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Emlékezzünk elődeinkről, akik hősiesen küzdöttek mai felszabadításunk előkészítésén. Hálás kegyelettel gondolunk mi,
jobbágyivadékok nagy- és dédapáink heroszi küzdelmére, amit
emberi szabadságunkért megvívtak.
Az elnyomott jobbágy és zsellér, akire a XIX. század közepéig minden teherviselés hárul, emberi: jogokat követel a
földesurak és nemesek minden kiváltságaival szemben. Ezen
óriási szakadék, mely a két osztályt egymástól elválasztotta, a
letiprás, a béklyóhordozás érlelte bennük az emberi jogok
utáni vágyat. Ezen vágy acélozta karjaikat, hevítette szíveiket
és készek voltak mindenkor fegyverrel és kiegyenesített kaszával a zászló alá vonulni, mely szabadságot és emberi jogot
hirdetett.
1848 történelmi terhes év. Lelkesedés és lehangolás, öröm
és bánat torlódása. Európa tisztult nézetei, szabadság eszméi
itthon is visszhangra találnak. Egy gyönyörű nap nagy eseményei ledöntik az évszázados válaszfalat nemes és jobbágy
között. 1848 március 15—e szabadságunk első állomása. Petőfi,
izzó „Nemzeti dal"-ától megittasulva indul a pesti nép a radikális ifjúság Petőfi és Vasvárival az élén a szabadság törvényeinek
megalkotására. Követelik a felelős kormány alakítását, a törvény előtti egyenlőséget, a népképviseleti parlamentben, a
jobbágyság megszüntetését, a cenzúra eltörlését, sajtó és gyülekezési szabadságot, a politikai foglyok szabadon bocsátásé:
és Táncsics Mihályt, aki a parasztság érdekeit képviselte azonnal ki is szabadítja börtönéből. A nép minden kívánsága tel-

jesül, a javaslatok szentesítést nyernek, hazánkban is kinyílik
a szabadság virága.
De a szabadság e legszebb virágáért óriási árat kellett
fizetnünk. Ránk zúdította az osztrák hatalom és az áruló nemesség a szabadságharcot, mely ismét csak nemzeti hőseink
számát gyarapította és a letiport nemzettel a szabadság zászlaja is elbukott. Világostól Jósepfstadtig a szabadságharc neves és névtelen vértanúi jelzik az utat. Évtizedekig magyar
népünk a kossuthi hagyományokból és a IS aradi vértanuk
iránti kegyeletből merít erőt.
De az emberi jogokért való küzdelem tovább tart. Az
elejtett zászló nem hull a porba, voltak mindig lelkes hordozói, akik azt hol keblükön rejtegették, hol fáklyaként magasan
lobogtatták. Járjon bár érte csendőrszurony, börtön és fogság, lelkes hordozói el nem hagyták.
Ezeknek a bátor zászlóhordozóknak köszönhetjük nemzeti
szabadságunkat, emberi jogunk kivívását, ezek szenvedéseire
emlékezzünk!
Vigyázzunk erre a sok áldozatra megszerzett szabadságunkra. Szűnjön meg a magyarátok: a széthúzás, az irigység
és a gáncsoskodás. Építsük fel a romokból az itt élő nép boldog hazáját, csak így háláljuk elődeink küzdelmét és méltóan
őrizzük emléküket.
Horváth Pál
alispán, elnök

Adjon Isten mindenkinek
Adjon Isten békéi, kedvel,
Asszonyoknak, embereknek,
Sok örömet mindenkinek.
Pénzt, szerelmet, vágyat, hitet.
Gyönyörü-kék itt az Ég.
Űgy szeretném megtalálni,
Úgy szeretnék azzá válni,
Kinek az élei teher:
Az ember könnyen megy el.
Gyönyörü-kék itt az Ég.
úgy szeretném
Sok hirtelen vágyam, eszmém,
Sok drága kincset, nagyot,
Amihez már vén vagyok.
Gyönyörü-kék itt az Ég.
Néha, néha szerelemmel
Telik meg az ilyen ember, •
Néha-néha úgy megsajog,
Más bánat, bú és más bajok.
Gyönyörü-kék itt az Ég.
Adjon Isten ifjúságot,
Szabadságot, boldogságot,
Egészséget, pénzt és hitet,
Szerelmet, hírt mindenkinek.
Gyönyörü-kék itt az Ég.
Ady Endre

Időjárás tapasztalás szerint:
JANUÁR

Névnapmutató tábla
A b e l
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. J - Abdon, júl. 30., dec. 19.
Szép és állandó idő szokott fagy- Ábrahám, jún. 15., okt. 9., dcc. lf
gyal következni: ha a délnyugati Absolon, ápr. 20., szept. 2.
szél északnyugatra változik, ha a Achill, május 12.
keletszéllel apró hó esik, ha nyu- Adalbert, épr. 23.
gat táján sürü köd ereszkedik. Ádám, dec. 24.
Rossz, általában langy idő követke- Adél, dec. 16.
zik: ha keletészaki szél változik, ha Adelheid, dec. 20.
a gödrök bűzösek.
Adelgund, jan. 30.
Adolár, ápr. 21.
Adolf, febr. 11., máj. 11., jún. 17.
ELŐJEGYZÉS
g 21., szept. 17.
au
Adolfin, szept. 24.
Adorján, mára 4.
Aemiliáa, szept. 11., nov. 12., dec. fc:Ágotha, febr. 5., ápr. 28.
Ágnes, jan. 21.,, mára 28-, ápr. 20.
Ágoston, aug. 3. és 28., okt. 7.
Ákoa, jún. 22.
Aladár, okt. 1.
Aibin, mára 1.
Alajos, jún. 21.
Alfonz, aug. 2., okt. 30.
Alfréd, febr. 15., júl. 19.
Albert), ápr. 7., 24., május 26., szopf
3., nov. 14.
Albertina, nov. 15.
Albrecht, ápr. 23.
Amália, máj. 4., júl. 10., okt. 7.
nov. 20.
Ambrus, okt. 16., 19., dec. 7., 20.
Anastázia), ápr. 15., 27., máj. 20.,
dec. 25.
Anasíázius, ápr. 21.
András (Bandi), febr. 4., máj. 15.,
okt. 17., nov. 15., 30.
Angelika (Angyalka), mára 11., máj31., aug. 14.
Anna, íebr. 19., júl. 26.
Antal, jan. 17., febr. 12., máj. 10-,
jún. 13., júl. 28., szept. 2.
Antónia, ápr. 19., jún. 13., júl. 7
Ar.zefct\ ápr. 21.

1948

Január

Na p
kelte nyugta
1 Csütörtök Újév
Újév
7.32 16.3
Makar *
Ábel
7.32 16.4
2 Péntek
Benjámin
7.32 16.4
3 Szombat Genovéva sz.
D. Leona
7.32 16.5
4 Vasárnap D. Jézus sz. neve
Teleszfor pk.
Simon
7.32 16.6
5 Hétfő
Vízkereszt
Vízkereszt
7.32 16.7
6 Kedd
Lucián vt.
Attila
7.32 16.9
7 Szerda
Szörény
7.32 16.10
8 Csütörtök Szörény
9 Péntek
Julián vt. *
Marcell
7.31 16.11
Melánia
7.31 16.12
10 Szombat Vilmos pk.
D 1. Ágota
7.30 16.14
11 Vasárnap D 1. Szentcsalád
12 Hétfő
Ernő ap.
Ernő
7.30 16.15
13 Kedd
Veronika
Vidor
7.29 16.16
14 Szerda
Hüár pk. ea.
Bódog
7.29 16.18
7.. 28 16.19
15 Csütörtök Remete Sz. Pál
Lóránt
7.28 16.20
16 Péntek
Marcell vt. *
Gusztáv
17 Szombat Antal ap.
7.27 16.21
Antal
18 Vasárnap D 2. Piroska sz. vt. D 2. Piroska 7.27 16.23
7.26 16.24
19 Hétfő
Sz. Margit
Sára
20 Kedd
Fábián és Seb.
Fáb. és Seb. 7.25 16.26
7.24 1.6.27
21 Szerda , Ágnes sz. vt.
Ágnes
22 Csütörtök Vince vt.
7.23 16.29
Artúr
7.22 16.30
23 Péntek
Raimund *
Zelma
7.22 16.31
24 Szombat Timót pk.
Tádé
25 Vasárnap D 3. Hetvened vas. D 3. Pál ford. 7.20 16.33
7.19 16.34
26 Hétfő
Polikárp
Vanda
7.18 16.36
27 ) Kedd
Aranysz. Sz. János
Lothar
7.17 16.38
28 Szerda
Nol. Sz. Péter
Károly
29 Csütörtök Szál. S.z. Ferenc
7.15 16.39
Adél '
30 Péntek
7.14 16.41
Martina sz. *
Mártonka
31 Szombat Bosco sz. János
7.14 16.42
Virgilia
Izraelita: 1-én: 19 Tebeth 5708, 3-án: 21 S. Semot, 8-án: 26 Sobebim
bojt, 10-én: 28 S. Vaöra, 12-én: 1 Sebat R. K., 15-én: 4 Sobebim böjt,
17-én: 6 S. Bo., 22-én: 11 Sobebim böjt, 24-én: 13 S. Beselakh, 26-ár.:
15 Fák ünnepe, 29-én: Sobebim böjt, 31-éni: 20 S. Jithro.
A Hoíd földitávolban 12-én 6 ó, földközelben 25-én 13 ó.
Elsején a nap hossza 8 ó 31 p, Í; hó végéig 60 perccel több.
A Hold fényváltozásai: Utolsó negyed 2-án. Ujhold 11-én, Első negyed 18-án. Holdtölte 25-én.

Napok

Róm. kat.

Protestáns
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Időjárás tapasztalás szerint:
FEBRUÁR

Apollónia, febr. 9.
ApollóriuS, ápr. 8., 18.
Aranka, dec. 9.

Szép és állandó idő következik: A r m i n > á P r - 7 - a u § - 1 L ' d e c ha délkeleti szelek vannak, ha a A r n o l d > Júl. 18.
hold igen fehér, ha az esti pir igen A r n u l f > aug. 22.
magasra terjed a nyugati égen. - A r o n ' á P r - 1 6 " J ú n - 2 L
Ellenben rossz vagy lágy idő lesz: A r Pád, jan. 5., febr. 10.
ha nyugati szelek vannak, ha, hu- A r t h u r > J a n - 7zamosabb hideg után a hó jégalak- A t a l a > d e c - 2ban esik.
Athanáz, máj. 2., nov. 26.
Attila, rnárc. 10.
Augusta, rnárc. 29., aug. 17.
Auréi
ELŐJEGYZÉS
> Jún- 1 5 Aurélia, dec. 2.
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Balázs febr. 3.
Bálint, jan. 7,, febr. 14.
Barnabás, jún. 11.
Bazil, mára 22.
Beáta, dec. 23.
Beatrix, júl. 29.
Bekény, máre. 21.
Béla, jan. 2., ápr. 23., máj. 28.
Bencze, márc. 21.
Benő, márc. 31., aug. 30.
Benedek, márc. 21.
Benjámin, márc. 31.
Bernát), máj. 20., jún. 16., júl. 15..
aug. 21.
Berta, júl. 4.
Bertalan, aug. 24.
Berlhold, júl. 27., nov. 17.
Bertram, aug. 17.
Bíbiana, dec. 2.
Blanka, aug. 10.
. Bódog, jani. 14., máj. 30., júl. "3,
akt. 24., nov. 20.
Boldizsár, jan. 6.
Bonaventura, júl. 14.
Bonifác, máj. 14., jún. 5., okt. 25.
Borbála, dec. 4.
S^-igitta, febr. 1., okt. 8.
Brúnó márc. 8., ápr. 21., máj. 17.,
szept. 7., okt. 6.

Február
Napok

Róm. kat.

Protestáns

Vasárnap D 4. Hatvanad vas. D 4. Ignác
Hétfő
x Gyertyaszent. B. A. Karolin
Kedd.
Balázs pk.
Balázs
'
Szerda
Brittó János
Ráchel
5 ] Csütörtök Ágota sz. vt.
Ágota
6 Péntek
Dorottya sz. *
Dorottya
7 Szombat Romuald ap.
Tódor
8 Vasárnap D 5. Farsang vas.
D 5. Aranka
9 Hétfő
Alexandr. Cirill
Abigail
10 Kedd
Skolasztika
Elvira
11 Szerda
Hamvazó szerda *** Bertold
12 Csütörtök 7 szervita alapító ** Lídia
13 Péntek
Rioci sz. Katalin *** Ella
14 Szombat
Bálint vt. **
Bálint
15 Vasárnap ( D l . Invocabit
D 1. Fausztin
16 | Hétfő
Juliánná vt. **
Juliánná
17 íKedd
Donát pk. **
Donát
18 | Szerda
Simon vt. Kán. ** Konrád
19 ! Csütörtök Konrád **
Zsuzsanna
20 Péntek
Aladár pk. ***
Álmos
21 Szombat
Eleonóra **
Eleonóra
22 Vasárnap I D 2. Seminiscere
D 2. Gerson
23 Hétfő
Dam, Péter et. **
Alfréd
24 Kedd
Szökőnap **
Szökőnap
25 Szerda
Mátyás ap. **
Mátyás
26 Csütörtök Géza vt. **
Géza
27 Péntek
Kort. Sz. Margit *** Sándor
28 Szombat Gz. Gábor Passz. ** Ákos
29 j Vasárnap D 3. Oculi
D 3. Elemér
1
2
3
4

Nap
kelte nyugta

7.12 | 16.43
7.11 16.45
7.9
16.47
7.8
16.48
16.50
7.6
7.5 | 16.52
7.4
16.53
7.3
16.54
7.1
16.56
6.59 16.58
6.58 i 17.0
6.56 17.1
6.55 17.3
6.54 17.4
6.52 | 17.6
6.50 17.7
6.48 17.9
6.46 17.11
6.45 | 17.12
6.44 17.13
6.42 17.15
6.40 17.17
6.38 ! 17.18
6.36 17.20
8.34 17.22
6.33 17.23
6.311 17.24
6.29 17.26
6.27 ] 17.27

Izraelita: 5-én: 25 Sobebim böjt, 7-én: 21 S. Mispatim, 11-én: 1
Adar R. K., 12-én: 2 Sobebim böjt, 14-én: 4 S. Theruma, 19-én: 9 Sobebim böjt, 21-én: 11 S. Thezave, 24-én: 14 Purim Katán, 25-én: 15 Susan
Purina K., 28-án: IS S. Ki Thiza.
A Hold föidtávolban 8-án 20 ó, földközelben 22-én 3 ó.
Elsején a nap hossza 9 c 31 p, a hó végéig 1 ó 33 perccel több.
A Hold fényváltozásai: Utolsó negyed 1-én, Ujhold 9-én, Első negyed
17-én; Holdtölte 23-án,
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Időjárás tapasztalás szerint:
MÁRCIUS
Amiilyen időjárás van március
9-ik körül, olyan szokott maradim
egész március hónapban. Ha január meleg volt, március hideg. Száraz március szép májust jövendöl.
Ha a nap és hold keltében rendkívül nagy; e ső következik; hasoniókép, ha a harangok messze hallatszanak.

ELŐJEGYZÉS

Caesar, febr. 15., ápr. 15.
Cecília, jún. 3., okt. 21., nov. 22.
Cla/issa, jan. 15., júl. 12.
Clementine, jan. 23., raov. 14., 23.
Concordia, febr. 18.
Constantán, febr. 25., ápr. 22., júi. 2
Constantina, szept. 19.
Cora, márc. 14.
Coelestin, ápr. 6., máj. 19., júl. 2.
C'rescentia, jún. 15.
Crispín, okt. 25.
Cyprián, szept. 10., 26., dec. 9.
Cyriák, aug. 8,
Cyril, márc. 9., júl. 5.
Cyrus, jún. 16.

Dagobert, dec. 23.
Damasuis, dec. 11.
Dániel, jan. 3., febr. 16., ápr. 10., juS,
21., nov. 23.
Dária, okt. 25.
Dávid, dec. 30.
Dezső, febr. 11„ máj. 23., dec. 18.
Dietrich, máj. 6.
Dénes, ápr. 3., okt. 9., nov. 17., dec
26.
Domonkos, aug. 4., okt. 14., dec. ti.0.
Donát, febr. 17., aug. 7., _ szept. 1.
Dorottya, febr. 6., jún. 5., szept. '.'•
Dömötör, ápr. 9., okt. 26., dec. 2i'.
Döme, aug. 4., szept. 27.
Dionyzia, dec. 12.
Ekhárd, jan. 8.
Eberhardt, febr. 23., nov. 28.
Edith, szept. 16.
Sdmurul, nov. 6. és 20.
Eduárd, márc. 18., máj. 27., okt.
Egyed, ápr. 27., szept. 1.
Endre, júl. 17.
Elemén, nov. 27.
1
Emília , júl. 18., szept. 12., nov. 12
és 24.

Etek, febr. 11., júl. 17.
Eleonóra, febr. 21., júl. 11.

ii

Március
Na p
kelte nyugta
Hétfő
Albin pk. **
Albin
6.25 17.29
2 ! Kedd
Simplic p. **
Lujza
6.23 17.31
3 Szerda
Kunigunda **
Kornélia
6.22 17.31
4 Csütörtök Kázmér **
Kázmér
6.20 17.33
5 Péntek
Özséb ***
6.18 17.35
Adorján
6 Szombat
Perpet.ua **
Gottlieb
6.16 17.36
Vasárnap C 4. Laetare
6.13 17.38
C 4. Tamás
8 Hétfő
Istenes János **
Zoltán
6.11 17.40
9 Kedd
Franciska **
Franciska
6.10 17.41
10 Szerda
6.8
40 vértanú **
Olimpia
17.42
11 Csütörtök Szilárd **'
6.6
Aladár
17.43
12 Péntek
6.4
I. Gergely p. ***
Gergely
17.45
13 Szombat
6.2
Szabin **
Krisztián
17.47
14 Vasárnap C 5. Fekete vasárnap C 5. Matild
5.59 17.48
15 Hétfő
1 Nemzeti üiinep ** Nemzeti ü.
5.58 17.50
16 Kedd
Geréb pk. **
Henriette
5.56 17.50
17 Szerda
Patrik pk. **
5.54 17.52
Gertrud
18 Csütörtök Sándor pk. **
Sándor Ede 5.52 17.54
19 Péntek
Sz. József ***
5.50 17.55
József
20 Szombat
B. Csák Mór **
Hubert
5.47 17.57
21 Vasárnap C 6. Virágvasárnap C 6. Benedek 5.45 17 58
22 Hétfő
Genuai Katalin **
Oktávián
5.44 18.0
23 Kedd
Viktórián vt. **
Frumenc
5.42 18.0
24 Szerda
Gábor főan. **
Gábor
5.40 18.2
25 Csütörtök Nagycsütörtök **
Irén
5.38 18.4
26 Péntek
Nagypéntek ***
Nagypéntek
5.35 18.5
27 Szombat
Nagyszombat, **
Hajnalka
5.33 18.7
28 t Vasárnap C Husvétvásárnap
C húsvét v. 5.31 18.8
29 H étfő
x Húsvéthétfő
Húsvéthétfő
5.29 18.9
30 Kedd
I Kerény vt.
Izidor
5.28 18.10
31 Szerda
Guido ap.
Árpád
5.26 18.12
Napok

Róm. kat.

Protestáns

Izraelita,: 6-án: 25 S. Vajakhel, 11-én: Ros Kodes, 12-én: 1 Veader
" . K., 13-án: 2 S Pekude, 20-án: 9 S. Vajikra, 24-én: 13 Eszter böjt,
25-én: 14 Purim, 26-án: 15 Susan Purim, 27-én: 16 S. Zav.
A Hold földtávolban 7-én 9 ó, földközelben 20-án 16 ó.
Elsején a nap hossza 11 ó 4 p, a hó végéig 1 ó 47 perccel több.
A Hod fényváltozásai: Utolsó negyed 3-án, Ujhold 11-én, Első negyed 18-án, Holdtölte 25-én.
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időjárás tapasztalás szarint:

Eieuthér, febr. 20., oki. 9.
Éliás, febr. 16,, júl. 20.
Eligius, dec. 1.

ÁPRILIS

> f e b r - 10-> m á r c - MEmerencia, jan. 23.
E
™ á n u e l (Manó), márc. 28.
Hmi1
' á P r " 5-> má^ 2Z' n o v " 2 L
Emma
> á P r - 1 9 - J ú n - 2 9 ~ <szePL :
Engelbert, nov. 7.
Erasmua, jún- 2Erhardt, jan. 3.
Erich
- f e b r - 15 -. m á J u s l s Ernesztína, jan. 12., július 31.
Emőke, júl. 31.
Ernő, jan. 12., márc. 13.
Erzsébet, júl. 8., nov. 19.,, dec. 25.
Ervin, ápr. 25.
Eszter, 'május 24., július 7.
Etelka, febr, '5., dec. 16.
Eugen (Jenő), júl. 13., nov. 15., dec
25.
Eufemia, szept. 16.
- Fukar, febr. 20.
Euíália, íebr. 12., dec. 10.
Euzéb, aug. 14., dac. 16.
Eustachius, márc. 29., szept. 20.
Éva, dec. 24.
Evaid, okt. 3.
Ezsaiáa, júl. 6.
Ezechiel. áor. 10.

Ha az idő áprilisban igán kellémes, rossz május szokott reákövetkazni. Ezen hónapi égihábarúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szá••várványnak kék és sárga színei jól
Játszanak, néhány miapra jó időt lehst várni. A húsvét körüli nedves
idő rossz aratást okoz. Ha a Szent
György-nap körüli rozsban a varjú
elbujhatik, gabonaböségs-e multat;
ELŐJEGYZÉS

Ella

Fábián, jan. 20.
Fanni, márc. 9., aug. 20., okt. 4.
Farkas, okt. 31.
Faustirms, febr. 15.
Feiicián, júni. 9.
Felicitas, jan. 11., márc. 7.
Félix (Bódog), fsbr. 14.. máj. £0 •

jún. 14., júl. 7., okt. 24.; nov. "(>•
Ferdinánd, máj. 30., okt. 19.
Ferenc, jan. 29., ápr. 2., jún. 18., jű:24., okt. 4.,, 10., nov. 9., dec. 3.
Fidél, márc. 23., ápr. 28.
Fides, aug. 1.
Fü&mon, márc. 8.
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Április
Napok

Róm. kat.

~T: Csütörtök ; Hugó
2 Péntek
Paulai Sz. Ferenc *
3 ! Szombat Rikárd pk.
~1T Vasárnap C 1. Fehérvasárnap
5 Hétfő
Gyümölcso. B. A.
6 Kedd
Cölesztin
7 Szerda
Herm. József
8 Csütörtök Dénes pk.
9 Péntek
Konrád *
10 : Szombat Ezekiel
11 i Vasárnap C 2. Misericordia
12 Hétfő
Gyula p.
13 Kedd
Hermenegil
14 Szerda
Sz. József olt.
15 iCsütörtök Anasztázia
16 P é n t e k
Labr. B. József *
17 ] Szombat Anicét p.
18 Vasárnap C 3. Jubilate
19 Hétfő
Emma
120 Kedd
Tivadar hv.
21 Szerda
Parz. Konrád
22 Csütörtök Szótér Kájusz
23 P é n t e k
Béla pk. vt. *
24 1 Szombat György vt. .
25 Vasárnap C 4. Caníata
26 Hétfő
Kiüt és M.
27 Kedd
Kaniz Péter
28 Szerda
Ker. Pál
29 Csütörtök Péter vt.
30 Péntek
Katalin *

Protestáns

Hugó
Áron
Keresztély
C l . Izidor
Vince
Cölesztin
Hermann
Lídia
Erhardt
Zsolt
C 2. Leó
Gyula
Ida

Tibor
Atala
Lambert
Anicét
C 3. Ilma
Kocsárd
Tivadar
Anzelm
Szótér
Béla
György
C 4. Márk
Ervin
Arisztid
Valéria
Albertina
Katarin

Nap
kelte nyugta

5.23
5.21
5.19
5.18
5.16
5.14
5.11
5.9

5.8

5.6
5.4
5.2

5.0
4.58
4.56
4.55
4.53
4.51
4.49
4.47
4.45
4.44
4.42
4.40
4.38
4.36
4.34
4.32
4.30
4.29

18.14
18.15
18.17
18.17
18.19
18.20
18.22
18.24
18.25
| 18.26
18.27
18.29
18.30
18.32
| 18.34
18.35
18.36
18.37
18.39
| 18.40
18.42
18.42
18.44
| 18.46
18.47
18.49
118.50
' 18.52
18.52
18.54

I-raeHta: 3-án: 23 S. Semini, 10-én: 1 Nizon S. Hakodes Thaszrki,
' ; -én: 8 S. Mezorah, 24-én: 15 Passzah 1 napja, 25-én: 26 Passzah 2. n.,
20-án: 21 Sebiisel P.
A Hold földtávolban 3-án 22 ó, földközelben 17-én 5 ó. 23-án hold-ogyatkozás. Nálunk nem látható.
Elsején a nap hossza 12 ó 51 p, a hó végéig 1 ó 36 perccel több.
A Hold fény változásai: Utolsó negyed 2-án, Ujhold 9-én, Első ne?yed íe-án, Holdtölte 23-án.

14
Időjárás tapasztalás szerint:
MÁJUS
Szép idő lesz: ha az esti pír
aranyszürke, ha napnyugtakor
a
vizeken s mezőkön sűrű köd keletkezik, ha a szárazon tenyésző béIcák magasra ülnek és brekegnek.
Hossz idő következik: ha reggeli
pir vanj, ha a hegyek ormait köd
borítja, ha az estipir i^en vörös.
ELŐJEGYZÉS

Flavia, máj. 11.
Flaviára, íebr. 18.
Flóra, jún. 19., nov. 24.
Florentin, okt. 17.
F ! ó r i á n
( F l o r i s ) ; m á j - A- J u n " 4 '
Fodor
marc
>
- 6FOT
tunatus, jún. 1., okt. 24.
F r a n c ! s k a
. m a r c - 9Frlda
febr
-- 8F doli n
"
; . "lárc. 6.
F r l d e r i k a
. ö k t - 6Frigyes, márc. 6., júl. 18., okt. 6.
Frozina. febr. 11.
F ü ! ö p
' onlaj- U a u & 2 3 " o k t ?
maj. 26.

Gábor, íebr. 10., márc. 24., ápr.
nov. 2.
Gabriella, febr. 10.
Gallus, okt. 16.
Gáspár, ja<nt 6.. aug. 18.
Gebhardt, aug. 27.
Gedeon, okt. 10.
Gellért, szept. 24.
Genovéva, jan. 3.
Gergely, febr. 13., már. 12., máj.
25., nov. 17.
Germán, febr. 21., máj. 2., 28.
Gertrud, márc. 18., aug. 1.
Gerváz, jún. 19.
Géza. jan. 16., febr. 25., márc. 2;
máj. 10., nov. 18., 23.
Ginda vagy Gunda, márc. 3.
Gizella, máj. 7.
Gordian, máj. 10.
Gottfried, máj. 7., nov. 3.
Gotthard, máj. 5.
Gottlieb, júl. 7.
Gorgina, dec. 9.
Grácián, dec. 18.
Gorganius, .szept. 9.
Guidó, márc. 30., szept. 12.
Guntrám, márc. 28.
Gusztáv, ápr. 22., aug. 2.
Gyárfás, jún. 19.

15

Május
Na p
kelte nyugta
11 Szombat Munka ünnep. Fülöp Munka ünnep 4.28 18.55
I f i Vasárnap C 5. Rogatz
C 5. Zsigmond 4.26 18.57
3 , Hétfő
Sz. feltalálása
Irma
4.24 18.59
4 ! Kedd
Mónika
Flórián
4.22 19.0
5 ' Szerda
V. Pius p.
4.21 19.1
Gotthárd
6 Csütörtök Áldozócsüíörtök
Aldozócsüt.
4.20 19.2
7 ! Péntek
B. Gizella *
Napóleon
4.18 19.3
8 Szombat Mihály íőan. megjel. Gizella
4.17 19.5
9 ; Vasárnap C 6. Exaudi
C-6. Gergely 4.15 19.6
10 | Hétfő
Antonin
Ármin
4.14 19.8
] 1 I Kedd
Hier. Sz. Ferenc
4.12 19.9
Mamentus
12|Szerda
Pongrác
Pongrác
4.11 19.11
13 ! Csütörtök Bell. Róbert
Szervác
4.10 19.11
4.9 19.13
]4 1 Péntek
Bonifác *
Bonifác
4.7 19.14
15 | Szombat Salle Sz. János *** Zsófia
16 ! Vasárnap C. Pünkösd vas.
C. Pünkösd v. 4.6 19.15
4.5 19.17
17 ! Hétfő
* Pünkösd hétfő
Pünkösd h.
4.3 19.18
18iKedd
Venáne
Erik ,
4.2 19.19
19 ! Szerda
Cölesztin Kán. **
Ivó
4.2 19.20
20 i Csütörtök Bernardin
Bernát
4.1 19.21
21 i Péntek
Bobóla András ***
Konstantin
22 ; Szombat Júlia sz. vt. **
Júlia
3.59 19.23
23 ! Vasárnap C 1. Szenthároms. v. C. Szenthár. 3.58 19.24
24 , Hétfő
Ker. segítsége
Eszter
3.57 19.25
25 • Kedd
VII. Gergely p.
Orbán
3.56 19.26
26 [ Szerda
Nérei Fülöp
Fülöp
3.55 19.28
27 ; Csütörtök Űrnapja
Béda
3.54 19.29
28 • Péntek Ágoston pk. *
Emil
3.54 19.30
29 | Szombat Pazzi Magdolna
Maxim
3.53 19.30
30 ' Vasárnap C 2. Árki Janka
C 1. Sándor 3.53 19.31
_3J_. Hétfő
Kegy. o. B. A.
Petronella
3.52 19.32
Izraelita: 1-én: 22 Akkaron sel P., 8-án: 29 S. Akkari Mot 1 P.,
3-én: 30 Ros Kodes, 10-énc 1 Ijar R. K, 15-én: 6 S. Kedosim 2. P., 17-én:
8
Seni böjt, 20-án: 11 Kamizi böjt, 22-én: 33 S. Emor, 24-én: 15 Seni
*°öji), 27-én: 18 Lag beomer, 29-én: 20 S. Behar 4 P.
"A Hold földtávolban 1-én 11 ó, földközelben 14-én 19 ó, földtávo!29-én l ó . — 9-én gyürüs napfogyatkozás. Nálunk nem Játhaló.
Elsején a nap hossza 14 ó 27 p, a hó végéig 1 ó 15 perccel több.
A Hold fényváltozásai: Utolsó negyed 2-án, Ujhold 9-én, Első ne15-én, Holdtölte 23-án, Utolsó negyed 31-én.
Napok

Róm. kat.

Protestáns

16
Időjárás

tapasztalás szerint:
JŰNIUS

Jó idő lesz: ha a Szent János bogara igen fénylik, ha az égen igen
csekély fehér felhők szétoszlanak, ha
a dongók este sűrűén repülnek;.
Rossz idő vagy eső szokott lenni:
ha sok béka. jöni elő, ha a macskák
nyalják vagy -tisztítják
magukat.
Ha a tyúkok a porban fülödnek. Ha
a kutyák füvet rágnak. Ha a vakondokok magasra túrnak.

ELŐJEGYZÉS

György, ápr. 24. máj. 5., dec.
Gyula, ápr. 12., máj. 27.
Győző, febr 28., júl. 23.
Güníher, okt. 9., nov. 28.
H a n n l b a l

> a u £- 2 Három-király (Gáspár, MenyM,
Boldizsár), jan. 6.
Hartwxg, aug. 21.
H e d v l
& okt. 15., 17.
H e l e n
- aug. 18.
Heliodor, július 8.
Henriette, márc. 16.
Henrik, jan. 16.,, júl. 12.
Heribert, márc. 16.
Kermin

>

á

f •
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-' m ó j - 6-

Hermán (Ármin), apr. 7.
Hilár (Vidor), jan. 14.
Hilaria, aug. 12.
Hildegard, szept. 17.
Hubert, márc. 20., nov. 8.
Hugó, ápr. 1., ncv. 17.
Humbertus, márc. 25.
Hyeronim, július 20., szept. 30.
Hygin. január 11.
Hipolit Ipoly, aug. 13.

._

Ida, ápr. 14., szept. 4., nov. 3.
Ignácz, febr. 1.. júl. 31- dec. 15.
Illés, júl. 20., aug. 9.
Ilona, máj. 22., aug. 18.. nov. 3.
Imre, nov. 5.
Incze, július 28., dec. 2.
Ipoly, aug: 13.
Irén, április 6.
Irma, márc. 26., július 4.
István, aug. 20., nov. 28.,, dec. 26.
• • • Iván, június 24.
Ivó, május 20.
Izabella, január 4.
Izidon, január 7., április 4.
Izrael, március 26.
Izsákv dec. 20., május 29.
Jáczint, július 3., aug. 16., szept. 1
• Jakab, május 1., július 11., 25.

Június
Na p
kelte nyugta
Pamfil
Pamfü
3.51 19.33
1 Kedd
2 Szerda
j Erazmus vt.
Anna
3.50 19.34
Klotild
3.50 19.36
3 Csütörtök Klotild
Jézus Sz. Szíve *
Kerény
3.49 19.36
4 Péntek
5 Szombat Bonifác pk. vt.
Bonifác
L M 8 19.37
C 2. Norbert 3.48 19.38
6 Vasárnap C 3. Norbert pk.
7 Hétfő
Róbert hv.
Róbert
3.47 19.39
8 Kedd
Medárd
Fíedárd
3.47 19.39
9 Szerda
Primusz és Fel.
Félix
3.47 19.40
10 Csütörtök | Margit kir.-né
Margit
3.47 19.40
11 Péntek
Barnabás aps. *
Barnabás
,3.47 19.41
12 Szombat Fakundói János
Klaudiusz
3.47 19.41
3.46 19.42
13 Vasárnap C 4. Páduai Antal C 3. Tóbiás
14 i Hétfő
Nagy Sz. Vazul
Vazul
3.46 19.42
15 Kedd
Vid
Jolán
3.46 19.43
16 Szerda
Régisz Ferenc
Jusztin
3.46 19.43
17 Csütörtök i Rainer hv.
Töhötöm
3.46 19.44
18 Péntek
Efrém ea. *
Arnold
3.46 19.44
19 Szombat Gyárfás és Protáz
Gyárfás
3.46 19.44
20 Vasárnap C 5. Szüvér p.
C 4. Rafael 3.46 19.45
21 ! Hétfő
Gonz. Alajos
Alajos
3.47 19.45
22 i Kedd
Paulim pk.
Paulina
3.47 19.45
23 Szerda
Ediltrud
Zoltán
3.47 19.45
24 Csütörtök Ker. János szül.
Iván
3.47 19.45
25 Péntek
Vilmos hv. *
Vilmos
3.47 19.45
26 Szombat János és Pál
János és Pál 3.47 19.45
27 Vasárnap C 8. László kir.
3.48 19.45
C 5. László
28 Hétfő
i Ireneusz
Arszlán
3.48 19.45
29 Kedd
Sz. Péter és Pál
Péter és Pál 3.49 19.45
30 Szerda
Pál
| Pál emlékezete
3.50 19.45
Izraelita: 5-én: 21 S. Bekukotai 5. P.„ 8-án: 1 Szivan R. K., 10-én:
11-én, 12-én: 3, 4, 5 Solosah jeme hagebalah S. Bmidbar 6. P., 13-án:
6 Sebuoth 1 n., 14-én: 7 Sabuoth 2.n., 19-én: 12 S. Nassza 1 P., 26-án:
19. S. Behalotheka 2. P.
A Hold földközelben 11-én 8 6, földtávolban 25-én 14 ó.
Esején a nap hossza 15 ó 42 p, 21-ig 16 perccel több, e hó végéig
f> perccel fogy.
A Hold fényváliozásai: Ujhod 7-én, Eső negyed 14-én, Holdtölte
23-én, Utolsó negyed 30-án.
'
*»
.
•Napok

Róm. kat.

Protestáns

Időjárás tapasztalás szerint:
JÜLIUS

Janka, május 22.
Jairus, október 3.
János, január 23., 27., febr. 8., mérj
8.. 30., május 6.., 16., 21., 27., jún. "S
28., július 12., aug. 20., okt. Ll|
23., nlov. 24., dec. 27.
Jenő, júl. 13., nov. 18., márc. 'ICJeromos, szept. 30-, nov. 19.
Joachim, mára 20., szept. 21., d:;|

Jó időt remélhetni: ha napnyugtakor jó idő volt, ha a csalogányok
szorgalmasan énekelnek, ha reggel
és este a füst egyenesen magasra
felszáll, ha az eső köddé változik.
Rossz idő: ha napkeltekor égiháborúk vannak, ha a kakasok nap- J ó ~ m á j u s g
nyugat után kukorékolnak, ha a _ ,
„.
,
Johanna, május 24., szept. *.
tyúkok szomorúak, ha a vízi mada- T ^
. , . 1C
Jovita, február 15.
rak sokat fürdenek.
,
.,,.
Jolán, nov. 18., juhus 24.
Jónás, november 12.
Jordán. íebruár 13.
Jóasef, febr. 4.,, márc. 19., május
június 20., aug. 27., szept. 18.
• Joasua, febr. 23.
Judit, július 30,, dec. 10.
Júdás, május 11., október 28.
Júlia, Juliánná, febr. 16., május 2.2
.
június 19.
Julián, január 9., február 17.
Jusztin, június 16.
Jusztina, ápr. 13., szept. 26., okt. 1
Jusztus, aug. 6., szept. 2.
Kajetán, augusztus 7.
Kálmán, október 13.
Kalllazt, október 14.
Kamii, július 18.
Kamilla, július 27.
Kandid, október 3.
Kandida, december 2.
Kanut, január 19.
Karolina, jún. 14., júl. 14., nov. -i
Károly, jan. 28, márc. 2., nov. í.
Katalin, febr. 23.,, ápr. 30., nov. ^
dec. 6.
Kázmér, márc. 4., 22., április 16.
Kelemen, jan. 23., nov. 23., dec. "
Keresztély. május 14.
Kilián, július 8.
Kilit, április 26.
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Napok

Róm. kat.

Protestáns

Nap
kelte nyugta

1 Csütörtök Jézus sz. vére
Tibold
3.51 19.44
2 i Péntek
Sarlós B. A. *
Ottokár
3.51 19.44
3 Szombat Realino Bemard
3.52 19.44
Kornél
4 | Vasárnap C 7. Ulrik pk.
3.53 19.44
C 6. Ulrik
5 Hétfő
Zakkari Antal
Enese
3.54 19.44
6 Kedd
Izaiás pr.
3.54 19.43
Ézajás
7 Szerda
Cirill és Metód
Cirill
3.54 19.43
8 Csütörtök Erzsébet
Teréz
3.55 19.42
9 Péntek
Veronika sz. *
3.58 19.42
Lukrécia
10 Szombat Amália
Amália
3.57 19.41
11 Vasárnap C 8. I. Pius p.
3.58 19.40
C 7. Lili
12 KétfŐ
Gualbert János
Izabella
3.59 19.39
13 Kedd
4.0 19.39
Anaklét p.
Jenő
4.1 19.38
14 ; Szerda
Bonaventura
Eörs
15 Csütörtök Henrik es.
4.2 19.38
Henrik
4.2 19.37
16 Péntek
Kármeih. B. A.
Valter
17 Szombat Elek hv.
4.3 19.36
Elek
18 Vasárnap C 9. Kamill hv.
C 8. Frigyes 4.4 19.35
19 Hétfő
Páli Sz. Vince
Emília
4,8 19.34
20 Kedd
Jeromos hv.
4.7 19.33
Illés
21 Szerda
4.8 19.32
Praxedes
Dániel
22 Csütörtök M. Magdolna
M. Magdolna 4.9 19.31
23 Péntek
Appolinár pk. *
Lenke
4.10 19.29
24 Szombat B. Kinga
Krisztina
4.11 19.29
25 Vasárnap C 10. Jakab aps.
4.12 19.28
C 9. Jakab
26 Hétfő
Anna assz.
Anna
4.14 19.26
27 Kedd
Pantaleon
Olga
4.15 19.25
28 Szerda
Ince p.
•
Ince
4.16 19.24
29 Csütörtök Márta sz.
Márta
4.18 19.22
30 Péntek
Judit vt. *
Judit
4.19 19.21
31 Szombat Loy. Sz. Ignác
Oszkár
1.20 19.20
Izraelita: 3-án: 26 S. Selah-Lekha 3. P., 7-én: 30 Ros Kodea 3-án:
Thamusz R. K., 10-én: 3 S. Korák 4. P., 17-én: 10 S. Khukatk 5. P.,
14-én: 17 S
S. Bakik 6. P., 25-én: 18 Templ. elf. böjt, 31-én: 24 S. Piriklasz 1. P.
A Hold földközelbem 8-án. 21 ó, földtávolban 22-én 3 ő.
Elsején a «ap hossza 15 6 53 p, a hó végéig 55 perccel kevesebb.
A Hold fényváltozásai: Ujhold 6-án, Első negyed 13-án, Holdtölte
pl-én, Utolsó negyed 29-én.

20
Időjárás tapasztalás szerint:

Klára, augusztus 12, 13.
Klotild, június 3.
Kíeofás, szeptember 25.

AUGUSZTUS
„.. .. ,
......
. . .
Közönségesen jo időre mutat: ha
. , ,
,
.,
,
a juhok meg esten is vígan ugrandoznak a mezőn, ha huzamosabb
,,
,
, , ,.. , .
.
eso után a baglyok ei.iel igen hu,
,
.,
'
. , . , , ..
bognak, ha a szel a napjarast ko.
, ,
,., ., ,
"
,
•vetvén változik, ha a harmat reg. . . .
. '.
, ,
,
gel sokáig a faleveleken marad.
^
„
ELŐJEGYZÉS

Kostancia, február 17.
,'
Konstantin, május 21.
^ ^
I + - K . ?n
0A 0
"rA~ l0",'
''
Konrád, február 19., nov. 26.
.
,.
Kornél, július 3.

Kornélia, március 31.
Kordula, október 22.
'
Kozma,, szeptemoer 27.
Kristóf, márc. 15., júl 25., dcc.
Krisztina, július 24.
Kunigunda, március 3.
Kunó, május 29-.
Lajos, augusztus 19.. 25.
Lambert. szeptember 17.
LáiSzló, június 27.
I.ázár, február 21.. dec. 17.
Laura, június 28.
Lea, március 22.
Leo, április 11., június 28.
Leode;4ar, október 2.
Leander, február 27.
Leontine, január 18.
Lénárd, november 6.
liberatua. augusztus 17.
Livia, február 12. november 21.
Livius február" 28.
Lipót,, november 15.
Lóránt, aug. 10.: "zept. 13.
Lothár, április 2.
LSrincz, aug. 3 0., szept. 5.
Lucia, július 9., december 1 <.
Lucián, május 27., október 2..
Ludovica, július Ö.
Ludmilla, szeptember 16.
• • Lujza, június 9., 21.
Lukács, olríóber 18.
Lukretia, ápriiis 7., június 7
Lydd-a, február 12., aug. 3.
Martonka, január 30.
Magdolna, májue 27., júüus 22.
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Augusztus
Napok

Róm. kat.

Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
7 | Szombat
8 j Vasárnap
9 Hétfő
10 Kedd
11 Szerda
12 Csütörtök
13 Péntek
14 | Szombat

C 11. Vasas sz. Péter
Lig. Alfonz
István ev.
Domonkos
Havas B. A..
Ur színváltozása *
Kajetán hv.
C 12. Cirjék vt.
Vianney János
; Lőrinc
Zsuzsanna
Klára sz.
Ipoly és Kassz. *
Özséb vt. ***.

1
2
3
4
5
6

15 Vasárnao

16 | Hétfő
17 Kedd
18 Szerda
19 Csütörtök
20 Péntek
21 Szombat :
22 Vasárnap
23 Hétfő
24 Kedd
25 Szerda
26 Csütörtök
27 Péntek
28 Szombat
29 Vasárnap
30 Hétfő
31 Kedd

Protestáns

Nap
kelte nyugta

C 10. Vasas P. 4.21 19.19
4.22 19.17
Lehel
4.24 19.16
Hermina
4.25 19.14
Domonkos
4.27 19.12
Oszvald
4.28 19.12
Berta
4.29 19.10
Ibolya
C 11. László 4.30 19.8
4.31 19.7
Ernőd
4.33 19.5
Lőrinc
4.34 19.3
Tibor
4.36 19.1
Klára
4.37 18.59
Ipoly
Özséb
4.38 18.59
Najíyboldog A.
C 12, Mária 4.39 18.57
4.41 18.55
Joakim
Ábrahám
4.42 : 18.53
Jácint hv.
Anasztáz
4.44 18.51
Ilona cs.
Ilona
4.45 18.49
Lajos pk.
Huba
4.47 | 18.47
x Sz. István kir.
István kir.
4.47 18.46
Santal Franciska
Sámuel
C 14. Sz. M. szepl. f. C 13. Menyh. 4.49 18.43
4.50 18.42
Beniti Fülöp
Farkas
4.52 18.40
Bertalan aps.
Bertalan
4.53 18.38
Lajos kir.
Lajos
4.55 18.36
Zefirin p.
Izsó
4.55 18.35
Kalaz. József *
Gebhárd
4.57 18.33
Ágoston pk.
Ágoston
C 15. Ker. Ján. fejv. C 14. Erneszt 4.58 18.31
5.0
18.29
Limai Róza
Róza
5.1
18.27 1
Rajmund
Erika

Izraelita: 6-án: 1 Ab R. K,; 7-én: 2 S. Matoth 2. P., 14-én: 9 S.
Vebarim, 15-én: 10 Jer. puszt. böjt, 21-éni: 16 S. Voetkhanon 3. P.,
28-án: 23 S. Ekov 4. P.
A Hold födközelben 5-én 10 ó, íöldtávolban 18-án 17 ó.
Elsején a nap hossza 14 ó 58 p, a hó végéig 1 ó 37 perccel kevesebb.
A Hold fényváltczásai: Ujhold 5-én, Első negyed 12-érs, Holdtölte
20-án. Utolsó negyed 27-én.
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Időjárás tapasztalás szerint:
SZEPTEMBER
Jó idő következik: ha a hónap
elején sok futócsiilag látszik, ha
nem esik harmat vagy ha esett ia;
hevenyében elszárad, ha az éjjelek rendkívül hidegek, ha a tejút
az égen tisztán látszik, r.'.ossz idö:
ha a galambok vízben fűrödnek PS
későn repülnek haza.

