.
Két jólöltöz ött, polgári ruthás ember

lépett be. Most már hárman beszéltek és
minden módon azon voltak, hogya pap-
nak szájába adják a sajátmaga elleni ha-
mis vádat. Bánó erősen állt a lábán. Ne-
vetett magában. Alig figyelt a vallatók
.kij elen téseire, tfenyegetéseire, . .kérdéseire.
Csak egyszer ütötte föl fejét, amikor
Klostenburger úr azt jelentette ki nagy
biztossággal, \hogy pontosan tudják azt
is, mikor adta át a küldöncnek a levelet.

- Mikor? - kérdezte ártatlan képpel.
.....-Tudja azt maga nagyon jól, De meg

is nnondlhabjua itt a szemébe. Tavaly,
október 20-án, este tíz órakor, a temp-
lom sekrestyéjében. Utána a templom-
kert \hátsó ajtajáig kísérte az embert.
Sohse' tagadja. Tanu.k vannak ná,

Bánó kicsit gondolkozott,
- Akkor éppen ide be' voltam a vá-

rosban. Valami főtisztviselőnek a beN;.-
tatása volt. Arra .hivatalosan iderendel-
tek bennünket. Már emlékszem is ponto-
san: Glatz Jeromost iktatták.

A vastag.keretes pápaszem szinte vö-
röslött a :mögötte parázsló szemek dűíhé-
től. Tovább folyt a 'IdhaHg,atás. A nagy
szóáradatban csak közbe-közbe JJU~,kant

.L.

föl a pap türelmes, de nyomatékot
hangja:

- Nem irtam levelet Kossuthnak.
Semmire se mentek vele. Elbocsátdt

ták. A lépcsőn lefelé .haladtában Klos-
tenburger úr búcsúszava csengett II fü
lében: gondunk lesz magára. - Lehe
r ánn gondotok. Gondja van rám az Is
tennek is. Kimentett a tkörmeitek ~ö.!:ül
ezután is meg fog menteni tőletek. Hiá-
ba minden erőlködéstek.

Vidáman rótta a űiazafelé vezető hosz-
szú, poros utat. Szeretettel simogatt
végig szemével az útszélen hajladozó
füvek et, az égbe iparkodó jegenyéket.
Csak akkor nehezedett meg a szíve, ami
!kor sűrű, fekete d'ellhő tolakodott a .ké
'ken nevető égre. Valami eszébe jutott
Bach zsandáruralma. Az is ilyea _yo
masztó, vészes felleg az árva illl:lcya
nép fölött ..•

Emlékezetének valamelyik r ekeseébö
fehér papírlap hullott ki. Értelme utána-
nyult és lassan .betüzte a szövegét. Nu-
hícula est. transibit - fehhőcsk e elmu-
lik. Valahol olvasta ezt a latinnyelvú
mo ndást és annyira megtetszett .eki,
hogy ékes, szép betü!kkel fehér papírlap-
ra rajzolta és magakészítette rámába
odaakasztoHa az íróasztaJ.a fölé. A téli
házkutatáskor egy szimatoló zsandár meg
is kérdezte tőle, miféle Írás az. Vallásos
mondás - válaszolta neki. Nem Ulazu-
dott. Számára az volt. Hitte, /hogy IImI
nyomorúság a földi nehéz körülmények
folytán, földi hatalmasságok részéről ér-
heti az embert - akármilyen nagy, sú-
lvos fellhőnek látszilk is - csak felhöcs-
~e. F el.hőcske, ami tovatünik, elenyészik.
Hitte azt is, nem magától tűnik el, iha-
nem Isten -akine,k kezében van a szél-
ostor - űzi tova a febhőt, amikor ar
időt elérkezettnek látja rá. Baoh önkény-
uralma sem fogja örökké besötétítení a
magyar eget. Majd kezébe veszí Isten a
kor bácsot - majdnem bizonyosan: Kos-
sutth Lajost - és suhintása nyomán el-
enyészük a fellhő, derű aranyozza be majd
a magyar eget.

Istenben való bizalma győzedelmes-o
kedett sötétenlátása fölött. Megenyhült.

Felesége újjongó örömmel borult a
nyakába. Gyerekei már csak a kezéhez
juthattak hozzá. Azt csókolgatták \bol-
dogan.

- Megjött édesapánk l Megjött édes-
apánk!

Hát akkor milyen nagy öröm lesz'
majd, ha hazajön KossutJh apánk! Öröm-



A ~~net ~,ivezelték, hozzá]{ötöUék
a saroglyálloz: .A .hatalmasságo.k fel~ltek
a kocsira. Virág nem akart elmenm az
idegeue'kkel, megvetette lábát, d~ a lá~c
kíméletlenül /húzta. El kellett induln!a.

Köszönésképpen a végrelhajtó odasz i-
szegte a pap körül csoportosuló néma
emberek f'elé:

- Lázadók! Kossuth-~'Utyákl
A szekér dzörgött s valaihol a negye-

dik-ötödik ház táján újra megállt, A te-
hén keserves ;bőgése messzire hallatszott.

A paplak udvarán egyik ember kar-
ját 'az é#elé emelte.

- Meddig tűr í még ezt az lsten!
Mikor lesz már ennek vége; tisztelendő
uram? Hol késik Kossutíh Lajosl Olya-
nok vagyunk nélküle, mint ellhagyott, kd-
sernmizett árvák. Ebek !harmincadjára
jutunk valamennyien. Mikor jön vissza
az apánk, Kossufíh apánk!

Bánó Ádám megfogta az ember kezét,
minbha .keze szorításával lelkét akarná
beléje átönteni.

- Most nem mondJhatok mást. Vár-'
junk és bfzzunlkl ...

*
Késő éjszaka volt. A lelkész dolgozó-

sz obájában gyertya égett. Bánó Ádám a

PETŐFI
A !hold, ez a regényes fickó, ~i elő-

szeretettel bujkál a r ornok cközt, sápadt
fényével nézte az összeomlott életű asz-
szonyt.,A nő még rmindig szép volt.
Fínom kis arcának vonásain a ikora ősz
varázsa. Esti szél szaladgált könnyű ru-
hájában, törékeny és áttetsző volt, mint
a norcellán szobr ocskák.

',Az asszony futott, az asszony szel-
lőztetni akarta forró <fejét, az asszony
önmaga elöl menekült. S mikor fárad-
tan a nyári virágos fűbe r oskadt, még
ott is úgy érezte mint a saját hűne elől
rohanó Jákób, "rettenetes ez a Ihely", s
Jákób k övét nem a .f'eje alá, hanem a
szívébe tették. Pedig körülötte csend
volt és virulás és élettől duzzadó táj és
benne mégis 'a !halál.

Az ő jákób'lajtorjája nem az égbe,
hanem az emíber i élet mélységei'be veze-
tett. Az ő létrájának .fo~ain nem an-
gyalok, ihanem 'a vele összekőtött élet
sorstragédiájának .korona-tanui álltak.

Az elsőfokon egy <fáradt barna arc.
Hazatért fogoly, a rabság !hirnöke. Ak-

61

táncoló gyertyaIfényben asztala fölé gör-
nyedve írt. Kezében ihalkan sercegett a
101J. A kitárt ablakon apró szellök su-
hantak be és megtö!tötték a szobát IlZ

álmodó májusi rétek Illatával. Az egy-
házf i lakása felől gyereJusfrás 'ha rigját
'hozta szárnyá-n a szÚ. ütemes do,bbaná-
soik kfsérték a sírást: a- rlngó bölcső
dallamtalan zenéje. Bán ó letette a tollát
és úgy ,hallgatta... Új hang vegyült a
gyereksírásba. Bánattól fátyolos női .hang

• kántált valami szornorú altatót a síró
"yereknek. A pap figyelő füle lassan-
lassan megragadta a szöveget. Újra meg
újra ugyanazt a dalt ismételte az asszony
vontatottan, konok egyíhangúsággal.'

-- Könnyű a németnek
Adót egzekváln'i;
Nehéz a 11w,gyarnak,
A S'Zegény magywrnak:
Kossuth Lajost várni.
Bánó Adám feje öklére diaríyatlott.

Azon vette' észre magát, hogy súlyosakat
bólint az ének ütemére és együttdünnyö-
gi az éjsz ak a szomorú énekesévei:

- Nehéz a magyarnak,
A sze.qény maouaamak;
Kossuth Lajost várni.