ELŐJEGYZÉS

Magnua, szeptember 6.
Makár, január 2.
Malvina, október 7.
Manó, március 26.
Mansvét, február 19., szept. 3.
Marreliin, jan. 9., 16., június 18..
október 30.
Marcel, január 16., június 18.
Marcián, január 10.
Margit, január 28,, február 23.. jí
10., július 13.
Marius, január 19.
Mária, ápr. 9., július 22., aug. 15,
Mária nevenapja szept. Kisasszc
utáni eiső vasárnap.
Márk, ápr. 25., jún. 18., akt. 10.|
Mártha, július 19,, 27.
Márton, november 11., 12.
Máté, szeptember 21.
Maternus, szept. 13.
Matild, január 11., mára 14.
Mátyás, február 24.
Maximus, január 25.
Medárd, június 8.
Melánia, január 7.
Menyhért!, ja-nuár 6.
Methodua. március 9.
Mihály, május 8., szept. 29.
Miklós, febr. 23., mára 23., szép'
10., 29., dec. G.
Miksa, május 29, október 12.
Modest, jan. 12., jún. ID.J, dec.
Mór, Január 15., február 21.
óMric, február 21., szept. 22.
Mózes, szeptember 4.
Marcis, október 29.
Nándor, május 30., október 19.
Napóleon, augusztus 15.
Náthán, október 24.
Natháliai, december 1.
Nemezius, december 19.
Nesztor, február 27.
Neszte, február 28.
Nikodém, szeptember 15.
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Szeptember
Na p
kelte nyugta
1 Szerda
Egyed
5.3 18.24
Egyed
5.4 18.23
Csütörtök István kir.
Rebeka
3 Péntek
5.5 18.21
Manszvét pk. *
Hilda
5.6 18.19
4 | Szombat Viterboi Róza
Rozália
5 | Vasárnap C 16. Juszt Lőrinc C 15. Viktor 5.8 18.17
6 Hétfő
Ida
5.9 18.15
Zakariás
7 Kedd
Kassai vt.
Regina
5.11 18.13
8 Szerda
Kisbold. Assiz.
Mária
5.12 18.11
9 Csütörtök Kláver Péter
Ádám
5.13 18.9
10 Péntek
Tolent. Miklós *
5.14 18.6
Erik
11 Szombat Protáz és Jácint
Teodóra
5.15 18.4
12 | Vasárnap C 17. Mária neve C 16. Guidó 5.17 18.3
i Q
Hétfő
Notburga
Ludovika
5.18 18.0
14 Kedd
Sz. felmagaszt.
Szerénke
5.20 17.58
15 Szerda
Fájd. Sz. Kán. **
Nikodém
5.21 17.56
16 Csütörtök Kornél p.
Edit
5.22 17.54
17 Péntek
Sz. Ferenc sebh. *** Ludmilla
5.23 17.53
18 1 Szombat Kup. József **
Titusz
5.25 17.50
19 1 Vasárnap C 18. Január vt.
C 17. Vilhel. 5.26 17.48
20 Hétfő
Euszták
Friderika
5.28 17.46
21 Kedd
Máté aps.
5.29 17.44
Máté
22 Szerda
Móric vt.
Móric
5.30 17.43
23 Csütörtök Tekla sz. vt.
Tekla
5.31 17.40
24 Péntek
Fogolykiváltó M. *
5.31 17.38
Gellért
25 Szombat Gellért vt.
Kleofás
5.33 17.36
28 Vasárnap C 19. Cipr. és Juszt. C 18. Juszt. 5.35 17.34
07
^ í
Hétfő
Kozma és Dam.
Adalbert
5.36 17.32
28 Kedd
Vencel kir.
Vencel
5.38 17.30
29 Szerda
Mihály főangyal
Mihály
5.40 17.28
30 Csütörtök Jeromos ea.
Jeromos
5.41 17.26

Napok

Róm. kat.

Protestáns

Izraelita: 4-én: 30 S. Rech 5. P., R. K., 5-én: 1 Elül Ros Kodes,
U-én: 7 S. Softim 6. P.,, 18-án: 14 S. Ki Theze 1., 2. P., 25-én: 21 S. Ki
Thova 3., 4. P.
A Hold földközelben 2-án 0 ó, földtávolban 15-én 6 ó, földközeiíban
39-én 13 ó. — 1-én teljes napfogyatkozás. Nálunk nem látható.
Elsején a nap hossza 13 ó 2.1 p, a hó végiéig 1 ó 40 perccel fogy.
.4 Hold lényváltozásai: Ujhold 3-án. Első negyed 10-én, Holdtölte
: 19-én, Utolsó negyed 26-án.
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Időjárás tapasztalás szerint:
OKTÓBER
Langy időt várhatni: ha a iák
ősszel másodszor virágozni kezdenek, ha Szent Mihály körül a gubacsok üresek vagy vizenyősek, ha
a madarait ősszel soványak, ha Szt.
Mihály körül sok esö esik s a szelek délről vagy délnyugatról fújnak. Kora télre mutaíí, ha júliulsban a hangyák halmaikat szokottnál hamarább összehordják.

ELŐJEGYZÉS

Noah, november 28.
Norbert, június 6.
Oktáviám, március 22.
Olga, június 21.
Olimpia, április 15.
Orbán, május 25.
Orsolya, október 21.
Oszkár, december 1.
Oszvald, február 28., aug. 5.
Ottilia, december 12.
Ottmár, oíovember 16.
Ottó, március 23.,, nov. 18.
Ottokár1, november 4.
örzsi, lásd: Erzsébet.
Ödön, június 3., nov. 16., 20.
örzséb, márc. 5., aug. 14., dec
Pál, jan. 10., 25.., márc. 7., júi
26., 30.
Paskál, május 17.
Pa.trik, március 17.
Paula, jan. 26., márc. 22., júl.
Paulina, jún. 22., aug. 31.
Peregxin, április 27.
Péter-Pál,, június 29.
Péter, jan. 31., íebr. 22., ápr.
29., máj. 19., aug. 1., okt. 19.,' d3cembor 5.
Petronella, május 31.
Piroska, január 18., nov. 28.
Piufy május 5.
Piacidus, október 5.
Polykarp, január 26.
Polixena, szept. 24.
Pr-ngrác, május 12.
Porciunkula, aug. 2.
Primuő, június 9.
Prokopius, április 1.
Ráchel, július 11.
Rafael, október 24.
Rajmund, január 7., febr. 11., tu
31.
Rebeka, auguszitus 39.
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Napok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap
Hétfő
Kedd
'Szerda

Róm. kat.

Rémig pk, *
Őrangyalok
C 20. Lizáói Teréz
Assisi Sz. Ferenc
Piacid vt.
Brúnó hv.
Rózsafüzér kir.
Magy. Nagyassz. *
Dénes pk.
C 21. Borg. Ferenc
Piacidia
Miksa
Ede kir.
Kaliliszt p.
Teréz sz. *
Gál ap.
C 22. Alac. Margit
Lukács ev.
Alk. Péter
Vendel
Orsolya vt.
Kordula sz. *
Ignác pátr.
C 23. Rafael föan.
Mór pécsi pk.
Dömötör
Szabina vt.
: Simon és Jűdás
Péntek
Nárcisz pk. *
Szombat Rodr. Alfonz
Vasárnap ]C 24. Krisztus Kir.

Protestáns
Malvin
Petra
C 19. Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó
Amália
Etelka
Dénes
'
C 20. Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán
Helén
Teréz
Gál

C 21. Hedvig
Lukács
Luciusz
Iréné
Orsolya
Előd
Gyöngyike
:C 22. Salam.
Blanka
: Dömötör
; Szabina
i Simon
Zénó

1 Kolos
,C 23. Ref. e.

Na p
kelte nyugta
5.43 17.24
5.44 17.22
5.46 17.20
5.47 17.18
5.48 17.16
5.49 17.14
5.51 17.12
5.52 17.10
5.54 17.8
5.56 17.6
5.56 17.5
5.58 17.2
5.59 17.0
6.1
16.58
6.3
16.56
6.4
16.54
6.6
16.53
6.6
16.51
8.8
16.49
6.10 16.47
6.11 16.45
6.13 16.43
6.14 16.42
6.15 16.41
6.17 16.39
6.19 16.37
6.20 16.35
6.22 16.33
6.23 16.32
6.24 16.31
6.26 16.29

Izraelita: 2-án: 28 S. Nezavim 5., 6, P., 4-én: 1 Thisri 5709., 5-én:
2 Újév.2. n., 6-án: 3 Gedaljah böjt,, 9-én: 6 S. Vajelekh, 13-án: 10 Jom
Kippur, 16-án: 13 S. Hászinu, 18-án: 15 Szukkoth 1 n., 19-én: 16 Szukkoth 2. n., 25-én: 22 Sem. azareth. 28-ára: 23 Szim. fhorah, 30-án: 27 S.
Beresitfi.
A Hold földtávolban 12-én 19 ó, földközelben 27-én 3 ó.
Elsején a nap hossza 11 ó 41 p, a hó végéig 1 ó 41 perccel kevesebb.
A Hold fényváltozásai: Ujhold 2-án, B!ső negyed 10-én, Holdtölte
18-án, Utolsó negyed 25-én.
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Időjárás tapasztalás szerint:
NOVEMBER
Hosszú és kemény tél következik:
ha július augusztusnál melegebb,
október hideg s annak másik felén
délnyugatról
keletkezett
viharok
voltak; ha a madarak ősszel kövérek; ha sok komló és keménymagu gyümölcs termett; ha november hó száraz és nem fagyos.

ELŐJEGYZÉS

Regina, szept. 7.
Remigius, október 1.
Rezső (Rudolf), április 17.
Rikárd, íebr. 7.. márc. 7., ápr. 3,
Róbert, ápr. 22., június 7.
Rókus, augusztus 16.
Román, február 28., aug. 9.
Romána, február 23.
Róza1,, augusEÍus 30.
Ro7,á!ia, szeptember 4.
Rozina, március 11., 13.
Rudolf, április 17.
Ruth, június 16.
Sabina, október 27.
Salamon, febr. 8., szept. 14., okt.
Salvaíor, március 18.
Sámson, július 28.
Samu, augusztus 26.
Sándor, február 28., márc. 10.,
május 3.
Sára, január 19., május 19.
Sarolta, július 5.
Sebestyén, január 20.
Simon, febr. 18., október 28.
Simeon, január 5,, okt.. 28.
Soma, július 3.
Szaindszló, május 7., nov. 13.
Szarafin, szept. 3., dec. 5.
Szervác, május 13.
Szevér, okt. 23.
Szidónia, június 23., szept. 10.
Szilárd, február 17.,, márciuö 11.
Szilveszter, december 31.
Szylvia, november 3.
Tádé, október 28.
Tamás, március 8., szept. 18., 2:
december 21., 29.
Terézia, október 15.
Thekla, aug. 19,, szept. 23.
Theodora, április 30.
Tiberius vagy Tibor április 14.
Tibolt, július 1.
Timóíh jrn. 24., május 21.
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November
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Napok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Í20
2Í~
22
23
24
25
28
27
28
29
30

Róm. kat.

Mindenszentek
Halottak napja
Hubert pk.
Boroméi Károly
Imre h. *
Szombat
Lénárd hv.,
Vasárnap C 25. Engelbert
Hétfő
Gottfried '
PCedd
Tivadar vt.
Szerda
Aveill. András
Csütörtök Márton pk.
Péntek
Márton p. *
Szombat
Koszt. Szaniszló
"Vasárnap 'C 26. Jozafát
Hétfő
Nagy Albert et.
Kedd
Ödön pk.
Szerda
Csőd. Gergely
Csütörtök Péter és Pál bazil.
Péntek
Erzsébet assz. *
Szombat Valois Félix
Vasárnap C 27. Sz. M. bemut.
Hétfő
Cecília vt.
Kedd
Kelemen p.
Szerda
Keresztes János
Csütörtök Katalin vt.
Péntek
Bereh. Sz. János *
'Szombat Érmes Mária
Vasárnap C 1. Advent. I. vas.
Hétfő
Szaturnin
Kedd
András aos.
Hőtfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

Protestáns
Marianna
Achill
Győző
Károly
Imre
Lénárd
C 24. Rezső
Gottfried
Tivadar
Luther
Márton
Jónás
Szaniszló
C 25. Clem.
Lipót
Ottmár
Hortense
Ödön
Erzsébet
Jolán
C 26. Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Miklós
Virgil
C 1. Stefánia
Noé

András

Na p
kelte nyugta
6.27
6.29
6.31
6.32
6.34
6.35
6.37
6.38
6.40
6.41
6.43
6.44
6.45
6.47
6.49
6.50
6.52
6.53
6.55
6.56
6.57
6.59
7.0
7.2
7.3
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

16.27
16.25
16.24
16.22
16.21
16.20
16.19
16.17
16.16
16.14
16.13
16.12
16.11
16.9
16.8
16.7
16.6
16.4
16.4
16.3
16.2
16.1
16.0
15.59
15.59
15.58
15.58
15.57
15.57
15.56

Izraelita: 2-án: Kos Kodes, 3-án: 1 Markhesvan R. K,, 6-án: 4 S.
8-án: 6 Seni böjt,, 11-én: 9 Kamiéi böjt, 13-án: 11 S. Lokh15-én: 13 Seni böjt, 20-án: 18 S. Vajere, 27-én: 25 S. Khaje
vah.
A
Hold földtávólbafl' 9-én 7 ó, földközelben 23-án 16 ó.
Elsején a nap hossza 10 ó 0 p, a hó végéig 1 ó 16 perecéi kevesebb
-4 Hold fényváltozásai:
fényváltozásai: Ujhold 1-éni, Első negyad 9-én. Hoidtöi e
'7-én, Utolsó negyed 23-án.

Időjárás tapasztalás szerint:
DECEMBER
Ha december elején és végén s
•egész januárban langy idö van, a
tél március végéig betart. Ha karácsonyig szakadatlanul hideg van,
akkor fe! szokott engedni. Hideg
december kora tavaszt s jó esztendőt jövendöl. Ha ősszel sok köd
volt, sok havat lehet várni.

ELŐJEGYZÉS

Titus, január 4., szept. 18.
Tivadar, április 1., nov. 9.
Tóbiás, június 13., szept. 12
Tódor, febr. 6., nov. 9., szept. Ujj
Ubald, május 17.
Ulrik, július 4.
Ulrika, augusztus G.
Valér, jan. 29., ápr. 18., dec. 15.->
Vazul, június 14., 23.
Vendel, október 20.
Vencel, szept. 28.
Veronika., jan. 13., íebr. 4., JúüusJ
Viktor, febr. 11., 26., július 28.
Victória, máj. 10., szept. 5., dec.
Victoriam, március 23.
Vidor, január 13., október 21.
Vilibald, július 7.
Vilmos (Vilma), január 10., ápr.j
május 28., június 25., július
október 25.
Vincze, január 22., április 5., máj
24.. július 19.
Virgil, január 31., nov. 27.
Viíályos, április 28.
Viíus, Vid, június 15.
Xavér, december 3.
Xénia, január 12.
Zakariás, márc. 14., szept. 8.
Zénó, június 23., dec. 22.
Zenobiua, október 29.
Zoltán, március 8.
Zsigmond, május 2.
Zsófia, május 15.
Zsuzsanna, febr. 19., május 24., a'
11.

Jelek magjarazata:
* * * szigorú böjt, * * enyhített böjt, * hústól való megíartóztatáÉ
x nem parancsolt ünnep.
ea. = egyházatyai aps. = apostol, vt. = vértanú, hv. = hitvalti
p. == pápa, et. = egyháztanító, pk. ~ püspök, ap. --- apát, sz. = szüzl

Napok
-; Szerda

Róm. kat.

Elegy pk.
Csütörtök Bibianna vt.
'.-]
Péntek
Xavér Ferenc *
Szombat Borbála
í > i Vasárnap
C 2. Szabbasz ap.
\.'>
Hétfő
Miklós pk.
Kedd
Ambrus pk.
Szerda
Szersl. fogant.
Csütörtök Furier Péter
Péntek
Melldádesz p. *
Szombat Bamáz pk.
Vasárnap I,C 3. Otília
13 Hétfő
Luca
14 Kedd
Nikáz pk.
15 Szerda
Valér Kán. **
16 Csütörtök | Etelka cs.
17 Péntek
Lazar •=•-*
18 Szombat ! Grácián **
19 Vasárnap í C 4. Pelágia
20 Hétfő
) ! Timőt vt,
21 Kedd
1: Tamás aps.
22 Szerda
Zénó
23 Csütörtök i Viktória
24 Péntek
| Ádám Éva ***
25 Szombat
Nagykarácsony
26 Vasárnap C Sz. István I. Vt.
27 Hétfő
János aps.
28 Kedd
! Aprószentek
29 Szerda
Tamás pk.
30 Csütörtök j Dávid
31 Péntek
| Szilveszter p.
•

:

Protestáns

Nap
kelte nyugta

7.111 15.55
Elza
7.12 15.55
Auréiia
7.13 15.54
Olivia
7.15 15.54
Borbála
C 2. Vilma 7.16 15.53
7.17 15.53
Miklós
7.18 15.53
Ambrus
7.19 j 15.53
Mária
7.20 "15.53
Natália
7.21 15.53
Judit
7.21 | 15.53
Árpád
C 3, Gábriel. 7.22; 15.53
7.23 15.53
Luca
7.24 15.53
Sziiárdka
7.25 15.53
Johanna
7.28 15.54
Albin a
7.27 15.54
Lázár
' 7.27 15.54
Auguszta
7.28' 15.54
C 4. Viola
7.28 15.55
Teofil
i 7.29 15.55
Tamás
|7.30 15.56
Zénó
7.30 15.56
Viktória
Ádám Éva : 7.30 15.57
7.31 15.58
Karácsony
17.31
15.58
C. Istv.I. vt.
' 7.31 15.59
János
! 7.32 16.0
Kamilla
.7.32 16.1
Dávid
i
7.32 16.2
Zoárd
7.32 16.3
Szilveszter

Izraelita: 2-án: 30 Ros Kodes, 3-án: 1 Kiszlev R. K., 4-én: 2 S. Toldoth, 11-én: 9 S. Vajeze, 18-ám: 36 S. Vajislakh, 25-én: 23 S. Vajesev.
27-én: 25 Khanukkah.
A Hold földtávolban 6~án 20 ó, földközelben 20-án 5 ó.
Elsején a v.ap hossza 8 ó 44 p, 22-ig IS perccel kevesebb, a hó végéig 5 perccel több.
A Hold fény változásai: Ujhold 1-én), Első negyed 9-én, HoKltölt-i
16-áin. Utolsó negyed 23-án, Ujhold 31-én.
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A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
új ügy- és személyi beosztása
A vallás- és közoktatásügyi miniszter új ügyrendet és
személyi beosztást állapított meg a minisztériumban.
A miniszter úr a feladatoknak bizonyos területeken történt megsokasodása miatt több ügyosztályt szétválasztott és
ugyanilyen ok miatt az ügyoszályok keretén belül az ügykörökre való tagolást is tovább folytatta. A megsokasodott feladatokra való tekintettel az ügyosztályokat főosztályokká, az
ügyköröket pedig ügyosztályokká szervezte át. Ezzel az átszervezéssel kívánja előmozdítani azt is, hogy a főosztályvezetők az irányító munkát még egységesebben, az ügyosztályvezetők pedig még nagyobb felelősséggel és kezdeményező
kedvvel végezzék.
Az átszervezés kapcsán a minisztérium VIII. (Szabadművelődési) ügyosztálya VIII. főosztállyá lett, s három ügyosztályra tagozódott. Az így előállott új ügyrendi és személyi
beosztás a következő:
VIII. főosztály. Szabadművelődési ügyek. Főosztályvezető:
Gombos Ferenc min. tanácsos.
VIII/1. ügyosztály. Vezetője: dr. Sebestyén Géza min. c.
tanácsos. Ügyköre: A szabadművelődés elvi, tanulmányi és
módszertani kérdései. A szabadművelődés munkaterve. Kultúraterjesztés eszközei a szabadműveiődésben: kiadványok,
népkönyvtárak, film, színjátszás, rádió. Előadók: Bártfai Gi
zella, dr. Borbándi Gyula, Cherven Arisztid Gyula, dr. Komáromye József, dr. Lengyel Balázs, Luhn Erzsébet, Szabó
Klotild.
VIII/2. ügyosztály. Vezetője: dr. Vidacs Aladár min. o.
tan. Ügyköre: A szabadművelődés szervezeti, személyi és dologi ügyei. Önkormányzatok, egyházak, társadalmi egyesületek szabadművelődési szerveinek támogatása és felügyelete.
Országos Szabadművelődési Tanács. Oktatófilm- és kultúrfilmügyek. Előadók: Benyó Márta, dr. Duray László, dr. Kisaszszondy Kázmér, Kollár Ferenc, dr. Szecskő Kálmán, dr. Szilágyi György.
VIII/8. ügyosztály. Vezetője: dr. Szathmáry Lajos áll-
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. tanár. Ügyköre: Szabadiskolák, szabadművelődési tanfolyamok szervezése, tanulmányi, személyi, dologi ügyei és
felügyelete. Előadók: dr. Batta János, Czeglédy Éva, Csaplár
János, dr. Hetényi Rezsőné, dr. Módis László, Sz. Veress Jolán,
Vargha Tamás.
A szabadművelődés felügyeleti jogával a miniszter dr.
Kovács Máté államtitkárt bízta meg.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
Szabadművelődési Felügyelői Hivatal tagjai
Soós József szabadművelődési felügyelő, Hamza Dezső szabadművelődési titkár, Dobos Dezső szabadművelődési segédtitkár, Nagylaki Róza főfoglalkozású tiszteletdíjas.
Jász-Nagykun-Szolnok vármegye kerületi szabadművelődési
tanács tagjai:
Elnök: Horváth Pál alispán. Alelnök: Dr. Horváth Ferenc
vm. tanfelügyelő.
A kerületi tanács bizottságai:
Szakbizottság elnöke, irodalom: Vidor Győző keresk. középisk. tanár. Szakbizottság elnöke, művészet: Benedek Jenő
girnn. tanár, festőművész. Politikai bizottság elnöke: Guba Mihály kisgazda. Nevelési bizottság elnöke: Kemény László keresk. középisk. igazgató.
Kerületi tanács tagjai hivatalból:
Horváth Pál alispán, Zsemlye Ferenc polgármester, dr.
Gacsályi Sándor tanker. főig., dr. Horváth Ferenc vm. tanfelügyelő, dr. Török Béla szociális felügyelő, dr. Román József
*i. tisztiorvos, Csomor Barna vm. gazdasági felügyelő, Tátos
Frigyes ipari és háziipari felügyelő.

Pártok, egyházak, egyesületek kiküldöttei:
Függ. Kisgazda és Polgári Párt: Dr. Kovács János ny. tanfelügyelő, Szociáldemokrata Párt: Hermann Sándor, Magyar
Kommunista Párt: Fehérvári József, Nemzeti Parasztpárt: SzaJay János gimn. tanár, Polgári Demokrata Párt: Schvemmer
Ignác ügyvéd, Egri Egyházmegye: Lékó Béla esperes, Váci
'Egyházmegye: Sebestyén Sándor esperes, Heves Nagykunsági
Egyházker.: Papp Béla ref. lelkész, Dunamelléki Ref. Egyházker.: Szokody Gyula ref. lelkész, Tiszakerületi Ág. Ev. Egyházker.: Uzon László ág. ev. lelkész, Izraelita Egyházközség:
Reihardt Miksa izr. lelkész, Ped. Szab. Szakszervezet: Morhardt
né Szabó Magda, Föld. Kisb. Orsz. Szöv.: Fodor Mátyás újgazda, Magyar Parasztszövetség: Tassi Ferenc gazdálkodó, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége: Oláh Miklósné, Magyar
Demokratikus Ifjúsági Szövetség: Tóvizi Sándor titkár, Munkás Kultúrszövetség: Terényi János raktáros.
Megválasztott kultúregyesüietek képviseletében:
Magyar—Szovjet Műv. Társ.: Oláh Miklós leánygimn.
igazgató, Verseghy Kör: Kiss Gábor író, MÁV Milleneum Dalegylet: Botos Sándor lakatos, Dolgozó Leányok Egyesülete:
Deák Margit fodrász, Cukorgyári Kultúrbizottság: Kádárné Fehér Rózsa ttnő, MÁV Sport Egylet: Fazekas László irodatiszt,
Barátság Sport Egylet: Szabó József szabó, Népműv. Testvérek
Társasága: Kövess Etelka házfőnök, Ref. Noegylet: Szokodyné
Fogarass Ilona, Kat. Nőszövetség: Druga Józsefné, VII. ker.
Énekkara: Akantisz Lajos gyárimunkás.
Megválasztott kultúrtevékenységeí kifejtő személyek:
Benedek Jenő gimn. tanár, Buday Gusztáv , gazdaképző
isk. ig, Csekey Ilona polg. isk. ig, dr. Mészáros Vendel gimn.
tanár, Kemény László keresk. középisk. igazgató, Kissné Tóth
Lenke író, Kóbor Antal rk. kántor, tanár, Kováchné Biaskó
Júlia áll. tanítónő, Ladányi Imre áll. ált. isk. ig., Mezriczky
Lajos zeneisk. igazgató, dr. Bartos Imre gimn. igazgató, Boronkai György fa- és fémipariskola ig., Szedő Antal vm. levél-
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táros, Szirmay regináid zenetanár, operaénekes, Vajay József
áll. ált. isk. ig., Valent István ny. gimn. ig., Vida József polg.
isk. ig., dr. Kónya Kálmán vm. szm. tanácsos, számv. főnök,
Lengyel Dezső tanár, lapszerkesztő.
Vallás- és Közokíaíásügyi Miniszter Ür által kinevezett
íl
személyek:
P. Szabó Polikárp dr. plébános, Szolnok, dr. Jantsky Béla
áll. tanítóképző int. igazgató, Jászberény, Debreczeni László
ref. igazgató, Túrkeve, Kádár Ágoston rk. igazgató-tanító, Kőtelek, dr. Tóth Dezső ref. lelkipásztor, Tiszakürt, Csontos Sándor áll. tanító, Szolnok, Guba Mihály képviselő, kisgazda, Szolnok, Vidor Győző keresk. középisk. tanár, Szolnok, Kiss József
képviselő, cipész, Szolnok, Tornyos Vilmos műszaki kereskedő,
Szolnok, Modla Ferenc gazdálkodó, Szolnok, Kiss László földhözjuttattt, Szolnok, Sarkadi István nyomdatulajdonos, Szolnok, Gyenes Gyula állatorvos, Szolnok, Guba Ferenc gazdálkodó, Jánoshida.

A talaj termelőképessége a bennelévő ásványi sóktól függ.
A növény testének felépítéséhez ezen ásványi sókból rengeteg
anyagot használ el. Ha az elhasznált anyagot nem pótoljuk, a
talaj kimerül és silány termést ad. Tehát az okszerű növénytermesztés megkívánja, hogy a növényekkel a talajból elvont
tápláló anyagot pótoljuk, ha ezt elmulasztjuk, csökken a gazdálkodás jövedelmezősége.
A trágyával különböző növényi és állati hulladékok, szerves anyagok kerülnek a talajba. Ezek az anyagok a meleg, nedvesség, levegő és talaj-baktériumok hatására gyors bomlásnak
indulnak. A növényi és állati eredetű anyagok részeikre esnek
szét, vagyis ugyanazon anyagokká lesznek, amelyekből testüket
annakidején felépítették. Ezen anyagok vízben oldódva, mint
tápanyagok szívódnak fel a növénybe. Az a kevés csapadék,
ami a tápanyagok oldattá válásához szükséges, megfelelő talajmunkával (porhanyón tartott felszín) biztosítható.
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Megyei városok, községek tanácsa
1. Jászberény: Elnök: Tóth György István polgármester.
Alelnök: dr. Jantsky Béla áll. tanítóképző int. igazgató. Ügyvezető: Bognár György áll. tanítóképző int. tanár. Tanács tagok száma: 69.
2. Karcag: Elnök: dr. Dósa Balázs polgármester^Uelnök:
Kerékgyártó Péter műszerész. Ügyvezető: Szász Béla gimn.
tanár. Tanács tagok száma: 20.
3. Kisújszállás: Elnök: Buesay László ref. lelkész. Alelnök:
dr. Szúnyogh István orvos. Ügyvezető: Nagy Ferenc tanár.
Tanács tagok száma: 23.
4. Mezőtúr: Elnök: Bányai László polgármester. Alelnök:
Széchenyi Endre ref. lelkész. Ügyvezető: Dr. Dobos István gimnáziumi tanár. Tanács tagok száma: 24.
5. Szolnok: Elnök: Zsemlye Ferenc polgármester. Alelnök:
Dr. Horváth Ferenc vm. tanfelügyelő. Ügyvezető: Csontos Sándor áll, tanító. Tanács tagok száma: 51.
6. Turkeve: Elnök: Kapás Rezső polgármester. Alelnök:
Tóth Lajos1 ref. leikész. Ügyvezető: Debreczeni László ref. igazgató. Tanács tagok száma: 29.
7. Abádszalók: Elnök: Veress József főjegyző. Alelnök:
Nagy Károly ref. lelkész. Ügyvezető: Hetényi József rk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 12.
8. Alattyán: Elnök: Kiss József főjegyző. Alelnök: Tóth
Árpád igazgató-tanító. Ügyvezető: Mátray Antal rk. tanító.
Tanács tagok száma: 9.
9. Besenyszög: Elnök: Ludányi Tamás plébános. Alelnök:
Mogyoróssy Imre főjegyző. Ügyvezető: Wesnitzky Antal rk.
ált. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 11.
10. Cibakháza: Elnök: Révész István esp. plébános. Alelnök: Varga László közs. főjegyző. Ügyvezető: Bányai László
igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 19.
11. Csépa: Elnök: Bárány Dezső esperes-plébános. Alelnök:
Orosz István közs. főjegyző. Ügyvezető: Horpácsy Nándor közs.
tanító. Tanács tagok száma: 22.
12. Dévaványa: Elnök: Vass Antal ref. lelkész. Alelnök:
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Buday Péter rk. igazgató-tanító. Ügyvezető: Nagy Béla ref. ált.
isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 49.
13. Fegyvernek: Elnök: Tóth István esperes-plébános. Alelnök: R. Tóth Gyula főjegyző. Ügyvezető: Pfeifer Ferenc rk.
igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 28.
14. Jánoshida: ELnök: Hermann Medárd prem. kanonokplébános. Alelnök: Darázs Bertalan. Ügyvezető: B. Nyika László
közs. tanító. Tanács tagok száma: 35.
15. Jászalsószentgyörgy: Elnök: Ádám János főjegyző. Alelnök: Terjéki Ferenc fm. Ügyvezető: Frantsik József rk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 13.
16. Jászapáti: Elnök: Wengritzky Konrád apát-plébános.
Alelnök: Tóth Kecskés Barnabás főjegyző. Ügyvezető: Szikszay
Gábor rk. tanító. Tanács tagok száma: 19.
17. Jászárokszállás: Elnök: Terényi László plébános. Alelnök: Császár Elek polg. isk. tanár. Ügyvezető: Thiel Bernát áll.
ált. isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 24.
18. Jászdózsa: Elnök: Bolya Ferenc rk. plébános. Alelnök:
Kiss Lajos igazgató-tanító. Ügyvezető: Imre Lajos rk. tanító.
Tanács tagok száma: 12.
18/a. Jászboldogháza: Elnök: Jeskő János. Alelnök: Pintér
Pál rk. plébános. Ügyvezető: Rózsa Sándor áll. isk. igazgatótanító. Tanács tagok száma: 12.
19. Jászfelsőszentgyörgy: Elnök: Bánhegyi Béla plébános.
Alelnök: Gulyás Béla jegyző. Ügyvezető: Nelhiebel Gusztáv rk.
igazgató. Tanács tagok száma: 16.
20. Jászfényszaru: Elnök: Réz Dezső rk. plébános. Alelnök:
Gyila Ferenc közs. főjegyző. Ügyvezető: Tóth János rk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 22.
21. Jászjákóhalma: Elnök: Farkas László ált. isk. igazgató.
Alelnök: Sípos Józsefné liázt. Ügyvezető: Gonzales Béla rk.
tanító. Tanács tagok száma: 21.
22. Jászkisér. Elnök: Kálmán Gábor főjegyző. Alelnök:
K. Szabó Sándor közs. bíró. Ügyvezető: Tantó János ref. tanító.
Tanács tagok száma: 17.
?.?>. Jászladány: Elnök: Kiss Imre rk. esperes. Alelnök:
Hegedűs Imre közs. főjegyző. Ügyvezető: Bartos Nándor áll.
tanító. Tanács tagok száma: 17.
3*
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24. Jászszentandrás: Elnök: Száz Károly rk. plébános.
Alelnök: Sulyok Pál közs. főjegyző. Ügyvezető: Pethő László
adóügyi jegyző. Tanács tagok száma: 19.
<m
25. Jásztelek: Elnök: Tihanyi Károly főjegyző. Alelnök:
Tóth István közs. bíró. Ügyvezető: Sárközi János rk. tanító.
Tanács tagok száma: 14.
26. Kenderes: Elnök: Zagyva Imre ref. igazgató-tanító.
Alelnök: Apostol Ferenc közs. főjegyző. Ügyvezető: Lődy Ede
rk. ált. igazgató-tanító. Tanács tagok,száma: 19.
27. Kőtelek: Elnök: Radványi Béla rk. plébános. Alelnök:
Bozóky Mihály fm. Ügyvezető: Kádár Ágoston rk. igazgatótanító. Tanács tagok száma: 18.
28. Kűncsorba: Elnök: Vöröss Sándor főjegyző. Alelnök:
Erőss István rk. plébános. Ügyvezető: Szénássy Imre ref. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 19.
28/a. Kengyel: Elnök: Agócs Albert közs. főjegyző. Alelnök: Nagy Balázs rk. plébános. Ügyvezető: Szálai István ált.
isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 12.
29. Kunhegyes: Elnök: Tóth János ref. igazgató-tanító.
Alelnök: Kiss László ny. áll. isk. ig. Ügyvezető: Pénzes István
rk. tanító. Tanács tagok száma: 21.
30. Kunmadaras: Elnök: Sáska János közs. főbíró. Alelnök:
Tóth János ref. lelkész. Ügyvezető: Sebessy László ref. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 17.
31. Kunszentmártoni: Elnök: Dr. Kiss Péter prépost-plébános. Alelnök: Vincze Lukács közs. főbíró. Ügyvezető: Gulyás
Gyula áll. ált. isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 26.
32. Mesterszállás: Elnök: Kiss M. István gazdálkodó. Alelnök: Gulyás Antal gazdálkodó. Ügyvezető: Reiff Aladár rk.
tanító. Tanács tagok száma: 12.
33. Nagykörű: Elnök: Kónya Ferenc ált. isk. igazgatótanító. Alelnök: Király' Ferenc gazd. isk. igazgató. Ügyvezető:
Horváth András rk. kántor-tanító. Tanács tagok száma: 18.
34.
Sándor
Tanács
35.

Nagyrév: Elnök: Fehér Imre ref. lelkész. Alelnök: Raab
közs. főjegyző. Ügyvezető: Gerencsér Béla áll. tanító.
tagok száma: 18.
Pusztamonostor: Elnök: Méhesfalvy József közs. fő-
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jegyző. Alelnök: Pintér Lajos. Ügyvezető: Pethő Ferenc géplakatos. Tanács tagok száma: 12.
36. Rákóczifalva: Elnök: Páll Dezső ref. lelkész. Alelnök:
Zemplényi Pál rk. plébános. Ügyvezető: Gémes József áll.
tanító. Tanács tagok száma: 22.
37. Szajol: Elnök: Seress Gábor főjegyző. Alelnök: Szlávik
Gábor igazgató-tanító. Ügyvezető: Dobó Jenő gyógyszerész.
Tanács tagok száma: 12.
38. Szele-vény: Elnök: Dr. Etelváry Sándor közs, főjegyző.
Alelnök: Herczeg Mihály földműves. Ügyvezető: Tóth István
rk. kántor-tanító. Tanács tagok száma: 21.
39. Tiszafoö: Elnök: Bakondy Pál közs. főjegyző. Alelnök:
Csurilla Lajos rk. plébános, ügyvezető: Bagó Lajos rk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 11.
40. Tiszáimra: Elnök: Bíró István főjegyző. Alelnök: Rátkay
Gyula közs. főjegyző. Ügyvezető: Nagy Zsigmond ref. tanító.
' Tanács tagok száma: 9.
41. Tiszaderzs: Elnök: Nemes István ref. igazgató. Alelnök:
Főtos Imre közs. bíró. Ügyvezető: ifj. Fekete Gyula. Tanács
tagok száma: 24
42. Tiszaföldvár: Elnök: Dr. Czvikovszky János rk. plébános. Alelnök: Varga Jenő közs. főjegyző. Ügyvezető: Kiss Kálmán áll. isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 24.
43. Tiszainoka: Elnök: Török László ref. esperes. Alelnök:
Papp Zoltán közs. főjegyző. Ügyvezető: Csekey László ref. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 11.
44. Tiszakürt: Elnök: Tompa János közs. főbíró. Alelnök:
Oreskó László főjegyző. Ügyvezető: Dr. Tóth Dezső ref. lelkész.
Tanács tagok száma: 15.
44/a. Tiszagyenda: Elnök: Forró Imre ref. lelkész. Alelnök:
községi főjegyző. Ügyvezető: Koczkás Pál közs. tanító. Tanács
tagok száma: 9.
45. Tiszapüspöki: Elnök: Bíró Ferenc esperes-plébános.
Alelnök: Ács Lajos közs. főjegyző. Ügyvezető: Molnár Mihály
igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 15.
46. Tiszaroff: Elnök: Szabó Gyula dohánybeváltó főtiszt.
Alelnök: Bene Bálint földb. Ügyvezető: Plankó János plébános.
Tanács tagok száma: 11.
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47. Tiszasas: Elnök: Szabó Dezső ref. lelkész. Alelnök: Tóth
István főjegyző. Ügyvezető: Kurucz Béla rk. tanító. Tanács
tagok száma: 19.
48. Tizsasüly: Elnök: Baranyi András plébános. Alelnök:
dr. Bornemissza József községi orvos. Ügyvezető: Vincze István
rk. tanító. Tanács tagok száma: 20.
49. Tiszaszentimre: Elnök: íSzűcs A. Imre közs. főjegyző.
Alelnök: Papp László gyógyszerész. Ügyvezető: Csirmaz István
rk. lelkész. Tanács tagok száma: 17.
50. Tiszaug: Elnök: Horváth Sándor ref. lelkész. Alelnök:
Dobozy Sándor közs. igazgató-tanító. Ügyvezető: Sípos József
közs. tanító. Tanács tagok száma: 15.
51. Tiszavárkony: Elnök: Gebei Sándor közs. főjegyző.
Alelnök: Kiss György közs. bíró. Ügyvezető: Székely Magdolna
rk. tanítónő. Tanács tagok száma: 12.
5l/a. Tomajmonostora: Elnök: Szánthó József közs. főjegyző. Alelnök: Bátori Árpád közs. főbíró. Ügyvezető: Balázs István közs. tanító. Tanács tagok száma: 12.
52. Tószeg: Elnök: Vad József ny. rk. igazgató-tanító. Alelnök: Kass Imre kisbirtokos. Ügyvezető: Hackl Kálmán rk.
ált. isk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 12.
53. Törökszenímiklós: Elnök: Róna István közs. főjegyző.
Alelnök: Kerekes István gazdálkodó. Ügyvezető: Újhelyi Mihály ref. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 18.
54. Ujszász: Elnök: Varga István közs. főjegyző. Alelnök:
Túróczi Ferenc gazdálkodó. Ügyvezető: Páll András igazgatötanító. Tanács tagok száma: 15.
55. Vezseny: Elnök: Jóba József ref. esperes. Alelnök: Var-~
ga Péter főjegyző. Ügyvezető: Cz. Szüts Sándomé Gálik Katalin ref. tanítónő. Tanács tagok száma: 12.
56. Zagyvarékas: Elnök: Pölös Antal plébános. Alelnök:
Dr. Taródi Béia közs. orvos. Ügyvezető: Kádár Imre rk. igazgató-tanító. Tanács tagok száma: 15.
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Vármegyénk hároméves tervéről
Európa népei felfigyeltek nemzetünk erőfeszítésére, amelylyel e romokban heverő országot önerőnkből igyekszünk újjáépíteni. Addig, míg jobb és szerencsésebb körülmények között
élő országok a háború nyomai eltüntetésének módjait keresték, mi már a világnak eredményekről számolhatunk be. Mi
győzedelmeskedtünk a szörnyűséges méretekben dúló infláción, népünk akarata és hite biztos alapokra fektette pénzünket és mérföldes lépésekekl halad előre a gazdasági, szociális
és kulturális újjáépítés útján. A nemzet első célkitűzéseit elérte: megállította a háború következtében fellépő további
pusztulást, sőt megtette első, de legnehezebb lépéseit a haladás felé. Cél minél előbb elérni azt az életszínvonalat, sőt túlhaladni, ahonnan lezuhantunk.
S célkitűzés megvalósítását csak határozott, jól összeállított terveken kívül az egységes népakarat biztosíthatja. Nem
kétséges, hogy az ország minden demokraoikusan gondolkozó
dolgozója átérzi az újjáépítés fontosságát, s minden erejével
támogatja ebben az ország vezetőit.
A községek, megyék s így az egész ország hároméves
munkaprogramban dolgozta ki újjá-, illetve továbbépítési törekvéseit. Megyénk hároméves tervjavaslatának összesítő kimutatása az alábbi tételeket tartalmazza:
I. Mezőgazdasági

termelés és
beruházás
II. Közlekedés
III. Villamosítás
IV. Építkozés
V. Szociális
EgészségügyVI. Kulturális
VII. Szövetkezeti

1947/48

1948/49

12.772.000 Ft 12,772.000 Ft
10.066.000 „ 14.460 000 „
2.777.400 „
2.440.000 „
12.210.000 „
5.700.000 „
1.400.000 „
1.300.000 „
2.000 000 »
3.000.000 „
2.600.000 „
2.601 000 „
592.000 „
2.038.000 „

1949/50

Összesen

4.789.500 Ft
4.845.000 „
1.755.000 „
2.800 000 „
969 000 „
2.000.000 „
2.599 000 „
316.000 „

31.930.000 Ft
27.370.000 „
6.969.400
20 710.000
3.669.000
7.000 000
7.800.900 ,
2.982.000
108.430.400

Ft

A javaslat számadatai mögött az alábbi megvalósulásira
váró tervek állanak:
Az állattenyésztés fejlesztése. Az úigazdák ló, de főleg
tehenek juttatása s így tej ellátás biztosítása; a sertés állomány
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növelése mellett a minőségi színvonal emelése; juhtörzsnyájak
létesítése. Besenyszögön juhtenyésztő szövetkezet életrehívása,
amely a megyét jóminőségü apaállatokkal látja el; a baromfitenyésztés fejlesztésének ütemét az export lehetőség fokozása
és a jó tenyészállatokkal való ellátása fogja képezni.
A növény-termesztés terén a kenyérgabona vetésterületének csökkentése indokolt. Alátámasztva azzal, hogy a bekövetkezendő nagy világversenyben kenyérgabonában túlkínálat
fog mutatkozni. Szálas- és abraktakarmány és a kapásnövények vetésterülete emelkedést mutat, mert a gazdálkodás belterjessé-tétele szükségessé teszi az állatállomány
létszámának növelését. A cukorrépa, hüvelyesek, olajos és rostos növények termesztése fokozódni fog az egyoldalú gabonatermelés helyett.
Az aprómagvak, kerti- és fűszernövények termesztésének
fokozása szoros összefüggésben áll a kertgazdálkodás kialakításával.
A rizstermelés kiterjesztése indokolt a vármegye területén
lévő adottságok következtében. Amennyiben a rizstermeléshez szükséges öntözőművek továbbépítése lehetővé válik a
vármegye területén 140.000 holds zikes terület öntözésével,
tíést fog eredményezni. Hogy mit fog ez jelenteni, azt az alanti
szemléltető példa mutatja: 1947. gazdasági évben 1 hold rizs
zölden eladásra került 5.Q00 forint és 2 q rizsért. Tehát 80 forint búzaárnak figyelembevételével cca 65 q búzának megfelelő árban.
A beruházások és belterjes gazdálkodás következtében lehetővé válik az ugarterületeknek csökkentése.
Tekintettel arra, hogy a megye területén nagy kiterjedésű szikes területek kapcsolhatók be a tiszafüredi öntöző rendszerbe rizstermelés és szántóföldi öntözés céljából, az öntözőberendezések megépítésére jelentős összeget kell számításba
venni.
A talaj tápanyagtartalmának megőrzésére és visszapótlására nagyarányú műtrágya-akciók lebonyolítására lesz szükség,
mert a belterjes gazdálkodás előfeltétele az, hogy a szántóföldek kellő tápanyag-tartalommal bírjanak. Mivel különösen
az újonnan földhözjuttatottakkal kapcsolatban kerül a műtrá-
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gya akció felhasználása, az erre a célra előirányzott keret öszszege nem látszik túlzottnak.
A vármegye hároméves újjáépítési közlekedési íerve öt
munkakörre oszlik. Az első munkakörbe tartoznak azon munkálatok, melyek a törvényhatósági közúti költségvetésben irányoztatnak elő. Itt kb. 260 km hosszú közút helyreállítása van
tervbe véve, valamint a felrobbantott ujszászi és jánoshidai
Zagyva-hidak, továbbá a pusztaecsegi Hortobágy—-Berettyó
és a Jászfényszaru melletti Galga-híd és a jászberényi Zagyvahíd újjáépítése.
A második munkakörbe tartoznak a Közlekedésügyi Miniszter Űr által kiépítésre előirányzott bekötő-útépítések éspedig a törökszentmiklós-óballai th. közút, a mesterszállásszarvasi th. közút, a barta-pusztai községi közdűlő, szakáikaspusztai községi közdűlő, végül a iegyvernek-turkevei községi
közlekedési közút kiépítése.
Harmadik munkakörbe tartoznak a Közlekedésügyi Miniszter Űr által előirányzott korszerű burkolatú útépítések
Szolnok és Szajol közötti útszakaszának, továbbá a kisújszállási és karcagi átkelési szakaszok átépítése.
Negyedik munkakörbe a keskeny-nyomtávu gazdasági vasutak építése irányoztatott elő Feisőszászberek és Zagyvarékas
között, valamint a Cegléd-jászkarajenői gazdasági vasút kiépítése a vezsenyi hajóállomásig.
Az ötödik munkakörbe tartoznak a vármegye községe által kért azon fontosabb bekötő utak, hidak építése, melyek sem
a th. közúti költségvetésben, sem a községek költségvetéseiben
fedezettel nem birnak. Itt találjuk Zagyvarékason a felrobbantott Zagyvahid újjáépítésének, Nagyréven kornp létesítésének.
Törökszentmiklóson a MÁV vonalon át gyalogjáró, vasúti felüljáró építésének tervét is.
A vármegyei tisztifőorvos a megye hároméves egészségügyi tervét az alábbiakban támasztja alá:
A terv végrehajtása során Szolnokon 300 ágyas állami
tüdőkórház létesül. A szolnoki Közkórház új osztályokkal, öszszesen 300 ággyal bővül. A jászberényi kórház fertőző- és gyermekosztályt, 60 új férőhelyet kap. Tovább bővül elhelyezése
javításával a karcagi kórház. Szolnokon OKI laboratórium és
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vizsgáló-állomás létesül. A megszervezett, de működésbe nehi
állított jászkiséri, cibakházi és kunhegyesi tüdőbeteggondozó
intézetek még az első év elején megindulnak. Ezzel a vármegye tüdőbeteggondozása teljes lesz. Nemibeteggondozó intézet
létesül Karcagon. A vármegyében a hároméves terv során öt
bölcsödé nyer felállítást. A megszervezett, de teljesen elpusztult volt 17 szülő-otthont már a 3 éves terv első évében újra
működésbe hozzák ágyszámuk fokozatos szaporításával. A 3
éves terv folyamán 3 új szülő-otthont létesít. Az óvódák napközi otthonná alakulnak át, a meglévő 12 alkalmi nyári napközi otthon helyett 8 új napközi-otthonos óvoda létesítésével
60 állandó napközi-otthonos óvodája lesz a vármegyének.
A hároméves egészségügyi terven szerepel a tiszakürti
Bolza-kastély, vagy más kastélynak központi gyermekvédelmi intézménnyé való átalakítása. Társadalmi úton felállítjuk
Szolnok városban már az első évben az Elhagyott Gyermekek
Otthonát kb. 30 ággyal.
A hároméves terv során a 80%-ig egészségvédelmileg beszervezett vármegyét 100%-osan beszervezetté kívánjuk tenni.
A meglévő tanácsadókat és egészségházakat kibővítjük és felszereljük. Valamennyi egészségvédelmi körbe az újonan megszervezettekbe is legalább váró- és tanácsadó helyiséget létesítünk. A meglévő iskolafürdőket rendbehozzuk és öt új zuhanyfürdőt, valamint 2 népfürdőt létesítünk. A községek 8 helyen
vállalják a községi orvoslakás részére ingatlan biztosítását.
Az egyes helyein katasztrofális vízellátású vármegye 5 új
ártézi-kút, 15 más furt-kút létesítésével a 3 éves terv során
ivóvíz ellátás szempontjából legalábbis kielégítő helyzetbe
kerül.
A vármegye a három éves terv során Szolnokon központi
járás részére, ezenkívül a tiszai felső, a tiszai alsó, a jászsági
felső és alsó járásokban járási egészségvédelmi központot kap.
A 3 éves terv során összesen 6 gépkocsi beállításával teljessé tesszük a vármegye mentő hálózatát.
Végül a 3 éves terv során nemcsak intézmények létesítésével, de az iskolánkívüli és iskolánbelüli tervszerű egészségügyi neveléssel, propagandával, előadásokkal, egészségügyi |
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versenyekkel visszük előre a vármegyét a demokratikus egészségpolitika útján."
Tsem kevésbbé jelentős a vármegye villamosítási 3 éves
1 -ve sem. 27 község villamoshálózatának kiépítését foglalja
agába a tervezet.
«. Bármelyik tételt vizsgáljuk, mindenütt meggyőző érvek
masztják alá a tervezetet. Ügy érezzük, hogy az ország épíése nem zárulhat le a 3 éves terv befejeztével, mert a fejlődés minden téren újabb és újabb igényt támaszt és azt is
érezzük, hogy az élet nagy versenyében csak az az állam állhatja meg helyét, amelynek minden lépését a tervszerűség, a
nagy közös célok megvalósítási törekvése irányit.
Földi István főispán.