Sághy Jenő.

HALÁLA
kor is .nyári esthajnal, kéklő Ihegye.k, vi-
rágós rét. Bar átnőjével egy kis budai
vendéglöbe ült, ·a szomszéd' asztalnál
fé Iifjak, a volt .hadifogcly Ibeszélt:

- A folyam rríellől olykor thatalmas
csontokat ástak kit a .kutyák, Sokszor
harapott a íhideg. Fát vágtunk, métcr e-
ket raktunk keresztbe. Az étel a munka-
teljesítménytől függött, ma fáradtak vol-
tunk sokat élhezlünk. Aki szökní pró-
bá.lt lelőtték, de nem is igen ~iséreltük
meg. A remény kevés volt a rnenekü-
lésre. Télen a <fogolytábor közelében is
gyakran Ihallatszott az erdő felől a f'ar-
kaso.k dab. - A félifi emlaUgatott. At-
szaladt rajta a kapcsolt gondolat.

.•Ill kívül a hideg, S amoll a harmadik
At éhség 011 belül, A töltölI fegyverek,
E kellós üldözónk A lehér hóra le
Kinoz kegyetlenül. Piros vérünk csepeg."

Minííha a fémi felelni akarna a gon-
dolatára, a szorriszéd asztaltól átnéz ett
rájuk és folytatta:

- Nekem mégis sikerült megszök ní.
Sok. mindent tudtarn meg én ott. Azt
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moadják például, Ihogy Petőfi Segesvár-
nál elesett, Mesebeszéd. Egyik barátom
mesélte, aki Petőfivel együtt szőkött
meg. Egy faluban letelepedtek. Petőfi
meg is nősült, de aztán nemsokára el-
vit.tea járvány. Barátom a sírját is
látta. Ot aztán újra elfogták és !hozzánk
.került.

A :férfi lIIIegint ehhaltgatott, Akkor ő
ésa barátnője elsápadva egymásra néz-
tek. úgy érezte eninden erejét össze kell
szednie. Felállt és fizetett. Egész testé-
ben remegett. Mikor eltűnt csak néztek
utána.

Az asszony száguldó gondolatsora itt
megállt. Fehér 'kezével belemarkolt a
virágos rét lfÜ'vébe, mintha a mult .ful-
doklásából a jelenbe akarna .kapasz-

. kodní. De már nem volt megállás. Gon-
dolatai magával ragadták. s anirit a iha-
Iá'lvonat ',Iwcsijat, tovább Irolhantak el
sz eme előtt a rettenetes képek.

Jákóblajtorjájának második .fo.kán ott
állt Orlai Soma, Petöf.í piktor barátja.
Ecsettel, kicsit kócosan és bohémen,
megazokott volt' már 'Í€Y létrán freskö

. festés közben:
- Tudod Juliska nem lehetett meg-

menteni. Mindig mondtam neki, Sándor
te értsd meg a számat: koeuprornittált
ember vagy s a Windischgr átz Jladipa-
rancsa után Aradon .kívrii'l nincs más
mentség számodra s családodra. Nem
hallgatott rám. O enegy Bernhez az er-
délyi seregbe. Bemnek -mondta - tö'b-
bel tartozom, mint atyámnak, az csak
életet adott nekem, de Bern tábornok,
becsületet.

Egressy Gábor áll a következö fokon
a vereség tanuja.

- Akkor láttam utoljára Sándort,
mikor Bern táborálban a 'horrvédek fel-
iSlIIlertéokés űnnepeiték. ONemsokára ott
hajtatott el a kis öreg egy hintón, a
hadsegédével, A csődületet látva meg-
álltak. A sebesült Bern reszketve felemel-
kedett a kocsiban s a feléje szaladó Pe-
tőfi Sándorr a meredt. Az ,Pdarahant s
akkor az ősz tábor-nok lehajolt Jlozzá és
megölelte. Mein Sohn, der arme, grosse
Dichter! '. (Fiam a szegény nagy 'kőltő.)
mondta. Aztán hivatalos hangon a ,had-
segéd éhez fordult - Jelentse ön, de
vigyázzon jelentse ön szószerint: Segéd-
lisztem, Petőfi őrnagy, ki Klapka tábor-
nok gyalázatos eljárása miatt leköszőnt,
újból szoleálatomba lépett.

- Petőfi egész este igen jókedvű
volt s boldogan szavalta el legÚJjabb
versét:

"Mi ne győznén1c? Hisz Bern a puér/JJI1c,
A szabadság régi bajnoka,
Bosszúálló fénynyel jár előttünk
Osztrolenka véres csillaga .•• "

A csata mégis elveszett. A zsarnok
cár szolga .hadserege győzött. Nem a
szabadság, a szolgaság, nem a kultúra,
a műveletlenség, nem Bern tudása, a
számszerű fölény véres csillaga járt elől
a csatán.

Most Lengyel gyógyszerész, Petőfi el-
tűnésének tanuja állt meg a létrafokon.
Mintha .mérget venne le a polcról, az-
tán beszél:

- A Ktiik:üllő.k katlaná'han mint őrült
üstben forrott a csata. Lüders a bal-
szárnyon elör e tört s a sokszoros ellen-
ség szilaj rohamától megingott honvéd-
oszlopok menekülni .kezdtek. Petőfi Sán-
dor őrnagyi ruhában, de kihajtott ing-
gel s fegyvertelenül rohant előre. Or-
nagy úr, ~iáltottam neki, az Istenért
meneküljön! Pár száz méternyire Tan-
nak a kozá.k csapatok, a csatát elvesz-
tetbűk, Aztán egy nagy csattanás, mint
mík or valamilyenvegyszerem robban s
nem láttam töb'bet a portói s a füsttől.

A következő létra/fokon Kovács 'káp-
lár' a halál tanuja.' Mintha nyeregben
ülne kackiás mozdulatokkal mesélí:

- A Fehéregylházi úton 'már min-
denkí cnenekűlt. Mícsoda vágta tás volt.
Petőfi őrnagy úr :fegyverriélkül gyalo-
gosan futott. Szurka komán kengyelbe
emelte, de a kettős teher alatt a ló,
a rnenekülő huszárcsoport futását las-
sította. Miattam nem veszihettek el rnind-
nyájan kiáltott Petőfi őrnagy 'úr, engem
már senki sem ment meg! Aztán rövid
dulakodás után kiugrott a 'kengyelből
és a oközeU kukoricás felé menekült. Az
üldöző kozáko.k észrevetlék és leróhan-
ták.

- Haj, csúnya nap volt Segesváron
- szólt a következő létratfokon az enyé-
szet tanuja András gazda. - A nnezön
rninden lépésre Ihullák .hever tek. A kör-
nyékbeli szászok nagy göd röke! ástak s
tucatjával dobták bele őket. Volt, ame-
lyik még élt és kiáltott. EmJberek, az
Istenért élek! Dögölj meg, mondták neki
s görgetlék rá a hantokat. - De mi az?
Miért olyan sápadt a tekintetes asszony?
Talán a tekintetes asszonynak is it! halt
meg valakije?

Lelhet-e nagyobb mélység, mint az
özvegyek és árvák sokaságát szer encsét-
lenségbe döntő tömegsír. Igen, még



ször nyűbb mélységek'be visz minden baj-
nak gyökere a bűn. Fogság, végzet, ve-
reség, Ihalál és rettenetes enyészet; mín-
den minden benne van. - Ják óblajtoe-
jájána.k utolsó fokán ott állt az esti gon-
dolatok höse, a szegény asszony önmaga,
Petőfi Sándorné Szendrey Júlia.

Minél nagyobb a mélység, annál kő-
zelebb a segitség. Az asszonya sz ornorú
emlékképek mélységéből a bűntudat
mélységébe került. Érezte, [hogy ő volt,
aki női hiuságból csatába küldte Petőfi
Sándort, érezte I ogy ő volt, aki a tra-
gédia után alig egy esztendőre eldobta
azözvegy.i fátyolt, érezte, .hogy méltán
érték az események.

És akkor a kétségbeesés határán
eszébejutott a zsoltárérő szava: "oA rnély-
ségből kiáltok hozzád, Uram! Uram,
hallgasd meg az én szómat: legyenek
füleid ifigyelmeseJ\ könyörgő szavamra!
Ha a bűnöket számon tartod, Uram:
Uram, 'kics5da maradhat meg?! Hiszen
te nálad van a bocsánat, hogy féljenek
téged."