A fizikai vagy szellemi munka végzésekor fáradság tünetei
jelentkeznek. Ha a munkát abba hagyjuk, a fáradság érzése
megszűnik. Erős akarattal a munkát folytatni lehet, de később
még erősebb kimerültség jelentkezik. Ha tehát a fáradság jelei
mutatkoznak, „frissítő" pihenőt kell tartanunk, hogy munkabírásunk fenntarthassuk. A fáradtság okozója a szervezetben
— a munka végzésekor — keletkező tejsav, amely az izmokra
és az agyra mérgező hatással van. A felfrissülés a tejsav felszívódásával következik be.
A mákfőzet csillapító hatását régen ismeri az ember. Az
alvás istenét is mákfejjel kezében ábrázolták a régiek. Sajnos,
hazánkban sem ismeretlen anyag, mely orvosok kezében gyógyszer, de a tudatlanság gyilkol vele. A tudatlan anyák síró gyermekük megnyugtatására ma is használják. Az éretlen mákfejből főzetet készítenek, melyet kicsinyeikkel itatnak meg. Az
ópium erősen mérgező hatású vegyület, amely a főzettel a
gyermek szervezetébe jut és elkábítja azt. A mákfőzet tehát
veszélyes méreg.
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
telepedéstörténete, népesedése
A megye területe már a történelem előtti időkben is lakolt
volt, amit a Tisza-völgy a Jászság és Nagykunság gazdag régészeti lelőhelyei igazolnak. A halban, vadban gazdag vidék
könnyen biztosította létét a települőknek, míg a megközelíthetetlen lápok, ingoványok mélye biztos menedékül szolgált. A
kőkorszakból már gazdag lelőhelyek sorakoznak a folyó mentén. A réz- és bronz-korban megyénk még gazdagabb lelőhelyekben a különféle használati eszközök és ékszerek fejlett
kultúráról tanúskodnak. A vas-kor elején rövidfejü keletbalti
és alpesi népek letelepedési nyomai találhatók.
Herodotos szerint Kr. e.-i évezred közepén az agathyrzok
élnek az Alföldön, majd szarmata nép lelhető fel. Kr. u. az
első században Ptolemaios a tiszamelléki jazygokról emlékezik meg, akiknek nyugtalansága sok gondot okozott a rómaiaknak és ellenük építették azokat a limeseket, melyek rendszerébe tartozik a megye északi részében húzódó Csörsz, árka is.
Később a római kultúra megszelídítette a vad törzseket.
A népvándorlás előbb a vandálokat, gótokat, majd a hunokat sodorta erre és állítólag Jászberény környékén toborozott
Attila is. A VI. században a gepidák, majd később a longobárdok tanyáztak a megye területén. A század végén megjelennek az avarok is. Ez a harcias lovasnép ittélésének igen sok
emlékét hagyta hátra. Besenyszög határában volt egyik legnagyobb gyűrű alakban földhányásokkal körülvett telepük. A
szlávok beszivárgása a VII. századtól szinte észrevétlenül állandó folyamattá vált, akik az avar uralom bukása után kis
törzsekké szerveződve, kezdetleges földváraikban húzódtak
meg. A IX. század elején a bolgárokat találjuk a Tisza-mentén
s a század végén már megjelenik a magyarság.
Megyénk területét valószínűleg a Megyer-törzs szállta meg
Szolnok, Tur és Abád környékén. A honfoglaláskori szállástelepek nemzetségeinek nevét őrzik ma is alábbi helységek:
Szolnok, Abád, Szalók, Taskony, stb. A magyarság pásztorgazdáikadása és zsákmányoló életmódja következtében sokáig
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nem telepedett meg végleges szálláshelyén, csak a kalandozások megszüntetése változtatott ezen.
Szolnok megye az ősi alakításu vármegyék közé tartozik.
Keletkezéséről nem maradt fenn oklevél, s így csak hozzávető1
rcsen állapíthatjuk meg abból a tényből, hogy a vármegye
ső ispánja —• a Szolnok nemzetség őse — Szt. István halála
:án még él s így arra következtethető, hogy a Tisza—Zagyva
—Körös-melléki váruradalmat 1010—1025 között szervezték
neg (Melich), a megye és a helyiség neve igen sokféleképpen
F'fordul elő forrásainkban: Zaunuk, Zounuk, Zcunuc, Zawnuch,
Zonuc stb. (Varga S. F.: Szolnok c. tanulmánya).
Az ősi Szolnok megye Magyarország legnagyobb és legjövedelmezőbb vármegyéje volt. Épp ezért a „Szolnok"-i ispánságot a királyi udvar legtekintélyesebb férfiai vezették,
igeii gyakran a nádor, országbíró, tárnokmester és még az erdélyi vajda is. A laza összefüggésü széttagolt megyéhez tartozott az Érmellék gazdag dombvidéke, majd Kraszna vidék, sőt
a Szamosvölgye is, természetesen sóbányáival együtt. így három körzetből állt a vármegye: a tiszamelléki, az érmelléki
és krasznai, továbbá deés-vidéki területekből. Természetesen
később e területek meglehetősen elkülönülnek és Külső-, Középső- és Belső Szolnokról beszélnek. (Pesty: A magyarországi
várisp. tört.).
Vármegyénk területén az árpádkori eredetű helységek
nagyrészét egyházakról, annak alapítójáról, a helység területén létezett egyház valamely tulajdonságáról, monostoráról,
vagy az egyház védőszentjéről nevezték el: Szentmiklós, Szentimre, Szentoamás, Sentgyörgy stb., Pusztamonostor, Szilvaegyháza, Püspöki stb.
A falvak egyrésze a földrajzi fekvéséről vagy települési
hely valamely sajátosságáról kapta nevét: Tószeg, Sárszög,
Szászberek, Szőllős, Földvár, Árokszállás, stb. A szállásbirtokos nemzetség vagy az első birtokos nevét őrzik: Abád, Szalók,
Tomaj, Bánhalma, Pó, Szolnok, Madaras, Cibakháza, Istvánháza, Jákóhalma, Kolbászszállás, stb. Idegen eredetű helynevek: Roff, Kéve (hun eredetűek), Varsány, Ványa (szláv
eredetűek).
Az első letelepüléseket kezdetben kiszélesítette a népek
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szaporodása, de később a tatáxjárás pusztító vihara nemcsak
megritkította, hanem össze is keverte és távolabbra ib elszórta.
Két-három emberöltővel a tatárjárás után az Anjou-korban
már virágzó élet nyomai tárulnak elénk. Legsűrűbben a tiszamenti sáv volt benépesítve. Feltűnően gyér népességű az északnyugati, jászok által betelepített rész mellett a Berettyó-Hortobágy, a Körös-melléke és a nagykunok szállás-területe is. •
A mohácsi csata után kétfelé szakadt, önmagával meghasonlott nemzet szomorú sorsának természetszerűleg részese lett
megyénk is. A szörnyű viharként lecsapó török megszállás tragikusan meggyötörte megyénket. A XVI. század közepén vármegyénk népe már egészen behódolt a töröknek s a budai-szolnoki és hatvani váraknak adózott. A hódoltság és a különböző
felkelések alaposan megritkították a megye népességét s nagyon szegénnyé tette. Az 1699. évi Pentz-féle összeírás szerint a Jászság lakossága ekkor 4948 lélek volt, a Nagykunságban pedig mindössze 640 ember élt. A Tiszameliéki terület
majdnem úgy elpusztult, mint a Nagykunság. Itt csak 8 község maradt fenn: Alattyán, Köre, Roff, Kötelek, Körű, Vezseny,
Szolnok és Jenő. Nagykunságban ekkor csak két kicsiny helység tengődött: Karcag—-Ujszállás és Madaras néhány száz lakossal. Az 1713. évi összeírásból kitűnik, hogy a kunok és
jászok felőrlődtek a századok malomkövei között s már a XVI.
században fajilag igen kis arányban voltak képviselve a Kunság és Jászság lakosságában. A törzs-lakosságból csak egy kis}
í
hányad élte túl a török világot s már a Pentz-féle összeírásban szereplő családok 55°/o-a jövevény volt, túlnyomó részt
szökött jobbágyok. Legtöbben a Felvidékről (Heves-, Nógrád-, •
Gömör-, Hont- stb. vármegyékből) települtek. Jelentősen
képviselve voltak szláv elemek is (Jákóhalma 16.2%-ig, Jászladány 15.1%-ig szláv volt). A XVIII. század elején beköltözöttek a század közepén már összeolvadtak a lakosság alaprétegével s azzal együtt, mint redemptorok szerepelnek a Jászkun
Liber Fundiben (M. T. VI. kötet.). Megállapíthatjuk, hogy a
Kunság és Jászság törzsökös népe fajilag majdnem teljesen ki-:;
cserélődött. A mai nagykunok és jászok nem az ősi XIII. szá- '
zadban betelepült kunok és jászok tiszta ivadékai, hanem a
XVIII. században betelepült magyarok leszármazottjai. De kun
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és jász -éthiiikum vérségi ereje a társadalmi egybekapcsolódás
és a sorsközösség szorosan összekapcsolták a népet, mely szellemileg a legtörzsgyökeresebb magyar: nagykun és jász lett.
Vármegyénk népessége a hódoltság után alig két ember •;
'.lő alatt megkétszereződött.
Vármegyénk életében korszakalkotó változás következett
e 1876-ban, amikoris a XXXIII. t. c. rendelkezése alapján Hees—Külső-Szolnok vármegye kettészakadt (az 1567:111. t. c.
andelte el a két hódoltsági megye: Külső-Szolnok és Heves
egyesítését): az ősi Külső-Gzolnok megyei és kis hevesi területeket egyesítették a Jászsággal és a Nagykunsággal és így megszervezték Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét. A vármegye lakosainak száma az utóbbi évtizedekben következőképen alakult: 1910-ben lakói száma 373.964, 1920-ban 387.225, 1930-ban
412.509 és 1946-ban 450.000.
Hamza Dezső

jász-Nagykun-Szolnok vármegye területe
az 1848—49.-1 szabadságharcban
A mai Jász-Nagykun-Szolnok vármegye területe 1848 tavaszán két részre oszlott közigazgatási szempontból. Az egyik
rész az u. n. Jász-Kun Kerületekhez vagy Hármas Kerületekhez tartozott, mely állott a Kis- és Nagy-Kunságból és a Jászságból, a tiszamenti községek pedig végig Külső Szolnok megye
néven Heves vármegye részét képezték.
A Hármas Kerületek, melyhez a ma már Pest megyéhez
tartozó Kis-Kunság is tartozott, szrvezetben annyiban hasonlítottak a vármegyéhez, hogy a fő- és alispánnak itt a nádori főkapitány és alkapitány felelt meg, azon kívül külön volt a Jászságnak, a Nagykunságnak és a Kiskunságnak egy-egy kapitánya, ezek körülbelül főszolgabírói hatáskörrel rendelkeztek.
A 48-as események a jászkunoknál is a régi tisztviselők leváltásában éreztették első hatásukat. Különösen nagy volt az
elkeseredés Szluha Imre főkapitány ellen. Ez hatalmaskodó em-
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ber volt, aki a közgyűlésen nem tűrt meg ellenvéleményt és ha
valaki mégis ellene szólalt fel, a következő szavakkal torkolta
le: „Az úr mindig kapcáskodik". Azonkívül a hasznot sem vetette meg. Marháit a kerületek legelőin legeltette minden térítés nélkül. Az első dolga volt a kerületeknek a főkapitányt elcsapatni (végeredményben látva a közhangulatot, magától mondott le). A kormány ú-j főkapitányul Szentkirályi Móricot nevezte ki; ennek egyénisége meglehetősen talányos. Kétségtelenül nagy tehetségű és tevékeny férfiú volt, de amikor 1849
elejém az országgyűlés és a kormány Debrecenbe menekült,
ő Pesten maradt és a bevonuló Windischgraetznek behódolt.
Mint jó eszü ember kétségtelenül előre látta a szabadságharc
bukását és számító opportunizmusból előre bebiztosította magát. Ez bizony nem volt szép dolog, mentségére csak az szol. gálhat, hogy később minden befolyását latba vetette, hogy a jászkunok bajba került embereit kimentse és sokan az ő befolyásának tulajdonítják, hogy a 48-as tisztikor kevés kivétellel helyén maradhatott a szabadságharc leverése után. Egyébként
Kossuth Szentkirályi után Patay Józsefet neveztette ki főkapi- .
tánynak.
Egy másik szomorú esemény volt Linczbauer jászkerületi
főorvos árulása, aki Windischgraetznek Pestre elvitte a jászsági
48-as sorozási iratokat. Ennek két súlyos következménye is lett,
egyfelől Kossuth nem tudott katonát innen kapni, másfelől
osztrák kézbe kerültek az összes jászsági honvédek nevei, így
módjukban volt később ezeket üldözőbe venni. Linczbauer úr
árulásáért a pesti egyetemen a zoológia tanszékével jutalmaztatott.
A jászkunok hatalmas mértékben vették ki részüket a
szabadságharc véráldozataiban is, több, mint hatezer hősi halottja volt a kerületeknek. Részt vettek a harcokban mint nemzetőrök, kiegyenesített kaszával. Ez olyan veszedelmes fegyver volt, hogy Haynau később ezeket éppúgy Összeszedette,
mint a lőfegyvereket! Ök voltak tagjai a híres Lehel huszárezrednek, de mint szabadcsapatosok is tevékenykedtek. Gör- •
ge}?- haditörvényszékének, mely az Adonyban elfogott Zichy
Jenő grófot, kinél Jellasich kiáltványait találták meg, halálra
ítélte, Küry Lajos jászkiséri és Hetényi Barna szentgyörgyi
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lakosok is tagjai voltak. Kossuth személye különösen a nagykunságban volt nagyon népszerű akkor és később is.
A hevesmegyei részen az események középpontjában Szolnok város áll, mint a felszabadító háborúk óta az ország egyik
legfontosabb átkelőhelye. 1849. január első nopjaiban Szolnokon óriási tömegek áramlanak át csakúgy, mint 1944. október elején, de 1849-ben ellenkező irányban, a kormány és az
országgyűlés menekült Debrecen felé; az akkor már kész Pestszolnoki vasútvonalon jönnek a kormány, a képviselők, a fegyvergyár és a pénzsajtó felszerelése, a hivatalos irományok és a
szent korona. Itt a Nagykunságban összeszedett szekerekre
rakják át a dolgokat és személyeket és az utazás parasztszekereken folyik tovább Debrecen felé. Szolnokon ezekben a napokban nagy a zsúfoltság, mert a vasúton érkezők legalább egy
éjtszakát akarnak itt tölteni, mielőtt szekerén tovább jutnának.
Szolnok akkor jóval kisebb volt, mint ma, kb. 12.000 lakosa
és mintegy 1600 kis parasztháza volt. Szinte verekedés folyt
egy-egy tál meleg ételért és fekvőhelyért. Az országutakat
mindenütt kocsik lepik el, túl a Tiszán, „ezek között hemzsegtek újoncok, pótlovak, ágyúk, lőszerek és takarmány és azonfelül a menekülők szekerei. E vándorlóknak az út mellett hóborította mezők nyújtottak pihenési állomásokat; itt- ott egész
szekértábort lehetett látni: a nagy hidegben a didergő utasok
máglyákat raktak és gyújtottak, hogy melegedhessenek."
Karcagon túl nagyon rosszak voltak az utak és sok géppel
vagy nehezebb tárggyal terhelt szekér felborult. így járt a
szent koronát vivő szekér is.
Január 13-án ért Ottinger a vasas németekkel Szolnokra,
ez időtájban került osztrák kézre a Jászság is. Pethes, jászkerületi kapitány vontatva ugyan, de teljesítette az osztrák
parancsokat. Mikor aztán a tavaszi diadalmas hadjárat folyamán néhány hónapra újra a magyar kormány fennhatósága alá
került a Jászság, a kerületi tisztviselők ellen Kossuth eljárást
indíttatott.
1849. jonuár 22-én Percei tábornok Ottinger lovasait utcai
harcban Szolnokról kiveri és egész Ceglédig nyomul előre, öt
nap múlva azonban Percei ismét a Tisza mögé vonul vissza.
Az egész szabadságharcnak kétségtelenül legnevezetesebb
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eseménye az 1849. március 5-i szolnoki csata, amikor az egykorú
népdal szerint a „jáger, jáger belefult a Zagyvába", mint ahogy
azt Pólyo Tibor képén a szolnoki városházán láthatjuk. A szolnoki csata előtt Damjanich Cibakházán, Vécsey pedig Törökszentmiklóson táborozott. Damjanich körülbelül ugyanazzal a toktikai elgondolással, mint az orosz haderő 1944-ben, Várkony
és Tószeg felől jött Szolnok ellen, átkelvén a Tiszán. Egyidejűleg •Vécsey Törökszentmiklós felől a hidat támadja. Damjanich
miután Ottinger felmentő oldalozó támadásait Abony irányából visszaveri, Karger osztrák tábornok jágereit a Zagyvának
szorítja. Ha Vécsey idejében érkezik, esetleg sikerült volna az
egész sereget elfogni. így azonban —• bár sokan belefulladták
a Zagyvába, — mégis sikerült egy jó résznek észak felé menekülni.
Ezek után a vármegye területét 1849 július és augusztus
havában foglalják el az osztrákok. Szomorú napok következtek. El kellett égetni a Kossuth bankjegyeket, a honvédségnél
szolgálókat besorozták az osztrák haderőbe és idegen országba
vitték. Örökösen fegyverek és Kossuth bankjegyek után kutatnak. Persze, néha a jász virtus nem nyugszik. Jászárokszálláson történt, hogy a fegyverek után kutató osztrák katonaságtól két fegyvert merő tréfából elloptak. Büntetésből egy csomó katonát szállásoltak be a községbe, mire nagy nehezen egyszerre csak előkerültek a fegyverek.
Egyébként 1848-ban már megkezdődött a különleges jászkun jogrendszer lebontása, ami természetes is volt, mert rögtön értelmüket vesztették a kerületek, amikor Magyarországon
a nemesi kiváltságok megszűntek. Egyik legfőbb jászkun privilégium volt az, hogy legfőbb bírájuk a nádor volt. Ezt szüntette meg az 1848. évi XXV. t.-c. De lebontatván a nemesi
előjogokon felépülő rendi szervezet, nem volt már tovább értelme a jászkun privlegiumoknak sem, mert ezek éppen a jobbágyság nyűgétől mentettek meg egy paraszti csoportot egy
rendi országban. Még 26 évig állottak fent a kerületek, akkor
alakult belőlük és a természetszerűleg hozzájuk tartozó Külső
Szolnok megyéből a mai Jász-Nagykun-Szolnok vármegye.
Szedő Antal
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A szolnoki csata
1849. március 5.
Szolnok városát hónapok óta tartotta megszállva az osztrák
császári had. Jól felszerelt, új egyenruhás, kitűnő puskákkal
ellátott gyalogság: ragyogó vértezetü lovasság.
Víg harniónikaszó mellett, vidám tréfa hangzott. Biztonságba érezték magukat, hiszen az ellenségnek még hírét sem
jelentették a kiküldött őrjáratok.
Meg aztán jól megerősítették a várost.
Egyik oldalon védte a Tisza, másikon a Zagyva. Észali és
nyugaton hatalmas földsáncokat hánytak, melyek mögött nehézkaliberü ágyuk sötét torkában éhesen várakozott a halál.. .
És kint a város határában —- alig órajárásnyira a várostói
—• zaj nélkül táborozott le a magyar honvédség Damjanich
hadteste. Most érkezeot Cibakháza felől, ahol este kelt át a
Tiszán és erőltetett ménéiben, megállás nélkül jött Szolnokig,
útközbennélfogva az ellenséges járőröket.
Kint a határban, a nedves szántóföldön ütöttek tanyát.
Hűvös márciusi éjtszaka volt. Az égen ragyogtak a csillagok és
ezekkel a csillagokkal versenyre kelt ragyogásban a honvédek
szemeiben kigyulladó lelkesedés-tüze.
Őrtüzek nélkül, csatarendben, csendesen vártak. Várták a
jelt, amelyre megindulhatnak majd, küzdeni, harcolni, ellenséget eltiporni, a magyar nép szabadságáért, a szabad magyar
hazáért.
Nem remegtek, nem érezték a márciusi éj csípős, hűvös
leheletét. Átforrósította őket a mindennél melegebb, mindennél forróbb szent tűz, a szabadság vágy szívükben lobogó
lángja.
Itt nem volt különbség ember és ember között. Itt mindenki egyforma volt. Katona volt, honvéd volt, hős volt.
Egymás mellett voltak: apa és fia, diák és tanítója, kérges tenyerü munkás és tollforgató ember .. .
Ugyanekkor a Tisza másik partján egy másik honvédsereg nyomult előre az éjtszaka csöndjében és n Tiszán átvezető csónakhíd kijáratával szemben foglalt állást,
4*
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E csapatnak kellett parancs szerint megadni a jelt a támadásra.
A Göncöl rúdja már jócskán lefelé hajlott. A honvédek
vártak. Vártak, mint az ugrásra kész oroszlánok. Csend volt
az égen, csend lett lassan a földön is. Halkam lélekzett az éjtszaka.
Nyugat felől néhány felhőlepke evezett lassan a mélyszürke légóceánba.
A tábor közepén az egyk sátorban hatalmas termetű férfi állott. Széles mellén tábori mente feszült. Gallérján széles
arany paszománt. Egyik kezét hátamögött nyugtatva, balkezével szép, fekete körszakállát simogatta.
Damjanich János volt ez, az 1848—49-iki szabadságharc
legendáshírű, oroszlánbátorságú, hős tábornoka.
Magas homlokán a gond ráncai sötétlettek.
Sok csatát vívott már, sok győzelmet szerzett. Most sem a
csata sorsa aggasztotta. Más hangolta le. Tiszttársai arra igyekeztek rábeszélni, hogy a csata előtt mondjon honvédéinek szép,,
lelkesítő beszédet. Meg is ígérte. És most ebben főtt^a feje.
Damjanich nagy hadvezér volt, bátor hős; de a szép szavakhoz kevesett értett.
A csatatervet már rég kidolgozta, de a beszéd, az sehogy
sem akart elkészülni.
A rettenthetetlen hős, aki már száz halállal vitézül szembeszállott, most olyan furcsán érezte magát, mint a kis diák
tanítója előtt, ha beszélni kell.
Végül is abbahagyta a hiábavaló fejtörést és nagyot sóhajtva, fejébe nyomta a csákóját.
Mikor kilépett sátrából, szabadabban lélekzett.
Tekintete símogatóan röppent a serege felé.
Kelet felől halvány rózsaszínű drapéria feszült az égbolt
alján, mint egy gigászi színpad függönye, várva a gongütést,
hogy megkezdődjék a színjáték.
Lassan pirkadt.
Segédtisztje hozta a lovát. Felült. Végig lovagolt a serege
előtt.
Mikor a 9-ik vörössipkás zászlóalj elé ért, megállt. Elhalványult egy kicsit, mély lélekzetet vett, aztán megszólalt:
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Bajtársaim! Fiaim! .. .
És ebben a percben megdördültek a Tiszántúl ágyúi.. .
Damjanich tábornok arca erre kigyúlt, felragyogott, átszellemült.
Elfeledte, hogy néki most lelkesítő beszédet kellene mondania. Kirántotta kardját; hegyével — melyet végigcsókolt az
éppen most felragyogó nap aranysugara — Szolnok felé mutatott és dörgő hangon kiáltotta: — Ott az ellenség! Utánam!
Mire a sereg viharos éljent kiáltva — mint a rohanó fergeteg — megindult vezére után.
Sebesen száguldva, mint a tomboló vihar. . .
Mint a felhőtlen égből lecsapó villámcsapás, úgy rohanta
meg Damjanich Szolnokot. Egy egetverő:
— Szuronyt szegezz! Előre! —- hangzott és megdördültek
odaát az ágyuk . ..
Damjanich serege, mint egy óriási karikás ostor íve, —
félkörben csapott az ellenségre.
Jobbszárnyon száguldott a vörössipkások ezrede. Bátor,
harcedzett csapat. Tizenhetedik csatájuk már ez. És még minden csatájuk győztes.
Ezredesük kardja villan. Elérte az ellenség tűzvonalát. Az
ezredes hirtelen hasra vágódik és csatárláncra szakadozva, kikerülik az ellenség gyilkos erejű tüzelését. Aztán egy vezényszóra felugranak és mint a gátját szakító háborgó tenger, rohannak a sáncoknak.
A felropogó golyózápor sem tudja őket megállítani. A harc,
a lelkesedés lendülete viszi őket előre, mindent elsöprő akarattal. Tudják mi a tét: Szabadság, vagy rabság!
Kürti Pali kapitány — a bajusza is alig serked még —
viszi a zászlót előre. Egy golyó elsodorja a zászló nyelét. Kardjára tűzi, úgy lobogtatja tovább. Golyók fütyülnek körülötte,
Az egyik szíven találja. Lehanyatlik. De a zászlót magasra
emelve tartja.
A haldokló kezéből egy közhonvéd kapja ki, szuronyára
tűzi és úgy rohan vele tovább. — Előreí
Most elérték a sáncot. Egymás vállára ugorva teremnek
fenn. Irtóztató kéziharc kezdődik. Egy félóra múlva csak ha-
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lőtt ellenség van a sáncokon, A többi fut a megáradt Zagyva
felé.
A nap már jól fenn jár az égen.
És a harc csak most kezdődik igazán.
A régi pályaudvar előtt ágyúk vannak felállítva. Ezt elfoglalni egy újonc zászlóalj indul. Egyharmadát leszelik a süvítő vasgolyók, de az ágyútelep az övék lett.
Pedig csak kaszával mentek az ágyúk ellen.
De a fegyvert pótolja a szív, a magyar szív.
Nyugat felől is folyik a harc. Itt a huszárság rohan a
négyszögben felálló vadászezred ellen.
Elől vágtat a hős vezér, Damjanich János. Ügy hullanak
körülötte az ellenség fejei, mint a kettészelt görögdionyék.
Most térdre rogy alatta a viháncoló paripa. Szügyébe szúrta
az egyik osztrák szuronyát. Utoljára életében, mert kettészelt
fővel hanyatlik a leszúrt ló mellé.
Damjanichot elkapják huszárai. Barna Gergely közhuszár
leugrik lováról és Damjanich fölpattan rá. — Harmadik lova
van már.
Barna Gergő most már gyalog maradva, osztogatja halálos
csapásait. Míg egy szurony oldalába szalad.
Térdre esik. Kezét vérző sebére nyomja és néz elboruló
szemekkel Damjanich után, ki már messze elől látszik.
Az ellenség itt is megfutamodott.
— Éljen a Szabadság! — suttogja és lehanyatlik a földre.
És tovább tombol a harc .. .
Trombita harsán.
A városból egy ezred vasas vértes igyekszik kifelé, hogy
segítse a felbomlottan menekülő vadászokat. De az egyik utcakereszteződésénél megtorpannak.
Mintha a föld alól kerültek volna elő, előttük termett két
század vörössipkás.
És most olyan dolog történt, amilyent még nem látott a
világ. Gyalogság támadt a lovasságra. Mielőtt a meglepett vértesek magukhoz tértek volna, a vörössipkások rájuk sütötték
puskájukat és mint a szélvész rohantak a lovasokra.
Irtózatos harc következett. A büszke lovasság az iszonyú
roham erejétől szétszórva fejvesztetten menekült. Neki a meg-
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áradt Zagyvának, ahol nehéz felszerelésükkel nem tudván átúszni, nagyrészük a vízbe fulladt.
Égig szárnyalt a harc döbbenetes zengése.. .
Aztán lassain^lassan elcsendesedett minden . . .
A város házain piros-fehér-zöld zászlókat lenget a márciusi szellő. Jeléül annak, hogy Szolnok újra a mienk.
A város örömmámorban úszik. A csatatéren is leszállt a
felvert por. Gazdátlan paripák halk nyerítéssel keresik halott
gazdáikat.
A trombiták diadalmas zengéssel sorakozót fújnak.
A győztes sereg gyülekzik.
A dobogó lábak vidám ritmusra lépnek. Hatalmas szárnyalással száll az ég felé az érnek: „— Kossuth Lajos azt üzente,
Elfogyott a regimentje, Ha még egyszer azt üzeni, Mindnyájunknak el kell menni, Éljen a magyar szabadság! Éljen a
haza! . .."
A lenyugvó nap szeretettel csókolja végig hős honvédeink
kipirult arcát.
Damjanich végiglovagol katonái előtt.
Itt is, ott is megáll. Mindenkihez van egy-egy kedves sza•va. Szereti a katonáit, azok rajonganak érte.
Most megáll a 9-ik zászlóalj előtt. Végignéz a tűzpiros
arcú fiúkon. Leveszi csákóját. Megint beszélni kellene. Valami
nagyom szépet mondani.
De nem megy. Végre ennyit mond meghatottan:
— Fiaim! — Most megérdemelnétek, hogy mindnyájatokat tisztekké tegyelek, de hol lenne akkor az én vitéz 9-ik
zászlóaljam?
Harsogó éljen felel.
— Éljen Damjanich apánk!
És Damjanich tábornok arcán felcsillogtak az öröm és
büszkeség könnyei.
Végignéz a seregen. Int a kezével és lassan ellovagol.
Utána még sokáig zúg az éljen.
Az égen aranyvörös fényglóriák suhannak a magasságok
felé.. .
Csontos Sándor
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A szabadsághoz

v

Öh szabadság! hadd nézzünk szemedbe!
Oly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kísértet,
Bolygóit lelkünk a világban érted.
Kerestünk mi égen, földön téged,
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök, a többi mint bálvány,
Mely leroskod egy ideig állván.

?•

'"

S mégis s mégis számkivetve voltál,
Mint a gyilkos Kain bujdokoltál,
Szent nevedet bitóra szögezték,
Érkezésedet hóhérok lesték.
Megszűnt végre hosszú bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott,
Bevezettünk s uralkodás végett,
Elfoglaltad a királyi széket.
Te vagy a mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom s miljom fáklya,
Meggyűlt szíveink lobogó lángja,
Öh tekints le ránk, fönséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, mely fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.
De, szabadság, mért halvány az orcád?
Szenvedéseid emléke szállt hozzád?
Vagy nem tettünk eleget érted?
Koronádat a jövőtül félted?
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Ne félj semmit, megvédünk... csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd vieg a zászlód,
S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghálni, vagy diadalt nyerni!
S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a sirhul éjféltájban,
S győztes ellenségednek megint kell
Küzdeni... kísértő lelkeinkkel!
Petőfi Sándor

A burgonya bogár, vagy kolorádó bogár eddig hazánkban
ismeretlen rovarkártevő volt. Amerikából került át Európába.
Először Franciaországban, majd Németországban jelentkezett
nagyobb tömegekben. Ezidén hazánk nyugati határáig jutott
el. Az első bogarat a győrmegyei Hédervár kö.zségben találták.
Rendkívül szapora bogár, kb 1 cm nagyságú, aranysárga
fedőszárnyán hosszanti fekete csíkok húzódnak. A nőstény bogár sok-száz petéjét a burgonya levelére rakja le. A tojásokból
a katicabogár lárvájához hasonló, de piros színű lárvák kelnek
ki. Kifejlődött állapotban IV2 cm nagyságúak. Oldalukon két
sorban elhelyezett fekete pontokkal. A kis lárvák nagy mohósággal lepik meg a növényt, az rövidesen levélzet nélkül marad,
amivel a burgonya további fejlődése meg is szűnik.
Irtására nézve sok értékes tapasztalattal rendelkeznek növényvédelmi munkával foglalkozó hatóságaink. A növényegészségügyi osztály jól felszerelt autókkal rendelkezik, amelyek hatásos kontakt mérget porzógéppel fújják a veszélyeztetett területekre. A fejlődés bármely szakaszában lévő rovar,
ha a porszerű méreganyaggal érintkezik, elpusztul. Mi tehát a
kötelességünk a burgonya-veszéllyel kapcsolatban? Gondosan
figyeljük — hetenként legalább kétszer — burgonyatábláinkat
és értesítsük a község elöljáróságát, hogy a védekező intézkedéseket megtehesse. Miután országos veszélyről van szó, az
irtás minden költségét az állam vállalta magára.
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Olyan, mint egy szép mese, olyan, mint egy álom, amelyet felébredés után újból álomba merülve szeretne végig élni
az, aki már egyszer végig élte, átálmodta.
És . . . igen tanulságos.
• És . . . igen vigasztaló.
A szolnoki képzőművészet születése, a szolnoki festőművészet fejlődése erősítés a bizakodónak és vígasztalás a kétségeskedőnek.
Bizonyság a magyar szellem, a magyar táj erejének, melyen nem győzhetnek le a fegyverek, mert diadalmaskodik a
magát győztesnek hitt fegyveren.
De halljuk a mesét.
1848-at írtak; Harcok dúltak szerte az országban, mint
annyiszor ezer év óta. Harcok szintere, csatatér volt a Zagyvatorok, Szolnok, a tiszai átkelési hely 1848-ban is, a magyar
szbadságharc idején, mint azt a magyar mesemondók fejedelme, Jókai Mór megírta, mint azt mindenki gyönyörűséggel
olvashatja a csataképek novella sorozatában. Tudjuk jól, —
Szolnoknál a magyar győzte le a németet véres csatában, s
talán éppen ott, ahol a szolnoki hős, Damjanich, — a magyar
szabadságharc oroszlánjának szobra éJl — mondotta vitéz katonáinak, a vörössipkás zászlóalj vitézeinek: „Fiúk, megérdemelnétek mindnyájan, hogy tisztek legyetek, de mi lenne akkor
az én vörössipkás zászlóaljamból?" — Hát ez volt a magyar
szellem, mely megigézte a szerb származású Damjanichot is,
de megigézte a keleti kényúr segítségével a csöppnyi magyarságon ideig-óráig diadalmaskodott németek közül is igen sokat. Ezt is megírta Jókai az ,,Üj földesúrban". Mennyi Ankerschmidt volt a szabadságharc után a magyar földön, akiből
rövid időn belül az ellenfélből jóbarát, s végül lelkes magyar
lett. Egy ilyen Ankerschmidtünk volt nekünk is és neki köszönhetjük a magyar képzőművészetben a szolnoki festészet,
festőművészet születését. Csodálatos dolog mennyi költő, író
született Szolnokon, még több fordult meg e helyen és egyet
sem izgatott, egyet sern ihletett meg August Pettenkoffen-nek
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a dragonyos tisztből lett hadifestőnek, Szolnoknak, a magyar
táj, a. magyar népélet szerelmesének élete.
Pedig igen érdekes.
Részt vesz a magyar szabadságharcban, mint hadifestő, s
a szabadságharc után visszatér Szolnokra festeni és festi viszszovonhatatlanul, belső kényszertől hajtva a szolnoki képeit, a
parasztot, a cigányt, a Zagyvát, a Tiszát, a mezőt, a földet, az
eget, mindent, ami szolnoki. S nemcsak ő fest, hanem magával
hozza barátait is, Carl Müllert, a magyar nyelvnek kimondhatatlan nevű Qualbert Raffaltot, Ottó v. Thorent, s ezek, mint
Szolnokot, Szolnok szépségeit, a Tiszát, a bárányfelhős eget, a
pipacsos mezőt, a délibábos rónát, a hullámzó búzatengert, a
gubás parasztot, a kis magyar városi utcácskákat, a lármás
piacot (a képein nemcsak látom, de hallom is) festették.
És nekem hiába mondják, hogy Pettenkoffen azért jött
Szolnokra, mert csak idáig vitte, azaz csak idáig hozhatta a
vasút. Én inem hiszem, és nem is felel meg a valóságnak. Hiszen
az öreg, a szolnoki festőművészet szülőatyja, mikor még tovább épült a vasút, tovább is utazhatott ebből a kis poros alföldi
városkából, ebből az ,,unalmas" Szolnokból, de nem ment,
hanem idejött és mindig vissza-visszajött, mert visszahúzta a
szíve, mely telítve volt Szolnok szépségeivel és —• ha közben
el is utazott haza Osztrákországba, — visszatért ide, hogy újból
felüdítse magát, hogy újból ihletet merítsen a tiszta forrásból,
amit Szolnoknak neveznek.
És Pettenkoffen nem volt irigy. Nemcsak képein hirdette
a magyar táj, a magyar élet, a magyar nép szépségeit, de hirdette szóban is. Azt akarta, hogy mások is merítsenek abból a
termékenyítő forrásból, amely őt felüdítette és szellemét megtermékenyítette. A festményei Szolnoktól, az Atlanti óceán
túlsó partján lévő New-Yorkig (képeinek igen jelentős része az
amerikai Wanemaker-féle múzeumban függenek) mindenütt
hirdetik a magyar táj, a magyar élet szépségeit.
S Pettenkoffen nem volt büszke ember, szóba állt mindenkivel és szívesen beszélt minden érdeklődőnek a művészet
szépségeiről. Birtokomban van egy levél, melyet érdeklődésemre a nagy magyar nyomdász, Kner Izidor írt. Ebben leírja, hogy mikor nyomdász inas volt Szolnokon az öreg Fuchs
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bácsinál (Fuchs Jakab a Faragó Sándor atyja szintén Szolnokon volt könyv- és papírkereskedő és nyomdatulajdonos) gyakran el kellett mennie, vinnie egyet és mást Pettenkoffennek,
s nagyon tetszettek neki a képek, amiket Pettenkoffen festett.
És a mester a kis inast nem becsülte le, beszélt vele a művészetről, sőt a végén meg is ajándékozta. No. nem valami
nagy összeggel, de hát a kis inasnak az is jól esett a tanítás
tetejébe.
Pettenkoffen életéről és műveiről hatalmas mű szól, bárki
elolvashatja és gyönyörködhet, benne, de nekem mégis az
legszebb és a legkedvesebb, hogy szerette a földet, a levegőt,
az embert, s nem a nsgy történelmi események vagy a paloták
ihlették meg, hanem a kis házikók, nem hercegek, fejedelmek,
hanem egyszerű parasztok és cigányok és az alakjai nem beállított mesterséges figurák, hanem élő, cselekvő emberek abban a környezetben, amelyben valóban élnek és nem mesterséges környezetben beállított pózban.
Ha közhelyet akarnék mondani, akkor ma azt kellene mondanom, forradalmár volt. De én nem mondom, hanem csupán
azt, amit láttunk és látunk annyiszor, —• megejtette a magyar
föld, a magyar nép varázsa.
Barátairól már kevesebbet tudunk, de én már ismertem
egyet, a szintén német Tina Blau Lángot —• Adolf Láng feleségét.
Adolf Láng is osztrák festő volt, felesége Tina Blau szintén. Nekik már Szolnokon megtelepedett rokonságuk is volt
az öreg Schlésinger Simon doktorbácsi és felesége, az áldott
emlékű Schlésinger mama. Én náluk laktam, mint fiatal orvos és hozzájuk járt el az akkor már özvegyi sorban lévő Tina
Blau Láng, aki egyébként unokatestvére volt Hevesi Lajosnak,
a kiváló műkritikusnak. Igen sokat beszélgettem a kis öreg.
töpörödött nénivel. Sétáltunk Szolnok utcáin, a Tabánban, a
Nagyvároson, kikocsiztunk a Holt-Tiszához, megnéztük a „Nagy
Vásártérnél", hogy jó időben meglátjuk-e a róna szélén a Mátrát és néztük a tanyavilág, a magyar mező életét. Persze beszélgettünk sokat a művészetről, azaz inkább csak ő beszéli,
és én hallgattam áhítattal, igyekeztem tanulni és megjegyezni
minden gondolatát, minden mondatát.