Akkor lassanelzsondult a sajgó seb,
akkor eltüntek a rémes emlékek tanui,
akkor égbe vitt fel a végtelen szeretet
létrája, akkor ják6blajtorjáján feléje
jött az Isten. Az Isten, aki megpróbál,
dc az Isten aki kiemel, az Isten aki
megbocsájt, Megértette, 'hogy Petőfi Sán-
dor rnar-tíríhalá lának :meg kellett történnie,
rnert vcsak így Iett teljes a lángész pá-
Iya:futása. Petőfi áldozatánál mégis van
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egy sokkal nagyobb áldozat, amely a
szenvedés, vér és könny Ihona után, a
béke birodalmát kőzvetíti. S tha a szel-
lem túléli a testet, Petőfi sorsa bizo-
nyítja, mennyivel in~á:bb a lélek, amely
a szeUemnek is parancsol.

*
Ezerkilencszáznegyvennégyben, mikor

a Szen dr ey Júliák szétszabdalt sorsából
dobták k í a frontokra az utánpótlást,
mik or sok katona bukott le véres fejjel
a kukoricás szélén, :mikor már sek ma-
gyar porladozott orosz föld alatt, végül
mikor elevenen nemcsak a f'érfiakr a, de
a 't'elitalált iházakban asszonyok:ra és
gyermekekre ,g'örgették rá a hantokat,
ezerkilencszáznegyvennégy csúf eszten -
dejében egy cikk Jel,ent meg az egyik
lapban. Tr6ja azt állítja, Ihogy Petőtfi
orosz fogolyként Ihalt meg. Fényképet is
közölt. Fakereszt, rajta orosz fel:írás
Alexander Petrovich. .Az irodalom törté-
n észek megmaradtak a kukoricás mel-
lett, hiszen jobb is az a ,tudat, hogy
teste a kárpátokkoszorúzta földdel egye-
sült. Halálának külső eseménye történe-
lem és mindig vitatlhat6; magasabb szel-
Ierni kincsériek örök élete vitabhatatlan.

"Mi pedig, kik hatványozott mérték-
ben éltük át Petőfi Sándor véres ko r át
Szend rey Júllaként megtudjuk-e érteni
a multban Isten akaratát, aki megpróbál,
lesujt, de föl is emel, mert minden tet-
tével terve van?! Laniii,

NefJé::e .()omályba
Nehéz homályba kúszik a JOvo,
Mint szűrkűietlcor erdőber; az út .
Ak; bemegy, nem tu,dja tnerre jut .

S nem tudja ki lesz, aki szembe jő.

T'án fl: Balsors lesz, fán a Jószerencse,
Talán törpe lesz; talán óriás.

Talán lidérc, ki tőrt vet, vermet .'.

Talán angyal, hOfllJ lelkünk égbe Mentse.

Megyünk eltévedt gyumeke], - .(lkim,

Előttünk fel-felmordul a vadon,

A szélben száraz levél kavarog.

Legy'eIl az erdő akármily setét,

Csak el ne engedjük egymás kezét,
Kitett, anyát/aIl árvák: magyarokI

Reményik Sándor.



61

Egy oszt-rák -miniezter azt mondta
egyszer a haza bölcsének, Deák Ferenc-
nek: - Puhára főzzük ,a 1'I'/Jagyart!-
- Tudja meg - huzta ki magát Deák,
hogy a magyatl' ember természete olyan,
mint a tojás é: mentől tovább föl, annál
keményebb.

.Il .s:abadságfjarc mosolya
Kossuth Lajos forradalmá be~edei

!rözül legnagyobbhatású volt " ceglédi:
u,tá/W csaknem az I!lgt3sZ város fegyvert
'ragadott. Egy fiatal asszony k,wrján _
csecsemőjével Kossuthoz futott ée meg
olcarta csókolni végtelen elragadtatásá-
ban. Kossuth etmoeoluodott ée gyöngéden
mondta. neki:

-- Szent az a osók, amelyd II haea-
ezeretet hív a szájra. Csókolja me.q he:
hfett em: a gyermekét, hogy a hasaeze-
retet mindig ott égjen az ajkán.