Ma is elevenek bennem azok a benyomások, amelyeket
akkor szereztem, s ha valaki nem érti meg azt, hogy mi a honvágy, hogy mint lehet szeretni a magyar tájat — s a magyar
lelket akkor is, ha az a szolnoki tájban, a kanyargós Tisza vizében, a csodaszép zöld Szandai nagy rétben, s felette kéklo
bárányfelhős égbein nyilvánul meg, én megértem. S talán inkább cosdálom azt, akit hidegen hagy akkor, amikor annyi
idegent megfogott, megejtett varázsa.
Jöttek is a németek, az osztrákok után a magyarok. Itt
dolgozott a már klasszikussá vált Deák-Ébner Lajos, akinek
„Szolnoki piac"-a egyik büszkesége a magyar festőművészetnek. Szolnokon élt a legnagyobb magyar zsanér festő, Bihari
Sándor. Róla nem is külön cikket, de külön könyvet kellene
írni.
Ide járt a világhírű, kecskeméti születésű magyar festő,
Fényes Adolf.
Itt lakott és szolnokivá vált a szegedi születésű nagy magyar állatfestő Zombory Lajos, aki próbálta, de nem tudott"
elszakadni Szolnoktól.
Azután jött a feledhetetlen Mihalik Dániel a felföldről,
Kléh János Makóról, Vidovszky Béla Békésből, Zádor István a
Bánátból. Ezt mind csak azért írom és mondom, hogy velük és
általuk bizonyítsam e hely varázsát, a szellem diadalát, mely
úrrá lett az idegenen, aki ellenségként jött közénk, mely megejti azt is, aki magyar, de nem szolnoki.
Ezek utáni természetes, hogy jöttek, hiszen haza jöttek a
szolnoki születésű, a Szolnok környéki születésű festőművészek, hazajött a két Pólya. Haza jött, — de a végén nem tudott
— megölte a gyűlölet — Révész Péter Pált. Itt élt ma is közöttünk Chiovini Ferenc, Udvary Dezső, ők tudják, emlékeznek rá, milyen volt az élet a szolnoki művésztelepen a telep
hőskorában, az ifjú erőtől duzzadó Sturm und Drand korszakában.
Most ismét itt vannak a fiatalok, közöttük a szolnoki
Patai Mihály (nagyszerű fametsző, csak többet kellene dolgoznia, alkotnia), itt van a vitathatatlanul kiváló Benedek Jenő,
kinek képeit megnézni is kiváló élmény. Mind ezek hívatva
vannak arra, hogy a nagy elődök nyomába lépjenek, hogy újból
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felviruljon az élet a szolnoki művésztelepen, hogy jöjjön ei
egy új buzgó, akár zajos Sturm und Drand korszakkal a megújhodás, mely hirdeti újból győztesen a magyar szellem diadalát a fegyverek felett.
Ezért szükséges a háborúban elpusztult, világhírű szolnoki
művésztelep felépítése, melynek felavatásán boldogan fogok
beszélni a szolnoki művésztelep első hőskoráról, az azt megtestesítő Pólya Tibor, Pólya Iván, Mihalik Dániel, Zádor István, Vidovszky Béla, Hermann Ottó s a többiek életéről. S a;:
lesz csak az igazi mese, melyet követ egy másik az óhajtott,
a várva-várt százszor szebb jövő.
Dr. Elek István

ELÖGYAKORLAT
— Mondd Karcsi — kérdezi a nagybácsi —-, mi szeretné!
lenni, ha nagy leszel?
— Sarkutazó! — hangzik a büszke válasz.
— És gondolod, hogy birni fogod a nagy hideget?
— Éppen arra akarlak kérni bácsikám, adj egy forintot,
hogy öt adag fagylaltot ehessek, hiszen szoknom kell a hideghez.
MAS HELYZET
— Uram, hallottam, hogy ön a hátam mögött tevének nevezett.
•— Tévedés. Azt egy olyan úrra mondtam, aki megszólalásig hasonlít önre.
GYEKMEKLOGIKA

A kislány magyarázza a szüleinek: — Egyszer, ha majd
nagy leszek, feleségül megyek Gusztihoz, — Hát nem hallottad
soha kislányom, hogy minden dologhoz kettő kell?
— Kettő, csodálkozik a kislány. — Jó, hát az sem baj —
másodiknak jó lesz László.
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VERSEGHY FERENC
ÍRÓ

1757-ben született Szolnokon, s 65 éves korában, 1822-ben hali
meg Budán. Pálosrendi szerzetes volt, később világi pap. A
Martinovics-összeesküvésben való résztvétele miatt és a Marseillase lefordításáért börtönbüntetést szenvedett. — Verseghy
Ferenc korának egyik legjelentősebb irodalmi alakja volt, aki
mint költő, zeneszerző és nyelvújító, írta be nevét a magyar
irodalomtörténetbe. Mint lírikus, a vers és zene összefüggésében, az időmértékes rímes verselésben és a rimtechnikábari
jelentős újító. Mint nyelvész, ellene volt a mesterséges nyelvújításnak, mert a nyelvet élő organizmusnak tekintette s a
nyelvhasználat vitás kérdéseiben a nyelvújítók akkori másik
harcos csoportjával szemben Verseghy az élő nyelvre hivatkozott. — Verseghy Ferencet halála után a budai, Vízivárosi
temetőben temették el, hamvai közel 110 évig itt pihentek.
sírját a fővárosi II. kerületi, Ponty-utcai kereskedelmi iskola
kegyelete ápolta, mígnem 1931-ben a költő szülővárosa, Szolnok, a hamvat hazahozatta, és a szolnoki kat. temetőben temettette el, országos gyászünnep keretében. Verseghy Ferenc
emlékápolására Szolnokon, 1926. évben alakult meg a Verseghy
Ferenc Irodalmi Kör, mely a hamvak hazahozatalán kívül a
nagy költő emlékére 1934-ben a szülővárosban, a Tisza-folyó
melletti park legszebb helyén, a költő ércszobrát is felállíttatta.
JÓTÉTEMÉNY
Az apa előadást tartott a fiainak, hogy azt a napot számíthatják jól bevégezettnek, amelyeken legalább egy jó cselekedetet végeztek. Másnap már korán reggel jön az egyik fiú és
meséli: Már meg van a mai jócselekedetem!
— Ugyan mit tudtál csinálni ilyen korán reggel?
— Láttam, hogy jön a vonat és láttam azt is, hogy a szomszédunk siet, de már nem tudná elérni a vonatot. Én ráuszítottam a kutyánkat s úgy elkezdett szaladni, hogy még éppen felkapaszkodhatott a vonatra.
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KÜLSŐ SZOLNOK
(Eredeti

helyesírással)

Hirdessék egyebek más városit ősi Hazánknak,
hol dühödő ostromlatok által
vérpatakok folytak, vagy lágy pompának eredvén
dúzs Nemesink, palotákot emeltek!
•• En kül Szolnoknak sükeres térségeit áldom,
hol remegő szemeidbe az első
napragyogás ötlött. Itt hempelyeg enyves
iszapjánn
a Tiszavíz; itt omlik ölébe
Zagyvánk. Egybevegyültt vizeinn a szőke folyónak
a szép híd: a Szandai dombig
két sor fűzfa között izmos töltések; utánnok
szőllők a Varsányi határig.
Legmagasabb partyánn a víznek látszik az egyház,
a sótár s a hajdani fölvdár.
Minden egyéb tájánn dúzs rétek, barna barázdák,
zöld legelők elegyítve
tenyésznek.
És hogy legböcsösebb díszét egyszerre
kimondgyam:
szinte azon partyára emeltek
a két egybefolyó víznek, hét régi vezért
honnyokbúl kiszakadt Eleinknek,
tízszáz évek előtt, eggy várfokot a nyilak ellen,
mellyre utóbb a mostani épült.
(1805)

)

ELÖVIGYÁZAT
— Van még kérem abból a tegnapi kolbászból?
— Hogyne kérem.
— Jó, akkor máshová megyek.
ELÖISKOLA

.;

— Alkalmazást keres az állatkertben?
— Hát van gyakorlata? — Hogyne, hárora évig pincér
voltain.
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- Rövid önkormányzati tájékoztató
Feladatom az lenne, hogy a közép- és alsófoku közigazgatási szervek munkájába bepillantást engedjek azok számára
is, akik nem közigazgatási vonalon működnek, továbbá, hogy
a közönség minden rétege tájékozva legyen ügyes-bajos dolgában, hova forduljon orvoslásért. Mielőtt munkám érdembeli
részéhez hozzákezdenék, röviden ismertetni kívánom a közép
és fokozatosan az alsófoku közigazgatási szervek fajait, hatáskörüket és szerveiket.
Magyarországon középfokú közigazgatási hatóságok a törvényhatóságok, amelyek vármegyék, vagy törvényhatósági] ogu
városok. A vármegye a területén fekvő megyei városok, nagyés kisközségek területeinek összességéből áll. A vármegyének
tehát nincs külön, vagyis olyan területe, amely valamely községhez, városhoz ne tartoznék. Viszont a vármegyét alkotó megyei városok, nagy- és kisközségek mindegyike megőrzi közigazgatási és gazdasági önállóságát, a vármegyei hatósággal
szemben is.
A törvény szerint a törvényhatóságok gyakorolják az önkormányzatot, az állami közigazgatás közvetítését és az úgynevezett politikai jogkört. Az önkormányzati jogánál fogva a
törvényhatóság saját belügyeiben önállóan intézkedik, határoz
és szabályrendeletet alkot. Határozatait és szabályrendeleteit
az alispán, mint a törvényhatóság első tisztviselője útján végrehajtja, tisztviselőit a törvényben megállapított kivételekkel
(1929. évi XXXI. t.-c. 68. §.) választja. Az önkormányzat és
közigazgatás költségeit megállapítja és a fedezetről gondoskodik. Végül a kormányzattal közvetlenül érintkezik.
A törvényhatóságok „önálló" határozási joga alól a törvény egyes ügyeket kivesz és az ilyenekben hozott határozatok csak a miniszter előzetes jóváhagyása után, illetőleg akkor
•álnak végrehajthatókká, ha azokra a miniszter a felterjesztéstől számított 40 nap alatt egyáltalában nem nyilatkozik.
Kormányhatósági jóváhagyást igénylő határozatok a költségvetés megállapítására gazdasági kérdésekre (ingatlan, vagyon elidegenítésére, vagy szerzsére, kölcsönvételekre, terhes
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szerződések kötésére, vagy felbontására, közművek emelésére)/
vagy új hivatalok rendszeresítésére, vagy a fennállók megszüntetésére vonatkoznak.
Nem hajthatók végre a miniszteri jóváhagyás előtt a kis-;
gyűlésnek azok a határozatai sem, amelyek miniszteri rendeletbe ütköznek, vagy amelyeket a főispán az állam érdekeire.
nézve sérelmesnek vél és ellenük ezért felterjesztéssel él. Jóvá-:
hagyás szükséges továbbá a szabályrendeletek hatályosságához is.
A kormány a törvényhatóságnak többi határozatát rendszerint csak jogorvoslat alapján vizsgálja felül.
A törvényhatóságok politikai jogköre abban áll, hogy közérdekű, sőt országos ügyekkel is foglalkozhatnak, azokat megvitathatják, a reájuk vonatkozó határozataikat a többi hatósággal és a kormánnyel közölhetik és kérvény alakjában a nemzetgyűléshez f eltérj eszthetik.
A törvényhatóság szervei a különféle bizottságok és á*
tisztviselők. A törvényhatóságok legfontosabb bizottságai a|
törvényhatósági bizottság. A törvényhatósági kisgyülés és a
közigazgatási bizottság, továbbá a kijelölő választmány, a kijelölő bizottság, az igazoló választmány, a számonkérő szék és
a központi választmány.
Most ez alkalomból csak a törvényhatóság 3 legfontosabb'
bizottságával kívánok foglalkozni a törvényhatósági bizottsággal, a törvényhatósági kisgyűléssel és a közigazgatási bizottsággal.
A törvényhatóság egyetemét a törvényhatósági bizottság
képviseli. Elnöke a főispán, akadályoztatása esetén a törvényhatóság első tisztviselője; tagjai a pártok kiküldöttei, a szakszervezetek képviselői, és továbbá hivatali állásuknál fogva a
törvényhatósági bizottságnak "a vármegyében az alispán, főjegyző, II. főjegyző, a tisztifőügyész, az árvaszéki elnök, a járási főjegyzők, az árvaszéki ülnökök, valamint a megyei városok polgármesterei.
Jogok és kötelességek tekintetében a törvényhatósági bizottság tagjai között nincs különbség. De mindenki esak egyfele jogcímen lehet tagja a törvényhatósági bizottságnak.
(1929. XXX. t.-c. 2. §. 2. bek. 2.-3. pont.)
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A következőkben röviden vázolni kívánom a törvényhatósági bizottság közgyűlésének hatáskörét és ügyrendjét.
A közgyűlés fajai rendesek és rendkívüliek. A rendes közgyűlésnek számát és idejét a törvényhatóság szabályrendelettel állapítja meg. A vidéki törvényhatósági bizottságok hatáskörét a törvény elvi alapon akként állapítja meg, hogy az kiterjed a területét, szervezetét és gazdaságát érintő és általában
azokra a kérdésekre, amelyekben a törvényhatóság állásfoglalását, vagy irányítóákaratát kell kifejezésre juttatni.
Felsorolja azután a törvény (1930. évi XVIII. t.-c. 30. §.
i.) az ebbe az eivikeretbe eső ügyeket, amelyek közül csak
azt kell külön megemlíteni, hogy a vagyonszerzés, elidegenítés, vagy megterhelés, terhes szerződés, vagy egyezségkötése
kérdésében a vármegyét illetően csak 50.000 forintot, városokban pedig csak 20.000 forintot meghaladó értéken felül határoz a közgyűlés. Ezen az értéken túl pedig a kisgyülés.
A közgyűlést rendszerint az elnök (főispán) akadályoztatása, vagy széküresedése esetén az hívja össze, aki az elnökségre jogosult. Rendkívüli közgyűlést a főispán, illetőleg az
elnöklésre jogosult bármikor összehívhat és köteles azt a vármegyében 15 napon belül összehívni, ha az összehívást a törvényhatósági közgyűlés határozta el, vagy ha azt a törvényhatósági bizottság nem tisztviselő tagjainak 25%, vagy legalább 50 nem tisztviselő törvényhatósági bizottsági tag a tárgy
megjelölésévei írásban kéri. Az összehívás vidéken az időpontnak és a tárgysorozatnak, a vármegyében legalább 8 nappal,
a közgyűlés megkezdése előtt közihírrétételével a bizottsági tagok nevére címzett és a tárgysorozatot is magában foglaló
meghívóval történik, amelyet rendes közgyűlésre legalább 8
nappal, a rendkívüli közgyűlésre pedig legalább 24 órával a
közgyűlés napja előtt kell kikézbesíteni. Az a közgyűlés, amelyet a tagok kívánságára hívtak össze, nem. fogilalkozhatik máa
kérdéssel, mint amelynek tárgyalása végett összehívták.
Vidéki törvényhatóságokban a tárgysorozatot a törvényhatóság első tisztviselője állítja össze, de a főispán módosítási;
kívánhat; — megegyezés hiányában a kisgyülés dönt.
A tárgysorozatba felvett ügyekkel össze nem függő (önállód
indítványt csak rendes interpellációt, ellenben akár a rendes,

akár a rendkívüli, a közgyűlés határnapja előtt írásban kell
az elnöknél 48 órával bejelenteni. Az indítványra vonatkozóan
a közgyűlés először afölött határoz, kívánja-e azt tárgyalni.
A közgyűlés elé tartozó ügyeket a kisgyűlés készíti elő.
A törvényhatósági bizottság engedélye nélkül minden bizottsági tag csak egyszer szólhat a tárgyhoz, kivéve a törvényhatóság első tisztviselőjét és helyettesét, a tisztifőügyészt és az
előadót, akik bármikor és akár hányszor felszólalhatnak, továbbá kivéve az indítványozót, aki zárszó jogán legfeljebb 10
percig másodszor is felszólalhat.
Indítványokat és interpellációkat hacsak a törvényhatósági bizottság máskép nem határoz, csak a tárgysorozatba felvett ügyek letárgyalása után lehet előtérj esztemd s az e címen
kért felszólalás 15 percnél tovább nem tarthat.
A törvényhatósági bizottság rendszerint egyszeri szótöbbséggel határoz. Ha szükséges: szavazással kell a határozatot
megállapítani. A zavazást az elnök rendeli, el.
Szavazást kell elrendelni új adók megállapításánál, vagy a
meglévők emelése, vagy mérséklése, továbbá terhes szerződések kötése stb. kérdéseiben.
Senki sem vehet részt olyan ügy tárgyalásában, vagy határozathozatalban, amelyben közvetlenül vagy hozzátartozói
útján közvetve, mint magánszemély is anyagilag érdekelve
van. Ez a rendelkezés a kisgyűlésnek és a törvényhatósági bizottság által alapított valamennyi bizottságnak vagy küldöttségnek tagjaira is kiterjed.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a
közgyűlést követően 3 napon belül hitelesíteni kell. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyző, valamint a hitelesítésre kijelölt
bizottsági tagok írják alá.
A közgyűlési határozatkivonatokat az előadók írják alá.
A közgyűlés és a tanácskozás rendjének a törvénybe nem *
szabályozott részleteit a törvényhatóság szabályrendeletben
állapítja meg.
A minisztérium a belügyminiszter előterjesztésére feloszlathatja a törvényhatósági bizottságot, ha az a törvényben írt,
vagy a törvény alapján kibocsájtott rendelettel nyiltan. szem-
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behelyezkedik, vagy az állam érdekeit veszélyeztető magatartást tanúsít.
A törvényhatósági bizottság feloszlatását a Magyar Közlönyben közhírré kell tenni s a nemzetgyűlésnek be kell jelenteni.
A törvényhatósági bizottság a feloszlató rendelet ellen 30
nap alatt panasszal élhet a közigazgatási bírósághoz. A panasz
halasztó hatályú.
A következőkben a főispán hatásköréről és működéséről
kívánok röviden megemlékezni.
A. törvény szavai szerint a főispán a törvényhatóság élén
áll, akit a belügyminiszter előterjesztésére az államfő nevez ki
és ment fel. A > főispán, mint a kormánynak képviselője,
felügyelő és ellenőrző szerve a törvényhatóságnak.
Közigazgatási hatáskörét az 1929. évi XXX. t.-c. 68. §-a
szabályozza.
A főispán közvetlenül a belügyminiszternek van alárendelve. Az alispán a vármegye első tisztviselője. Mint ilyen,
vezeti a vármegye nevében a közigazgatást. Intézkedik minden ügyben, amely a közgyűlés, kisgyűlés, közigazgatási bizittság, vagy egyes szervek hatáskörébe nincs utalva, különösen: utalványoz a költségvetési hitel korlátai között, megállapítja a vármegyei személyzet munkakörét és szolgálati beosztását és végrehajtja a törvények és a kormány rendelkezéseit.
Rendelkezik egyeseknek más munkakörrel való megbízása,
és valamely járásba, vagy a központba áthelyezése iránt. Sürgős szükség esetén közvetlenül igényelheti a katonai karhatalom kirendelését. Az alispán közvetlen munkatársai a vármegyében a vármegye központi tisztviselői, a főjegyző, a II. főjegyző, a vm. jegyzők, a tisztifőügyész, az árvaszéki elnök és
ülnökök, a főlevéltáros és a tüzrendészeti felügyelő, valamint
az egyes szolgálat ellátása céljából mellé rendelt állami hivatalok főnökei. Kültisztviselői a járási főjegyzők és járási jegyzők.
Törvényhatóság kisgyűlés.
A törvényhatósági kisgyűlés I. fokon intézkedik azokban
a közérdekű ügyekben, amelyekben azelőtt a törvényhatósági
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bizottság határozott, de amelyeket az 1030/1945. M. E. sz. rendelet nem utalt ennek a hatáskörébe. Másodfokon határoz
azokban a közérdekű ügyekben, amelyekben azelőtt másodfokon &• törvényhatósági bizottság határozott. Előkészíti a törvényhatósági bizottsági közgyűlés elé terjesztendő ügyeket.
A törvényhatósági, kisgyűlés elnöke a főispán, akadályoztatása vagy széküresedés esetében a törvényhatóság első
tisztviselője. Tagjai az alispán, főjegyző, árvaszéki elnök, tisztifőügyész, a politikai pártok és szakszervezetek részéről
delegált és a törvényhatósági bizottság közgyűlése által jóváhagyott tagok.
Havonként legalább egy kisgyűlés tartandó. Rendkívüli
kisgyűlést az elnök bármikor összehívhat, a nem tisztviselő
tagok negyedrészének kívánságára pedig 4 nap alatt köteles,
azt összehívná.
A három egymás után következő ülésen igazolatlanul meg
nem jelent tag elveszti tagságát. Ebben a kérdésben az igazoló
választmány határoz. Határozata ellen panasznak van helye a
közigazgatási bírósághoz.
A közigazgatási bizottság.
Állami és önkormányzati tisztviselőkből, valamint választott tagokból összealkotott, tehát vegyes szerv, amelynek legfontosabb feladata az, hogy a különböző szakigazgatási ágak
zavartalan és összhangzó együttműködését biztosítsa. Elnöke
a főispán, akadályoztatása esetében a törvényhatóság első
tisztviselője (alispán).
Hatásköre hármas: a) intézkedik a hozzáutasított közigazgatási ügyekben (általános közigazgatási, hatáskör); b) gyakorolja a fegyelmi hatóságot; c) fellebbezési fórumként jár el (egy
konkrét ügynek elbírálására terjedő hatáskör).
Ezt a hatáskört az 1929. évi XXX. t.-c. jelentékenyen megcsorbította, amennyiben: a közig, bizottság teljes ülésétől —
a fegyelmi és adó, valamint illetékügyek kivételével — megvonta az érdemleges intézkedési jogot. Megszüntette továbbá
a teljes ülés fellebbviteli hatáskörét. Az I. fokú határozó hatáskört fenti törvény a törvényhatóság első tisztviselőjére ruházta.
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A közigazgatási bizottság alakulataként működnek az adóügyi bizottság, a fegyelmi választmány, a gazdasági albizottság, a gyámügyi fellebbviteli küldöttség, a közegészségügyi
albizottság, az útügyi, az építésügyi és a kisajátítási albizottság, valamint a 8980/1946. M. E. sz. r. értelmében alakult közigazgatási bizottság hadigondozó albizottsága. A közigazgatási
bizottság minden hó első felében rendes ülést tart.
Most pedig végig próbálom vezetni kedves olvasóimat az
alsó és középfokú önkormányzati közigazgatás bonyolult útján.
Tételezzük fel, hogy valaki ügyese-bajos dolgával a községi
közigazgatáshoz, illetve a községi elöljárósághoz fordul. Példának felhozom a leggyakoribb ügyet, a hadisegélyesek ügyét.
A kérelmező benyújtja kérvényét a községi elöljárósághoz,
mely ott szabályszerűen beiktatást nyer. Az ügyben eljáró
tisztviselő amennyiben a kérelemhez a szükséges iratok becsatolva nem lettek, felhívja kérelmezőt annak pótlására és
pótlólagos becsatolásra. Amennyiben az ügy kivizsgálást kíván, úgy környezettanulmányozást folytat le a község elöljárósága és tiszta képet nyerve, kérelmező vagyoni és megélhetési helyzetéről az ügyben I. fokom határoz. A határozat amenynyiben elutasító, úgy kérelmező a hozott határozat ellen fellebbezéssel él a II. fokú közigazgatási. hatósághoz, a vármegye
alispánjához.
A II. fokú hatósághoz az összes iratok a községi elöljáróságtól véleményes javaslattal megküldetnek, ahol nevezett
ügyben meghozzák a II. fokú és végleges határozatot, mely ellen további jogorvoslatnak helye 'nincs. Tulajdonképpen ez
volna a menete fellebbezés esetén egy ügynek.
Azonban nem minden ügy kerül közvetlenül az alsófokú
közigazgatási hatóságtól az alispánhoz. Vannak olyan természetű ügyek is, amelyeknél feltétlenül kívánatos, hogy a közbeeső hatóság, u. n. járási főjegyzőség vélemény es javaslatát
megtegye, illetve az ügyben eljárjon.
A község és város a törvény korlátai között önállóan intézi saját belügyeit, továbbá végrehajtja a kormánynak és a
törvényhatóságnak állami és az önkormányzati közigazgatásra
vonatkozó rendelkezéseit.
A községi közigazgatás vezetője a községi vezető jegyző,
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aki a község közigazgatási életének irányítója, ugyanígy a polgármester a városban.
A községhez és általában' a városihoz, mint I. fokú hatósághoz tartoznak a vízügyek, komp- és révügyek, kisajátítási
ügyek, mezőgazdasági és legeltetésitársulati, állattenyésztési,
útügyek, vasút és villamosítási ügyek, ipar ügyek, építkezési
ügyek, gazdasági cseléd és munkásház, közszállítási ügyek, halászati, vadászati ügyek, posta és telefon. Egyházi és iskolai
ügyek, népművelési, sajtó újjáépítési, közmunka ügyek. Idetartoznak továbbá az erdő és fásítási ügyek, selyemtenyésztési, hegyközségi, gyümölcstermelési, méhészeti, telepítési és
földbirtokrendezési, általános rendészeti, közigazgatási, hadisegély, hadigondozási, menekültek ügye, alapítványi, rehabilitálási, nemzeti gondozásbavételi és ingatlanforgalmi ügyek.
Intézi továbbá a közellátást és beszolgáltatást és a lakásügyeket is. Kihágás! ügyekben I. fokon a jársi főjegyző, míg II.
fokon a vármegye alispánja dönt és ez ellen csupán a belügyminisztérium kebelében működő kihágási tanácshoz van panaszjogorvoslatnak helye.
A szakszolgálat szakszerűségének biztosítása céljából
a községi orvos, állatorvos, szociális titkár, stb., a községi elöljáróság, illetve a vezető jegyző véleményező szervei és
előadói. Az itt hozott határozat ellen, amely kérelmező részére
sérelmes, 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet az
alsófokú közigazgatási hatóságnál kell kérelmezőnek benyújtani, de a vármegye alispánjához, mint II. fokú hatósághoz
kell címezni. Amennyiben az I. fokú határozat II. fokon is
elutasításra kerülne, úgy minden egyes esetben a törvény,
vagy rendelet megszabja, hogy a II. fokú határozat ellen, menynyi időn belül és van-e egyáltalán jogorvoslatnak helye. A II.
fokú határozaton ezek mind I. fokú határozatban feltüntetésre
kerülnek, valamint az is, hogy a II. fokú határozat ellen hova
nyújtandó be jogorvoslati kérelem. A legtöbb sérelem a fellebbezési határidőnek a fellebbező részéről való figyelmenkívül hagyásából ered. Azért külön is felhívom olvasóim figyelmét arra, hogy ezen szempontokat mindenkor és minden körülmények között vegyék figyelembe. S ha ezen szempontokat
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figyelembe veszik, akkor sck méltánytalan sérelemtől mentesülnek.
Végezetül még csak annyit, hogy önkormányzatunk demokratikus felépítettsége garancia arra, hogy a nép érdekei
kellőképpen képviselve vannak az alsó és középfokú közigazgatásban. Azonban ahhoz, hogy az önkormányzati apparátus
jól és a nép érdekeinek szemelőtt tartásával végezze feladatát,
szükséges, hogy azok —• értem ez alatt a pártok részéről a vármegyei törvényhatóságba beküldött tagokat, valamint a kisgyűlés s a közigazgatási bizottságba beküldött tagokat kellőképpen a nép érdekeinek szemelőtt tartásával, de a demokratikus kormány által hozott törvények szellemében járjanak el.
Amennyiben ezen adottságok meg lesznek, úgy remélhető, sőt
biztosnak vehető, hogy az önkormányzat a legdemokratikusabb szerve lesz hazánknak és minden munkájával a nép érdekeit fogja képviselni.
Dr. Molnár Géza

A vitaminok még jórészt ismeretlein anyagok, amelyek jelenléte szükséges ahhoz, hogy a szervezet egészséges maradjon.
Nem táplálék, de ha hiányzik, a szervezet működésében zavarok keletkeznek, szóval betegek leszünk. Hogyan jutunk hozzá? A táplálékul szolgáló anyagok nagyresztben — különösen
nyers állapotban — a vitaminok különböző féleségei mind megtalálhatók. Legyen tehát étrendünk változatos.
Hazánkban többszázfajta gomba található. Egy részük veszedelmes méreganyagot tartalmaz. Hogy melyik mérges, illetve ehető gomba, erre biztos módszert a tudomány nem ismer.
Ezüstkanál, leforrázás, a gomba színe, szaga nem igazít el bennünket. Hogyan kerüljük el tehát a gombamérgezést? Ha ismerjük a fontosabb gombaféléket, ha tudjuk, hogy vidékünkön a belőle készült ételek ártalom nélkül élvezhetők. A gombás ételeket firssen fogyasszuk el, mert fehérje tartalmuk miatt gyorsan romlanak és az ehetők is mérgezőkké vallanak.
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Az általános iskolák kiépítése Jász-ftagykun-Szolnok
vármegyében
A felszabadulást követő időkben, a földosztással egyidőben, kultúrpolitikánk is teljesen új utakra lépett. A múlt osztályt szolgáló törekvéseivel szemben kultuszkormányzatunk a
széles néprétegek helyeslésével találkozva, megalkotta az általános iskolát. Az általános jelző meghatározza, hogy ez az iskola
mindenkié, mindenkire kötelező. Azt jelenti, hogy a 6—14 éves
gyermekek művelődésének ez az iskola a közös forrása. Tehát
a szellemi javak elosztásánál sem érvényesülhet más mérték,
mint az egyenlőség, az általánosság. A gimnáziumok és polgári iskolák alsó négy osztályának fokozatos megszüntetésével
a hangsúly az általános iskolák felső tagozatára tolódott. Megszűnt ezeknek az iskoláknak osztály-jellege és mindenkire
nézve egyformán közös alapművelődési forrás lehetővé tétele
demokratikus iskolapoitikánk komoly sikere. A jövő iskoája
csak ez lehet. Az új iskolák megerősítése és fejlesztése mind
a nevelőknek, mind a széles néprétegeknek egyformán érdeke.
A keret megvan, abba tartalmat, lelket beievinni azonban a
nevelőknek és velük együtt a íanügyigazgatási hivataloknak
kell. A kérdés nagy, messzemenő célját megértve, a szolnoki
tanfelügyelői hivatal az annakidején megjelent kultuszminiszteri rendelet értelmében azonnal megkezdte a szervezési munkálatokat. Ott, ahol a tárgyi és személyi feltételek megvoltak,
a volt népiskolák általános iskolákká alakultak át. Az egész
megye népiskolái közül az 1946—47. tanév kezdetén már 26
állami, 2 községi, 30 rk., 12 ref., 1 társulati, összesen 71 önálló
általános iskola, 11 állami, 6 községi, 13 rk., 6 ref., 1 ev., 2 izr.
és 1 társulati, összesen 40 együttműködő általános iskola, 47
állami, 1 községi, 6 rk., 2 ref., 3 érdekeltségi, összesen 59 általános fiúiskola alakult. A körzeti internátusos általános iskola
Kisújszálláson, a volt gyógypedagógiai intézet épületében alakult meg a f. tanévben és meg is kezdte működését. A megyei
városokban és nagyobb községekben az általános iskolák rendszere lényegében kiépült. Számszerű adatokkal alátámasztva
éz azt jelenti, hogy SzoJnokmegye 54.360 tanköteles gyermeke
közül 50.000 gyermek nyer az általános iskolákra előírt tan'-
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menet szerinti oktatást. A megyében tehát mindössze 4360
gyermeket nem lehetett az általános iskolákba beiskolázni.
Ugyanis ezek a tanulók legnagyobb része a falusi és tanyai
osztatlan és részben osztott egytanerős népiskoláiba jár, ahol
egy tanerő működik és az osztálylétszám 15—-20—30 tanuló
között váltakozik. A megyében 83 egytanreős állami állandó
jellegű, vagy úgynevezett vándoriskola létesült a múltban s
a kérdés végérvényes megoldására csak az elhagyott javak,
elhagyott ingatlanok, kastélyok felhasználása adhat módot. A
tanfelügyelői hivatal a teljes megoldás céljából a Szolnoki
Földbirtokrendező Tanácshoz fordult elhagyott ingatlanok iskolai célokra való juttatása végett. A tanács megértve a célkitűzést, a megye területén 9 nagyobb kasélyt juttatott a vk.
miniszérium részére az úgynevezett internátussal egybekötött
körzeti általános iskola megszervezése végett. Ezek a kastélyok
teljesen elegendők az általános iskolák rendszerének maradéktalan kiépítésére. Mindegyik helyen a tanerők részére megfelelő lakás is biztosíttatott. A teljes siker érdekében azonban
szükséges lenne a megye részére egy nagyobb pénzügyi fedezet < biztosítása. És, hogy ezek a központi inte?nátusos általános iskolák valóban meg is feleljenek teljes mértékben hivatásuknak, a legfontosabb lenne az iskoláztatási kötelezettségnek — esetleg a büntető rendszer bevezetésével — való maradéktalan végrehajtása, a népiskolai tanítóknak szakrendszerű
oktatásra való átképzése s a kislétszárnu osztályok felállításának kötelezővé tétele. Ha mindezek a feltételek adva lesznek
már, úgy az általános iskolák teljes mértékben helyettesíteni
fogják a megszüntetett gimnáziumok és polgári iskolák alsó
négy osztályát és mindenféle vonatkozásban elérik annak szellemi szintjét.
Dr. Horváth Ferenc

VÁD

Már nem vagy olyan jóban Sanyival?!
— Nem, álnok barát. Ketten udvaroltunk egy lánynak és
engedte, hogy én vegyem el feleségül.
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Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
mezőgazdasága

Iak

m<

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye a Tisza két partján te
rül el, felszíne néhány kisebb dombos résztől eltekintve, sík
Egyharmadrész területtel a Tisza jobb, és kétharmadrésszel ro
Tisza balpartján fekszik. Általában jellegzetes alföldi táj. Ég!
hajlat szempontjából a mérsékelt égöv kontinentális részébt ze
esik, ennélfogva hőmérsékleti ingadozásai rendkívül nagyok'f
Az év átlagos csapadékmennyisége 450—500 mm között váltakozik. Talaja mezőségi terület, tekintélyes terjedelmű féket'
löiüuel, de előfordul réti agyagtalaj, elég sok szikestalaj is
Összefüggő nagyobb homokterület a Jászságban és a tiszai alsó
járásban található.
A vármegye területe 1946. év folyamán 210.756 kat. hold
mezőgazdasági területtel gyarapodott, mert Ujszász, Tószeg ér.
Zagyvarékas községeket közigazgatásilag Pest vármegyéiül
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéhez csatolták. Ezek után a
vármegye összes területének művelési ágak szerinti megoszlása a következő:
szántó
kert
.. ..
rét
szőlő
•
legelő
erdő
nádas
földadó alá nem eső terület

703.694
7.658
41.935
12.798
110.123
5.565
1.063
54.510
összesen:

kh
„'
„
„
„
,,
„
,,

937.346 kh

A vármegye általános mezőgazdasági helyzete a háború
után • rendkívül súlyos volt. Nemcsak az igaerők és a vetőmag
'hiányzott, hanem sorozatos elemi csapások következtében főleg az aszálykárok miatt, az amúgy is lecsökkent vetésterületek oly alacsony termést adtak, hogy a gazdákat súlyos helyzetbe hozták. A gazdáknak e súlyos helyzetén a földművelésügyi minisztérium útján a gazdasági felügyelőség — különös
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Hdntettel az újoonan íöldhözjuttatottakra, — állami vetőmagjjcciókkal, szántási hitelekkel, kölcsönös munkamegsegítéssel
irfvékezett segíteni. E munkának meg is volt az eredménye,
K).ert már 1946/47. gazdasági évben az őszi és tavaszi kalászosokból a vármegye felülmulta a békebeli évek vetésterületeit.
A 3 éves terv keretén belül a kenyérgabona területeknek
.••óvására emelni kell a több hasznot hajtó cukorrépa, hüvelyeik, olajos és rostnövények termesztését, mert a bekövetkezendő nagy világversenyben kenyérgabonában túlkínálat fog
riutatkozni. A lucerna és egyéb szálastakarmányfélék vetésterületének fokozása szintén a 3 éves terv programja lesz, mert
csak a szálastakarmánynövények emelésével gondolhatunk az
állattenyésztés fokozására.
A lizstermelés kiterjesztésére, — tekintettel az egyébként
nem hasznosítható szikes területekre, •— a 3 éves terv keretén
fjeiül okvetlenül szükség lesz. A rizstermeléshez szükséges öntözőművek továbbépítése tervbe van véve.
Elsősorban az újonan földhözjuttatottak megsegítése érdekében tervbe van véve fogatos ekék, boronák, vetőgépek,
ekekapák, és kisebb mezőgazdasági munkaeszközök hosszúlejáratú kölcsönnel való juttatása. A -talaj tápanyagtartalmának
megőrzése és visszapótlására nagyarányú műtrágyaakció lebonyolítása van tervbe véve a 3 éves terv kapcsán.
A vármegyei Földhivatal adatai alapján az újonan föid1
'^juttatottak száma 33.040 fő.
A földreform során kiosztásra került 230.200 kat. hold
mezőgazdasági ingatlan. Egy juttatott átlagban 7 kh ingatlant
kapott. Az új földhözjuttatottak ingatlanainak mérnöki kimérési munkái folyamatban vannak. A birtoklevelek kiosztása
már legtöbb helyen megtörtént.
A vármegye állatállományát a háború szintén nagyon
megtépázta. A szarvasmarhaállomány 48°A>-a, a lóállomány
65%-a, a sertésállomány 54°/o-a, végül a juhállomány 83°/o-a
elpusztult. Ezen óriási veszteség különösképen a ló- és szarvasmunkájával lesz pótolható. A földművelésügyi kormányzat a
gazdasági felügyelőség és a vármegyei állattenyésztő egyesülettel karöltve mindent el fog követni, hogy különösképen az
?1
]gazdákat és a háborús kárt szenvedett gazdákat különféle
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marhaállománynál csak hosszú esztendők gondos tenyésztői
állatakciókkal támogassa. A 3 éves terv keretén belül az arr;
rászorult gazdák igás és tenyészállatok juttatásában fogna]?
részesülni s ennélfogva az állattenyésztés terén is remélhető
lesz a háborús károk teljes mértékű pótlása. A magyar gazdák
élniakarása és szorgalma már eddig is észlelhető volt az állattenyésztés terén, mely körülményt legjobban igazolja- az 1947
évi állatösszeírási eredmény. Az 1947. évi állatösszeírási eredmények szerint az 1945. évi állatösszeírással szemben a lovaknál 27.4%, a zarvasmarháknál 101.2%, a sertéseknél 98.8%,
juhoknál 118.5-%os emelkedés mutatkozik. Félő azonban
hogy ez a fejlődés a rendkívüli aszálykár következtében előállott takarmányhiány miatt ebben az évben meg fog akadni.
Az Állattenyésztési Alap az értékálló forint megjelenés*
óta 46 drb tenyészbikát és 61 drb kant vásárolt a vármegye
részére s ezzel nagybam elősegítette a szarvasmarha és a sertéstenyésztés előrehaladását. Az állattenyésztés terén az arra
hívatott szerveknek az eljövendő években legnagyobb feladatát kell, hogy képezze az állattenyésztőknek jó tenyészapaállatokkal való ellátása.
Valkovits Gábor

IJESZTGETÉS
— Meg akar nősülni? . . . Jól meggondolta?
— Hogyne!
— Azért mondom! Mert ilyen házasság eltarthat negyven
ötven évig is.
EMBERISMERET
—• Hogy van az doktor úr, hogy magát minden páciens
szereti?
— Nagyon egyszerű a dolog. A képzelt betegeknek az'
raondom, hogy bajuk súlyos, az igazi betegeknek azt mondoiT.,
nincs semmi bajuk.
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Uj szövetkezeti élet felé
A történelem folyamán sok jelszót adtak ki, sok áramlat
futott végig rajtunk is. Most, hogy megtépázva körül nézünk,
csak egy jelszó lebeghet előttünk, az, hogy „Szövetkezzünk".
Igen, szövetkezzünk egy szebb ( jobb, boldogabb magyar jövő
felé. Ha ezt mindenki akarja, ha végre nem lesznek gáncsoskodók, akkor tudjuk célunkat elérni. Szövetkezésben az erő.
Ezt az erőt ki kell terjeszteni, bővíteM, nagyobbra, egész
nemzetre, sőt a világra kihatóvá tenni minden téren. Némelyeknek talán furcsán fog hangzani, ez, de ez így van. A világ
szövetkezeteinek száma és megosztása a következő:
Szövetkezet fajtái
Szöv. száma
Városi és ipari szövetkezet
126.695
1. Fogyasztási
„
50.279
2. Lakás
,,
24.474
3. Szakmai
56.942
,,
Falusi, ili. agrár
,,
672.184
szövetk.
,,
9.633
Egyéb
összesen :

940.207

Tagok száma
78, 802.143
59, 514.157
8, 408.354
10, 879.632
63, 935.295
523.515
222,063.096

E mennyiségből Európára (Oroszország nélkül) 300.323 szövetkezet 52,470.589 taggal. Ázsiára (Oroszország nélkül) 167.554
szövetkezet 14,860.466 taggal és csupán Oroszországra 286.595
szövetkezet 60,389.271 taggal működik. Nem kell azonban nekünk, magyaroknak sem szomorkodni, mert Európában taglétszámot tekintve, negyedik helyen állunk. Ma hazánkban szövetkezeteink száma elérte az egymilliót. Egy ilyen hatalmas tömbnek a mozgása ránknézve nem mindegy. Érdekes,
hogy mennyi sok mindent ki lehet olvasni ebből a statisztikából. Ha jól megnézzük, látjuk, hogy a jóval kevesebb városi
és ipari szövetkezetek taglétszáma 78,802.143 leiekre megy,
addig a többi, mint félmilliós falusi szövetkezet csak 63,935.295
lelket tömörít. A város szövetkezetei tehát tudatosabban, többen akarnak szövetkezeti formát. A másik pedig az, hogy a
fogyasztási szövetkezetek a legelterjedtebbek (Magyarország
már vonja ki lassan magát ezalól a hatás alól). Nyugaton Ang-
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liában alakult az első szövetkezet és máris kelet felé kezd mind
ngyobb tért hódítani és átadja helyét nyugaton a kapitalista
(nagytőkés) részvénytársaságnak.
Magyarországon a szövetkezet az utolsó 80 év egyik észrevétlenül kifejlődött csodája. A világ egyre erősebben
a szövetkezetek irányában fejlődik és nincs messze az az
idő,-amikor a világgazdaság íontos területei szövetkezetivé válnak. Megvan a lehetőség rá, hisz a szövetkezet a néppel dolgozik a népért és nemcsak anyagi téren, hanem erkölcsi, kulturális cél is vezet minden szövetkezetet a tagjainak felemelésére. Eddig a parasztság 75 százalékban tagja a szövetkezeti
taglétszámnak és eddig ilyen °/o-ban vezetőszerepben is volt?
Nem! Eddig főleg falun a pap, jegyző és tanító a vezetők. Ha
a népi vezetők még gyengék is a vezetésben, majd megerősödnek és kiképezve őket, megfelelő szaktudással igen is életre
lehet állítani a szövetkezeteket, mint ezt nem egy példában látjuk. Vannak nem odavaló vezetők, ott a tagok hassanak oda,
hogy annak helyébe megfelelő vezető kerüljön.
Az új szövetkezeti törvény forradalmi a szövetkezetek életében. A felügyelőségek, a kereskedelem- és szövetkezetügyi
minisztérium külhivatalai kímélet nélkül felkutatják azokat a
szövetkezeteket, amelyek nem az új törvénynek megfelelően
működnek és azok ha nem módosulnak, nem fogják többé élvezni a szövetkezeteknek nyújtott előnyöket. Az új törvény
szerint a szövetkezet meg nem határozott számú kis gazdasági
egyedek társasága. Tagjai egyéni és közös gazdasági érdekeket
és társadalmi felemelkedését a kölcsönösség alapján hívatott
előmozdítani. Tagjai a társaság céljának megvalósításához &
vagyoni szolgáltatásokon felül személyes közreműködésükkel,
illetve a társaság igénybevételével járulnak hozzá. Ha figyelemmel végigolvassuk a törvény 1. §-át, mindjárt az elején
kidomborodik, hogy kis gazdasági egyedek lehetnek tagjai,
népiesen a szegény dolgozók. Végiglapozgatjuk mind a 189
§-t, de csak egy megállapításunk lehet, hogy ezt már előbb
kellett volna és hogy minél előbb érvényt kell szerezni a törvénynek, hogy ne élvezhessék az „álszövetkezetek" az új törvény nyújtotta előnyt. E célból vonták össze aztán a szövetkezetek országos központjait MOSzK néven. Ugyancsak e célt
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szolgálta az GSzH felállítása (az OKH és OFI összevonásával)
és fogják szolgálni a még kijövő rendelkezések. Ilyenek megvitatására havonta a szövetkezeti vezetőkkel és érdeklődőkkel
értekezletet tartunk. A vezetőképzésre pedig az élen ügyvezetői
tanfolyamot rendezünk. Ezenkívül is keressék fel bármilyen
szövetkezeti problémákkal a vármegyei szövetkezeti felügyelőséget.
Végül ár. Jócsik államtitkár úr szavaival búcsúzom, hogy
„Amerre tekintünk a környező államokban, a fejlődés a szövetkezés kerekein gördül tovább, nálunk is így van ez. A magyar 3 éves terv nemcsak jelentékeny feladatokat, hanem jelentékeny támogatást is kilátásba helyez a szövetkezeteknek az
ország újjáépítésével kapcsolatban. így illeszkedünk be a fejlődés rendjébe, mialatt körülöttünk a világ szövetkezetivé válik, mi is felépítjük a szövetkezeti országot.
Berkó Árpád

VAN BENNE VALAMI
Belép a főnök a,z irodába, ahol alkalmazottja nem törődve
a sok munkával, az asztalra borulva jóízűen alszik. — Micsoda,
— rázza föl a főnök —, maga munkaidő alatt alszik? — Vegye
tudomásul, hogy elsején mehet!
—• Jó, jó — motyogja álmosan a „szorgalmas" tisztvisielő
1
—, azért nem kell az embert már 22-én felkelteni.
MEGBÁNTA
— Kedves uram. tegnap megkértem Kánya Antal leányát.
— Miért mondja ezt nekem?
— Tudom, hogy Kánya önnél fog rólam tudakozódni. Kérem, adjon kedvezőtlen információkat!
SZABAD KÉRNI SZEGÉNY VILÁGTALANNAK
Egy járókelő meglátja, hogy a koldus a kalapjára hajított
pénzdarabokat vizsgálja és felháborodottan rászól:
—• Hé öreg, hiszen maga lát.
A koldus méltatlankodva feleli:
— Na és? Nem én vagyok vak, hanem a kutyám!
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TEBENNED BÍZTUNK...
Vágyó imádat ihletője voltál,
Úristenem, Hozzád száll most a zsoltár.
Hull, ring elém csodálat csipkebokra, —
Zengés, szent himnusz, ég és föld zenéje
Száll templomokról templomra:
Tebenned bíztunk eleitől fogva.
Hitünk mi volt? kesernyés unt mag,
Fülünk felejtés, látásunk vak,
Úgy volt, hogy minden lángjaink lehunynak,
Kellett, hogy jöjj, — kellett, hogy
énekeljünk:
uram, Téged tartottunk hajlékunknak.
S tiéd már minden, tenger, föld, lélek,
Havasok, völgyek hálát hordanak,
Csillagraj csendül, hold száll hold alatt,
Kalászt érlel és édes bort a nap,
Mert így akartad.
Mikor még semmi hegyek nem voltának,
Trónod még nem volt égbe-áldva,
Dél még nem tudta, mi a pálma,
Teled nem verte jég s hó árja.
Könny sem sírt még fel s nem volt árva,
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva.
Ma koldulok, de holnap el jő kincsem,
Fény felragyog, s leikernben felhő nincsen;
Ki jött, hogy szent, áldó hívását halljam?
Kié e m.ennybe-zengő drága dallam?
Ki jött, hogy szárnyam égig erősítsem? ..
Te voltál, és Te vagy, erős Isten.
Szívem szoring, s bús kétség kérdi tőlem:
Mikor kell múlnom? ítélni ki jő fenn?
Te vagy megtartó, Te vagy a jóság,
Te vagy az áldó-végző, szent időtlen,
Világot-zengő egyetlen valóság,
És Te megmaradsz minden időben.
_„
Tr.
Kiss Gábor
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Népi kollégium
A népi kollégiumok szervezése 1946 nyarán kezdődött belügyminiszteri rendeletre. A gondolat, amelyet & rendelet megvalósított, a Győrffy-koUégium évzáró ünnepélyén ebben a jelszóban került a nyilvánosság elé: „Népi kollégiumot minden
vármegyébe!"
A magyar értelmiség, ha egyéneiben ártatlanul is, a maga
egészében szomorú szerepet játszott az utóbbi évtizedek alatt.
Szűk körnek kiváltsága volt a tanulás lehetősége. A szegényparasztság és munkásság fiai emberfeletti szorgalommal és kitartással juthattak fel a polgárság .sorába. Ezért igyekezett a
Győrffy-kollégium megtalálni a módját annak, hogy a szegény
nép arra alkalmas fiai tömegestől emelődjenek lei nehéz helyzetükből és együttesen nevelődjenek már kezdettől úgy, hogy
a legmagasabb műveltséget, megszerezve is hűségesek maradjanak osztályukhoz. Ezért alakították meg a Népi Kollégiumok
Országos Szövetségét (NÉKOSz) és ezért szerveztünk mi is Szolnokon népi kollégiumot.
Kilátástalan vállalkozásnak látszott. Hol lesz szállás és honnan lesz pénz, hiszen- a vármegye szegény és a város jórészt;
rom. Hosszú tervezgetés, vita és utánjárás eredményeképpen
mégis megnyílt a kollégium a Szapáry-utcai volt rendőriskola
helyén. A házat a vármegye kenyérgondokkal küzdő lakosságának önkéntes -adományaiból tették lakhatóvá. Október végén
benépesült az öreg ház a begyült fiatalsággal. 27-en voltak
csak s válogatás nélkül kellett felvenni a jelentkezőket, mert
nem volt több pályázó. Az új gondolat nehezen hatolt le a fal
vak világába.
Már akkor felmerült az a terv, hogy az új, gyenge intézmény olvadjon Össze a gimnáziumban Sizervezett internátussal.
Az igazgatók. megtárgyalták az összeolvadás ügyét. December
1-én megtörtént az átköltözés és pár nap múlva az ifjúság nagy
lelkesedéssel és egyetértéssel megalakította az önkormányzatát. A NÉKOSz szervezési szabályzatának fontos pontja az önkormányzat. Jogokat adni az ifjúságnak, de megterhelni fele-

lősséggel, hogy így érlelődjenek jövő hivatásukra, nevelődjenek
bátor, öntudatos, lelkiismeretes férfiakká.
Elég nehéz dolog volt ennek bevezetése. Végre a húsvéti
szünidő előtt megszerveződött az önkormányzat, mely év végéig nagyszerűen működött s a jövő tanévre is megmarad, hogy
már az év elején kéaz keretei közé fogja az új tagságot.
A négy lakószoba egy-egy szövetkezetet képez, magaválasztotta elnökséggel. A szövetkezetekben, mint családokban folyik
az ifjúság közösségi élete. Ezek vállalnak közösségi munkát,
szerkesztik versengve egymás után a faliújságokat, rendezik a
kollégiumi műsoros esteket, látogatják az ifjúsági egyesületeket, stb.
Másik fontos önkormányzati szerv a népbíróság. Itt maga
az ifjúság gyomlálja a gazt sorai közül és nyesegeti saját vadhajtásait. Felmérhetetlen jellemnevelő hatását tapasztaltuk
ennek az intézménynek.
Gondja van a vezetőségnek arra is, hogy az ifjúság látóköre táguljon az iskolák falain kívül is, lássa tisztán az ország
sorskérdéseit, a közkeletű jelszavak valódi t a t a l m á t . Ezért
meghívta az ifjúsági szervezetek vm. vezeti—:, hogy különbőz:)
szempontjaik szeriint világítsák meg épüKi c^emokráciánka
de a kollégisták is el-elmentek s.z iij. szerv-'/.zocekbe előadásokat tartani és barátkozni. Később minden héten egy-egy szövetkezet rendezett műsoros előadást a kollégiumban, amikor
apraja-nagyja bemutatta tudását. 25—30 tagú énekkar gyakorol állandóan. Kollégista-karmester vezetésével tanulja a régi
magyar népdalokat.
Pedig emellett elsősorban tanulni is kellett sokat. Év végén a kollégisták nagyrésze iskolája-osztálya legjobb tanulói
közé került és általában mindnyájan jelentős mértékben megjavították az eredményt. Mindezt a sok különböző irányú munkát igen tnehéz körülmények közt végezték. Zsúfoltak és télen
.négis hidegek voltak a hálótermek, hiányos a felszerelés. Szegény a kollégium, mint az a társadalom, amely táplálja. De
hisszük, hogy éppen ebben a szegénységben nevelődnek az
:gazi férfiak.
Legnehezebb feladat volt az élelmezés. Mégsem szenvedett
soha szükséget az ifjúság, mert az egész vármegye minden ha-
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íősága és egész lakossága felismerte a kollégium fontosságát és
segített, amit tudott.
Az ifjúság méltó is a mindenfelől megnyilvánuló jóakaratra,
A szorgalmas, eredményes tanulás mellett igyekszik művelődni,
nevelődni, tájékozódni. Június hónap közepén, az iskolai évzárás fokozott munkája mellett a kollégiumi nevelés eredményét
is bemutatta két napig tartó vizsgán a NÉKOSz kiküldöttjének
nagy megelégedésére. Év végén nyugodt szívvel mehettek nyári
szünidőre, ki pihenni, ki tovább tanulni, ki meg felvenni a
nehéz paraszti munka szerszámait. 20 érdemes fiút üdülő- és
nevelő táborba küldött a NÉKOSz a Balaton partjára. Volt a
meghívottak között nem egy, kinek életében még nem volt
módja vonaton ülni, s most a kollégium jóvoltából utazott el
hazánk legszebb vidékére, a félországon. át. Ez is mutatja, hogy
milyen szegénységből, elesettségből emeli ki a kollégium az
arra méltó ifjakat.
Honnan jött ez a 78 fiú, ki a múlt tanév bajában-örömében
osztozott egymással? A legtöbb, 42% parasztifjú, földtelen napszámosok és törpebirtokosok fiai, 3 3 % kisiparosé, a többi vegyes, falusi orvos, tanító, altiszt fiai. És mit értek el egy évi
közös munkával? Jelesen végezte az évet 28%, jórendü 52'Ya
és 20%-nak volt egypár elégséges jegye.
A kezdet nehéz, zavaros esztendeje után bizakodva kezdtük el az új tanév előkészületeit. Augusztus 13—14-én volt a
felvételi vizsga. Mostmár megismerte a vármegye népe a kollégiumot, és 75 kérvény futott be. Szinte megrendítő volt olvasni a kérvényeket. Hányan, milyen lelket, szellemet megölő
környezetből igyekeznek kikapaszkodni a tudás, a műveltség
fényes birodalmába. Jobb sorsra érdemes fiúk, kiknek a kollégium mentő deszkaszál a testi-lelki nyomórúság tengerében.
Szinte mindegyik megérdemelné, hogy tehetségével feljebb
emelkedjék. Körültekintő, mindent megérlelő válogatással 50
fiút hívtunk vizsgára, hogy fejlődőképességüket, önművelésre
hajlamosságukat kitapogassuk.
Ezután még fájdalmasabb válogatás következett: a 20 megüresedett, helyre 30-at vettünk fel azok közül, kiket 2 nap alatt
megismertünk és megszerettünk. Melyiket hagyjuk ki? Akiket

felveszünk, azokkal majd mit teszünk, mit adunk nekik enni.
hogyan alusznak 90-en a 80 ágyban?
A NÉKOSz az első év hősies küzdelme után új jelszó':
adott ki: „1948 márc. 15-re 100 kollégiumban 10.000 kollégit
táti" Az első jelszó kiadása után egy év alatt 70 kollégium alakult meg a semmiből. Igyekeztünk tehát a másik jelszó telje
sedése felé haladni és hisszük, hogy ez a jelszó is vaióságg;
lesz. Űj, friss vérü és friss szellemű fiatalság árasztja el mint1
nagyobb tömegben a főiskolákat s később a közéletet. Ezen
dolgozunk. A cél megéri a fáradságot és áldozatot. Hisszük;
hogy akik ebben a munkánkban eddig segítettek bennünket
ozután sem fognak cserben hagyni.
Korda Béla.

8ZÖRAKOZQTTSÁGI REKORD
Tanár úr későn érkezett haza és amikor a sötétben tapogatódzik a villanygomb után, valami neszt hall. Megrezzen és:
bekiált a szobába:
— Hé, van benn valaki?
— Nincs senki — válaszol egy basszus hang a szobából.
• — Érdekes — tűnődik megnyugodva a tanár — pedig egészen úgy hallottam az előbb, mintha valami mozgott volna.
EGYENLŐSÉG
— Mondd kérlek, nálatok ki parancsol a házban?
— ó , mi remekül megosztozunk ezen a kérdésen feleségemmel. Ö dirigálja a három gyereket, meg a háztartási alkalmazottakat, én pedig a három aranyhalat és a kutyát.
BARÁTNŐK
— Klára azt mondja, hogy ő már beleélte magát a gondolatba, hogy a haja egy napon fehér lesz.
— Teljesen tőle függ, mikor hagyja abba a hajfestést.
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Jászkunság! népszokások
Jásznagykunszolnok népe. Mikor erről a tárgyról írok,
mindjárt hozzá kell tennem, hogy a jászkunsági népszokások,
illetve a Jászkunság mint tájegység tulajdonképpen nemlétező
valami. Mégis, mikor 3 ászkunsági, helyesebben jásznagykunszolnokmegyei népszokásokról folyik a beszéd, egy közel hetven esztendeje fennálló közigazgatási egység népszokásairól
óhajtok szólani. Ennek a közigazgatásilag — legalább 1876 óta
egységesnek vehető területnek — a lakosságát sem külsőleg,
sem belsőleg nem lehet egységesnek venni. Hogy vennénk hát
egységesnek az életük formáját megszabó sok-sok apró közösségi jegyet? Most mégis, mikor arra vállalkozunk, hogy apáink,
nagyapáink életéből kiragadjunk néhány jellemző vonást, csupán azért tesszük, hogy bemutassuk Jásznagykunszolnok, Magyarország legmagyarabb megyéje népét, életének apró megnyilváunlásaiban, s belehelyezzük abba a sajátosan magyar
környezetbe, ahol nemzedékek nőttek fel. Meg nemcsak felnőttek, hanem szigorú keretek közé szabott életet éltek, amely
a falu minden lakója életét megszabta s amitői eltérni nem
lehetett akkoriban.
Ha valamelyik legény igen-igen bízott az erejében és nem
birt beleilleszkedni a falu életébe, elmehetett a sizahad pusztaságba, lett belőle vármegye üldözöttje, síkonálló betyár.
Több-kevesebb útonállás-szabadság után a vármegye kenyerén tanulta meg a vármegyei szervezett társadalom reguláit.
Ha meg valamelyik szépségében bizakodó fehérszemély találta
szűknek az öregasszony oks?abta szabályokat, még szigorúbban
teljesedett be rajta, hogy nincs az a nagy egyéniség, akinek
meg ne kellene hajolnia a közösség íratlan törvényei előtt.
Közigazgatásilag Jásznagykunszolnokot, vagy röviden csak
Szolnok megyét mondunk, de a szolnokmegyei ember is többfajta a mindennapi szóbeszédben is. Vannak jászságiak, nagykunságiak, tiszamentiek, tiszazugiak, a vármegye keleti szögletében Mezőtúr meg Dévaványa .lakosságát megint másfonna
népnek számítják. Ügy mondják messze földet járt emberek,
hogy a jászsági ember külsejében is eltér a nagykunságitól.
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A nagykunsági atyafit, kisfattyút, végigvizsgált doktorok azt
beszélik, hogy a jászságiak közt sokkal több magasabb termetű
van, mint a nagykunok közt, A jászsági külseje színe miatt is
elüt a nagykunságitól. A jászok közt sok szőkebajuszu, kékszemü emberfia akad, a Nagykunságban meg csupa feketebajuszu, feketebőrü ember ül a kocsin. A gyerekek? Azt is meg
lehet látni, hogy melyik a jász, melyik a kun. Mert a jászsági
közt akárhány pirosbörü akad nyaranta, a nagykunsági meg
olyan, akar a cigány. Mert kegyetlen megfogja a nap. Űgj
mondják . . .
Természetesen, mikor itt jászokról, kunokról folyik a beszéd, csak az egyszerű szántóvető népről szólunk. A nagy, híres nemeseket, a roffi Borbélyokat, Orczyakat, Losonczyakat,
Tőkéssyeket, Hellenbachokat, okányi Schwartzokat, esetei Herzogokat rendesen nem számítjuk az idevalósi nép közé. Igaz,
külön is éltek mindig. Szegény nagyapáink elszörnyednének
annak puszta hallatára is, hogy ezek a derék urak összeházasodtak vona valamelyik helységbélivel.
Jásznagykunszolnok megyében minden ember tud magyarul. Felekezet szerint a jászok —• a jászkisériek kivételével —
pápisták, a Nagykunság—Kunszentmárton kivételével kálomista. Igaz, a legújabb időben, mióta a nép reá van utalva,
meg módja is van hozzá, hogy más 'megyébe járjon munkára,
keveredik a két felekezet. Kezdetben ez bizony erős nézeteltérések közt ment végbe. Ahol a kálvinista és pápista lakosság vegyesen lakik, ott — különösen búcsú idején — nagy verekedések voltak a két felekezet között. Ha tiszta vallásu volt
a falu, akkor az alvégiek verekedtek a felvégiekkel. Mert verekedni csak kellett, — állapította meg a nép diplomáciai logikáját a Nagykunság szülötte, Győrffy István két évtizeddé!
ezelőtt.
Az éleíorma módosulása. Életformáját tekintve hatalmai
átalakuláson ment s megy át Jásznagykunszolnok megye lakossága. A Tisza mentének halászata, legfeljebb egy-egy élelmes tiszai vendéglős iparának virágzásában próbálja megtalálri
korszerű folytatását, a Nagykunság egykori szilaj állattenyésztése is az istállózással kevert baromfitartás útján igyekszik
lépést tartani a haladó idők szellemével.
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A hagyományok ereje. A megváltozott viszonyoknak megfelelően lassan feledésbe menmek azok a hagyományok is, amik
az ember egész életrendjét oly szigorú következetességgel
megszabták. Hogy ma már a szántóvető nép is mily keveredett ebben a megyében is, arra nézve jellemző adat gyanánt
említhetjük, hogy pl. a tiszai felső járás 7 községe közül 1930ban hatnak passzív volt a népvándorlási mozgalma. Tiszaszentimréé meg éppen 13%.
De maradjunk nagyapánk hagyományánál. Mikor az alacsonyfalu putrilakások egyetlen szobájában 9—10 gyerek próbált kijönni az öregekkel, nagy időt megért nagykunsági öregektől hallottam, hogy akkoriban még a széltől is féltették a
zsengekoru gyermekeket. Ügy mondják . . .
A szelek hatása. Mert abban az időben tudták, hogy melyik szél milyen betegséget hoz, S igen, minden portán voltak
nagy időt megért öregek, akik a gyereket óvták a széltől. Ügy
mondják, a Mátra szél azért volt veszedelmes, mert a Mátrából s a nyugatrafekvő hegységekből villamos levegőt juttatott
a Nagykunságba. Igen egészségesnek tartották a délnyugati
szelet, mert ez az egészséges tájakról jó levegőt hozott. Már a::
északkeleti szelet 'áríőnak tartotta a tapasztalat, mivelhogy
hurutot és köszvényt hoztak. A nyugai szeleket hasznosaknál:
tartották, mivel ezek hozták a jótékony esőket. Legkárosab •
bak voltak a Nagykunságban a délkeleti szelek. Ezek a Kunság legmocsarasabb tájait érték s epés lázakat idéztek elő.

A vizek régi járása. A Jászságban is, a Nagykunságban
is jóval több víz volt, mint ma. A Tiszamente? Ott meg egyik
folyómeder a másikat érte. Ott volt a Jászságban is a Miller.
Gyulerpatak, Ravaszér, Csitteva, Szijj-erek, Székesmezők, Hal.majrét, Kákás, meg a Gyékényes. Ez mind folyóvíz, vagyis
jobban mondva ér meg fertő. A Nagykunságban csak a Kakát,
vagyis a Mirhó vize öntötte el nagy olvadások után a legelőket,
míg aztán 1786-ban betöltötték. Hatalmas, valami 15.000 k.
hold posványt alkotott a Berettyó, Körös meg Hortobágy, Karcag és Kisújszállás táján még ezelőtt száz esztendővel is. Ezeken az állandó kiöntéseken kívül néha a nagyobb folyók is
végigöntötték a vidéket. 1845-ben ápr. 1-én olyan magasan
!
állott az árvíz a földeken, hogy az embermagasságot mégha-
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iadta. Majd megint 1851-ben is. Mindez a sok posvány és mocsár „kipárolgásokkal felette megrontotta o levegőt. A szelek
jótékony hatást a betegségek legyőzésére tagadni alig lehet."
E szelek az aratás idején a hőséget mérsékelték s a hagyomány
szerint így a betegségeknek vették elejét.
Kúíak és ivóvizek. A kutak és ivóvizek nemcsak a pusztákon, hanem benn a helységekben is nagy hiányt okoztak.
Ma is közismert íratlan törvénye a szabadban legeltető ecsegi
pásztornak, hogy a jószág kútvízről nem iszik jóízüt. Abban az
időben pedig, mikor a sok meregetés és szárazság miatt a kutakból eltűnt a víz, csak természetesnek vehetjük a pásztori
rend irtózását a kútaktól.
Közszellem hagyományainkban. Néha a hagyomány egyegy ré-g elfelejtett eset emlékét őrzi a nép képzeletével kiszínezve. Jászladány és Jászalsószentgyörgy vetélkedése ma is él
a nép között a Ravasz ér nádasa miatt. (Jászalsószentgyörgy)
Ismert a ványai Dékány esete is a törökkel, aki a váradi bégtől szerezte vissza elrabolt menyasszonyát. (Dévaványa) De
az egész Szolnok megyében közismert história a meggazdagult
juhászszámadó története, aki kutyája után menve, mérhetetlen kincset talált. Mondhatni: hároni síkban nyilatkozik a nép
alkotási vágya egy-egy híressé vált „ragadványinév" adásában.
Jászalsószentgyörgyön Tóth Francia János onnan viseli ragadványnevéo, mert őse részt vett a franciák ellen az utolsó ner.
mesi fölkelésben. A másik családot Tóth Bográcsnak tisztelik, |
mivel a család egyik tagja jő bográcsokat és bádogedényeket
tudott készíteni. Hasonló módon szerezte a pásztorság nem
egy tagja azt a nevet, amelyem hívták, úgyhogy gyakran maga
sern emlékezett rendes polgári nevére. Az egyik legöregebb
ecsegi gulyásszámadó apja a fiatal pásztorság szerint szintén
sapkacsináló volt, azért hívják az öregek közönségesen csak az
öreg „Sipká"-nak.
Ügy mondották nekem nagy időt megért öregek, hogy minden falunak, vagyis helységnek volt egy efféle ragadványneve.
A túriakat bicskásoknak mondták a más falusiak. A kevieket
kupeceknek ismerik el. Igen ám, mert a kevi ember azt tartja,
hogy: „Csak a felesígemmel esküttem meg, a jószágommal
nem." Vagyis a jószágja mindig eladó. A Tanyaiakat gödény-
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•j toknak tisztelik, mindenki tudja miért. Viszont Turkevében
.aeg türkösöknek hallottam emlegetni a jámbor ványai atyafiakat. A magyarázat nem hízelgő Ványára. A bicskázást több
VCL legényeinek szemére vetik. így a derzsieknek is. Az abáakat kapzsiaknak mondják. Magyarázat: a szűkös viszonyok
ízt élő abádiak olcsóbban vállalnak munkát a derzsieknél.
ért ha két derzsi alkudozik s az egyik drágállja a dolgot, a
asik azzal üti el: Menj Abádra, ott olcsóbban megkapod.
A közösségi élet szokásai. Minél zártabb közösségi életet
. a nép, szellemi élete, lelki világa annál zártabb. Természetes,
hogy ily szempontból a spirituálisabb jászsági jóval több hagyományt őrzött meg, mint a közösségi életében is reálisabb
nagykunsági.
így pl. a jászsági az esztendőnek számos napját szigorúan
körülzárt formák szerint tartja meg, amiről odaát, túl a Tiszán meg sem emlékeznek. Nem vesszük sorba az esztendő
jeles napjait, csak megállapítjuk, hogy jászsági népünk ezek
megtartásában (legalább is mostani 65—70 esztendős öregjeink szerint) még a régi közösségi életformát éli. Elég, ha utalunk e téren az újév reggelén szokásos „aranyos víz" vételére,
a futásra gyertyával a beteg betegágya körül Gyertyaszentelő
ünnepén, a bakfazékdobásra (farsang keddjén), a barkaszedésre
virágvasárnap előtt való szombaton, bortól való tartózkodásra
húsvét hetében, a húsvéti locsolásra, Luca napi termékenység
varázslásra, kántálásra, karácsonyi vízöntésre az ablak közé,
stb., s látjuk, hogy a nép közösségi tudata a Tiszán innen erősebb, mint túl a Tiszán. Kétségtelen azonban, hogy ez a legerősebb, ill. legjobban alkalmazkodnia kell a magyarnak a
közösséghez a Tiszazugban, ahonnan alig áll adat rendelkezésünkre.
Ma már néphagyományaink, a gazdasági élet mindjobban
gyorsuló ütemének megfel előleg romjaiknak foszlányaiban
vannak meg s azok életformáló ereje alig említésreméltó.
Bereczki Imre
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3ás25ögi népszokások
• A mai néprajzi kutatás azt tartja, hogy a mesemondói
egyéniség jelentős tényező a magyar népmese alakulásában,
A mesélő hagyományokra támaszkodik ugyan;, de a hagyományokat önkénytelenül is formálja, alakítja. Mai felfogásunk:
szerint a mese elsősorban műalkotás, a mesélő előtt ugyanazok
a feladatok állanak, mint a költő előtt. A Jászságban az asszonyok között is sok kiváló mesélő akad.
Az .alábbi kis gyűjteményben' a Jászság vallásos néprajzának néhány jellemző darabját mutatjuk be: legendákat a harangról, a templomról, Krisztus Urunkról és Szent Péterről, a
pásztorok és a határ védőszentjéről, Szent Vendelről. A legendákat ilyen kedves egyszerűséggel mondták el unokáiknak özv.
Bujdosó Vendemé és Csikó János. A gyűjtők: Csikós Tibor tanító és öccse, Csikós Andor zeneakadémikus, aki szintén tanítód oklevéllel rendelkezik. Mindketten a jászberényi áll. tanítóképző-intézet diákjai voltak. De olvassuk el talán a kedves legendákat:
Amikor a török idő után a rend helyreállt, a birinyi barátok templomába hoztak három harangot. A harangokat délután
hozták, aztán a bivalyok inagyon elfáradtak és megszomja,ztai:
a nagy melegben. Olyan szomjasak voltak, hogy a hídon, amikor
átgyüttek, beleszaladtak a vízbe. Ippeg ott vót egy nagy örvény. Ahogy a partrul gyüttek le, a kocsi az ökröket beletaszította a vízbe, oda, ahun az örvény vót. Azóta azt az örvényt,
ahova a harangot bivalyok bevitték, „harangos örvinnek"
híjják.
A Szeníkúti templomról:
A mostani kápolna helyén vót egy forrás. Ebből a forrásból
olyan víz gyütt elő, hogyha valaki napfelkelte előtt abba megmosakodott, ha beteg vót, kijavult, ha pedig nem vót beteg,
a betegség többet nem fogott rajta. Ez a víz addig használt,
amíg egy ördöngős asszony bele nem mosta a pejenkát. Később a forrásból kutat akartak csinálni, aztán amikor ástak,
találtak egy Márjácska-szobrot. A birinyi urak egy kis házat
csináltak a kút fölé, aztán elnevezték Szentkútnak. Aztán tem~

plomot is építettek oda. Ha a kútból való vízben a beteg megfürdik, annak a sorsa megfordul: vagy meghal, vagy megjavul.
Mikor Krisztus a földön járt, útjába ejtette Jászberényt is.
A halárban találkozott Péterrel. Együtt mentek, mendegéltek,
találtak egy gazdátlan libát. Péter megfogta, kitekerte a nyakát,
megfőzte és megette az egyik lábát. Mikor ebédeltek, Krisztus
Urunk a lábát keresgette, de csak az egyiket találta meg. Megkérdezte Pétert: „Hol van a másik lába, Péter"? „Uram, Teremtőm, a lúdmak csak egy lába van" —• mondta Péter. Jézus
egyetlen szót se szóit, csak hallgatott. Vándoroltak tovább, egyszeresak egy embert láttak, aki libát őrzött. A libák nagyon
fáztak és felhúztál? a lábukat. Péter kapott az alkalmon és így
szólt Jézushoz: „Látod Uram, Teremtőm, ugye mondtam, hogy
a libának csak egy lába van!" „Zavard csak arrébb őket, majd
meglátod az igazságot!" Péter erre nem szólt egy kukkot se,
csak odébb ment, mintha más dolga akadt volna.
Máskor meg egy fekete bárányt találtak, azt is megfőzte
Péter, de ennek meg a szívét ette meg. Mikor Jézus kereste,
Péter azt mondta, hogy nincs a fekete báránynak szíve. A dolog
abbamaradt. Egyszer egy halottat vittek Jézus elé azért, hogy
támassza fel. Jézus a botjával megérintette a halottat és az feltámadt. Sok aranyat adtk neki ezért, de Jézus a pénzt kiosztotta a szegényeknek, csak harminchárom aranyat fogadott el
és azt elosztotta három felé. Péter megkérdezte, hogy minek
kell azt három felé osztani, mikor csak ketten vannak? „A
harmadik rész azé, aki a 'fekete bárány szívét megette!" Péter
rögvest elvállalta, hogy ő ette meg a fekete bárány szívét. De
aztán megszégyelte magát,a földre nézett és akkor megfogadta,
hogy többet nem. avatkozik bele Krisztus Urunk dolgába. ..
Valamikor Kormospartja meg Sós Ere között földet mértek. Vót ott egy olyan mérnök is, aki jó pénzért többet mért
annak, aki adott. Haraguttak is rá nagyon, mert még a telekkönyvbe is beíratta ezt a földrablást. Egyszer aztán hirtelen,
hamis mérés közben meghalt: ez a mérnök. Bevitték a városba
és el is temették. Egyszer hallották ám a tanyasiak, hogy egy
szellem jár mindig a déllőn, mindig éjfél után és kakasszóra
tűnik csak el. De azt is megfigyelték, hogy sohasem megy el
a nagykalapu Szent Vendelig, hanem megfordul és indul visz-
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sza. Ez a szellem egy tüzes láncot húzott maga után és a szeme kéken világított. A hosszú tüzes lánccal mérte újra meg újra
az elrabolt földet. Annyira féltek már a környéken a tanyasiak, hogy mikor beesteledett, nem mertek kimozdulni a tanyából, csak úgy, ha a lámpába szentelt gyertyát tettek. A szellem mindig azt hajtogatta: Hun vót? Hova tegyem? Mert a
elrabolt földek határát kereste, azt akarta kiigazítani. Egysze.'
aztán, jó sok idő múlva, mert a szellem ú'jholdkor kezdett járkálni és holdtöltéig mindig járkált, véletlenül elkerült a Szent
Vendelhez is. Ott is azt hajtogatta: Hun vót? Hová tegyem?
Ekkor lángbaborult Szent Vendel és azt mondta: „Tedd od;
ahonnan elvetted, és menj oda, ahova való vagy: a pokolba.
Ne háborítsd föl a becsületes emberek nyugalmát." Ez holdtölte előtt vót. Utána már nem látta senki a láncos szellemet,
A másik év tavaszán meg olyan árvíz gyütt, hogy egészen .
szobor talapzatáig ért a víz. Mind elmosta azoknak a földje1,
akik hamisan szerezték...
* Az utolsó legenda érdekesen mutatja, hogy népünk mindig szentnek tartotta a földet, mindig úgy gondolkodott róls,
hogy nem lehet vele tréfálni. A földdel hamisan bánó mérnök
éppen úgy megbünhődik, mint Arany János „Hamis tanu"-ja.
Még sok ilyen kedves, érdekes legenda, monda, mese él
népünk ajkán. Ezek legnagyobb része igen érdekes és feltétlenül megérdemelné, hogy nyomtatásban is olvashassuk. Reméljük, hogy a gyűjtők most már nem sokáig fognak bennünket várakoztatni, hanem írásba foglalják népünknek ezeket a
kincseit, hogy az egész ország népe olvashassa.
Bognár Gyula

KITÜNÖ LOGIKA
Egy úr sétál a patak partján. Zuhogni kezd az eső, beme-meneküi egy híd alá és nagy csodálkozására egy horgászt talál
a híd alatt, amint nagy buzgalommal lesi a horgot.
— Hát maga miért éppen itt horgászik?
— Mert odakinn úgy esik az eső, hogy csak nem maradnak ott a halak?!
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ICatendáuum eúMkúk h mosí
Ókorban is hajdanán tudni vágyta azt a lány: — hányszor újul hát a hold? (Mindig jóbarácia volt.)
Épp ezért bölcs mesterek légiója leste meg: mit csinál a
hold, a nap? Összeadnak, osztanak, — kőbe vésik az időt, amikor a mag kinőtt és mikor száll száz szirom, — s kész a kalendárium! Kőből van, de nem rossz ez, — csak hát épp nem
„zseb-notesz".
Középkorban szerzetes harci bárdot nem keres. Fegyvere a toll csupán, ír délelőtt, délután. Csendesen él, mint a
szent, írja a sok pergament. Pergamenre rójja ott a napot, meg
hónapot, — sőt, a tapasztalatot, amit itt-ott aratott. Megjósolja azt is ő, merre jár majd szép idő? S boldog élet oitka mi?
— Sok zsolozsmát mondani! Minden napra egy ima, —• s a
naptárban nincs hiba.
Még nagyobb lett a hatás, hogy jött a könyvnyomtatás.
Guttenberg már nyomatott fali-naptárt, de nagyot!
1475. Üj divatnak éve jött. Jött egy okos valaki, könyvalakban adja ki a naptárt, — sok pénzt keres. Többet, mint a
szerzetes!
Század: XVI. Sok újító adódik. A naptárban mennyi cikk.
S az olvasók elhiszik. Van abban mindenre szer. Betegségre
több ezer. Ráolvasás, csízió. Minden, amit hinni jó.
Század: XVII. A naptár jól megtelik. Frőhlich Dávid csillagász, mit az égbolton vadász, a naptárba beteszi s aki veszi,
— beveszi.
1661. Naptár-gyártás nagyba megy. Ám sok gazdag magyar úr, nem szereti magyarul. Hogy a töve veszne ki, latin
nyelven kell neki! No, ilyen is akad már, latin nyelvű a naptár Nagyszombaton. De jó ok: vehetik a gerófok.
A pómép se maradi. Vehet naptárt a Kati, Panni, Pista,
Pólika, — naptárban a krónika. 1741. E naptár már zsebbe
megy! Kicsi, de jó és ezért nem sajnálnak érte bért. Vásárokban megveszik, otthon polcra felteszik s hosszú-hosszú télen
át, minden napra szépet ád. Históriát, képeket, — minden
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lapja élvezet. Valóság vagy plágium? Kincs a Kalendárium.
Lőcsén nyomják, híre megy. Híve ezer és nem egy.
Század: XVIII. A naptár még toldatik. Már nem csupán
krónikás, — van még abban annyi más! Elbeszélés és regény,
tudomány és költemény. Almanach a neve most, — megszeretik hamarost.
És azóta, Istenem! Mint a gomba, úgy terem. Van naptárunk több tucat, — minden zsebet fölkutat. Zsebbe kettő, —
muffba egy, — egy az asztalunkra megy, — retikülbe is jut
ám. Van vele sok disputám. Ha feljegyzünk valamit, nagynagy bajok vannak itt! Mint bábák közt a gyermek, eltűnnek a
jegyzetek. Telefonszám, cím, adat, — elmerül egy perc alatt.
Kartoték-rend kéne tán, naptáraink vonalán? Ezt imigyen
képzelem, — (ha megtetszik, tarts velem):
Egy naptár: a szerelem. Ebben egyéb ne legyen! így fest
itt a január: — esténként a Jani (vagy Kati) vár itt meg itt,
es óra, perc. Így precízen áttelelsz. S március már így lehet:
— Bandi (vagy Panni) vár a hideg m e g e t t . . .
Egy naptár: a pénzügyi. írod, mennyi pénz üti elsején a
markodat s mi a tartozás-rovat? Házbér, villanj', eb-adó.
(Jaj, mi volna eladó?) Szabó, suszter, — egyebek, — hogy
csuda egye meg, nem jön ki a mérleged? Naptárodat tépheted.
Egy naptár: a bél-ügyek. Mit is igyák és egyek? Hétfőn
spenót, — szerda bab. Mit unok meg hamarabb? Vasárnap
egy kacsaláb. Adhatom-e még alább? . . .
Egy naptár a munkarend. Kiadós ez, annyi szent. Beidéz
sok hivatal és már az is diadal, ha egy kurta hét alatt hatszor
állunk sorfalat s végre így egy akta kész. Ez az élet, mint a
méz!
A naptár ma erre kell: életünket jegyzi fel. írható ez esteiig, — minden naptár megtelik. Emlék gyűlik benne száz s
ha valaki rá vigyáz, 100 év múlva óriás lesz e naptár. Fóliáns.
Az unokák nézik át. Életünket élik át. Mosoly fakad,
könny pereg: — így élték az emberek, így élték 47-et, mikor
béke született! S a kis Béke le se hűlt, bölcsőjébe beleült ikerpárnak a hamis, dundi atombomba is . . .
K. Tóth Lenke

97

FRISS CSPÓ
Az égvilágot lilásszürke felhőszakajtő borítja. A szakajtóból hüvelykujjnagyságu pillékben hull a hó. A hat^r kormosfehér, mint éjféltájban a csárdái lárrpa. S a düiő mellett
úgy hallgatnak a jegenyék, mint vallatásnál a betyár.
Kis András mérgesen, dohogva áll a Ménkü Jóskáék tanyájának redvesbarnaa ajtaja előtt. Törőlgeti a bajuszáról a
gyengetestü hópihéket. Vastag botjával piszkálgatja csizmája
orráról a havat. És elmorogja immáron vagy századszor maga
elé, hogy ilyen szörnyűség tíz esztendeje nem történt a tanyák
közt, mint amilyen a jóelébb náluk megesett.
— Megölöm a betyárt! Fejbevágom a bottal! Megtanítom
a tisztességre, — csikorogja maga elé vadharagosain. S megállapítja, hogy egy félórával előbb rnég semmi hibaság nem volt
a tanyában. Boriska, az eladólány, az ablak mellett üldögélt.
Onnan este a tej fehér világot. Az anyja a ludat oktatta, aki az
ágy alatt ül a tojáson. A kénytr pedig sült takarosán a kemencében, mivelhogy annak a sora következett rájuk.
Mikor aztán az óra nagyájtatosan elverte a falon az ötöt,
$z asszony odaszólt Boriskának.
•— Nézd meg a kenyeret, lelkem, kislányom.
Boriska erre fölkelt. Levette a kemence szájáról a tévőt.
Aztán az dobogott a fülekbe, ahogy a forró kenyerekről, meg
a cipóról leütögette a pernyét. Egyebet nern is lehetett tudomásba venni. Mert akkor felzúgott az udvaron a nóta. És vad
ugatásba kezdtek a kutyák.
— Itt van Ménkü Jóska, — állapították meg ők akkor az
asszonnyal. S az langyosította el egyszerre a szívüket, hogy
milyen szép is a fiatalság szerelmi létesülése. Mert a legény
kiválasztja magának azt a gyengehajadont, akihez az érzelme
belülről, húzza. És esténként, amikor alkonyodra kezd, elballag hozzá. Egy darabig a kazlaknál, meg a tanya végén lesekedik. Mikor aztán elegendő bátorság gyűlik a csizmaszárba,
nagy nótaszóval elindul az ajtó felé.
így érkezett meg Ménkü Jóska, aki aztán vagy egy jóóráig eltársalgott illedelmesen a lánnyal. Aztán tisztességgel
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elköszönt. S ahogy elment, Boriska még a tanya sarkáig ki is
kísérte. Akkor következett el a nagy zsiványság.Mert Ménkü
Jóska a kazlaknál megállt. Szétnézett, mint a betyár. Aztán
visszasurrant, mint a gyík, egész a gádor elé. De úgy, hogy
még a kutyák se vették észre. Ott a hóna alá vágta a cipót,
akit Boriska hűlni tett ki a gádorfára. S azzal már loholt is
neki a kormos világnak. Ő az istálló ajtajából látta mindezeket. Megállapította, hogy itt csúnya zsiványság, kegyetlen lopás történt. Az udvarló, aki olyan mézédesen beszél bent, kint i
ellopta a cipót. Nem is gondolkozott sokat. A harag kékvörösre :
mázolta egy villant ás alatt az arcát. Kapta a nagybotot. S elindult a legény után, hogy tisztességre tanítsa. És most itt áll
a tetthelyen, a Ménkü Jóskáék tanyája előtt.
Kis András leveri a lábáról a havat. Bedobban a konyhába. Onnan kopogtaáts nélkül a szobába. S mikor bent van,
akkorát ordít, hogy a lámpa is meglibben a falon.
— Hijnye, a hétántiját, úgy látom a legjobbkor jöttem!
Mert az asztal mellett Ménkü Jóska ül, meg az anyja. És előttük ott illatozik, ott piroslik a lopott cipó.
Kegyetlen csend ugrik egyszerre a szobába. A három emberi teremtés egymásra mered. Ménkü Jóska felugrik. Felpattan az anyja is, mint a bolha. A cipó felé kapnak, mintha el
akarnák hirtelen dugni. De már késő. Kis András felkapja, a
magasba tartja az aranypiros eledelt.
— Ezt tőlünk loptad, Jóska! — ordítja nekivadulva.
A legény a földre vágja szeme pillantását. Rágja a szája
szélét, mint a marós kutya. Neki akar ugrani az embernek, hogy
agyonvágja. De mozdulni sincs ereje.
— Tán üres a kamrátok, hogy kenyeret lopsz, te utolsó! —
emeli másik kezével magasba a botját Kis András.
A legény akkorát sóhajt, mintha utoljára fújna életében.
Ránéz keservesen az anyjára.
— Én nem loptam, — susogja maga elé.
— De loptál! Saját szememmel láttam, mikor loptad! —
Zsivány vagy! Többéi meg ne lássalak a tanyámban! — hadonász veszettül a nagy bottal Kis András.
A legény úgy elfehéredik erre a szólásra, mint a liszt. Az
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anyja meg elmosolyogja magát. Odalép Kis András elé. A
mellére vág az öklével.
— Én vagyok a zsivány, András! Engem szidj, ne a fiamat! Én vagyok az oka mindennek!
— Nem igaz!
— De igaz! Én mondtam neki, hogy lopjon el egy cipót
tőletek!
— Szép anya az is, aki lopásra biztatja a fiát!
—• Az igazság az, — néz szeretettel a meleg cipóra as
asszony, — hogy tegnap a fiam kijelentette nekem, hogy házasodik. Elveszi a ti Boriskátokat. Én arra azt mondtam, hogy
addig lakodalom nem lesz, amíg a saját szememmel nem látom, milyen kenyeret süt az a lány, aki a menyem lesz. Mert
amelyik lány kenyeret se tud sütni, az a kovászoláson, meg a
dagasztáson jártassá az eszét, ne a legényen. Ezért hozta el a
fiam a cipót, hogy megkóstolhassam a lányod tudományát, —
szavalja az öregsszony ájtatosan ki az igazságot.
Kis András rábámul a legényre. Nézi a cipót, mely kétarasz magas, dombos, aranybarna és könnyű, mint a virágszirom. S lassan kezdi eszméletbe venni, hogy itt voltaképen
házasságról van szó.
— Aztán ízlett-e a lányom kenyere? — mondja nagysokára.
— ízlett. Ügyes lány Boriska, — lép előbbre özvegy
Ménkü Józsefné és odanyujtja az embernek kékeres, agyondolgozott, kérges kezét. Kis András leengedi a botot. Belevág
az asszoiny markába. Kezet nyújt a legénynek is.
— Akkor itthagyom a cipót. Fogyasszák el jó étvággyal,
— mosolyog megértőn maga elé. S megbékélve indul kifelé a
kormosodásba, ahol még mindig hüvelykujjnagyságu pihékbei;
hull csendesen a hó. S arra gondol, hogy Boriska nemsokár?
itt süti a kenyeret a Ménkü Jóskáék tanyájában.
Gyomai György

IDŐJÁRÁS
— Mondja bácsi, maguknál mindig esik az eső? — Dehogy,
kérem! Télen hó esik.
7*
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Aki
Ha az Isten íródeák volna
S éjjel, nappal mozogna a tolla,
Űgy se győzné, 5 se, följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek
szenvedni.
Aki szegény, az a legszegényebb
Fázósságát oda adja, a télnek,
Melegét meg odaadja a nyárnak,
Üres ked.vét a puszta hatrnáak.
Köznapokon ott van a dologba,
Várt szombatját száz gond nyomorítja,
S ha vasárnap kedvét megfordítja,
Akkor máris hétfő szomorílja.
Pedig benne laknak a galambok,
Csillagtcllu éneklő galambok,
De így végül griffmadarak
lesznek,
Hollónépen igaz törvényt
tesznek.
József Attila