-:-
A szabadságharo idején azt mondtA

Kossuth. néhány szájhlknek:
önök mindig az utolsó csepp vért

aka!l'ják a haza oltárán fefxildozni. Sze.
retném vegre'-megÍ8merni azt, aki az
első csepp vérét áldo.zná szívesen.

-:-
Táncsics Mihálynak nem tetszett a

szabaMágharrc ideJlén di:vatws "polgár.
társ" megszólítás, addig törte a fejét,
mig ki nem eszelte a "kend/' titulust,
mely ezerinte demokratikus is, meg ma·
gyaros is volt. Mindenkit kendnek szó.
litott és feltünően ismételgette ezt a szát,
Jókai, aki egyébként türelmes volt, egy.
s,~er felfortyant élj a maga kedves 1n.OO.
ján rendreutasította:

- Hallja kend Táncsics! -Én mond-
hatom. kendmelc, hogy: kend, de kend ne
kendezzen engem, mert kendnek én nem
va.gyok kend!

Ettől kezdve Támcsics, aki Koseuthot
is kendnek szólította, Jókait mindig pol.
gártársnak titulálta,

-:-

-:-
1866.ban Bécsbe utazott Deák Ferenc

és mint 'szerény ember, sem kidimoona-
tot, sem ezalonkocsit nem vett igénybe,
egy másodosztályu fülkében, ült. Rajta
kívül még egy úr ült a fülkében, aki
mindig udvariasan tüzet adott neki,
majd sietett bemutatkozni:

- Rosenzweig Manó vagyok.
Deák aet ' hitte, hogy. utitársa megis.

merte, tehát csak ennyit mondott: ör-
vendek.

-; A Friedmann é.s Weis cégnek ui«:
zom a textilben . '. elsőrangu cég -
folytatta a közlékeny utas.

Deák bólintott és hallgatott, de az
utitárs tovább ostromolta: '

Bécsbe tetszik utazni?
Bécsbe.
Milyen cég, ha szabad tudnom?
Kaiser és Kőnig (CSászár és király.).
És milyen bramcebom, ha nem vagyok

indiszkrét?
Kiegyezésben . '.
Hm ... értem. Holmi k.ényszeregyezség.
Mindjárt gondoltam, hogy nem valami

kóse,r firma.
-:-

Menetelnek a honoédek. Petőfi is kö.
zottúk, Egyik megkérdezte a költö.t:
"Nem "'>agyfáradt'!" Mire a költő így
felelt: ,,,Ha vónék se mondanám!"~ ~ uu__' ~, ~~

A gazda legihűbh 'barátja a "Balaton" kalapácsos daráló!
A darálók minden nagyságban készülnek, kiváló minö-

ségben, teljesítményiik felülmiullnatatlan.
Szállítja: állvány nélkül vagy állvánnyal és rendelésr eúj

villanymotorral egybeépítve a képviselő:

Ková1ls-Szabó Aladár:5'

I~====_=__~~ műszaki és gépikereskedő _~ GYÖR, TELEKY-UTCA 44. sZÁM. K~jen ajánlatot!
Küőn megrendelés esetén csont- és kőőr lés céljára is készül__ ._m ~. .~_'~n~· ~~ __ ~ ~ R ~~

Naptár-unk borítólapját és szővegrajzait Ittzés Milhály tervezte és rajzolta.---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------



Idó'ArA.a "Százéves Naptár" és Herschel .erial
Százéves naptár 1948.

Január. Első felében erós fagy. 16-22 közl
sok hó, 30-án megenyhül.

Február. 4-ig borus, 5-én napsütés, 6-10.
nagy hideg, 13-án enyhe cső. A hó második fele
szeles és esös.

Március. Nagyobbrészt szeles és esős, 24-én
enyhébb, azután több napsütés.

Aprili •• Az első héten minden nap rövid eső,
azután felUin6 meleg, 17-20-ig esős, 21-tóI sze-
les; t6bbször dér mutatkozik.

Május. Meleg napsütés, 8-án zivatar, 9-Il-ig
kisebb esők, 12-tól derült. de sok széllel, 24-én
zord, azután kellemes idó.

Június. Az egész hónap meleg, 20. után több
zivdar és záporesók.

Július. 4-ig borus, 5-10-lg meleg é. zivata-
ros, 11-18-ig rllvid es6k, 19-én igen meleg és
gyakori zivatar.