TANÁR ÜB A VILLAMOSON
A szórakozott tanár úr a villamoson utazik. Egyik kezével
görcsösen szorongatja a kapaszkodó szíjat, a másik keze pedig
tele van iratokkal. Amikor a kalauz kéri a jegyet, kétségbeesett erőfeszítéseket tesz, hogy az egyik kezét szabaddá tegye
és elővehesse a pénztárcáját. A kalauz megsajnálja és felajánlja,
hogy majd ő fogja addig a holmikat, amíg a pénztárca előkerül.
— Rendben van -— mondja a tanár úr —, nagyon köszönöm, legyen szíves és fogja addig helyettem ezt a szíjat, máris
úgyis majdnem görcsöt kapott a kezem.
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Hasznos gazdasági ismeretek
JANUÁE:
Gyümölcsfáink számtalan ellenségét a tél folyamán is irtanunk kell. A védekezés egy részét a fa nyugalmi időszakában ősztől—tavaszig végezzük. A beteg vesszőket és ágakat
távolítsuk el a fákról, folytassuk a termőfák korona ápolását
ás az elszáradt ágak eltávolítását. A téli permetezés elsősorban
a gombakártevő és rovarkártevők ellenn irányul. A gombakártevőket 2%-os bordói lével permetezzük. Rovarkártevők
ellen mészkénlevet, vagy karbolineumos emulziót használunk.
Háziállataink helyes téli takarmányozása és gondozása
mellett külön figyelmet érdemelnek vemhes állataink. A vemhes állat takarmányszükséglete nagyobb, mint a meddőé. Ezéri
fehérjékben és ásványi sókban gazdagabb takarmányra van
szüksége anélkül, hogy hizlalásba mennénk át. Tartsunk tisztaságot az istállóban, a.z állatnak jó levegőjű helye legyen. A
vemhes állatnak adjunk alkalmat a rendszeres mozgásra, igázhatjuk is, de meg ne erőltessük. A nemigázott jószágot pedig
nap-nap mellett jártassuk meg, vagy kifutóba adjunk neki
alkalmat a mozgásra. A tejelő állatokat elles előtt 6 héttel
apasszuk el, mert különben a következő tejelési időszakban
jóval kevesebb tejet adnak.
FEBRUÁR:
Konyhakertben, zöldségesben ilyenkor készítjük a melegágyakat a palántaneveléshez. Korai zöldségféléket ugyanis melegágy nélkül nem termeszthetünk. E célból 50 cm mély gödröt ásunk 120 cm szélességben, melyet lótrágyával töltünk
meg. Körül vesszük kerettel és ablakot helyezünk rá. A trágya gyorsan bomlásnak indul, amivel a melegágy talajának
sgyenletes meleget biztosítunk. A trágyára tenyérnyi vastagon porhanyó komposztföldet terítünk, mielőtt azonban magot vetnénk bele, átforgatjuk, kiszellőzzük.
Az anyakocák .ebben a hónapban fiadzott malacai a legértékesebbek. A fiadzás előtt gondoskodjunk a koca jó erőállapotáról, hogy szinte félhízásban legyen a jószág, mert csak
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akkor tud erős és életrevaló malacokat felnevelni. A malacok
tápláléka változatos legyen. Három hetes koruk után napjában
négyszer is annyi takarmánykeveréket adjunk nekik, amenynyit jó étvággyal elfogyasztanak. A kevert abraktakarmány
Iliinél többfélékből álljon, hogy az állati szervezet fehérje és
ásványi só szükségletét fedezni tudja. Tíz hetes koruk „előtt ne
válasszuk el. Elválasztás után a malacok legelőn is tartózkodjanak. Csak jól takarmányozott malacból lesz hasznot hajtó
sertés.
MÁRCIUS:
A gyümölcsösben ha bevégeztük a tavaszi fák ültetését,
megkezdhetjük az eszelények pusztítását. Reggelenként pony- I
vára rázzuk le és összeszedve pusztítsuk el őket. A fák tiszti- !
tását, kefélését tovább folytatjuk. Kora tavasszal gyümölcs- j
iáinkat a rügyek ki-fakadása előtt 2%-os bordóilével permé- ;
tezzük. Rügyfakadáskor a télihez hasonlóan 1%-osan permetezünk.
Március a baromfikeltetés ideje. A tenyésztojásokat vagy
megbízható tenyészetből szerezzük be, vagy magunk gyűjtjük
össze. A tenyésztojások gyűjtése és kezelése gondosan történjék. Két hétnél idősebb tojást ne ültessünk el. A tojásokat
egyenletesen hűvös, párás helyen tartsuk és naponta óvatosan
forgassuk meg. A héj tisztaságára vigyázunk. A kotlókat minden nap etessük meg, és homokfürdőről gondoskodjunk. Az
ólakat gyakran szellőztessük és meszeljük. Minden nap söpörjük ki.és a trágyát a deszkákról távolítsuk el. A csapófészkekben mindig tiszta szalma legyen.
ÁPRILIS:
Konyhakertben és zöldségesben a koraiféleségek palántáit
végleges helyükre ültetjük. Kiültetéshez ne a legnagyobb palántákat vegyük, hanem azokat, amelyeknek egészséges, hamvaszöld színe, dús gyökérzete van, de csak közepes nagyságú.
Ha óriás palántákat ültetünk ki, —• ahol sokkal mostohább körülmények közé kerülnek, — a fejlődésben megakadnak, mert
szakadozott gyökerük nem tud elegendő táplálékot szállítani.
A palánta fonnyadni kezd, legtöbbször meg sem ered.
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A kukorica és a cirok veszedelmes kártevője a kukoricamoly. Ennek hernyója befúrja magát a szár belsejébe. Felülről a tő felé haladva a szár és a csutka belsejét kirágja s ezzel
a növény fejlődését korlátozza és a termést rontja. Használjuk
fel tehát a kukoricacsutkát és a szárat is, hogy a kukoricamoly
szaporodását meggátoljuk.
MÁJUS:
Ha a gyümölcsfákon és bokrokon különböző színű levéltetvek jelennek meg, mindenkor szappanos nyers nikotinoldattal permetezünk, amelyet 10 naponként megismételünk,
míg élő mozgó tetveket találunk. A gyümölcsfák és bokrok
zöld részeit rágó bogárkártevők ellen arzéntartalmu szerrel
permetezünk. Kivéve a kajszin, őszibarack és mandulaféléket,
melyeket arzénes szerrel permetezni sohasem szabad. Az almamoly az alma, körte és dió férgesedését okozza. A kikelt
hernyók a gyümölcs belsejébe furakodnak és ott élősködnek.
A megrágott gyümölcsök csakhamar le is hullanak. A hernyók
a törzs kéregrepedéseiben bábozódnak be. Arzénes mészkénlével permetezünk közvetlen az elvirágzás ut'án. Nyár folyamán
molyfogó öveket készítünk, melyeket a fa derekára kötünk és
hetenként a bábokkal együtt leszedve elégetünk.
JÜNIUS:
Az aratás idejének helyes megválasztásán múlik a búza
minősége, sőt. mennyisége is. Általános hiba, hogy a búzát holtérésben tartjuk. Pedig tudnunk kell, hogy mikor a szem a
.viaszérés állapotába jutott, a további beérés a növénytől teljesen függetlenül történik. Más szóval a szem tovább táplálékot
a növénytől nem kap. Tapasztalat szerint az érés kedvezőbben
folyik le a keresztben, mint a növényben. De ha a búza holtérését bevárjuk, az időjárás viszontagságainak is kitesszük,
többször megázhat és a pergessél is veszteség jár.
Meleg idő beáltáva! fokozott gondunk legyen az állatok
itatására. Naponta lássuk el őket friss ivóvízzel és az iíatókat
tartsuk tisztán. Az állati szerveztnek igen nagy a vízszükséglete. Nyáron és legelőn töbször itassunk, rendesen minden etetés előtt vagy után. Legjobb a frissen felhúzott vizet itatni. Az
igásállatokat munkaközben is itassuk meg.
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JÚLIUS:
A nyári forróság miatt a legelők nagyrésze igen silány
állapotban van. A legelőn tartott állatok alig jutnak elegendő
mennyiségű táplálékhoz. Ajánlatos tehát az álatokat a nap egy
részén istállóban tartani. A levegőre különben is csak annyi állat
hajtható ki, amennyit az elbír. Ha túlterheljük, a legelő is tönkre
megy. igen nagy hiba az utólegeltetés. A legelőnek télen pihenésre van szüksége. A marhalegelőnek használt területet, télen át ne legeltessük juhokkal, és ne túrassuk össze a sertésekkel.
AUGUSZTUS:
A gyümölcsösben a gondosan kezelt és permetezett gyümölcsfákon a téli gyümölcsök nagy súlya az ágakat könnyen
letörheti. Ezért idejében feltámasztjuk és felkötözzük a gyümölcsfa ágait. Igen alkalmasak erre a célra az ágas-villás karók,
de szükség esetén a fenyőléc is megfelel, ha végére keresztbe
tartó lécdarabot szegezünk.
SZEPTEMBER:
. Elérkezett a téli gyümölcsszedés ideje. Vigyázzunk, hogy
a gyümölcsök meg ne sérüljenek, mert a sérültek télire nem
tarthatók el, megromianak. Szedéshez csak bélelt kosarakat
használjunk és a gyümölcsöt kézzel rakjuk egyik helyről a másikra. Szedés előtt ajánlatos a téli alma és körteféléket 2°/o-os
bordói lével megpermetezni, hogy eltarthatóbbak legyenek.
A szőlőben előkészülünk a szüretre. Régi borászok szerint
a szeptember érlel, október mézei. Ahol korai fajták vannak,
ott. a szüretet már szeptember végén megkezdhetjük. Az előkészületek a szükséges eszközök; hordók, kádak és helyiségek
rendbehozotoláből áll. Általában minden tekintetben tartsunk
rendet és tisztaságot. A helyiségeket is kénezzük és meszeljük
ki, hogy a penészgombák elpusztuljanak.
OKTŐBER:
Konyhakertben és zöldségesben a sárgarépa és petrezselyem szedése következik. Ne hagyjuk későbbre a szedést, mert
könnyen károsodás ér bennünket, ha a fagyok betalálnak állni.
Minthogy a zöldségfélék a tél folyamán értékesíthetők legjob-
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ban, a felszedett zöldséget megszárítjuk, átválogatjuk és aztán
pincébe, vagy prizmába teleltetjük át. A prizmát erős fagy
esetén szalmával és földdel betakarjuk.
Ne feledkezzünk meg az állati kártevők pusztításainak
megakadályozásáról sem. A rágcsálók és madarak komoly kárt,
okozhatnak. A nyúlrágás ellen már ősz folyamán védekezzünk,
mert a lerágott kéreg miatt a fa nem kap táplálékot és elpusztul. A fiatal gyümölcsfák kérgét szúrós rőzsével, náddal, de
legjobb, ha dróthálóhengerrel vesszük körül. Szalmát, kukoricaszárat ilyen célra ne használjunk, mert azokban jó szállást talál a mezei egér és nyúl helyett maga rágcsálja meg a
fa törzsét.
NOVEMBER:
Gyümölcsösbeai lombhullás után 5°/o-os tiszta mésztejjei
permetezzünk, hogy fagykár ellen a fiatal fák törzsét és vastagabb ágait megvédjük. A nagy hőingadozás miatt a fa napos
oldala kitágul, majd összehúzódik, így a fa sejtjei elroncsolódjak. Eákos sebek keletkeznek. Lombrágó hernyók elleni védekezést folytatjuk. A fán maradt száraz leveleket leszedjük, a
gyümölcsmumiákat és hernyófészkeket összeszedjük és elégetjük. A gyümölcsfák alját egy ásónyom mélységében íelássuk,
úgyhogy a lehulott levélzet a föld alá kerüljön.
Az állatok lassan beszorulnak az istállóba, áttérünk a télitakarmányozásra. Az istállózott állatok ápolására több gondol
kell fordítani. Az istálló legyen elég tágas, levegős és világos.
Az almozás nem fényűzés. A fejőstehén tisztántartása a gazda
érdeke.
@
DECEMBER:
A téli alma és körte épen való eltartása sokszor okoz gondot a termelőnek, ha nincs elraktározó kamrája. Eltartható a
gyümölcs pincében, kamrában, sőt egyes fajták letakarva padláson is. A gyümölcsöt hűvös, de fagymentes helyiségben tartsuk állandó hőmérséklet mellett. Nedves helyiségben elrothad,
száraz levegőben megfonnyad. Csak a teljes ép gyümölcsöt tegyük el és időnként válogassuk át.
Hideg téli napokon gondoljunk kertünk és gyümölcsösünk
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leghasznosabb állataira: madarakra is. Rovarkártevőink millióit ők pusztítják el. Nagyrészük a gyommagvak elfogysztásával hajt hasznot. De igazi munkájukat a rovarság pusztításával tetőzik be. Az átalakulás bármilyen formájában lévő rovart felkutatják és elpusztítják. Saját érdekünk ellen cselekszünk tehát, ha hasznos madaraink téli etetését elmulasztjuk.
Szoktassuk gyümölcsösünkbe őket, ahol téli éjjeli-szállásukról
meghúzódásra alkalmas helyekkel, íészekodu kirakásával gondoskodjunk. Etetésükre olajos magvakat adjunk.
Dobos Dezső

A HASONLAT
A leányiskolában a tanárnő azt magyarázza, mi az a „büszke rózsa" és a „szerény ibolya".
— Hát képzeljétek ei, hogy az utcán megy egy pompásan
•öltözött, feltűnően szép asszony, felemelt fejjel, rátartóan, mert
maga is jól tudja, hogy megcsodálják szépségét. Mögötte pedig
egy vékony, alacsony teremtés lehorgasztott fejjel. . .
— Igen, tudom tanárnő kérem — jelentkezik az egyik.kislány —, az a férje!
ÁLLATKERTI ENYELGÉS
— Péter gyere, nézzük a medvét, olyan aranyosak a kis
bocsok!
— Nem, én inkább a majmokat nézem!
—• Ütálatos vagy, te is mindig csak*magadra gondolsz.
A L K U

'

.

'

Ferike mamája ikrekkel lepte meg férjét.
Ez figyelmezteti Ferikét:
— Fiam, ma itthon, maradsz. Holnap majd megmondod a
tanítóbácsinak, hogy két testvérkét kaptál.
Ferike elgondolkozik.
— Nem lehetne-e — kérdi — holnap csak egyik babát bejelenteni? A másikért majd a jövőhéten maradnék idehaza.
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Gyümölcs és főzelék eltevése
Üres kamrának bolond a gazdasszonya, tartja a magyar
köz-mondás. Erről a közelmúltban jómagunk is meggyőződhettünk, amidőn gondterhelten variáltuk a babot, borsót gazdaszszonyi agyafúrtsággal levesnek, főzeléknek, pürének, salátának, stb.-nek. Azóta fokozottabb gonddal készülünk a télre.
Kora tavasztól késő őszig megtolt a jó háziasszony minden
üveget, szűkét, zacskót, hogy a tél folyamán mosolyogva vehesse elő a változatos konyha titkait.
Az eltevés három, módját alkalmazzuk: befőzés, aszalás és
nyers eltevés. A befőzéshez mindenkor előkészület szükséges.
Kerüljük a munkaidő és tüzelőanyag pocsékolását. A kenyérkereső asszony már másként intézi ezt a műveletet, mint a régi
jó háziasszony. Az előkészülethez tartozik az eltevésre szánt
edények tisztítása. Ezeket lúgos, langyos vízbe áztatjuk, üvegmosóval jól kimossuk, az olajos üveget homokkal is alaposan
áttisztítjuk, utána ecetes vízzel, majd bő, tiszta vízzel kiöblögetjük és nyílással lefelé fordítva kosárba tesszük, hogy a víz
lecsurogjon az edény faláról.
A befőzéshez külön csak e célra használt hibátlan lábast
vagy fazekat tartunk, mert csak így biztosíthatjuk az eltevés
tartósságát.
Eltevéshez hibátlan, érett, de nem túlérett gyümölcsöt
használunk. A gyümölcs befőzése történhet cukorral, vagy
cukor nélkül, befőttnek, vagy lekvárnak. A befőttet előfőzéssel forró sziruppal, vagy cukor nélkül vízbe tesszük el, mégpedig a körtét, birsalmát, cseresznyét, meggyet, ribizlit, somot, egrest, ringlót, szilvát forró szirupba tesszük, egyszerre
mindig csak annyit, hogy a gyümölcs gyorsan átmelegedjék, de
túl ne lágyuljon, a cseresznye és meggyre külön gond fordítandó, hogy a haja meg ne repedjen és az így átmelegített
gyümölcsöt szűrőkanállal a vaslapra, vagy tűzhely szélére állított, avagy melegvízzel telt edénybe a melegített üvegbe rakjuk.
Három-négy üveg megtöltése után a forró szirupból töltünk a
gyümölcsre, tartósító szerrel ellátjuk, azonnal lekötjük celofán, vagy hólyagpapírral és párna, pokrócok közé rakjuk. Ezt
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a műveletet addig folytatjuk, míg a gyümölcsünk és szörpünk
elfogy. A barack, szilva színét megőrzi, ha tisztításkor meszes
vízbe, a körtét, birsalmát ecetes vízbe tesszük, utána bő vízben
megöblítjük.
Ha cukor nélkül tesszük el a gyümölcsöt, úgy az előfőzés
mindenkor szaliciles vízben történik és úgy töltjük rá a forró
vizet a gyümölcsre. Igen ízletes az ecetes vízben eltett gyümölc;
is. Különösen kitűnő a szilva, ringló, de más gyümölcsöt is tehetünk el ecetes vízbe. Snnél az eljárásnál az eiőfőzést gyengt
ecetes vízzel végezzük és a gyümölcsöt bőszájú, nagy üvegb*
tehetjük, mert ez felbontás után sem romlik meg. Ha a gyümölcsöt előfőztük, a szükséges mennyiségű ecetes levet tetszés szerint édesítjük fahaj, szekfüszeggel fűszerezzük és forrón a gyümölcsre öntve, tartósítószerrél ellátva, lekötjük é;:
szárazgőzbe tesszük.
A cukorba eltett gyümlöesnél (jarn) a tiszta gyümölcsöt,
az eltevési lábosba soronként cukorral meghintjük és 24 órára
hideg helyre tesszük. Másnap csendesen felforraljuk. Következő nap a gyümölcsöt szűrőkanállal kiszedjük, a cukrosleveí.
ismét csendesen felforraljuk, majd a forró szörpbe csúsztatjuk
a gyümölcsöt és azzal egyszer-kétszer hagyjuk felforrni. Három-négy nap megismételjük ezen eljárást, végül'forrón üvegbe
rakjuk, tartósítószerrel ellátjuk, bekötjük, szárazgőzbe helyezzük.
Eltehetjük a gyümölcsöt rumba is. A gyümölcsöt az üvegbe
rakjuk, soronként cukrot hintünk rá, majd tartósítószeres rumot ráöntve, bekötjük és lehet a napra is kitenni, de hűv&s
helyre téve a rum. lassan átjárja a gyümölcsöt és igen ízletes
befőttet nyerünk.
Lekvár főzéshez szép érett gyümölcsöt használunk. Ha
cukorral tesszük el, előbb cukor nélkül főzzük azt addig, amíg
a levét elfőtte, csak azután adjuk hozzá a cukrot, amivel-15—
20 percig forraljuk, majd üvegbe öntve, lekötve szárazgőzba
kerül. A cukor nélküli lekvárt jó sűrűre főzzük és mielőtt levennénk, adjuk hozzá a tartósítószert, azzal egyszer felforralva,
eljárás ugyanaz, mint az előbbinél.
A mártások, rétesek céljára eltett meggyet, csersznyét ki-
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magvalva rakjuk üvegbe, tartósítószerrel ellátva, rendesen
kigőzöljük.
Befőzést vagy korán reggel, vagy délután végezzük, tiszta
helyiségben, tiszta asztalon. A leggondosabban eltett gyümölcs
is elromlik, ha kenyérmorzsa, vagy idegen anyag kerül hozzá.
Télire főzelékre is szükségünk van. Gondoskodunk sóskáról, zöldbab, tök, káposzta, paprikáról is. A sóskát kevés zsírban pároljuk, majd forrón üvegbe téve szárazgőzbe helyezzük.
A zöldbabot forróvízben megpuhítjuk, forrón üvegbe rakjuk,
forró, gyengeecetes sósvízzel feltöltjük, kevés tartósítószert
adva hozzá, lekötjük, szárazgőzbe kerül. — A tököt meggyaluljuk, besózzuk, majd jól kicsavarva forró, gyengeecetes vízben előfőzzük, mint a gyümölcsöt, majd szűrőkanállal üvegbe
rakva addig ismételjük ezen eljárást, míg az üveg megtelik s
a forró ecetes levet ráöntve, kaprot és tartósítószert: hozzáadva,
bekötve pokróc közé tesszük.
Az uborka eltevésénél az uborkát a szokásos fűszernövényekkel üvegbe helyezzük. Fűszernövények: kapor, csombor,
torma, zeller-, babér-, meggyfalevél, szőlőinda és bors. Az így
eltett uborkára forró, gyengeecetes sós vizet öntünk, kis cukrot is teszünk hozzá, lekötjük, szárazgőzbe tesszük.
Ha gyenge az ecetes víz, úgy az felforr, de annál ízletesebb, gyenge savanyú uborkát nyerünk. Az ecetes dolgok
eltevésénél mustármag a tartósítószer. Paradicsom eltevésének gyors módja a következő: A paradicsomot a szokásos módon felfőzzük, átpaszírozzuk, így újból felfőzve forrón üvegbe
rakjuk, tartósítószerrel ellátjuk, lekötjük és szárazgőzbe helyezzük. Paradicsom eltevésénél gondoskodunk lecsóról is. A
karikára vágott paprikát a forró paradicsomlébe felforraljuk,
üvegbe rakjuk, lekötjük és szárazgőzbe tesszük.
Látjuk a gyors eltevés titka a legtöbb gyümölcs és főzeléknél is az előfőzés, majd forrón üvegbe rakva, forró levet
öntünk rá és azonnal lekötve szárazgőzbe, azaz párna és pokrócok közé tesszük, ahol 24 órán át gőzölődik.
Gyümölcsöt és főzeléket aszalva is tehetünk el. Cseresznyét, meggyet vagy egészben, vagy kimagvalva, az almát,
körtét, barackot felszeletelve aszaljuk. Az aszalás sikere, hogy
a gyümölcsöt ne mossuk meg, hanem lehetőleg leszedés után

110
aszalórostára, vagy vesszőből font aszalókra rakva aszaljuk
meg. Ez történhet a tűzhely sütőjében, a tűzhely felett, kenyérsütés után, vagy gyengén hevített kemencében, vagy a napon.
Jó, ha az aszalást a napon kezdjük s ha kissé összezsugorodott,
folytatjuk azt a sütő, vagy a kemencében. A szépen megaszalí
gyümölcsöt szellős zacskóba tároljuk.
Zöldbab aszalásnál a bab előfőzést igényel. A gombát, zöldségfélét (sárgarépa, petrezselyem, zeller) nyersen felszeletelve
aszaljuk az előbb ismertetett módon.
Kaprot, petrezselyem-, zellerzöldjét, tárkonyt vékonyra
felszeletelt levesbe való zöldséget is sóréteg közé rakva, jól
lenyomkodva, bekötve tartósítjuk minden gőzölés nélkül.
Nyersen kerül a körte, alma, birsalma polcokra rakva. A
kápos/ta sokáig eláll, ha újságpapírba csomagoljuk. A tököt
lemeszeljük, vagy amint az indáról levágjuk a szár levágott
felületét pecsétviasszal lepecsételjük, hogy az elpárolgást megszüntessük. Hagymát, fokhagymát ládákba, vagy koszorúba
kötve felfüggesztve teszünk el. Száraz, friss homokba tesszük
el a zöldséget, tormát, retket, káposztaféléket gyökerestől. A
burgonya ládába kerül, hideg időben gondosan letakarva, hogy
meg ne faggyon.
Cséplés után kerül a sor a tésztafélékre is. Az alföldi aszszony a tésztafélék készítésében otthonos.
Ha az eltevést egész nyáron szép sorjában folytatjuk, őszszel gyönyörködhetünk a telt kamránkban és télen nem kell
naponként piacra járnunk, mert meg van a mód, hogy családunknak változatos étrendet biztosítsunk.
Soós Józsefné

JÁSZ-KUN MONDÁSOK A sok huncut ember átköltözött Túlatiszára, de néhány
még itt is maradt.
A parádés ló mindig több abrakot kap, mint az igás.
Akkor jó a kishalacska, mikor nincsen nagyobbacska.
Az első szem cseresznye a madáré, a második a kapásé, a
negyedik (sic) a gazdáé.

ill

Hasznos tanácsok
Minden ember szereti a tisztaságot lakásában, ruházatában egyaránt. Mivel mindkettőben élünk, vagyis használjuk,
elkerülhetetlen, hogy el ne piszkolódjék. Sok bosszúságot okoznak az itt is, ott is időnként feltűnő pecsétek, foltok. Különösen kellemetlen érzést kelt bennünk, ha ruhánk lesz foltos,
vagy pecsétet kap. Egy ruha életét kétszeresre növelhetjük, ha
a foltokat, piszkot idejében és szakszerűen kitisztítjuk belőle.
A zsírfolt kitisztítása aránylag egyszerű. A folt alá tiszta
ruhagöngyöleget fogunk, hogy a feloldott zsír oda beszívódhasson. Ha ezt elmulasztjuk, akkor a zsír csak elkenődik az
anyag többi részére és még nagyobb folt marad a ruhán-, mint
eredetileg volt. Ezután tiszta fehér ruhát, — vigyázva, hogy
a nyilt vasaló parazsa lángra ne lobantsa, — úgynevezett foltbenzinbe, vagyis tiszta benzinbe mártunk és nemcsak a foltot, hanem annak környékét is dörzsölgetjük. Lehetőleg ne
össze-vissza, hanem a szál irányában, keresztbe és hosszába.
Ha .zsír fröccsen a ruhánkra, úgy is segíthetünk, ha a bezsírozott helyet azonnal besózzuk átszitált sóval. A só rögtön magába szívja a zsírt.
Ne vegyük elő minden pecsétnek a benzines üveget, mert
a benzin csak a zsírt oldja ki, vagy azokat a foltokat, amelyek
egyszerűbb és olcsóbb eljárással is kitisztíthatok. Ilyen anyag
pl. a szalmiákszesz. 'Langyos, vagy állott vízbe öntünk belőle
és tiszta kefét belemártogatva és azt kirázogatva, kikeféljük a
ruhaneműt. Ahol nagyobb vagy ismeretlen eredetű pecsét van,
ott vizesebb kefével erősebben keféljük. Szinte újjászületik az
így áttisztított ruhának a színe. Ha festett ruhát akarunk szalmiákszeszes vízzel átkefélni, akkor gyengébb oldatot készítünk belőle.
Tintapecsét ellen jó, ha van a háznál nyers tej, mert abba
beáztatva, kioldódik a tinta. Citromot vagy ha az idény engedi, nyers paradicsom levét is használhatjuk. A folt nagysága
szerint tányérba, vagy tálacskába öntjük a tejet, citrom vagy
paradicsom levét és ezt párszor kicserélve ázni hagyjuk benne
a ruhát. Esetleg borkősavat oldjunk fel vízben, kenjük rá a

112
foltra és ugyanígy járjunk el vele, mint a penészfolt kivevésénél. Ha töltőtolltinta kerül a ruhára, azt frissen kimashatjuk
bő, langyos vízben.
Ha gyümölcs vagy lekvár hagy foltot a ruhán és egészen
friss a folt, akkor meleg, szappanos vízzel kimoshatjuk, ha
pedig erre nem volna mód, másnap is kivehető. Vizesítsük meg
a foltot és kint az udvaron, vagy máshol szabad levegőn tartsuk meggyujtott kénlap fölé. Pillanatok alatt eltűnik a folt és
szép fehér Ifcsz újra.
Melegben könnyen megizzadhatunk s ez csúnya és gusztustalan foltot hagy maga után. Ezen úgy segíthetünk, hogy
langyos ecetsavas vízzel kimossuk és utána jól kiöblítjük a
ruhát.
A penész a legmakacsabb foltot ejti a fehérneműn és sajnos, igen nehezen vehető ki belőle. Tisztítóüzemek nem vállalják a folt eltüntetését, házilag megpróbálhatjuk a következő eljárással:
A festékereskedésben vagy patikában kapható borkősavat
összetörünk annyira, hogy szinte por legyen belőle. Ezután
annyi vizet teszünk hozzá, hogy pépes masszát kapjunk belőle. Ezt rákenjük a foltra és forró vízgőz fölé tartjuk kevés
ideig. Utána közepes erősségű, klóros vízben kiöblítjük, majd
többször kitisztáljuk.
Egyszerűbb és kevésbbé veszélyes eljárás a vászon szempontjából az, ha a fehérneműt benedvesítjük és vizesen kiteszszük a tűző nyári napra, nem kötélre, hanem a fűre terítve. Ha
ezt többször megismételjük, pár nap múlva a folt elhalványodik, sőt, ha nem régi a folt, egészen eltűnik.
Igen könnyen kaphatnak nyári ruháink olaj festék-foltot
is. Háziszerrel nem tudjuk kitisztítani, de eltüntethetjük a ruhából, ha pár percre ammónia és terpentinolaj keverékét kenjük rá, utána meleg szappanos vízben áztatjuk és kimossuk. A
terpentinnel óvatosan bánjunk, mert igen gyúlékony anyag és
szerencsétlenséget okozhat! Ha pl. az olajfesték, vagy a lakkfoltot tiszta terpentinben akarjuk kiáztatni, úgy kell felmelegíteni, hogy az üveget melegvízbe tartjuk a kellő felmelegedésig.
A kávéfolt, ha friss, vászonneműbői egyszerű mosás útján
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kivehető. Igaz, hogy ha szövetruhára loccsan, már sokkal nagyobb a baj, mert azt vegytisztito is nehezen, néha pedig sehogyan sem tudja eltüntetni. Tehát ha babkávéval teli csésze
van kezünkben és világos szövetruha rajtunk, nagyon óvatosak legyünk, nehogy kiloccsanjon' egy kevés is, mert igen drága lenne az a csésze fekete, ha tönkre menne a ruhánk.
Ha a vörös bor kidől a fehér abroszra, a legtöbb vendég
nyúl a sótartó után, hogy sózza be a foltot. Ilyen esetben gondunk legyen arra, hogy az asztal lapját is megvédj ük, tehát
tegyünk a nedves folt alá összegyűrt papírszalvétát, vagy va
lami ruhadarabot. De legjobb megoldás a terítő és asztal szempontjából az, ha azonnal levesszük és ha van, citromlébe áztatjuk. Hagyjuk így pár óráig és utána mossuk ki, lehetőleg
még az nap. Ha nem jönne ki, akkor kéngőz fölé tartsuk, az
feltétlenül eltünteti a pecsétet.
Legegyszerűbb a gyertyapecsétet kivenni, ha az bármilyen
textilanyagra cseppen. Itatós- vagy újságpapírt teszünk rá és
meleg vasalóval rávasalunk. Ezt többször megismételjük és
pár perc múlva már nem is látszik a folt. A szövetruhát utána
nedves ruhával átvasaljuk, átgőzöljük, hogy az esetleges fényezést eltüntessük.
A pecsétviasz foltját úgy kell eltüntetni, hogy a ruhaanyagról letördeljük, de ne vakarjuk és utána benzines rongydarabbal átdörzsöljük.
' Ha bármilyen folt kezelése után azt vennénk észre, hogy
ruháink színükből veszítettek, úgy azokat langyos ecetes vagy
citromos vízben kiöblítjük. Legtöbb esetben visszanyeri eredeti
színét az anyag.
A klórmész igen hatásos, de nagyon erős tisztítószer.
Használatánál legyünk nagyon óvatosak, mert könnyen szétmarja a rostokat, s pár mosás után lyukas lesz a vászon, s így
akaratlanul is nagy kárt okozunk. Kössük be a klórt kis vászondarabba és így oldjuk fel a vízben. Ezzel a módszerrel
elkerüljük azt, hogy apróbb-nagyobb szemcsék maradjanak
feloldatlanul, ami — ha ruhára kerül — menthetetlenül folytonossági hiányt okozna féltve őrzött lepedőkön. Soha ne készítsünk erős klóros vizet, mert az még gyenge oldatban is
igen hatásos tisztítószer.
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Hasonlóképpen járjunk el a heresó használatánál is. A
rozsdafoltot szokták házilag heresóoldattal kitisztítani. Ennél
sokkal veszélytelenebb, ha a foltot, citromsav, vagy ecetsavoldattal átitatjuk, majd utána néhány perc múlva melegvízzel
alaposan kimossuk.
A sár a leggyakoribb, szerencsére a legegyszerűbb tisztítható foltot hagyja a ruhaneműn. Ne nyúljunk hozzá addig,
amíg teljesen meg nem száradt és csak ekkor keféljük ki jól.
De nemcsak a sarat, hanem semmi foltot ne dörzsöljünk, ne
vakargassuk, mert megsérthetjük az anyag szálait és még csú
nyább, helyrehozhatatlanabb lesz a féltve őrzött ruha, mint
volt a kezelés előtt.
Ha fűre ülünk meggondolatlanul világos ruhában, el lehetünk készülve előre, hogy a legnagyobb vigyázat mellett is
„beetörődik". Azért ne rontsuk a kirándulás örömeit, mert
aránylag könnyen tisztítható. Áztassuk be alkoholba a foltot,
utána mossuk jól ki szappanos vízzel, majd öblítsük át.
Ne vasaljunk soha olyan ruhát, ami foltos, de legalább
kikefélve nincs, mert a port belevasaljuk az anyag szálai közé.,
elveszti eredeti színét, piszkosszürke lesz. Leggyakrabban naponta a férfikalapot kell kefélni, nehogy az utcai por és a haj
zsírossága olyan réteget képezzen a kalapon, mit csak a tisz tító tud helyrehozni.
Az esős idő, a sár legjobban cipőnket teszi tönkre, különösen, ha a rárakódott sárréteget a cipőn hagyjuk megszáradni. A pasztából ne kenjünk túl sokat a cipőre és ne egy
irányban felületesen, hanem kis körökbe, alaposan beledolgozva a bőrbe. Igen szép lakkos fényt kap a cipő, ha közbeközbe a ruhát gyenge ecetes vízbe mártogatjuk. A fényesítést
tiszta puha ruhával végezzük.
Pálos Irén
AMI TÖBB A SOKNÁL
—
—
—
—

Holnapra meghívom ebédre Kovács úr.
Jaj, nem lehetne holnapután?
Miért, holnapra ki hívta meg?
A kedves neje volt olyan kedves hozzám.
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Sági Vilma kiment a kiskertbe,
Lefeküdt a diófa tövibe.
Egyet-kettőt kurjantottam néki,
Kellj fel Vilma, mert meglát valaki!
Sági Vilma nemvette tréfára,
Beszaladt a Becsali csárdába,
Rendőrkáplár elkiáltja magát:
No legények fogjátok meg Vilmát!
Sági^Vilmát hat rendőr vallatja,
Szeretője ablaknál hallgatja.
Valdd meg Vilma, valdd meg bűneidet!
Hová tetted négy szép gyermekedet.
Kettőt tettem
Egyet tettem
Negyediknek
Jaj Istenem!

diófa tövébe,
Tisza fenekére.
is gyilkosa lettem,
Hogyan is tehettem!

LELKESEDÉS
A színházban elég unalmas darabot adnak.
Kérdezi egyik szomszéd a másiktól:
— Miért tapsol olyan nagyon?
— Hát magának nem fázik a keze?
ESTÉLYI RUHA
— Milyen ruha volt Klárikán a hangversenyen?
— Nem láttam belőle semmi mást, csak a csupasz hátát,
mert közvetlenül előttem ült a széken.
8*

Festőművész a tanyán
Forró augusztusi nap. Reggel nyolc óra, de már a tanya
nádháta izzad a fullasztó melegben. A citromsárga kazlak aléltan pihegrüek és csodálkozva nézik azt a selyempizsamás fiatal
hölgyet, ki félve kiált a tanya felé:
— Bácsi kérem, lehet kapni tejet?
— Lehet, — mondja a kertben szöszrnételo ezüsthaju gazda. — Menn;/i tetszik?
Az ezüsthaju ember kijön a kertből. Nagy karimáj u szalmakaiapja alól csodálkozva vizsgálja a vevőt és arra gondol,
honnan a csodából pottyant ide egy fürdőcipős, pizsmás hölgy?
A város kétórányira van. A tanya a puszta legszélén hever.
Kint a iuhs.zélen. Hogy kerülnek ide kirándiMók?
— Édes! — kiáltja a ház felé. — Édes! Édes! . . .
öregasszony jön ki a ház száján. Megy a kúthoz. Madzagon felhúz két köcsögöt. Átadja a vevőnek. Es nagyokat fal
belőle a szemével.
— Tessék, aranyom. Éppen három liter.
A vevő a zsebéhe:' kap. Elkornorodik. Arca pipacspiros
lesz. A jóságosán mosolygó gazdához fordul.
— Bácsi kérem, most veszem észre, nem hoztam magammal pénzt. Ttssék megengedni, hogy ez a néni velem jöjjön.
Legalább visszahozza a köcsögöket meg a tej árát, is, — mondja
könyörögve.
A gazda beleegyezőleg int. A pizsamás hölgy mosolyogva
köszön. Indul az ezüstporos útra. Utána szájíátva ballag az
öregasszony. Arca ráncain a nagy elhatározás, hogy pénz nélkül nem adja ki kezéből a tejet.
Az ezüsthaju gazda elgondolkozva néz utánuk. Hogy kerül
ez a lány a pusztaságba, ahol még a madár sem jár? Talán
csónakkal jött le a városból idáig a Tiszán?
Az öregasszony nemsokára meghozta a választ. A forróságtól és a sietségtől elfulladva kiabálta már messziről:
— Pestiek vannak a Tiszánál. Két asszony, meg négy emLer. Muzsikaszóra fürdenek. Az elébb reggeliztek. Mindegyik
ivott félliter tejet. Mikor megitták, az a nagysága, aki itt volt,
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mindegyiknek kiméjrt kétdecis bögre mézet. Azt is benyalták,
ztán kaptak fejenkint két kemény tojást. Most isszák a bort.
a motorban van egy kis hordó bor is! Merthogy motorral jöttek ám ide!
— Ez aztán reggeli, — nevetett a gazda. — Ügy látszik
finom társaság. Nem hallotta kifélák? Édes?
Az öregasszony a verejtékét törőlgetve hadonászott.
— Az egyiket úgy csúfolták, hogy doktor úr. A másika',
méregkeverő. A harmadikat piktornak tisztelték. A rendéi-;
nevét egynek sem hallottam. Ahol a! Már dalolnak is!
A füzes felől ropogós induló hallatszott. A piktor szóra a
gazda nagj'ot kacagott.
— Azért jöttek Pestről ilyen messzire, liogy még embereket ae lássanak, — magyarázta meg az öregasszony és sieteU
be a házba.
A gramofon harsogva dalolt. A hűvösre bujt pusztai madarak csodálkozva hallgatták. Aztán nemsokára csend lett. Az
Az égből tovább ömlött le az aranytűz. Ájultán lihegtek a fehérbőrű nyárfák és a bánatos füzek. A tanya fala fehéren, iz •
zott. S kint a pusztán az ég falára furcsa képeket karistolt D,
délibáb.
A kiránduló óhajtása teljesült. Egész íiap nem láttak egy
élő lelket. Azt csinálhattak, amit akartak. Idegen szemek nem
zavarták őket. A tanya öreg lakói feléjük se néztek.
Lassan eltelt, a nap. A füzes mélyén kidörzsölte szeméből.
az álmot az alkony s lassan elindult a tanya felé. Nyurga fiatalember volt az útitársa.
— Kaphatok kérem frisstejet?
— Amennyi csak kell, — indult az öregasszony a kamrába.
Másnap reggel nagyhaju, köpcös fiatal úr állított be. Ötven
tojást kért, meg zsírt, szalonnát. Mert elfogyott a hazai és rántottat szeretnének sütni. Mikor minden a kezében volt, akkor
vallotta be, hogy a kenyerük is elfogyott.
A gazda adatott nakik mindent.
Mikor a nagyhaju fiatal úr megrakodva el akart vonulni,
az öregasszony rákacsintott a gazdára s komolyra fordította a
szót.

— Hát a fizetéssel mi lesz, kedves piktor úr?
— Nézze apuskám, meg nézze mamus&ám, — düllesztette
ki a mellét a vásárló. — Az apróm bent van a bankban. Csák
ezres van nálam. Tudnak belőle visszaadni, vagy inkább felírjuk ezt a kis tartozást. Ne féljenek tőlünk. Jövő szombaton
újra lejövünk. Rendezünk mindent, — kotorászott önérzetesen
a zsebében.
— Jól van, majd felírjuk, — mosolygott a gazda. — Ha
szükség van valamire, csak jöjjenek. Ami van a tanyában,
mindenből szívesen adok! Ne koplaljanak!
Ezzel bocsátotta útjára.
Több se kellett a pestieknek. Ettől kezdve minden, szombaton meg vasárnap olyan volt a tanya, mint a vegyeskereskedés. Ami megvehető volt, a kirándulók mindent megvettek.
A festő, a doktor, a patikussegéd külön számlát nyitottak az
öregasszonynál. A festő kilónként vette a vajat. A doktor úr
kiválogatta a legomlósabb kenyereket, legfinomabb csirkéket.
A patikus rovásán százával állt a tojás. A hölgyek számláján
a méz. Hanem a fizetést nem emlegette senki a vásárlók közül.
Ha az öregasszony néha célzást tett rá, a festő letorkolta.
•— Nézze, anyuskám. Ötven pengőnél alig több az adósságunk. S attól van maga úgy megijedve? Folyószámlám van
nekem a Magyar Nemzetiben. Tudja maga, hogy az mi? Festőművész vagyok! Ezreket fizetnek a képeimért. Tudja maga
mi az? Azért csak legyen nyugodtan. Egy fillérje sem vesz el
Az öreg gazda jóízűt nevetett. Kalapját még jobban a
szemébe húzta, mikor ilyen beszédeket hallott és összekacsintott az öregasszonnyal.
— Ügy, szóval festő a fiatal úr? Osztán szobát tüd-e jól
festeni? Mert itt is kerülne egy kifestem való.
;
— Kedves apám, én csak vászonra festek, olajjal*, —
csapta hátra görényét a művész gőgösen. — Festőművész vagyok, nem szobafestő. Értette? Ezt tanulja meg. Ne sértegessen.
Az öregasszony és a gazda nagyokat mosolyogtak ilyenkor.
Már szeptember felé járt az idő. A tanya fala már nera
izzott olyan fehéren, mint ezelőtt. A délibáb sem karistolt oly
cles képeket az ég falára. A számla egyre hízott. S a pestiek
úgy hallgattak a fizetésről, mint a sír.
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Egy nagyobb bevásárlásnál az öregasszony nem állhatta
tovább:
— Mi lesz a fizetéssel? Mikor fizetnek már? Vagy azt hij szik, nekünk nem kell a pénz? — morogta mérgesen.
'
A fiatal urak kórusban zúgták:
— Egy fillérrel sem maradunk föl. Jövő szombaton jövünk
ki utoljára. Akkor mindent rendezünk egyszerre. Csak legyen
türelemmel, mamuska.
— Nem látom én magukat többé az életben. Elkerülik
még ezt a megyét is ezután. Kár vot adni egy falatot is. Megszöknek az árával! — kiáltozta az öregasszony és csendőrrel,
bírósággal fenyegetőzött.
— Hallgass, édes, hadd éljenek, — intette le sunyi mosollyal az öreg gazda. De azért ő is türelmetlenül várta, mit
hoz a másik szombat. Eljönnek-e ugyan az adósok? S fizetnek-e? Hozza-e a festő a felváltott ezrest a Nemzeti Banktól?
Lassan eltelt a hét. Eljött a szombat. S a tanyaiak legnagyobb csodálkozására 'megérkeztek a pestiek. A pirospizsamás
hölgy büszkén lépett az udvarba.
— Fizetni jöttem. Mennyi a tartozásom? — mosolygott
messziről.
— Húsz pengő.
A hölgy szemrebbenés nélkül fizetett. Az öregasszony a
kezét dörzsölte.
— Jó jel. Ha ez fizetett, biztos fizet a több is. Ügylátszik,
igaz, hogy sok a pénzük.
Negyedóra sem telt belé, jött a doktor úr. Kezében kis
csomag.
— Jónapot, apuska. A tartozásom szeretném rendezni.
Mennyivel is jövök?
— Huszonnégy forinttal, — nézett az öreg a szekrény oldalára, honnan messzire virított az öregasszony krétázása.
— Kedves apuskám, — hajolt közelebb a doktor úr. —
Elismerem a tartozásom. Rendezem is. Sajnos, nem pénzzel,
rnert pénzem a jelen pillanatban nincs. Hanem ajánlok egy
elsőrangú csereüzletet. Nézze, hoztam egy tucat tömör rézkilincset. F,gy tucat szekrényekre való kilincset és fogantyút.
Testvérek közt megér ötven forintot. Azonnal fel is szerelem.
1
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Fogadja el, -— bontotta ki a csomagot. — Becsületszavamra,
nem lopott dolog. Az apám vaskereskedő, tőle hoztam.
— De nekem minek ennyi kilincs? — nevetett az öreg.
— Minek? Annak, hogy megpukkasszuk a többi parasztot.
Még a disznóóljára is rézkilincset szerelhet, apárn. Olyan lesz
az ólja, mint egy hercegé, — nyomta az öreg kezébe erővel :;
csomagot. S elsietett.
Alig tűnt el a doktor a kanyarodónál, jött a patikus. Egy
hirtelenszőke, kiéhezett fiatalember.
— Báesikám, — nézett szét félősen. — Ne haragudjon.
Nincs pénzem. Ellenben . . .
— Kilincseket hozott.
— Fenét, — húzott elő a nadrágzsebből egy fiaskót. —Én egy olyan szert hoztam, am kendnek megér ezer forinto:.
Amerikából hoztam repülőgépem, csakhogy örömet szerezze'.
vele kendnek, — szavalta érzéssel.
— Mi az?
— Hajfestő. Tíz forint egy üveg. Mingyárt kettővel hoz •
tam. Olyan fekete lesz tőle a haja, mint a csizmaszár. Ez a
vén boszorkány széthasad az irigységtől, ha meglátja, — ha •
darta s gyorsan távozott.
— Nahát, hogy ezek milyen diplomás csirkefogók, — nevetett jóízűen az öreg.
Alig húzta ki a lábát a patikus, jött mindenre elszántan n
festő.
— Ne mozogjon, apám, — kiáltotta az ajtóból és rajztöm
böt, ceruzát kapott elő,
— Miért ne mozogjak? — sápadt el a gazda.
— Azért, mest Pesten megbukott a bankom. Elveszett ötszázezer forintom. Ezért most az adósságba lerajzolom, magát.
Még hozzá úgy, hogy a kutyája is megismeri.
Az öreg arcán villanyáram futott át. A keze remegett.
Magas, ruganyos alakja kiegyenesedett. Szemében különoszikrák villogtak.
— Lerajzol a művész úr?
— De le ám! Ügy lekapom kendet, hogy még a fütyülése
is ballatszik!
A festő körülszimatolta az öreget, mint a vizsla. S már

rajzolta is. Két perc alig telt el, alákanyarította a rajz alá a
nevét.
— Tessék — nyújtotta át a lapot. — Az adósságom harminc forint.
— A rajzzal ki van fizetve? Azt akarja mondani?
— Dehogy is, — nevetett a művész s éleset füttyentett a
többeknek, hogy jöjjenek és hallgassák az érdekes alkut. —
Mit gondol, mennyit ér a rajz?
— Egy forintot biggyesztette fel az ajkát az öreg kegyetlen műértelemmel. A nagysörényű művész felfortyant.
— Téved. Ennek az ára száz év múlva ezer forint lesz,
apám. Mai árfolyama ötven forint.
— Rendben van. Elfogadom az adósságba, — mosolygott
a gazda. — Enyém a kép. Magáé, amit elhordott. Szóval minden rendben van.
A festőben ágaskodni kezdett a művészgőg.
— Mondom, hogy nincs rendben. A rajz ára ötven forint.
Az adósságom harminc forint. Akkor hogy lennénk rendben?
Nekem visszajár még húsz forint. Igaz?
— Igaz. Tökéletesen igaz, — mosolygott ekkora szemteIcnség hallatára az öreg. — Mingyárt adok is vissza. Sajnos
nem készpénzt, mivel azt én sem kaptam, hanem annak megfelelő ellenértéket.
— Sonkát, kolbászt, szalonnát, — futott össze a festő szájában a nyál. — Adjon kend két sonkát, meg egy oldal szalonnát!
"c — Azt nem. — mosolygott az ezüsthaju gazda. — Hanem
adok két tucat vadonatúj rézkilincset, meg két üveg hajfestőt.
Épp most kaptam a barátaitól. Fogyassza el egészséggel mind,
— nyújtotta át nevetve a csomagokat.
A festő nagy szemeket meresztett.
— De kérem, ezek a vacakok nem érnek többet tizenö
forintnál. Még öt forintot mindig kell kapnom, — hadonászott
s látszott rajta, hogy mindenáron pénzt akar szerzni.
— Azért az öt forintért meg majd én rajzolom le a fiatalurat, — nyúlt a gazda angyali nyugalommal a rajztömb után
s a ceruzát kézbe kapva, rajzolni kezdte az egész társaságot.

122
Kirobbant a kacagás. Mi ez? Egy paraszt versenyezni
mer egy művésszel? A pestiek kitűnően mulattak.
— De apám, — forgatta a szemeit a festő az ég felé a
társaság hahotája közben. — Hallott már maga valamit a művészetről? Tudja, mit jelent rajzolni, valakit? Ez nem tehénfej és. Nem csalamádésavanyítás. Ez művészet. Ide tehetség
kell. Maga még fogni sem tudja a ceruzát! S maga akar vázlatot csinálni? Rólam? Rólunk? Rögtön egy gruppról?
Az öreg egy szói sem válaszolt. Éles pillantásokat vetett
a társaság tagjaira. Ceruzája vadul futkározott a papíroson.
Jobbra nézett, balra pillantott, ide húzott egy erőteljes, biztos
vonást, odvetett néhány villámgyors vonalat s már át is nyújtotta a papírlapot.
— Tessék. Megvan.
A festőművész kacagva nyúlt utána. De a következő pillanatban ajkára fagyott a mosoly. Meglátta a rajzon, hogy
rendkívüli művész munkája. Felismerte csalhattalanul a zseni
kezének nyomát.
— Izé, hihetetlen, nézzétek csak, — mutatta elvörösödve
a többieknek. — Ez nem lehetséges! Apám, maga egy vadzseni. Magát én viszem fel Pestre. Beíratom, az Akadémiára
Magából nagy művész lesz. Egy Rubens. Egy Murilló. Jöjjön!
— kiabálta lelkendezve. — Én magam fogom kendet tanítani!
— Sajnos, nem mehetek, — lépett hátra mosolyogva az
öreg s kalapját levéve, végigsímogatta szelíd pillantásával a
megnémult társaságot.
— Miért? Mi tartja vissza? Ez a rossz tanya? Ez a vacak
kis föld? Mikor nyitva áll maga előtt az egész világ!
— Nem az fiam, — tolta hátra a haját az öreg. —- Hanem
egyéb elfoglaltságom is van. Én vagyok ugyanis az angol király udvari festője. A műtermem Londonban van. A szabadságom lejár. A jövő héten már vissza kell mennem. Ezért nem
mehetek veid Pestre. A nevem egyébként László Béla. Talán
hallottad már. Ha megengeded, oda is írom a rajz alá. Így adom
neked. Remélem, becsülöd már most öt forintra? — mondta
halkan.
A festő halálsápadt lett. Azonnal felismerte a világhírű
művészt. Királyok, államférfiak, nagyvilági dámák irigyelt
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arcképfestőjét. S az áimélkodó társaság előtt hirtelen lehajolt.
Megcsókolta az öreg kezét.
— Bocsánat, mester, — dadogta csaknem sírva. — De én
erre nem is . . . ilyen hely .. .
Az öreg megsímogatta a fiatalember fejét.
— Ebben a rossz tanyában születtem, fiam. Ez az öregasszony az édesanyám. Neki ez a hely a legszebb a világom.
Hiába hívom velem. Nem jön. Hiába küldök neki pénzt, hogy
{•Íjén belőle urasán. Az ősi földet haláláig nem hagyja el. Itt
1 csendesen . . .
Jött az öregasszony. Halkam, mint az este. S egyszerű
• eszével talán meg sem értette, hogy miért csókolnak sorba
kezet neki a cifra pestiek s miért tűnnek el oly gyorsan, mint
kámfor.
Gyomai György

• . ELSŐ ELEMI
— A tanítónk teljesen megbízhatatlan. Tegnap azt magyarázta, hogy 6 meg 2 az, 8, ma pedig ahhoz ragaszkodik, hogy
4 meg 4 az 8! •
*
CIPŐVÁSÁK A vevő hosszas válogatás után rátalált a neki megfelelő
cipőre. Látszik rajta, hogy tetszik neki, de nem is fukarkodik
-. dicsérettel.
— Remek, olyan, mintha rámöltötték volna, szinte nem is
rzem a lábam, akár csak a saját bőröm volna!
— Meghiszem azt — dicsekszik a cipész —, a legfinomabb
raarhabőr!
KÜLÖNBSÉG
— Mondj egy példát a sok és kevés közti különbségre!
— Ha házat építek, a tégla kevés, de ha a fejemre esik, egy
darab is sok.
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Szabadművelőclésünk
Az 1944. évvel új ideálok, új célkitűzések jelentek meg az
élet homlokterében, amelyekhez szükségszerűen idomul, alkalmazkodik minden. Az új eszmék kiteljesülésének hatalmas
épületét új alapokra kellett fektetnünk. Ahol a meglévő alapok hibásak, vagy tökéletesen meg nem bízhatók, ott alapos
körültekintő munkával kell kiválogatnunk az átmentésre alkalmas értékeket és egészen elölről megkezdeni az újjáépítést. Ettől az újjáépítő, tisztogató munka elvégzésétől nem
tekint el a régi népművelés helyét elfoglaló szabadművelődés'
sem, mert hiszen az irányító erők hatása alól a népművelés
sem vonhatta ki magát. A szabadművelődésnek a legbiztosabb
és határozott kézzel kellett az új szellemű, friss levegőjű és a
feltörő társadalmi rétegek által igényelt kultúrát nyújtó alkalmakat megszervezni, megteremteni. Gombos Ferenc: „Társadalmunk színképe" c. cikke szerint a kultúra munkásai számára levont megállapítások figyelembevételével, illetőleg szemelőtt tartásával lehet csak igazán értékes építő munkát végezni.
Az iskolánkívüli nevelés ügyének előmozdítására a vallásés közoktatásügyi miniszter úr 12.100/1945. sz. r. az Országos
Szabadművelődési Tanács szervezését rendelte el. A 240/1946.
M. E. rendelet az iskolánkívüli nevelés irányítói, szervezői és
ügyeivel megbízottakról intézkedik és a 720/1946. M. E. sz.
rendeletében az iskolánkívüli nevelés új szellemű szervezetéről
gondoskodik. Megyénkben e rendeletek szellemében megalakult a területi tanács, majd pedig 6 megyei városban és 54
községben megszerveztük a helyi tanácsokat.
így vármegyénk szabadművelődése két éves múltra tekint
vissza. Két éve törekszünk arra, hogy megteremtsük mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel mind a paraszt, mind a munkás rétegek és értelmiség különböző művelődési és helyzeti
igényeiből folyó követelményeket ki tudjuk elégíteni. Első és
legfontosabb gondunk volt az igényelt anyag között tartott
szemle után megfelelő előadókról gondoskodni, akik a felmerült kultúraigényt 100%-osan kielégítik. Olyan előadókról gon-
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doskodtunk, akiknek előadását a hallgatóság bizalommal fogadta.
Sok gondot okozott és okoz ma is az analfabétizmus elleni
eredményes küzdelem eszközeinek, módjainak fellelése. Elsősorban igen nehéz az analfabéták teljes felderítése, s még nehezebb őket rábírni arra, hogy a tanfolyamokra el is járjanak. Ezért van megyénkben még mindig annyi analfabéta. Az
1944/45. munkaévben minden igyekezet ellenére sem tudtunk
analfabéta tanfolyamot rendezni a résztvétlenség miatt, míg
az 1948/47. munkaévben már 10 tanfolyamot 347 hallgatóval
sikerült megszerveznünk s e tanfolyamokon mindenütt megfelelő eredményt elérni. Bizakodva nézünk az analfabétizmus
leküzdése elé, mert hisszük, hogy a tankötelesek beiskolázását
keresztül vihetjük, s az így utánpótlás nélkül maradt analfabéták táborát a tanfolyamokkal előbb-utóbb teljes egészében megszüntetjük.
Az alapismeret és általános műveltség terén mutatkozó
hiányok pótlását az alapismereti-, illetőleg közismereti tanfolyamok és szabadművelődési előadások rendszerbe iktatott sorozatával érjük el. E téren nem látjuk még azt a felfokozott
érdeklődést, amelyet egyébként elvárhatnánk, rnert az egyes
politikai pártok helyi szervei teljesen igénybe veszik tagjaikat.
De a megjelentek mindig figyelemmel hallgatták az előadásokat és szívesen bocsátkoztak vitába az előadások után a társadalmi-, gazdasági- és történelmi problémák felett. Természetesen különbséget kell tennünk a város, a falu és tanya problémái között. Míg a város problémái messzebbre nézők, addig
a íalu, ele főleg a tanya kérdései szigorúan a mindennapi élet
kérdései közé csoportosulnak. Az 1945/46. év 23 tanfolyamának
1770 órájával szemben az 1948/47. munkaév 77 tanfolyama
7673 órája küzdött népünk szellemi és részben gazdasági ismeretek pótlásáért.
Minden reményünk megvan arra, hogy az érdeklődés
mindig fokozottabbá válik és megindult ismeretszerzési vágy
hulláma mind szélesebb rétegeket von be a szabadművelődés
nagy közösségébe. Ma már hovatovább elérjük azt, hogy a
íalu, város minden szellemi megmozdulásának szála a helyitanács, illetőleg ügyvezetők kezébe fut össze. Az ügyvezetőket
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a vándorkönyvtárak útbaindításával és a szabadművelődési
felügyelői hivatal könyvtárában elhelyezett könyvekkel, színdarabokkal és műsorszámokkal támogatjuk.
A hivatalnak ezidőszerint 421 darab könyve van. Jóllehet
ez igen kevés, mégsem ezek számát gyarapítjuk, hanem minden hónapban egy kis vándorkönyvtárat indítunk útnak, hogy
ezzel közvetlenül a művelődést óhajtók kezéhez juttassuk el
az újszeliemű műveket, megszerettessük a 'könyvet és állandóan
táplálni tudjuk a fellépő érdeklődést.
Itt kell még megemlékeznünk népünk színjátszó kedvéről
is. A két év alatt 873 műsoros előadást tartottunk. Működésünk
szintén nehéz területre ez is, mert a hibás irányba csúszott játékos kedv ízlését nagyon nehéz a helyes irányba visszaterelni.'
Helyi tanácsaink, illetve ügyvezetőinken keresztül azonban vezetésünk helyességéről mindinkább meggyőződő műkedvelő ifjúság elfogadja irányításunkat s máris mutatkozik eredménye
jótékony hatásának, melyet misem bizonyít jobban, mint Szolnokon a megye műkedvelőinek 1947. évi június hó 8-án, 15-én
és 22-én Szolnok m. város Szabadművelődési Tanácsa a Magyar Szabadszínjátszók Országos Szövetsége kultúrversenysorozatának keretében sorra került erő-próbája. A műsorok
már ezt a szellemet sugallták, amelynek megvalósítását elérni
törekszünk.
Úgy érezzük, jó irányba haladunk, s a szabadművelődés
megyénkben is építő, az egyetemes magyar érdekeket előmozdító munkát végez.
Soós József
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Nem jényűzesi tárgy a fájdalom:
ne zárd rideg szobádba,
álomba nézve, hogy a falon,
milyen 'magányos a nap bíbora
(anélkül, hogy szemünk beléje látna —
csak nézzük a tüzet).
A bú nem platina tű, mely szúr, szúr,
de csak tiéd.
Nézz szét. A sarkon béna asszony áll,
megvert ebként kísér szeme
s tekintete, viintha beléd vér zene.
A bánat., mint a sár reá ragad.
Hallgat. Nem kérdi lépte zeng-e még,
lecsukta már a remény szemét.
Nyisd föl előtte önmagád:
hints rá vigasztaló rímes zenét
és súgjál ezüst szavakat.
Csíky Ottó
HIVATAL
z

, hogy az urad álmában beszélni szokott?
— Sajnos, legutóbb is az egész hivatal nevetett rajta, olyanokat mondott.
KRITIKA
— Ügy rendelkeztem, hogy a verseim csak a halálom után
kerüljenek nyilvánosságra!
— Te gyáva!
SZABÖ-NAL
— Kivattázzuk a vállát, fiatal úr?
— Inkább a nadrágomat, hátul.
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Hová?
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Levél
20
g-ig

250

g-'g

o

500
g-ig

N

500 Q-io -"60

-•20

- 150

120

„ 2-00

i-ig -12 50 g-ig -20
„ ""20

„ 1
„ f50

i 40

„ 150

ugyanazok a díjak, mint belföldön vidékre
Egyéb

50 D-Kéní --20 50 o-Eént 50C-M--20
-•40
leoaiább 1-

Expresszdíj belföldre helybe és
vidékre 3.—, külterületre 6.— Ft.
Sürgős levél: Csak Budapesten.
A helyi levéldíj ötszöröse.
Tértivevény, kifizetési értesítés
díja 1.40 Ft.
Utalvány kifizetési díj 20 fillér.
Utalványdíj belföldre:
50 Ft-ig
—.50 Ft
100 ,,
—.80 „
500 „
2 — ,,
1.000 „
3.— „
2.000 ,,
5.— „
5.000 „
13.— ,,
10.000 „ ,
25.— „
Egy utalvánnyal beküldhető legnagyobb összeg 10.000 Ft.
Utánvételezés díja: 20 fillérrel
több, mint a megfelelő utalványdíj.
T&víródíjak: Belföldön: Szódíj a
távolsági forgalomban —.40 Ft, legkisebb díj 4.— Ffy a helyi forgalomban —.20, legkisebb díj 2.—•„
küldöncdíj (X P) 10 Ft.
Távbeszélődíjak: A helyi beszélgetés díja nyilvános állomásról:
Budapesten
—.80 Ft,
vidéken
—.60 Ft.

T-

A belföldi távolsági beszélgetés díja
3 percre

I. díjövben (0—25 km)

II.

III.
IV.

,.

2.40 Ft

(25—50 km)
(50-100 km)

4.80 .

(100-150 km)

9.60 „

7.20 .,

V.
„ (150 km-en felül) 12.— ,
Csomagok súlydíja belföldre: .'
kg-ig 3.— Ft, 10 kg-ig 4.-i, 15 kgig 6.—, 20 log-ig 8.— Ft.
A terjedelmes (törékeny) csomagck EÚÍydija 50 százalékkal több,
Bérmentesítetlenül feladott csomagok pótdíja 40 fillér.
Csomagok házhozkézbesítési díja:
5 kg-ig —.50 Ft, 10 kg-ig 1.—, 20
kg-ig 1.50 Ft.
Ertékküldemények biztosítási díja
belföldre: 1.000 Ft-ként 1 Ft.
Értéklevél díja külföldre: ajánlott
levél + biztosítási díj. *
Légi
levélpostai
küldemények
pótdíja: Európába 10 gr-ként —.40
Ft, Amerikába 5 ,gr-kémt 2.— Ft.
Indiába 5 gr-ként 2.— Ft.

ORSZÁGOS VÁSÁROK
Aba (Fejér ni.), minden év május
és október hónapok 29-én. Hetivásár kedden.
Abádszaló (J.-Nk. -Szolnok m.),
íebr. 16., máj. 18., aug. 10., nov.
11-ét magábanfogl. het vasárnapján és hétfőjén.
•ibony (Pest. m.), márc. 19., máj.
21., aug. 20., nov. 30., ha vas.
vagy ünnepnapra esik, úgy az
ezt követő hétköznapon.
dcs (Komárom-Esztergom m.), május és okt. első csütörtökén, keresztény vagy nemzeti ünnep
esetén a köv. köznapon.
Ácsa (Pest m.), ápr. és okt. utolsó
hétfőjén.
Ádánd (Somogy m.), Laetare vasárnap, továbbá Nep. Sz. János,
Dr színeváltozása és Mindszentek
hetében hétfőn.
Adony (Fejér m.), ápr. 2., jún.
16., szept. 15., nov. 24.
Ajka (Veszprém m.), orsz. állatés kirakodóvásár: jan. 28-át magábanfoglaló hét szerdáján, máj.
első hetének szerdáján, ha máj.
l-re esik, akkor máj. 2-án.
Ahttyán (J.-Nk.-Szolnok m.), jún.
9. és nov. 4., ha vasár- vagy
ünnepnapra esik, akkor a köv.
hétköznapon.
j Albertfalva (Baranya m.), szept. 21.
Alrónémedi (Pest m.J^ ápr. máso1:
dik, júl. negyedik, szept. és dec.
harmadik szerdáján, ünnep esetén a köv. hét szerdáján.
'Álsópáty (Vas m.), febr. 3., máj.
4., szept. 4., nov. 4.
Alsóság (Vas m.), ápr. 4., máj. 25.,
szept. 21., nov. 5. Ünnep esetén
köv. napon.
Arló (Borsod m.), ápr. 20., szept.
20-án, ha hétfő ellenkező esetben me^el<!ző hétfőn.
Árpás (Sopron ni.), jún. 6., szept.
Bácsalmás ("Bács-Bodiw m j , febr.
9., máj. 1., szept. 14., nov. 22.
Ha e napok vasárnapra esnek,
úgy a köv. hétfőn, ha másnapra,
úgy a megelőző hétfőn.

Baja (Bács-Bodrog m.), febr. 14-ét
megelőző vasárnap, ápr. 24., júl.
22., szept. 21. és dec. 6-át meg- ,
előző vasárnap, és hétfőn.
Bajánsenye (Vas m.), máj, 8., ünnep esetén a köv. köznapon.
Orsz. kirakodóvásár aug. 3-ik,
nov. és dec. utolsó vasárnapján.
Bajna (Esztergom m.), febr. 16.,
máj. 16., aug. 16. és nov. 16.
hetében szerdán és csütörtökön.
Bakonycsernye (Veszprém m.), orsz.
állat- és kirakodóvásár: febr.
11-ét magábanfogl. hét csütörtökén, ker. ünnep, esetén a köv,
hétköznapon.
Baktalóránlháza (Szabolcs m.), jan,
27., ápr. 15., júl. 5., aug. 21.,
nov. 6. hetében, hétfőn.
Balassagyarmat (Nógrád m.), minden hó első hétfőjén állatv.,
kedden kirakodóvásár.
Balatonendréd (Somogy m.), márc.
15-ét követő majábanfojl. hetek
csütörtökén, ünnep esetén a köv.
hétköznapon.
Balatonjőkajár (Veszprém m.), ápr.
utolsó, aug. és nov. első csütörtökén, ünnep esetén a köv. hétköznapon.
Balatonfüred (Zala m.), jan. 14.,
ápr. 15., júl. 11., szept. 11.
hetében, szerdán.
Balatonkiliti (Somogy m.), ápr.
26-át követő és jún. 21-ét magábanfogl. hét hétfőjén.
Balatonszabadi Veszprém megye),
márc. 1. és október 1. hetében,
hétfőn.
Balkány (Szabolcs m.), ápr. 1-ét,
nov. 1-ét és dec. 25-ét megelőző és aug, 20-át magábanfogl. héten kedden.
Balmazújváros (Hajdú m.), febr.
2., máj. 25., aug. 14., nov. 19.
hetében, szerdán.
Bánokszentgyörgy (Zala m.), ápr.
24., jún. 24., aug. 3., nov. 29.
Bánréve (Gömör m.), márc. 18.,
szept. 6.
Bántornya (Zala m.), virágvasárnap
előtti csütörtökön, húsvét utó;;

második kedden, pQnkösd utáni
csütörtökön, jún. 12., Nagyboldogasszony előtti csütörtökön,
Kisasszony utáni napon, okt. 4.
Baranyában (Baranya m.), márc.
10., júl. 1., szept. 29., dec. 8.
Baranyajenő (Baranya m.), jún.
17., okt. 21.
Baranyavár (Baranya m.), ícbr. 4.,
jún. 3., aug. 5., szept. 11.
Barcs (Somogy m.), ápr. 1., jún.
24., szept. 2., dcc. 9.
Bá:a~zék (Tolna m.), márc. 19.,
jún. 16., szept. 24., okt. 28-át
megelőző hétfőn.
Baltonya (C;anái m.), Judica vas.
el., jún. 29. út., nov. 5. el.,,
pénteket megelőző szombat és
vasárnap.
Bátorkeszi (Esztergom m.), jan.
Pál f., ápr. Sz. György, júl.
Sarlósboldogassz. szept. 15-ike
és nov. Márton n. bet. hétfőn
és kedden.
Baltyánjalva (Vas m.), márc. 26.,
Szentháromság keddjén, júl. 2.,
aug. 16., okt. 18.
Becsehely (Zala ni.), márc. 19.
Békés (Békés m.), márc. 24., jún.
20., szept. 29. vasárnap vagy
megelőző vasárnap kirakodóvásár,
Előző két nap állatvásár, nov.
25-át megelőző pénteken állatvásár, szombaton kirakodóvásár.
Békéscsaba (Békés m.), febr. hó
utolsó, jún. hó harmadik, okt.
hó negyedik és dec. első hétfőién szarvasmarha- kedden lószerdán kirakodóvásár. (Ápr. 24-i
luxusvásár szünetel.^
Békéxrámion (Békés m.), Sarlósboldogasszony ut. vasárnap kirakodóvásár.
Berettyóújfalu (Bihar m.\ íebr. első
csütörtök, ápr. 24., aug. 15., okt.
9 el. héten csütörtök.
Berkesá fTWranya m.). márc 2..
iún. 30. l'ckctevasárnap utáni
hétfő iún. 18.. au,<i. 10.. dec.. 19.
Besenyszög (J.-Nk.-Szolnok m.),
jún. 10-ét és okt. 10-ét magábanfogl. bét szombati napján ki. rakó- és állatvásár.
Bicske (Fejér m.), jan. 25., . máj.
3., szept. 21., Sz. Máté evangé-

lista, JrfT. 25., J»kab bet. kedd

cs szerda.
Biharkeresztes (Bihar m.), máj.
20. és- szept. 12. het., szerda.
Biliarnagybajom (Bihar m.), márc.
4., jún. 4., szept. 27.
Bodrogkeresztúr
(Zemplén m.),
febr. 24., aug. 24., nov. 24. hetében és pünkösd ut. csütörtökön.
Bogdára (Baranya m.), márc 18.,
aug. 14. ünnep- vagy vasárnap
esetén a legközelebbi hétköznapon.
Böhönye (Somogy m.), márc. 19.,
jún. Űrnap ut. napon, júl. 20.,
aug. 21.
Bonyhád (Tolna m.), márc. 6-át,
máj. 1-ét, júl. 10-ét, szept. 4-ét
magtíbanfogl. hetek, valamint
dec. 8-át megél, hét hétfőjén.
Bottornya (Zala m.), jún. 8., aug.
12.. szent. 18., nov. 12.
Budapest (Pest m.), márc. második vasárnap (József), május
utolsó vasárnap (Medárd), aug.
harmadik vasárnap (János Ieíej.'
nov. első vasárnap (Lipóté kez
dődik és tart 14 napig. A lóvásárok a vásár második hetében
vasárnap tartatnak. Ezeken kívül
Sz. György előtti, valamint okt,
első kedden két orsz. lóvásár.
Buj (Szabolc3 m.), hevi állatvásái
máj. és szept. hó első péntekjén,Iá
Büdszenlmihnly (Szabolcs m.), jan.R
25., Sz. Pál napjának hetében! j
hétfőn, ápr. 23. hetében kedden.K
júl. 24., Margit és okt. 13. he-p'j
teben, hétfőn.
Bükkösd (Baranya m.), márc. 25.,
Szentháromság vasárnapja ut'
hétfőn, okt. 4., nov. 11., ha vasárnap, akkor a köv. hétköznapi j
Büsrü (Somogy m.), febr. 16., ápr,:
28., jún. 8., aug. 21. Ha e na-!
pókra ünnep esik, a ráköv. na-i 1
pon.
K
Cegléd (Pest m.), jan. 15., ápr. 16.,j j
júl. 22., nov. 1. napját megél, j
vasárnap és hétfőn, jún. 8.. szept, "j
7., vasárnap vagy keresztény ün-; j
nep esetén a köv. hétköznapon.!
Celldömölk (Vas m.), böjt első[j
hétfőjén, máj. 16., szept. 1., okt; .
24., ünnep- vagy vasárnap esc-} i
tén a legközelebbi hétköznapon,

Cibakháza (Szolnok m.), m/írc.
21., máj. 30., szept. 15., nov. 18.
megél, szombati napon.
Cigáncl (Zemplén m.), jún. 2. és
szcpt. 15. heteben hétíó'n, ünnep
esetén a ráköv. napon.
Csákvár (Fejér m.), Oculi vasárnap ut., Rogate vasárnap ut.,
Anna hetében és dec. 6. hetében
hétTó'n és kedden.
Csarádfialota (Csanád-Arad-Torontál m.), febr. első szombatján,
ünnep esetén második szombatján, jún. 11., ang. 31., okt.
23. el. szombaton.
Császár (Komárom m.), ápr. 5.,
Vince napot, Teréz napot, okt.
15-ét magában fogl. csütörtökön,
ha ünnep, akkor a köv. hétköznapon.
Cséffa (Bihar m.), kirakó- és állátvásár ápr., aug. és dcc. első csütörtökbe. Hetivá ár csütörtökön.
Csépa (Szolnok m.), ápr. 12., júl.
12., szept. 5., dec. 18. vasárnap
vagy megelőző vasárnap.
Cselény (Veszprém m.), ápr. első
hétfőjén és okt. 15-én, ünnep
esetén a köv. hétköznap.
Csögle (Veszprém m.), márc. 12.,
jún. 23., okt. 9. hetében, hétfőn.
Csököly (Somogy m.), jan. 25.,
nagycsütörtök, aug. 28., nov.
25-én.
Csongrád (Csongrád m.), márc. 1.,
máj. 1., aug, 25., dec. 10. megelőző pénteken ál!atvá:-ár, szombaton kirakóváíár, ünnep esetén
a következő héten pénteken és
szombaton.
Csurgó (Somogy m.), húsv. ut.,
pünkösd után kedden, szept. 1.
és november 20., ünnep e;etén a
köveíkető hétköznap.
Dárda (Baranya m.), március 10.,
má^us 25,, aug. 18., november 1.
Debrecen (Hajdú m.), a Remete
Antalról jan'. 17., S-t. Györgyről
ápr. 24.. Na"^-Boldo<;a5szon"ról
aug. 15. és Dénes napokról okt.
9. nevetett országos vá:árok 9
napon át tartanak, mégpedig a
kövclkező felo3zíás;al: A vásár
ugyanis fentneve ctt határnapokat megelőző hét hétfőjen kez'lc(Uk és pedig nyers terményekre

[

éa iparcikkekre nézve ai egésje
9 nap alatt, ezenkívül az e!s5
héten csütörtökön és pénteken
juhváíár a Rem. Antal napi vásárt kivéve, szombaton és vasárnapon sertésvásár, vasárnap és
hétfőn lóvásár, a második, t. i.
az illető határnapot magában
fogla!ó hétnek hétfő és kedd
napján pedig a marhavásár is
tartatik, a hortobágyi pusztán
jún. 20-a hetében, kedden országos ál'atvásár.
Decs (Tolna m.), ápr. 1 15-ét és
szcpt. 1-ét ma'>ábafoi;Ia ó hétfőn,
ünnep e:eíéii a következő nap.
Dég (Veszprém m.), nagycsütörtök
és nov. 30-át megelőző csütörtökön kirakó- és állatvásár.
' Oemecser (Szabolcs m.), április 24.
és szept. 23. hetében kedden.
Dévaváira (Síohiok m.), jan. 17.,
ápr. 15., júl. 5.. okt. l2-én megelőző hétfőn állat- és kirakodóvásár.
Dcvecser (Veszprém m.), jan. 25.,
máj. 4., ang. 6. és nov. 1. napját
előző hétfőn állatvájár, kedden
kirakó Országos állatvásár március é3 szeptember utolsó csütörtökjén.
Diósgyőr (Borsod ni.), havi állatés kirakó minden második csütörtökjén, ker. ünnep esetén a
mege'ő ő köznapon.
Diósviszló (Baranya m.) febr. 10.,
ápr. 1., júl. 13., szept. 10., október 26.
Dombóvár (Tolna ni.), minden év
január, március, május, július,
szeptember,
november
utolsó
hétfőjén.
Dombrád (Szabolcs m.), jan. 15.,
ápr. 28., július 8. Ó3 október 8.
hetében, hétfői napon.
Dunajchlvár (Tolna m.), márc. 25.,
pünkösd, aug'. 20. e3 nov. 1-ét
magábanfoglaló hétfőn és kedden.
Dunaszekcsö (Baranya m.), márc.
12., jún. Szentháromság vasárnapja utáni hétfőn, szept. 1.,
november 2.
Dunavecse (Pest m.), febr. második, május első, július utolsó és

szept. utolsó hétfőjén és kedájén,
ha ünnep, a következő köznapon.
Eger (Heves m.), január Vízkereszt
után hétfő, máj. Pongrác-nap
hétfőjén, júl. Sarlós Boldogaszszony utáni hétfőn, szept. 28—
29. marhavásár, 29—30. kirakóvásár.
Egyek (Hajdú m.), jan. 20., ápr.
25., aug. 20., és okt. 20-át megelőző hétfőn.
Egyhá akozár (Ráckozárl (Baranya
m.), márc. 12., máj. 5., jún. 26.,
okt. 20.
Elek (Arad m.), márc. 15., jún.
15. és okt. 15-ét megelőző vasárnap.
Ernőd (Borsod m.), május első, oknep esetén a következő hétköznapon.
Encs (Abaúj-Torna m.), jan., márc.,
máj., júl., szept. és nov. első
csütörtökén. Ha ünnep, a következő csütörtökön.
Endröd (Békés m.), máj. 18., aug.
22., nov. 23., ha nem szombat,
az előző szombaton, ha ünnep,
május 18-át e3 aug. 22-ét, nov.
23-át megelőző hétköznapon.
Enying (Veszprém m.), február
Sexagestma vasárnap, jún. Szt.
Margit,
szept. Kisasszony-nap,
december Aprószentek napja ut.
első köznapon.
Ercsi (Fejér m.), jún. 28., Leó és
Szt. Mihály nap, szept. 29. hetében hétfőn és kedden.
Érd (Fejér m.), máj. első hétfőjén
és keddjén, aug. 10-ét magábanfoila'ó hét hétfőjén.
Erdőbénye (Zerri'é.i m.). ian. 28..
ápr. 24., okt. 28. Ha e napokra
ünnep esnék, az azokat megelőző
hétfőn.
Erdőcsokonya (Somogy m.), febr.
25., húsvét utáni csütörtökön,
jún. 27., júl. 26. és szept. 21.
Esztergom (Esztergom m.), Gerg
márc. 12., Orbán máj. 25.,
rinc aug. 10., Simon Juda okt.
25. utáni hétfőn, kedden és szerdán.
Fegyvernek (Szolnok ni.), márc. 1.,
jún. 1., szept. 12., nov. 20. megelőző vasárnap és hétfőn.
Tehérgyarmat (Szatmár m.), febr.

2. ut. héten, húsvét el., pünkösd
el. heten, júL 28. hetében, szept.
28. hetében és karácsony előtti
héten, mindii hétfőn.
Fel.őirett Tolna m.^ febr. 3., ápr.
24., szept. 8., nov. 25-ét megcl.
hétfőn. Ker. ünnep esetén megél,
hétköznap.
Fertőrákos (Sopron m.), Sz. György
el., Sz. Mihály ut. csütörtökön.
Fokszabadi (Veszprém m.), márc.
1. é3 okt. 1. hetében, hétfőn.
FülöpsuU'ás (Pest m.), ápr. 8—9.,
jún, 17—18., szept. 5—6., dec.
6—7. megél, vasárnap és hétfőn.
Füzesabony (Heves m.), márc. 12.,
jún. 12., szept. 12. és dec. 12-ét
megél, hétfőn, ha a határnap
hétfőre esik, azon a napon, ker.
ünnep esetén a köv. hétköznapon,
Fü-.esgyarmat (Békés m.), márc.
29—30., jún. 10—11., aug. 25—
26., okt. 24—25., szombat, vasárnap, vagy megél, szombat, vasárnap.
Gálosfa (Somogy m.), "márc. 12.,
máj. 16., júl. 3., aug. 21., szept,
21.
Gasztony (Vas m.), búcsú kirakóvásár Űrnapot és Sarlós Boldogasszonyt követő vasárnap.
Gáva (Szabolcs m.), jan., ápr., júl.
és okt. második keddjén.
Gesztely (Zemplén m.), jan. Pál
ford., ápr. Gyula, jún. Péter-Pál,
okt. Demeter hetében, kedden.
Gödillő (Pest m.) márc. 19., jún. j
29., szept. 29., dec. 13-át kö- [
vető hétfőn.
Gödre (Baranya m.), márc. 19., júl.
22., szept. 21. ut. és nov. 5-ét
megél, hétfőn.
Göl'e (Somogy m.^ ápr. 20., szept.
20., ünnep- vagy vasárnap esetén a legközelebbi hétköznapon.
Gyékényes (Somogy m.), máj. 1.,
okt. "30.
Gyoma (Békés m-), országos állatés kirakóvásár márc. 9—10—11.,
máj. 31., jún. 1—2., aug. 15—
16., nov. 14—16. Ha e napok
nem péntek szombat és vasárnapra esnek, a vásárok a határnapokat megél, pénteken (marhavásár), szombaton (lóvásár) és
vasárnap, (kjrakóvásár) tartandók.

Győmöre (Győr m.), márc, maj.
és okt. első keddién.
Gyöngyös (Heves m.), febr. 3., máj.
23., aug. 24., nov. 19-ét megél,
hétfőn, vagy ker. ünnep eseten
a köv. köznapon.
Gyöngyösmellék (Somogy m.), ápr.
5. és okt. 5. hatében hétfőn és
kedden, aug. 21., ha ez ünnepre
e i'c, az u'á.ia va'ó naoon.
Győr (Győr ni.), Piroska nap (jún.
15.), nagyhét, Űrnap, Magdolna
(júl.
22.), Kisasszony
napja
(szept. 8.), Terézia (okt. 15.)
és Katalin (nov. 25.^ nap hetében hétfőn, megél, szombat és
vasárnap kizárólag lóvásár.
Györa~szonyfa (Győr m.), máj. 9.
hetében hétfőn, szept. 14., nov.
5. hét hétfőjén.
Győrszentmárlon (Győr m.), József
és Lőrinc nap hetében csütörtök,
nov. 11.
Gyula (Békés m.), Pál ford., jan.
25., Exaudi vasárnap júl. 22.,
szept. 8. megél, hetekben szerdától bezárólag hétfő délig.
Hahót (Zala m.), Sz. Margit nap
ut. csütörtökön és Sz. Mihály
napot követő csütörtökön kirakó- és állatvásár.
Hajdúböszörmény (Hajdú m.), febr.
3'., ápr. 1., jún. 24., aug. 20.
és nov. 19-ét magában fogl. hét
hétfőjén, ha ünnepre esik, a köv.
hét hétfőjén.
Ilajdúhadház (Hajdú m.), márc.
12., júl. 6., szept. 21., dec. 15.
hetében csütörtökön.
Hajdúnánás (Hajdú m.), márc. 19.,
júl. 16., szept. 14., dec. 4. beiében, szerdán.
Hajdúszoboszló (Hajdú m.), Virágvas, és Álílojócsütörtök hetében hétfőn, júl. első hétfőjén,
Demeter nap hetében hétfőn.
Harka (Sopron m.), jún. 29., ang.
24.
Harkány (Baranya m.), febr. Zsuzsanna, ápr. Sz. György, aug.
Vasas Sz. Péter és dec. Miklós
hetében, első hétfőn.
Háromja (Somogy m.) márc. 1.,
máj. 6., aug. 30., nov. 19. Ha
ünnepnap, a Iegk<5/.e'ebbi hétköznap.

Hatvan (Heves m.), febr. 9., márc.
9., apr. 28., jún. 2., júl. 15.,
aug. 31., okt. 2. és nov. 5. hetében hétfőn állatvásár és kedden kirakodóvásár.
Hédervár (Győr ni.), húsvét utáni
kedden, Űrnap utáni hétfőn, nov.
25. utáni hétfőn, ünnep esetén,
következő köznapon.
Hedrchcly (Zala m.), ápr. 16., jún.
5., aug. % okt. 25.
Hegykő (Sopron ni.), húsvét előtti
és Szent Mihály utáni hétfőn.
Hetesfa (Baranya m.), kirakodó búcsúvá:ár június 29.
Hercegjalva (Fejér m.), márc. 15.
és október 1. hetében, hétfőn.
Hercegszántó (B.-Bodrog m.), április első hétfőjén, keresztény ünnep esetén a következő köznapon.
Hetes (Somogy m.), márc. első hétfője, május első csütörtökje, jún.
18. Ha vasárnap, a következő
hétfőn, október 4-ik hétfőjén.
Hercegszőll&s (Baranya m.), jan.
13., május 12., aug. 11., szept.
29., nov. 17.
Himesháa (Baranya m.), máj. 25.,
aug. 5., hetébon hétfőn, ünnep
esetén a következő köznapon.
H6dmező,á:árhcly
(Csongrád m.),
Jézus nevenapja hetének péntekjén és szombatján, József-nap
(márc. 19.). Űrnapját, Ápost.
oszl. október 16-át megelőző
pénteken és szombaton. Állatvásár megelőző pénteken.
Howúhetfny (Ba-anya ín.), márc.
14., máj. 4., júl. 20. és Szentkereszt-nap (szept.), előtt hétfőn,
ünnep esetén következő köznapon.
Igal (Somogy m.), április 24., május 22., jún. 24., szept. 1., okt.
28., nov. 25., ünnep esetén kővetkező köznapon.
Irra (Pest m.), febr. 14., jún. 15.,
szept. 1., dec. 3., hétfőn, ha
nem hétfő, megelőző hétfőn, ünnep esetén követk. köznapon.
Istyándi (Somogy m.), ápr. 28.,
jún. 7., aug. 30., október 27.
Istrmér (Fejér m.), József- és
Mindszent-nap hetében, hétfőn.

Jánoshalma (Bács-Bodrog m.), ápr.
17-ét, júl. 26-át, szcpt. 25-ét és
nov. 2-át megelőző hétfőn, Ker.
ünnep esetén a követk. hétköznapon.
Jánoskida
(Jász-Nagykun-Szolnok
m.), jan. 28—29., júl. 16—17.,
okt. 25—26., ünnep esetén a
követk. hétköznapon.
Jászalsó zentgyörgy (Szolnok m.),
jan. 10., Szentháromság napja,
aug. 2., okt. 15-ét megelőző hétfőn.
Jászapáti (Szolnok m.), febr. 18.,
jún. 24., szept. 8. és dec. 3. napját megelőző hétfőn.
Jásrárolcszállás (Szolnok m.), febr.
25., jún. 16., aug. 6., szept. 22.
megelőző hétfőn, ha a határa,
hétfő, ugyanezen a napon.
Jászberény (Szolnok m.), márc. 25.,
mái 18., aug. 15., okt. 4. és
dec. 9. napokat magábanfoglaló
hét szerdáján, amennyiben ünnepnapra esnék, megelőző hétköznapon.
Jászdózsa (Szolnok m.), január 8.,
július 8., és okt. 11., azon vagy
a rákövetkező vasárnap.
Jászfényszaru (Szolnok m.), márc.
12—13., május 12—13., július
29—30., október 24—25., ha vasárnapra esik, a következő hétfőn és kedden, ünnep esetén
megelőző hétfőn és kedden.
Jászjá'-óhalma (Szolnok m.), marc.
4. előtti hétfőn, máj. 3., vasárnap esetén a követk. köznap,
aug. 30. előtti hétfőn.
Jászitisér (Szolnok m.), február 5.,
ápr. 25., júl. 25., nov. 11. vasárnap vagy a megelőző vasárnap, országos kirakó- és állatvásár.
Jásdadány (Szolnok m.), jan. 18.,
ápr. 5., július 2. és nov. 22.
megelőző hétfőn, ünnep esetén
következő köznap.
Jászszentadrás (Szolnok m.), ápr.
utolsó és aug. első keddjén kirakó- és állatvásár.
Jásztelek (Szolnok m.), március 10.
és aug. 21. hetében, vasárnap.
Kálló:emjén (Szabolc3 m.), minden
hó első szerdáján állat- éa ki-

rakóVásár. Ünnep esetén az elátfc
való napon.
Kalocsa (Pest m.), március 19.,
aug. 15., nov. 30. megelőző hétfőn és kedden, valamint június
első hétfőn és kedden.
Kápolna (Heves m.), május első
hétfőjén és november második
hétfőjén.
Kaposs-ekcső (Baranya m.), január
25-ét és aug. 10-ét megelőző
csütörtökön csak állatvásár, ápr.
15. és okt. 30. előtti csütörtökön, ünnep esetén követk. köznap állat- és kirakóvásár.
Kaposvár (Somogy m.), január,
február, március, május, június,
július, augusztus, szeptember, október és november hó első szerdáján, ha ünnepre esnék, a legközelebbi hétköznapon kirakó- és
állatvásár.
Karancs (Baranya m.), márc. 24..
okt. 13.
Karcai) (Szolnok m.), Mátyás-nap,
pünkösd, Margit-nap, Szt. Mihály és Szt. András-napot megelőző hétfőn, ha ünnep, a következő hétköznapon.
Katymár (Bács m.), május 16-át
követő hétfőn és Teréz nap hete
hétfőjén.
Kecskemét (Pest m.), márc. 12.,
máj. 10., aug. 10., szept. 26.,
nov. 25., mindig a megél, hétfőn és kedden, ha ünnepre esik,
el. hétfőn és kedden.
Kémes (Baranya m.), máj. 5. és
szept. 1., ha ünnep, a köv. hétköznapon kirakó- és állatvásár.
Kenderes (Szolnok m.), febr. 9.,
ápr. 9., aug. 9., nov. 9. hetének hétfőjén, ünnep esetén köv.
köznapon.
Kerta (Veszprém m.), Vízkereszt
ut. hétfőn, aug. második hétfőjén
és Katalin hetében, hétfőn.
Keszthely (Zala m.), jan. 8., febr.
2., húsvét ut., Űrnap ut. csütörtök, júl. 2., aug. 10. ut.,
szept. 21., okt. 15., Sz. Márton
ut. és dec. 8. ut. csütörtökön.
Kétegyháa (Békés m.), ápr., aug.
hónapok elsejét követő hétfőn,
nov. második hétfőjén.

l Kisbér (Komárom m.), jfpr. 24.,
j jún. 24., aug. 15. és nov. 11.
hetében, C3.
i Kiskomárom (Zala m.), Szt. György,
és Katalin el. hétfő.
Kiskőrös (Pest m.), febr. 24., máj.
1., aug. 1., okt. 18. el. hétfőn,
ha hétfő, azon a napon.
Kiskundorozsma (Csongrád ni.),
ápr. 7., jún. 29., szept. 16.,
déc. 8. szombaton, ha nem szombatra esik, megél, szombaton.
Kiskunfélegyháza (Pest m.), január
20., márc. 19., máj. 27., aug.
18., okt. 4. megelőző kedd és
szerda orsz. állat- és kir.akóvásár.
Kiskunhalas (Pest m.), febr., ápr.,
jun., aug., okt., dec. első szerdán és csütörtökön.
Kiskiinlacliáza, (Pest m.), febr.
28—29., máj. 25—26., aug. 3—
4., okt. 15—16. hetében, vasárnap és hétfőn.
Kiskunmajsa (Pest m.), febr. 9.,
Szentháromság vasárnap
aug.
27., nov. 11., vasárnap, ha nem
vasárnap, megél, vasárnap.
Kislőd (Veszprém m.), ápr. és
okt. első csütörtökjén állat- és
kirakóvásár.
Kistelek (Csongrád m.), jan. 13.,
ápr. 16., júl. 7., okt 2-át megél,
pénteken sertés, jún. szombaton
kirakó.
Kisújszállás (Szolnok m.), márc.
19—20., jún. 30., • szept. 4—5.,
dec. 13. megél, vasárnap és hétfőn.
Kisvárda (Szabolcs m.), márc. 17.,
máj. 23., jún. 16., szept. 1.,
nov. 1. hetében, hétfőn és karácsonyt megél, hétfőn.
Kocs (Komárom m.), máj. és szept.
második keddjén, ünnep esetén
köv. első hétköznap.
Kocsola (Tolna m.), márc. 17.,
ha vasár- vagy ünnepnap, a
köv. hétköznapon kirakó- és
állatvásár.
Komódi (Bihar m.), ápr., júin.,
aug. és okt. 20-át magábapfojfl.
hét péntekén.

Komárom (Komárom m.), Mátyás
napot, Fülöp-Jakab nanot, PéterPál napot, Rókus napot, Ferenc
napot és András napot magábanfogl. hétfőn.
Kény (Győrm.), máj. 8. köv. hétíím cs v.it. 28. magábanfogl.
hétfőn.
Körmend (Vas m.), febr. 4., márc.
12., ápr. 5., máj. 10., jún. 24.,
júl. 20., aug. 24., szept. 21.,
okt. 12., nov. H., dec 13. Ha
e határnapok szombatra, vasárnapra vagy ünnepinapra esnek,
a legközelebbi hétköznapon.
Kőrösladány (Békés m.), máj. 10.,
jún. 28., szept. 15. két napon át,
ünnep esetén előző két napon.
Kőröslarcsa (Béke3 m.), ápr. 23—
24., szept. 1—2. Ha vasárnap,
a megél, pénteken, szombaton.
Ha az ápr. vásár húsvétra esnék,
úgy az ünnepek el. szerda, csütörtök.
Kőszeg (Vas m.), Virágvasárnap
el., pünkösd el., Jakab el., Egyed
ut. hétfőn. Jan. ut. szerdáján
állatvásár.
Kötegyán (Bihar m.), ápr. első
vasárnapján é3 szept. 15-ét követő hétfőn, ha ez hétfő, akkor
ezen a napon.
Kőtelek (.J.-Nk.-Szolnolc m.), jan.
25., máj. 5., szept. 20. hétfőn,
ha nem, megél, hétfőn.
Köveskál (Zala m.), húsvét ut.
kedden, Áldozóssütörtök ut. nap,
Lajos nap ut. hétfőn.
Kunhegyes (Szolnok m.), Gyertyaszentelő Boldogasszony, Páduai
Szt. Antal, Sámuel és Lukács
megél, szerdán, ker. vagy nemzeti ünnep esetén a köv. köznapon.
Kunmadaras (J.-Nk.-Szolnolc m.),
jan. 25. Áldozócsütörtök, júl.
26., okt. 26. hetének hétfőjén.
Kimszentmiklós (Pest m.), márc.
16., jún. 2., aug. 22., okt. 26.
megél, hétfőn.
LajosJcomárom (Veszprém
m:.),
febr. és jún. ut. csütörtök. István király hetében csütörtök,
ha ráesik, megél, szerdán és
nov. második csütörtök.