Augusztus. 6-án és 7-én kevés es6, egyébként
állandó meleg Ils napslltés, 28-tói tart". eaö.

Szeptember, Pár esóa nap, 4-t61 kellemes 6szi
napok, 13-tól sseles, 20. után enyhe 8zép napok.
. Október. 6-ig szép Id6, 7-9-lg zivataros, 12-
IS-ig esös, 17-tlll szép derüs, 26-án er6a lehülés,
azután hűvös idő.

NovembRr. Els6 fele borús, es6re halló, hüvll.,
10-1I-lg napsiité., 14-én M, azután hüvas es6k,
sokszor szele••

December. 5-11-ig hideg, 12-~nhavAzás, azuUn
enyhébb, nyirko. hideg karAc8ODylg,25-én nagy

hideg áll be, az utols6 na.pokbu hIS.

Idijárás Hersehel szerint 1948-ban
Január, l1-ig enyhe. 18-ill lok hó. 25-ilfhide.

szél, a hó végén hó.
Február. Elején hó, 10-16. viharol Iz61, t7-

24. derült hideg. Végül víharoe,
Márciu •• A hó els<'!fele változó, 1S-25. es'

és hö. Azután enyhébb.
Aprilis. Két hét es5. é. szeles, 16-2Z. h.ilvh,

23-tóI derűs és enyhe.
Május. 1-7. változó. 9-t6. er6. lebülé., tS-

23. esős szél. 24-31. viharos szelek.
Június. 6-ig szép napos, 7-14. felh6s. A 106

második fele nagyon meleg.
Július. Néhány eslls nap után 3-t61 melej na.

pos ldö, 22-23. zi.-atarok.
Augusztus. Nagy záporesök, 6-t6 közt nél,,'''y

úiabb zápor, azután nagy meleg.
Szep/ember. 13-ig derüs napsll!és. 14-1'-1'

többször esik. 20-tóI enyhe őszi idl!.
Október. 2-3. esik, azután derü. meleg. 14-

18. esös, majd enybe napsütés. 26-161szél.
November. 3-ig szelea, 4-11. csendes .sll.

12-17. erős szél. IS-án nagy lehülés, 23-ig er6s
fagy. 24-30. enyhébb, de nedves.

December. 1---8. hide!! id6, 9-16. envhűlés,
17-25. többször havazik, 26-31. hideg szél.

Jel!yzet. A Százéves Naptárnak és a Herschel-
Ié!e időjöalatnak nincs tudományos alapja.

*Az úgynevezett uralkodó bolygó ez évbe••
a Vénusz.

csagra, kanala.iémre, üstökö.gémre, batlára, fe-
·ketl> 'gó-Iyá~a,l!6tyatllcsre. bíblcre, dankasirályra,
~á",dor~óll!o••••.a. u!fariyúkra, kl.vérclére. vllrös- es
kékvéresére. egerészölyvre, barátkeselyüre, fakó.
!<esclyüre, valamint a sasok éa baglyok valameny.
nyi faftájára.

Február b6 1. napJát61 Jú1luI b6 31. napjáig
tilos mindenféle vadra hajt6kutyával vadbzni. Ez
Id5 alatt is szabad azonban kotorékebekkel koto-
rékmunkát végezteIni. vizslával, spéniellel, p6rá-
Eon vezetett vérebbel és lxiss disznónyomraeresz-
tett u. n, disznóskutyával vadászni.

Február h6 1. napját61, augusztus hg 31. nap-
Jáig hasznosvadra haltókkal vadászni - a vizi-
madarakat éa erdei szalonkát kivéve - tilos•

•
Ralásut

A halállomány kimélése miatt JUnlUS t-Iöl
április hó t-ig tilalmi id6azak van a szabadvize-
ku. Halászni tehát csak április 2-tal májua 3t-
íj Il\abad. Réazlelea rendelkezést a Földmlvelél-
llIYi Minisztérium esetról-esetre 84 kl.



Té,·Us tehozzád és mi mtgU,.ünk
Kegyelmes O,.istef!..
ajítsd meg immár mi napjainkat
Mint ,.égi idóben.

Oj Zengedezó Menn1ei Kar .

••••••• IYIIID.
KONCZ JÓZS EP

(Harangszó
Dyomdája).U.
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