Lelesz (Zemplén m.), jan. 6., márc.
19., máj. 3., aug. 10., szept. 14.
és nov. 19-ét magábanfogl. héten
hétfőn, na ünnepre esik, a
megél, hétfőn.
Lengyeltóti (Somogy m.), ápr. 3.,
jún. 16., , júl. 25., ha ker. ünnepre esik, a köv. hétköznapon.
Lepsény (Veszprém m.), Orbán
és Terézia napot megél, hétfőn,
és júl. első hétfőjén.
Letenye (Zala m.), febr. 24., jún.
2., júl. 29., aug. 25., okt. 6. és
dec. 25-ét megél, kedden, ker.
ünnep esetén a köv. hétköznapon.
Liget (Baranya m.), máj. 12., ünnep esetén a köv. köznap és
szept. 29.
Lovaiberény (Fejér ni.), Nagyhéten
és pünkösd cl. hétfőn, szept. 11.
hetében és Dömötör ut. hétfőn,
ünnep esetén kedden.
Lovászpatona (Veszprém m.), ápr.
Rezső, jún. Antal, aug- Ágoston és nov. Erzsébet napok hetében hétfőn, ünnep esetében a
köv. nap.
Mád (Zemplén m.), febr. 15.,
máj. 30., okt. 6., dec. 12. csak
kirakóvásár..
Mágócs (Baranya m.), febr. 14.,
ápr. 18., jún. 18., okt. 7. hete
hétfőn.
Magyarhely (Baranya m.), márc.
10. és szept. 15., ünnep esetén
a köv. köznapon.
Magyarkeszi (Szolnok m.), Szent
György el. hétfőn, Nagybo'dogasszony és Márton hetében, hétfőn.
Magyarmecskc (Baranya m.), márc.
21., ker. ünnep esetén a köv.
hétköznapon.
Magyaróvár (Mosón ni.), jan. 6.,
máj. 5., aug. 1., szept. 21. és
okt. 28. hetében, hétfőn.
Majs (Baranya ni.), jan. 20., máj.
1., aug. 29. és okt. 10.
Makó (Csanád m.), jan. ut. vasárnap el. péntek és szombat, Judica vasárnap el., jún. 21., aug.
19. és nov. 19. el. szombat,
vasárnap és hétfő.
Mándok (Szabolcs m.), febr. 2.,
Judita vasárnap köv. hétfőn, jún.

29., au|. 15., okt. 28. betéten
hétfőn és Advent első vasárnapját követő hétfőn.
Máriapács (Szabolcs m.), febr. 6..
máj. 3., aug. 21., dec. 8. ut.
hétfőn.
Marcali (Somogyi m.), márc. 26.,
máj. 1., júl. 25., szept. 4., nov.
5. ünnep esetén a köv. köznapon.
Marcaltő (Veszprém m.), jan. 25.,
Szt. György és Szt. Margit, nov.
5-ét követő csütörtökön.
Megyaszó (Zemplén m.), febr. 7.,
máj. 2., szept. 9. hetében kedden
ünnep esetén köv. köznapon.
Mekényes (Baranya ni.), jún. 4.hetében hétfőn. Kirakóvásár aug.
10. hetében, hétfőn.
Mezőberény (Békés m.), jan. 16.,
ápr. 8., júl. 12., okt. 6-át meg-,
előző péntektől vasárnapig. Meg-!
előző két nap állatvásár.
Mezőkereszles (Borsod m.), ápr.
és aug. hó első hétfőjén, szept.
19., dec. 22-ét megél, hétfőn.
Mezőkomárom (Veszprém m.), Judica, Rogáta napon, Szt. Mihály
nap hetének kedd és szerdáján,
Szt. Kelemen napon két napig.
Mezőko\á:sháza (Csanád m.), jún.
harmadik és nov. első szerdai'
napján, ünnep esetén köv. köznapon.
Mezőkövesd (Borsod m.), márc. 19.,
jún. 27., aug. 20., nov. 30-át
megél, hétfőn kirakó- é3 vasárnap állatvásár. Havi állatvásár
jan., febr., ápr., máj., júl., szept.,
okt. és dec. hónapok második
csütörtökén, ker. ünnep esetén
a köv. csütörtökön.
Mezőtúr (Szolnok m.), jan. első
hétfőjén csak állatvásár, ápr.,
jún., szept., nov. első hétfőjén
állat- és kirakóvásár, ünnep esetén köv. köznapon.
Mindszent (Csongrád m.), jan. 7—
8. ápr. 14—15., jún. 30., júl.
1. okt. 27—28., péntek szombaton. Ha nem megél, pénteken,
LSzombaton. ünnep esetén előző
hétköznapon.
Miskolc (Borsod m.), febr. 16.
Julianna, máj. 25. Orbán, aug.
26. Sámuel, okt. 18. Lukács és

dec. 1.?. Lázár napok hetében,
hétfőn.
Mohács (Baranya m.), febr. 24.,
márc. 19., ápr. 17., jún. 24.,
szept. 18. hetében, nov. 11., dec.
21. előtti hétfőn.
Mosón (Mosón m.), ápr. 2., júl.
13., okt. 4., dec. 21. legközelebb
eső hétfőn, ünnep eseten legközelebbi köznapon.
Nádasd (Vas ni.), márc. 2., szept.
1. Ha vasárnap, megelőző hétköznan (csak ál'.atváíár).
Nagyatád (Somogy m.), Gergelynap előtt, tavaszi «keresztnap*
előtt, Illés nap előtt, Rókus napján (aug. 16.) őszi <rkeresztnap»
előtt és nov. 11. után hétfőn.
Hidegvérű lovak okt. 7.
Nagybajom (Somogy m.), Józsefnap előtti kedden, máj. 8., aug.
18., Teréz előtt hétfőn.
Nagycenk (Sopron m.), húsvét után
és Simon-Julia előtti csütörtökön.
Nagyfüged (Heves m.), febr. 12-ét
megelőző kedden, szept. első
keddjén, ünnep esetén következő köznapon.
NagyJialász (Szabolcs m.), jan.,
apr., júl. és október első pénlekjén kirakóvásár.
Na^yharsány (Baranya m.), jan.
25., ápr. 12., jún. 27. és okt. 9.,
ünnep esetén követk. köznapon.
Nagyigmánd (Komárom m.), márc.
József, jún. Vitus és szept. Szt.
Mihály-nap hete hátfőjén.
Nagykanizsa (Zala m.), jan. és júl.
hónapok kivételéve!, minden hó
első keddjén, ünnep esetén a
következő köznapon.
Nagykálló (Szabolcs m.), húshagyó
kedd utáni csütörtök, ápr. 24.,
jún. 27., szept. 29., nov. 30-ika
. hetében, csütörtökön.
Nagykő a (Pest m.), jan. 25., ápr.
24., szept. 14. hetében vasárnap.
Nagykőrös (Pest m.), márc. 5., ápr.
27.,' jún. 27., okt. 26., előtti
vasárnap és hétfőn, aug. utolsó
hétfején és keddjén.
Nagykörű (S/.oInok m.), máj. 4. és
okt. 2. hétfőjén, ünnep esetén a
követk. köznapon.

Nagyléía (Bihar m.), jan. 10., ápr.
19. és okt. 2-ika hetében, csütörtökön.
Nagylózs (Komárom m.), húsvét
előtt két héttel, Drnap előtt,
Szt. István után, Lukács után,
Karácsony előtti hétfőkön.
Nagyoroszi (Nógrád ni.), márc. 19.
hetében május hóban keresztj.
héten, aug. 6. hetében és dec.
6. hetében hétfőn e3 keiden.
Nagyszakácsi (Somogy m.), febr.
10., ápr. l.#, nov. 11. Ha ünnejj
vajjy szombat, a következő köznanon.
Nagypirit (Veszprém nr.), máj. 10.,
júl. 25., szept. 29. hetében kedden.
Nagyvázsony (Veszprém m.), Invocat vasárnap, Szentkereszt felta'álása, jún. 24-ét. Szentkereszt
felmag, és karácsony napját
megelőző hétfőn és kedden.
Némelbóly (Baranya m.), jan. 10.,
márc. 25., niáj. 16., júl. 25.,
szept. 7., okt. 20., dec. 10. állatvásár.
Nemesócsa (Komárom m.), febr.
15-ikét, ápr. 12-ikét, júl. 10. és
dec. 17- ét magábafoglaló hét
kedden kirakó- és állatvásár.
Nemesvid (Somogy m.), jan. 22.,
márc. 21., jún. 17., okt. 24., ha
vasárnap, a következő napon.
Nógrád (Veszprém m.), ár>r. 24.
Szt. György és okt. 15. Terézianapok hetében hétfőn.
Nyálad (Veszprém m.), máj. 1-ét
és okt. 15-ét magában foglaló
hét szerdai napján állat- és kirakóvá-ár.
Nyi:ábrány (Szabolss m.), márc.
15., jún. 15. hetében csütörtökön, szept. 29., dec. 8. után való
hét csütörtökén, ünnep esetén
megelőző hót csütörtök.
Nyirac.'ád (Szabolcs m.), márc. 9.
és aug. 30. hetiben, kedden,
márc. 19-ét nov. 20-át magában
fogl. hét szerdáján, ünnep esetén
következő köznapon.
Nyirhálor (Szabolcs m.), márc. 25.,
máj. 28., szept. 8., nov. 9., dec.
6 utáni csütörtök.
Nyirbogdány (Szabolcs m.), márc.

12., jún. 24., okt. 4., dec. 6.
hetében szerdán.
Nyi. egyháza (Szabolcs m.), márc.
első, ápr. májodik, júl. és szept.
első, okt. harmadik, dec. első
hétfőjén, ünnep esetén köv. hétfőn. Orsz. lóvásár jún. 8. hetében, hétfőn.
Nyiil.tgos (Szabolcs m.), máj.. 1. és
júl. 31. hetében, szerdán.
Nyirmada (Szabolcs m.), Virágva:árnap utáni szerdán, áldozócEülöríök, Anna-nap, Ki;a-szonynap és András-nap hetében szerdán.
öcsed (Békés m.), máj. 10. és
szept. 22. kirakó- és állatvásár,
ünnep eíetén következő köznap.
Okány (Bihar m.), május és augusztus harmadik szerdáján kirakó- Ó3 ál'atvásár.
Olw.liszka (Zemplén m.), márc.
19., jún. 16., szept. 22., nov. 30.
hetében szerdán. Ha ker. vagy
zsidó ünnepre esik, az illető
napot megél, héten, szerdán.
önöd (Borsod m.), minden hó első
csütörtökén, ünnep esetén a köv.
hétköznapon orsz. állat- és kirakóvávár.
Öriszcnlpéler (Vas m.), szept.
13-án, ha keresztény ünnep, a
követk. köznapon.
Orosháza (Békés m.), márc. első,
"jún., szept., dec. második hetében csütörtökön.
ősi (Veszprém m.), márc. 25.,
okt. 8. megelőző hétfőn.
öskü (Veszprém m.), Hugó-napot,
ápr. 1. és Dénes-nanot, okt. 9.
majábafoglaló hét hétfőjén.'
Ozora (Tolna m.), Jézus n. napján,.,
nagyhét hítíőn, júl. 5., okt. 15.
megelőző hétfőn.
Pacsa (Zala m.), febr. 24. előtti
csüt., ápr. első csütörtök, jún.
24. előtti csütörtök, aug. 1-én,
okt. utobó csütörtök és dec. első
C3ülörtök.
Paks (Tolna m.), máj. 16., júl. 15.,
szept. 21. és nov. 25-iki hetében
hátfőn.
Palánka (Bács m.), március 30.,
május 1. és 2., július 30., október 1. és 2.

Pálmonostor (Baranya m.), fan. 6.,
febr. 24., ápr. 7., jún. 23., aug.
25., okt. 27.
Pápa (Veszprém m.), Gyertyaszent.
Boldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony, Szentháromság vasárnap, júl. Sarlós Boldogasszony,
szept. Kisasszony és dec. Boldogasszony fog. ünnepe utáni
kedd és szerda, illetve a követk.
hét kedd és szerdáján.
Pápaleszér (Veszprém m.), április
8-át é3 szept. 1-ét követő csütörtökön.
Pásztó (Heves m.), febr. 15-ét
megelőző hétfőn és kedden, Virágva?árnap után következő és
jún. 29., aug. 10. és dec. 21-ét
megelőző hétfő és kedd kirakóés állatvásár és nov. 1-ét megelőző hétfőn állatvá-ár.
Pécel (Pest m.), máj. első, szept.
2-ik hétfő és kedd.
Pécs (Baranya m.) minden hónap
első hétfőjén, illetve ha ezek a
napok ünnepre esnek, a következő hétköznapon kirakó- és állatváiár.
Pérsvárad (Baranya m.), febr. 14.
Bálint, ápr. 23. Adalbert, jún.
18., aug. 15. Nagyboldogasszony
és okt. 18. Lukács-nap hetében
hétfőn és kedden.
Pel'érd (Baranya m.), márc. 19.,
május első csütörtökén, júl. 25.
hetében csüt., okt. 10.
Pereg (Pest m.), márc., szept. és
december 20-án állat- és kirakóvásár, ünnep esetén a köv. köznapon.
Pilis (Pest m.), jan. 5., ápr. 5.,
júl. 5.; okt. 5. megelőző vasárnap.
Pincehely (Tolna m.), húshagyó
kedd, Szent György, Ornap, Simon Júdás hetében kedden.
Piszke (Esztergom m.), júl. 2. búcsúvá:ár.
Pcl ár (Szabolcs ni.), január, március második szerdáján, jún. 14.,
szept. 20. hetében szerdán.
Püliiske (Zala m.), nagycsötörtöt
és nov. 15-én, ha vasárnap, ha
nem, következő vasárnap
és
ezept. 16. megelőző hétfőn.

Püspökladány (Hajdú m.), márc.
hetében csüt., jún. második csütörtökjén, szept. 29., nov. 11-ik
hetében csütörtökön.
Püspöknádasd (Baranya m.), április
4., aug. 20., szept. 29., hetében
hétfőn.
Pusztamérges (Csongrád m.), márc.
12. ha ünnep, köv. köznapon kirakó nélkül állatvásár.
Putnok (Gömör m.), Gyertyaszent.
el., húsvét el., pünkösd el., Nagyboldogasszony el. és Mindszent
előtt hétfőn, karácsony előtt hétfőn.
Rácalmás (Fejér m.), ápr. 12-én,
október hét szerdáján, ünnep
esetén köv. hétköznapon.
Rákozár (Baranya m.), lásd Egyházaskozár.
Rakamaz (Szabolcs m.), ápr. 25.,
augusztus 2-ik, nov 2-ik hetében
eső hétfőn és ünn. esetén a következő napon.
Rákospalota (Pest m.), ápr. 25-öt
megelőző hét, nov. 5-öt magábanfoglaló hét csütörtökén, ker.
vagy nemzeti ünnep esetén köv.
köznapon állatvásár és kirakóvásár.
Rákóczifalva
(J.-N.-K.-Sz. m.),
ipr. 20. szombaton, ha nem
szombat, a köv. szombaton, okt.
29. előtt szombaton.
Répceszemere (Sopron m.), május
7., szept. 11., vasárnap esetén
köv. hétfőn.
Rétltözberencs (Szabolcs m.), júl.
2., december 18. (Nem tartják.)
Rétság (Nógrád m.), jan. 20. el.
hétfőn, ápr., júl., szept. első
hétfőjén, ünnep esetén következő
köznapon.
Ricse (Zemplén m.), március 25.,
jún. 24., okt. 19., dec. 10. hetében, hétfőn, ünnep esetén következő köznapon.
Romhány (Nógrád-Hont m.), ápr.
és nov. 10-én köv. hétfői napon,
ha ünn., a köv. hétköznapon
kirakó- és állatv.
Sajó,árkony (Borsod m.), április
első, december első hétfőjén.

Salgótarján (Nógrád m.), jan., május, júl. és okt. hónapok 3-ik
hétf. állatvásár, kedden kirakóvásár.
Sárbogárd (Fejér m.), febr. 15T,
április 4., jún. 14., szept. 15.
és nov. 19-ik napja hetének
hétfőjén.
Sarkad (Bihar m.) ápr. 17., június
8., okt. 10., dec. 21. el. héten
csütörtök és péntek kirakó- és
állatvásár.
Sárosd (Fejér m.), máj. 1., júl. 1.,
aug. 14., nov. 11-ét magában
foglaló hétfőkön, ha ez ünnep,
a köv. napon.
Sárospatak (Zemplén m.), márc,
máj., aug., okt. első szerdáján
és dec. 2-ik szerdáján, ha ünn.
a következő, szerdán.
Sárvár (Vas m.), febr., ápr., júl.
és szept. első hétfőjén, ünn. esetén köv. köznapon.
Sásd (Baranya m.), márc. 1., máj.
7., júl. 7., szept. 1. és okt. 1.
hetében kedd, ha e napokra ünnep esik, a rákövetkező köznapon.
Sátoral'aú;hely
(Zemplén m.),
Apollónia, virágvasárnap, júl. 2.,
ezept. 2. és nov. 5. hetében és
karácsonyt megelőző héten hétfőn és kedden, ha a vásár napjára ünnep esik, a vásár csütörtökön é3 péntelien tartatik.
Sellye (Baranya m.), márc. 4., máj.
1., aug. 10., okt. 15. és dec. 3.
határnapokat magában foglaló hét
keddjén, ünnep esetén a köv.
köznapon.
Siklós (Baranya m.), márc. 19.
hetében, Szentháromság után,
Nagybolriogasszony heté'>en, nov#
30. hetében, mindig hétfőn.
Siófok (Veszprém m.), ápr. 20.,
jún. 18., aug. 20.' és okt. 19-ét
macábanfogla'ó hét szerrlá'án.
Söjlör (Zala m.), márc. első csütörtök, május máolik és okt.
15. ut. hétfőn, júl. 30., ha ünnep a legközelebbi köznap.
Somberek (Baranya m.), ápr. 8-án,
aug. 8-án, ünn. esetén a köv.
köznapon.
Somlószöllős (Veszprém m.), máj.
1. «s nov. 1-ét megelőiő saerdán.

SomíAvásárheiy (Veszprém
m.),
márc. Benedek, jún. Margit,
ezept. Lambert és karácsony hetében hétfőn.
Somogyvár (Somogy m.), ápr. 18.,
máj. 20., okt. 15., ha ünnep, a
legköz. hétköznap.
Sopron (Sopron m.), márc. első
hétfőjén, máj. el-ő hétfőjén, Szt.
Erzsébet
nap hetében, hétfőn
országos állat- és kirakóvásár.
Febr., ápr., jún., júl., szept. és
okt. első hétfőjén országos lóvásár.
Sóskút (Fejér m.), Gergely, Medárd, Ürszínevált. és Erzsébet
hetében kedden.
Sümeg (Zala m.), bojt közepe utáni
kedden, nagyhét hétfőjén, áldozó csüt. előtti kedden, Sarlós
Boldogasszony napján, Bertalan,
Dömötör és Erzsébet napján.
Süttő (Esztergom m.), márc. 18.,
jún. 18., szept 18. és dec. 18.
hetében csütörtökön.
Szabadszállás (Pest m.), márc. 31.,
júl. 7., szept. 17-ét, nov. 15-ét
megél, vasárnap.
Szabadszentkirály
(Baranya m.),
jan. 15-ét magábanfoglaló hét
csütörtökjén, áldozó csütörtök el.
nap, Szt. László napján, aug.
15-ét magában foglaló hét csütörtökjén, Máté napján és hov.
2-án.
SzaVcszentmárton (Pest m.), jan.
28., máj. 19., júl. 20., okt. 18.
Szarvas (Békés m.), febr. 24., jún.
24., okt. 19., dec. 21-ét megelőző péntek, szombat, vasárnap
és hétfőn.
Szászvár (Baranya m.), márc. 25.
utáni hétfőn, jún. ut. hétfőjén,
ünn. esetén köv. köznapon.
Szécsény (Nógrád m.), jan. 25.,
márc. 12., ápr. 24., jún. 13.,
júl. apóst, oszl., aug. 29. nov.
25-ike hetében hétfőn és kedden
Szeged (Csongrád m.), febr. 17.,
Szt. Donát hetében, máj. 5., júl.
31., okt. 10., nov. 30. hetében
vasárnapiéi kezdve vasárnapig és
minden vásár előtt pénteken' és
szombaton sertésvásár.

Szeghalom (Békés m.), február Í0.,
május 20., júl, 20., szept. 20.
utáni hétfőn és kedden.
Szegvár (Csongrád m.), márc. 10.,
május 19., aug. 19., nov. 19-ikét
megelőző szombat, vasárnap és
hétfőn.
Székesfehérvár (Fejér m.), febr.,
ápr., jún., aug., okt. és dec.
13. hetében szerdán országos állat- és kirakóvásár, a többi hónapokban a 15-ét ma<rábanfoglaló szerdán országos állatvásár,
ünnep e étén a 1 öv. hétköznapon.
Szekszárd (Tolna m.), Virágvasárnap, áldozóosütörtök, Sarlós Boldogasszony, ker. felt. és Erzsébet-nap hetében hétfőn.
Szentendre (Pest m.), máj. 5., aug.
elseje hetében, hétfőn éj Mindszent ut. első hétfőn.
Szenna (Somogy m.), máj. 27.,
szept. 14., ünnep esetén köv,
köznapon.
Szentdienes (Baranya m.), orsz.
állatvásár jún. 1., orsz. áll. és
kirakóvásár márc. 15., okt. 9.,
ünnep esetén a köv. hétközn.
Szenlgúl (Veszprém m.), ápr. 8.,
júl. 14., szept. 1. és nov. 25.
hetében kedden, ünn. esetén a
köv. hétköznapon.
Szentgotthárd (Vas m.), márc.,
jún., szept.
és decemberben.
Kántor szerda ut. hétfőn, nagycsütörtök, máj. 1., júl. 22., okt.
18.
Szenllőrmc (Baranya m.), febr. 14.,
szept. 4., ha ünn. a köv. hétfőn,
ápr. 12., jún. 10., ha ünn., a
megelőző hétfőn, okt. 18., dec.
21., ha ünn. a köv. köznapon.
Szentes (Csongrád m.), febr. 2.,
ápr. 24., júl. 22., szept. 21-ét
és nov. 30-át megelőző pénteken és szombaton, ha a napok
szombatra esnek, azon a napon
és pente^en, ker. ünnep esetén
megelőző pfnteken és szombaton.
Szerencs (Zemplén m.), jan. 16.,
ápr. 24., aug. 16., nov. 2.
Szigetszentmi'dós (Pest ni.), lípr.
2., okt. 22., ünn. esetén a köv.
hétköznap.

Szigetvár (Somogy m.), jan. 25.,
ápr. 24., jún. 12., aug. 2., szept.
29. és nov. 19. hetebea, hétfő
és kedd.
Szílialom (Borsod m.), máj. 20.,
okt. 20-át köv. hétfő.
Szikszó (Abauj-Tonia m.), febr.
6., máj. 1., júl. 23., szept. 8.,
nov. 11. hetében vas. és hétfőn.
Sz'.lasbalhás (Veszprém in.), máj.
1., okt. 30.
Szil (Sopron m.), febr. 24., ápr.
24.. jún. 4 V Bertalan napján,
finn. vagy szombat esetén az
utánuk következő hétfőn és karácsony előtti csütftrtöl.5.i.
Szirák (Nógrád m.), febr. 24.
utáni, máj. 15., szept. 8. előtt,
nov. 25. utáni hétfőn és kedden.
Szob (Hant m.), jan. Rcmsíe Pál
Dénes n., jún. Szt. László és
okt. Szt. Vendel előeti hétfőn.
Szokolya (Nógrád m.), febr. és okt.
utolsó keddjén állat- és kirakóvásár.
Szolnok (Szolnok m.), febr. 24.,
máj. 18., szept. 8., nov. 5. hétfőn, ha nem hétfőié esnék, akkor
az előtte való hétfőn, ünn. esetén e napok előtti kedden.
Szőllősgyörök (Somogy m.), máre.
21., máj. 16., szept. 9., okt. 16.
Szomajom (Somogy m.), ápr. 27.
és okt. 5., ünnep esetén köv.
köznapon.
Szombathely (Vas m.), húsh. kedd
előtti kedd és szerda, Szt.
György el. kedd és szerda, Űrnap előtti kedd és szerda, júl.
25-én, Kisasszony előtti kedd és
szerda éi András-nap el. kedd
és szerda. Máj. harmadik ésl
okt. első keddjén állatvásár.
Szuny (Komárom m.), márc. 4.,
máj. 16., júl. 17., és szept. 13.
utáni hétfőn.
Szőreg (Torontál m.), febr. 24.,
ápr. 20., júl. 15., szept. 14.
előtti vasárnap.
Szulok (Somogy m.), húsvét, pünkösd és Lukács-nap előtti hétfőn.
Tab (Somogy m.), ápr. 11., jún.
2., aug. 1., szept. 21.
Tabajd (Fejér m.), febr. 3., máj.
24., aug. 30., nov. 8-át magában

íoglaló* heteit csütörtökjén, üna.
esetén szerdán.
Tállya (Zemplén m.), jan. 22.,
ápr. 4., jún. 27., okt. 19.
Tamási (Tolna m.), tavaszi (febr.,
márc.) kántorbőjt előtti, nyári
(máj., jún.) kántorbőjt előtti,
Magdolna-n előtti,
őszi (szept.)
és téli (dec.1! kántorbőjt előtti
kedden.
Tápióbicske (Pest m.), febr. 7.,
máj. 7. megelőző hétfőn, okt.
15. előtti kedden.
Táplógyörgye (Pe3t m.), márc. 1.,
máj. 5., aug. 31.
Tápiószecső (Pest m.), ápr. 15.,
nov. 15., ha vasárnapra v. ker.
ünnepre esik, a köv. köznapon
állat- és kirakóvásár.
Tápiószele (Pest m.), jan. 1-ét,
ápr. 1-ét, jún. 29-ét, okt. 15-ét
magábanfoglaló hét hétfőjén.
Tápiószentmárton (Pest m.), márc.
5. és okt. 1., ünn. esetén köv.
köznap.
Tapolca (Zala m.), márc., máj.,
aug. és dec. első szerdáján, ha
ünnep, a köv. tej'.örtökön.
Tarral (Zemplén m.) febr. 3., márc.
10., máj. 5., aug. 11. szept.
29., nov. 17. ut. hétfőn, ünn.
esetén a megelőző hétfőn.
Tarján (Komárom m.), márc. 31.,
máj. 10., aug. 6. é3 okt. 18-át
magábanfoglaló hét hétfőjén.
Tarpa (Bereg m.), márc. 19., jún.
11., okt. 8.
Tass (Pest m.), országos állat- és
kirakóvásár: ápr. 24-én, nov. 4.,
ünnep esetén a köv. köznapon.
Ta'a (Komárom m.) húsvét, pünkösd, ut. János felv. és Imre-nap
hetében, kedd és szerda.
Ta'MÍánya (Komárom m.), minden
hónap 15-ét követő hétfőn havi
kirakodóvásár. Márc, jún., szept.
és dec. 15-ét köv. hétfői vásáron
komárommegyeieken kívüliek is
árusíthatnak.
Ta'árszentgyörgy (Pest m.), okt.
20., Vendel-nap országos kirakóvásár jeli. búcsúvásár.
Téglás (Hajdú m.), jan. 28., máj.
10., aug. 18., okt. 20. hete csütörtökjén,

Tengelic (Tolna m.), jűn. 20-ái és
o!;t. 23-át macábanfos'aló hetek
c ü örtölcén, ünn. esetén a köv.
kö napon. (Ki teige'ic vasú.ál.
mel'eiti vá.ártéren.)
Tét (Győr m.), febr. 16., máj.
16. után köv. és júl. 31., okt.
31-ét megelőző csütörtökön.
Teve: (Tolna m.), ápr. és jún.
első keddjén, okt. harmadik
keddjén, ünn. esetén a köv. köznap.
Tihany (Zala m.J, ápr. 24. és júl.
24-ét követő kedden.
Tinnye (Pest m.), jan. és márc.
első, jűn. 2-ik, okt. első hétfőjén. (Nem tartja meg.)
Tiszaberccl (Szabolcs m.), febr. 16.,
jún. 2., aug. 21., okt. 15., hetében szerdán.
Tis~a-:sege (Hajdú m.), ápr. 12.,
júl. 1., szept. 20., nov. 15. el.
hétfőn.
Tiszadob (Szabolcs m.), jan. 15.,
ápr. 17., aug. 7., okt. 4-ét megelőző hétfőn.
Tisza'öldvár (J.-N.-K.-Szolnok m.),
márc. 24., jiri. 3., aug. 29.,
okt. 11. megelőző vas. és hétfőn.
Tiszafüred (Heves m.), jan. 4., ápr.
15., aug. 4., okt. 3. hetében csütörtökön és pénteken.
Tiszakarád (Zemplén m.), márc.
25., jún. 24., szept. 8. hetében
szerdán, ünnep esetén köv, köznapon.
Tisza'cürt (Szolnok m.), máj. első
vasárnap 03 szept. 20-iki hétben
vacárnap, hétfő.
Tiszalök (Szabolcs m.), febr. 14.,
máj. 15., au2. 31., szept. 25.,
nov. 27. hetében csütörtökön.
Tiszaluc (Zemplén m.), jan. 5., ápr.
15., júl. 10., nov. 5.
Tiszanána (Heves m.), febr. 24-ét,
máj. 1-ét, aug. 4-ét és okt.
15-ét megelőző hétíőn.
Tiszaörs (Heves m.), máj., dec.
első hétJó'jéii,
Tiratalkonya
(Borsod m.), 1930.
évire próbaképpen febr. utolsó,
aug. második hétfőjén, ker. vagy
nemz. ünnep ecetén köv. köznap
állat- 63 kirakóvásár.
Tiszapolgár (Szabolcs m.), lásd
Polgár.

Tiszaroff (J.-N.-K.-S*. m.), márc.
10. és okt. 9., ha vasár- v.
ünnepnap, a következő hétfőn
kirakó- és állatvásár.
Tisza zentimre (Szolnok m.), jún.
14-ét magábanfoglaló hét hétfőjén és nov. 19-ét megelőző hétfőn.
Tiszatarfán (Borsod m.), ápr. 5.,
júl. 30., szept. 10., nov. 30-át
megelőző hétfőn.
Tis:avárkony (Szolnok m.), sz«pt.
8. orsz. búcsúkirakóvásár.
Tokai (Zemplén m.), márc. 24.,
jún. 23., júl. 22., szept. 22.,
okt. 27., dec. 22. hetében hétfőn, ünnep esetén a következő
hétfőn.
Tököl (Pest m.), máj. 1., okt. 2.,
kirakó- és állatvásár.
Tolcsva (Zemplén m.), ápr. 8.,
jún. 22., szept. 9., nov. 10.,
ünnep esetén a megelőző hétfőn.
Tolna (Tolna m.), jún., aug. első
hétfőjén, ker. ünn. esetén a köv.
köznap állat- és kirakóvásár.
Tolnanémedi
(Tolna m.), jún.
21-ét magában foglaló hét hétfőjén, szept. utolsó hétfőjén, ünn.
esetén a köv. köznapon.
Tofonár (Somogy m.), ápr. 25.,
Szentháromság vasárnapja ut. napon, aug. 25., nov. 11.
Torny is zentmiklós (Zala m.), ápr.
22., jún. 10., aug. 6., nov.
1. utáni keddi napon.
Törökkofány (Somogy m.), nov.
20-át vasárnap v. ker. ünn. esetén a következő hétköznapon.
Törökszentmiklós (Szolnok m.), jan.
10., ápr. 17., júl. 26., okt. 4.
hétfőn, v. megelőző hétfőn.
Tótkeresztur (Vas m.), január 20.,
február 14., húsvét előtti hétfőn,
május 2., pünkösd előtti kedden,
június 27., július 13., aujusztU8

29., szeptember 15., október 13.,
november 11., november 29., karácsony előtti hétfőn.

Tótszentmárton (Zala m.), júl. 13.,
nov. 11.
Tótszerdahely (Zala m.), máj. 15.
és szept. 14., ha vasárnap, úgy
a következő hétfő.

Tótvizsony
(Veszprém m.), jún.
10., okt. 21. magábanfoglaló hét
szerdáján.
Túra (Pest m.), Virágvasárnap, okt.
második vasárnap e3 hétfő.
Turkeve (Szolnok m.), ápr. 1., jún.
20., szept. 20., dec. 6. megelőző
vasárnap és hétfőn, ha e napok
vasárnapra esnek, ezen a napon.
Zűrje (Zala m.), febr. 24., ápr.
24., júl. 25., szept. 29., ha ünnep, legközelebbi hétköznapon.
Tüskevár
(Veszprém m.), febr.
24., jún. 13., júl. 22., szept. 8.
megelőző hétfőn.
Ojfehérló (Szabolcs m.), jan. 28.,
jún. 8., aug. 26. és nov. 20.
hetében csütörtökön.
Üjkécske (Pest m.), febr. 20., máj.
15., júl. 31., nov. 3-át megelőző vasárnap és hétfőn, ha
vasárnapra esik azon a napon.
Ojmalomsok (Győr m.), márc. 19-ét
magában foglaló hét
szerdáján,
máj. utolsó, szept. és dec. első
szerdáján, ünnep esetén a köv.
hétköznapon.
Űjfiest (Pest m.), febr., máj., júl.
és okt. 15-ét követő vasárnap
utáni kedden.
Ojszász (Pest m.), márc. 8. hetének hétfőjén, jún. 25. hetének
szerdáján és okt. 5. hetének hétfőién.
Und (Sopron m.), márc. 20., máj.
11., jún. 20., szept. 9.
Úszód (Pest m.), szept. elsejét
megelőző hétfőn országos marhavásár.
Üllő (Pest m.), szept. elsejét megelőző hétfőn.
Vác (Pest m.), máj. harmadik hétfőjén, márc., jún., aug. utolsó
hétfőjén, karácsony előtti hétfőn,
ünn. esetén a köv. köznapon.
Vaja (Szabolcs m.), aug. első hétfőjén.
Vajszló (Baranya m.), márc. Gergtely, • júl. Sarlós Boldogasszony
okt. Ferenc-nap hetében hétfőn,
dec. 13-i hetében, szerdán.
Vál (Fejér m.), febr. 20., máj.
16., aug. 16., okt. 20. hétfőn és
kedden, ünnep esetén a köv.
köznapon.

VámosgyOrk (Heves m.), jan,
utolsó vasárnapját megelőző hétfőn, július utolsó hétfőjén, dec.
első hétfőjén, ünnep esetén a
köv. köznapon.
Vámoimikola (Hont m.), ápr. 6.
után hétfőn, júl. 22. el. hétfőn és kedden ,szept. 29. el.
hétfőn és kedden és dec. 1.
u. hétfőn.
Vámospércs (Hajdú m.), jan. Károly, máj. Zsigmond, aug. Lajos,
nov. Katalin napját magábanfoglaló hét hétfőjén.
Városiad (Veszprém m.), febr. 13.,
szept 17. hetében szerdán országos állatvásár.
Vúrpalo'.a (Veszprém ni.), ápr. 12.,
aug. 6., nov. '12., dec. 18. hetében hétfőn.
VáAroshéc (Somogy m.), ápr. 14.,
aug. 25., vasárnap vagy ünnep
esetén a köv. köznapon.
Vááro'rriiske (Vas m.), Gyertyaszentelő B.-asszony, Gy.-o!tó B.asszony, Sarlós B.-asszony, Nagyboldoga:szony, Ki asszony napokat köv. napon. Ferenc, Katalin,
Luva-napján, ünnep esetén a következő köznapon.
Vá áromamény (Bereg m.), Húshagyó kedd utáni hétfőn, Medárd hetében hétfőn, szept. 8.
ut. hétfőn, dec. 13. het. hétfőn,
ünn. esetén a köv. hétfőn. Orsz.
kiraVóváár
sznrva:marhafeljajtással: ápr., máj., aug., okt. első
keddjén, ünnep esetén a köv.
köznapon.
Vasegerszeg (Vas m.), jan. 6.
utáni szerda e3 április, július és
október hó első szerdáján.
Vashidcjtút (Vas m.), márc. 19.,
nov. 2.
Va'.surány (Vas m.), márc. 19.,
máj. 1., aug. 12., okt. 26. (Nem
tartják.^
Vasszécsény (Vas m.), febr. 16.,
szept. 14. és nov. 22. előtti csütörtökön és jún. 17. Hl e határnap ünn., a következő napon.
Vaiszentmihály (Vas m.), ápr. 24.
és okt. 28., ünnep esetén a
köv. köznapon.

Vasvár (Va» m.), jan. 27., márc.
18., máj. 3., jún. 13., aug. 10.,
szept. 29., nov. 10.
Velence (Fejér m.), márc. 31.,
aug. 7., nov. 6.
Véménd (Baranya m.), márc. 27.,
júl. 17. és szcpt. 30.
Vép (Vas m.), fehérvasárnap ut.
hétfőn, áld. csüt. el. szerdán,
Péter-Pál és István kir. el. napon és nov. 5-én.
Veresegyliáza (Pest m.), márc. első
és szept. harmadik hétfőjén.
Vörösmarth (Baranya m.), febr.
14., április 4., július 64 oktá/" '•
ber 23.
} '--"< V :
Verpelét
(Heves "jn.)> jan. 18.,
ápr. 24., júl. 27., okt. 31., ! ha
nem hétfő, n megelőző hétfőn.
Véríesacsa (Fejér m.), jún., és nov.
első szerdáján, ker. ünn. esetén
a megelőző köznap állat- és kirakóváiár.
Vese (Somogy" m.), márc. 5., aug.
5., okt 30".,
Veszprém (Veszprém m.), jan. 6.,
•febr. 14., márc. 12. Gergely,
máj. 4., aug. 10.. szent. 21. heté• t>en hétfőn és nov. első hétfőjén.
Vesz-prémvarsány (Veszprém m.),
máj. 15-ét és aug. 25-ét magábanfoglaló hét szerdáján.
Vésztő (Békés m.), íebr., máj.,
aug. és nov. első napja hetében
szerdán.
Villány (Baranya m.), ápr. 4., júl.
5., szept. 1., okt. 21., dec. 15.,
kei-, ünnep esetén a köv. hétköznanon.
Visegrád (Pest m.), júl. 24., szept.
8. ut. vasárnap.
Vízvár (Somogy m.), ápr. 24. hétfőn, ha nem hétfő, megelőző
hétfőn, szept. 5.
Vörs (Somogy m.), ápr. 3. és júl.
5. utáni köv. hétfőn.
Zagyvarékas (Pest m.), íebr. 9.,
jún. 16., szept. 16.
Zagyvaróna (Nógrád m.), minden
hóban 15-ét követő kedden havi
kirakóv. Ha ünn., a köv. kedden.
Zákány (Somogy m.), márc. 19.,
ünn. esetén a köv. hétköznapon.
Zala (Somogy m.), ápr. 8., máj.
25., aug. 27., okt. 4,

T

Zalaafiáti (Zala m.), márc. 21.
punk. el. szerdán, őrangyalok
utáni nap, okt. 31.
Zalabaksa (Za!a m.), máj. 4., snept.
14. és Sarlós B.-asszony utáni
hétfőn.
Zalaegerszeg (Zala m.), havi állaíés kirakóvásár, minden hónap
második keddjén, ünn. esetén
a köv. hétköznap.
Zalagyüinrő (Zala m.), jan. 6. és
nov. 26. követő kedden.
Z-alalövő (Zala m.), jan. 10., ápr.
1., jún. 13., aug. 29., nov. 5.
Zalaszánló (Zala ni.), pünkösd ut.,
Illés nap ut. kedd.
Zalaszentbalázs (Zala m.), Balázs,
Űrnap é3 Szent István napot
- követő hétfőn.
Zalatzentgrót (Zala m.), fehr. 3.,
márc. 12., húsvét előtti szerdán,
jún. 24., júl. 13., szept. 1., nov.
11., és karácsony el. szerdán.
Zalaszentiván (Zala m.), máj. 19,
ünn. esetén a következő köznapokon, aug. el~ő hétfőjén.
Zalaszentlászló (Zala m.), Antal
(január 17.), János (május 16.)
és
Nagyboldogasszony
napját
köv. szerdán.
Zalaszentmihály (Zaía m.), febr.
első hétfőjén és okt. hónapnak
Teréz-nap előtti hétfőjén, ker.
vagy nemzeti ünnep esetén a
következő köznapon orsz. állatés kirakóvásár.
Zalavár (Zala m.), fehr. 24., júl.
8-át követő és kereszt, ünnepre
nem eső kedden.
Zántca (Zala m.), máj. és okt. harmadik csütörtökién, ha ünnep
esik, a lerrkö/e^bbi hétköznapon.
Zebeüény (Hont m ) , máj. 15.
Zemfilén (Zemplén m.\ febr. 24.,
jún. 2., nov., dec. 21.
Zirc (Veszprém m.), márc. 19.,
máj. 2., júl. 26., szept. 29., dec.
4. előző nap álíatvásár.
Zomba (Tolna m.), ápr. 18.; júl.
26. hetében szerdán. Dömötör
hetében szerdán.
Aki vá árra megy. saját érdekében előzőiéi! érdeklődje meg, vájjon az illető község a vásárt megüa-a
vagy sem,
(Szerk.)

Vasvár (Va» m.), jan. 27., márc.
18., máj. 3., jún. 13., aug. 10.,
ezcpt. 29., nov. 10.
Velence (Fejér m.), márc. 31.,
aug. 7., nov. 6.
Véménd (Baranya m.), márc. 27.,
júl. 17. és szcpt. 30.
Vép (Vas m.), fehérvasárnap ut.
hétfőn, áld. csüt. el. szerdán,
Péter-Pál és István kir. el. napon és nov. 5-én.
Veresegy!iú:a (Pest m.), márc. első
é3 szept. harmadik hétfőjén.
Vörösmarth (Baranya m.), íebr.
14., április 4., július 6^; októr''* *
ber 2*5.
! '~-*\ ?
\
Verfielét
(Heves Vn.), j a n . '18.,
ápr. 24., júl. 27., okti 31.,' ha
nem hétfő, a megelőző hétfőn.
Vérlesacsa (Fejér m.), jún., és nov,
első szerdáján, ker. ünn. eseten
a megelőző köznap állat- és kirakóváiár.
Vese (3omogy~ ni.), márc. 5., aug.
5., okt 30".,
Veszprém (Veszprém m.), jan. 6.,
•febr._ 14., márc. 12. Gergely,
máj. 4., aug. 10., szent. 21. heté• ben hétfőn és nov. első hétfőjén.
Veszfrémvarsány
(Veszprém m.),
máj. 15-ét és aug. 25-ét magábanfoglaló hét szerdáján.
Vésztő (Békés m.), febr., máj.,
aug. és nov. első napja hetében
szerdán.
Villány (Baranya m.), ápr. 4., júl.
5., szept. 1., okt. 21., dec. 15.,
kei-, ünnep esetén a köv. hétküznanon.
Visegrád (Pest m.), júl. 24., szept.
8. ut. vasárnap.
Vízvár (Somogy m.), ápr. 24. hétfőn, ha nem hétfő, megelőző
hétfőn, szept. 5.
Vörs (Somogy m.), ápr. 3. és júl.
5. utáni köv. hétfőn.
Zagyvarékas (Pest m.), íebr. 9.,
jún. 16., szept. 16.
Zagyvaróna (Nógrád m.), minden
hóban 15-ét követő kedden havi
kirakóv. Ha ünn., a köv. kedden.
Zákány (Somogy m.), márc. 19.,
ünn. esetén a köv. hétköznapon.
Zala (Somogy m.), ápr. 8.; máj.
25., aug. 27., okt. 4,

Zal-aapáti (Zala m.),
márc. 21.
punk. el. szerdán, őrangyalok
utáni nap, okt. 31.
Zalabaksa (Zaía m.), máj. 4., szept.
14. és Sarlós B.-asszony utáni
hétfőn.
Zalaegerszeg (Zala m.), havi állalés kirakóvásár, minden hónap
második keddjén, ünn. esetén
a köv. hétköznap.
Zalagyömrő (Za!a m.), jan. 6. és
nov. 26. követő kedden.
Zalalövő (Zala m.), jan. 10., ápr.
1., jiín. 13., aug. 29., nov. 5.
Zala;zánló (Zala m.), pünkösd ut.,
Illés nap ut. kedd.
Zalaszentbalázs (Zala m.), Balázs,
Űrnap é3 Szent István napot
- követő hétfőn.
Zalaszentgrót (Zala m.), febr. 3.,
márc. 12., húsvét előtti szerdán,
jún. 24., júl. 13., szcpt. 1., nov.
11., és karácsony el. szerdán.
Zalaszcntiván (Zala m.), máj. 19,
ünn. esetén a következő köznapokon, aug. el»ő hétfőjén.
Zalaszentlászló (Zala m.), Antal
(január 17.), János (május 16.)
é3
Nagyboldogasszony
napját
köv. szerdán.
Zalas~entmil:ály (Za!a m.), febr.
első hétfőjén és okt. hónapnak
Teréz-nap előtti hétfőjén, ker.
va>jy nemzeti ünnep esetén a
következő köznapon orsz. áilatés kirakóvásár.
Zalavár (Zala m.), fehr. 24., júl.
8-át követő és kereszt, ünnepre
nem eeő kedden.
ZániM (Zala m.), máj. és okt. harmadik csütörtökién, ha ünnep
esik, a leíTkö:'e1ebbi hétköznapon.
Zebeüény (Hont m.), máj. 15.
Zemflén (Zemplén m.\ íebr. 24.,
jún. 2., nov., dec. 21.
Zirc (Veszprém m.), márc. 19.,
máj. 2., júl. 26., szept. 29., dec.
4. előző nap állatvásár.
Zomba (Tolna m.), ápr. 18., júl.
26. hetében szerdán. Dömötör
hetében szerdán.
Aki váárra megy. saját érdekében előzőleg érdeklődje meg, vájjon az illető község a vásárt rpeglarÜMt}a-s vagy sem.
(Sserk.)

