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is folynak. Ha a hatái-idö véguupja ilyen szünnapokra
esnék, az a legközelebbi köznapig terjed.

VIlI. cím 1. fejezet 375. §-a. (1881. LX. t.-c.
22. §.). A marasz talt fél vallásának ünnepei II végre-
hajtásnál is lehetőleg figyelemben tartandók,

Naptári tudnivalók az 1912-i.k szököév ról,
Az ·idősz'oÍmitásról.

A ker esz t y é II idő s zárn i tás nak folyó
1912-ik évét Krisztus születésétöl fogva sz.ámitjuk.
Ez szökő év, mely 366 napból, vagy 52 hétből és 2
napból áll.

Az ó-naptár szerint január elsejének 1911. dec.
19-ike felel meg, 1912. jan. l-je pedig ezen naptár
szerint a mi jan. 14-ikéukre esik.

A g örö g egy ház éveit a világ teremtésé-
től kezdve számítja az u. n. byzanzi időszámitás után.
Ez a világteremtését a Krisztus születése elötti
5509-ik év+szeptemuer 1-jére teszi s igy az 1911-ik
évnek ó-naptár szerinti szept. Ivjével (uj naptár sze-

. rint szept. 14.) kezdi a, 7420-ik évét. Az oroszok
Nagy Péter cárig szintén ezt az időszámítást hasz-
nálták; a 18-ik század eleje óta azouban a mi év-
számainkat alkalmazzák, de emellett is még a régi
Julian-féle naptár msllett maradtak.

A zs i d ó k éveiket a világ teremtésétől kezdve
számitják. 5672-ik évüket 1911. szeptember 23-ikával
kezdik. Ez számfeletti közönséges év 355 nappal.
1912. szepb. 12-én kezdődik 5673-ik évük, mely szám-
feletti . ,.ökőév 385 nappal és 1913. október l-jén
végződik.

Az a rab ok, per z s á k, tör ö kö k és a
moh amm ed á n vallás többi követői éveiket Moham-
mednek Mekkából Medinába történt kivándorlásával
kezdik, amit Hedsrának neveznek. 1911. dec. 22·én
kezdik 1330-ik és 1912. dec. ll-én 1331·ik évük et,
amelyek közül az első szökőév 355 nappal, az utóbbi
közönséges év 354 nappal.

Kortani ismertető jellegek: .
Gergely r. n . .Julián f. n.

13 13
XI XXIII
17 17
10 10

GF AG
17 (4)

Aranyszám .
Epakta, vagy holdkulcs
Napkör .
Római adószám.
Yasárnapi betü
Un nepi szám

Változó ünnepek.
Nagypéntek <

J;Iusvét-vasárnap . . . .
Aldozó csütörtök. '.
Pünkösd-vásánap . . . .
Szentháromság vasárnap
Advent első vasáruapja .

április 5.
április 7.
május 16.
május 26.
junius 2.
december 1.

A négy kántorszerda.
Február 28., május 29., szeptember 18., december 18.

Törvénykezési szünnapok.
Tör v ény s z ű n e tek' iránt az 1868. LIV.

t.-e, a következőkst rendeli :
Ill. cím 1. fejezet J 00. §-a: Sürgős eseteket

kivéve, senki sem idéztethetik megjelenésre vallásá-
nak ünnepein. Ilyen idézés elrendelése vagy elhalasz-
tása miatt azonban helye van a perorvoslatnak.

V. cim 1. fejezet 255. §-a. Az 1840. évi XV.
t.-c. ll. r. 210. §-ának intézkedése egyelőre itt is
alkalmaztatván, a határidők, tekintet nélkül a közbe-
eső ünnepekre: az ott megállapitott szünnapok alatt

Hat áro z a tok Magyarország részére az 1883.
XXXIII. törvénycikk által:

1. §. A királyi biróságoknál évenkint julius hó
l-ső napjától augusztus hó 31-ik napjáig szünidő
tartandó.

2. §. A szünidő alatt nem érintetnek : sem a
törvény, sem a birói határozat által; sem pedig a felek
kölcsönös megegyezése által kitüzött határidők és
határnapok.

A hozott birói határozatok a szünidő alatt is
kiadandók és foganatositandók.

1z r ae 1i t á kat az 1840. XV. t.-c. I. cim 5.
fejezet 55. §-a értelmében nem szabad törvénybe
idézni:

Az összes szombati napokon.
Purim napon.
Paaszah-j Husvét- )ünnep 1., 2., 7. és 8. napján.

. Sabout-(Püukösd- )ünnepen.
Jeruzsalem elpusztulása napján.
Ros Hasanah (Ujév) 1. és 2. napján.
J om-Kippur-(Engesztelés- )napon.
Sukkoth-(Sátoros) ünnepen.
Semini azereth-( Gyülekezés í-ünuepen.
Szimcháth tora (Törvényöröm) napján.

Farsang tartama.
A farsang tart Vizkereszt napjái ól Hushagyó

keddig (vagyis január 7-töl február 20-ig) bezárólag,
tehát 45 napig.

Csillagászati évszakok.
T a vas z kezdete: március 20-ikán éjféli 12

órakor. Ezen időben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi
nap-éj-egyenlöség (aequinoctium vernale).

Nyá r kezdete: junius 21-án, 8 órakor este.
A mi földrészünkön leghosszabb ez időtájt a nappal;
nyári napfordulás (solstitium aestivale),

Osz kezdete: szeptember 23-ikán. 11 órakor
délelőtt. A nappal ez időben ismét egyenlő a-z éjjel;
őszi nap-éj-egyenlőség (aequinoctium autnmnale).

Tél kezdete: dec. 22-én 6 órakor reggel.
Most a mi földünkön leghosszabb az éj j téli napfor-
dulás (solstitium hyemale).

A na p és rendszerének csoportja.
Központi test; a 0) Nap.
Főbolygók: 1( Mer k u 1', közel 8 millió mértföldnyire

a Naptól, 88 napból áll az éve. .
~ V é n u s z, 15 millió mértföldnyire a Naptól,

mintegy 225 napból áll az éve.
6 Föl d, 20 milliö mértföldnyire a Naptól.
el' lIi ars z, 32 millió mf. a Naptól, 687 napból'

áll az éve.
659 kis boi Y gól909. végéig, de mindig többet

fedeznek fel azon a tájon.



~ J u pit e 1', ~07 millió mértföldnyire 1a Naptól,
majdnem 12 év alatt teszi meg utját a Nap körül.n, Sza tur n us z 194 milliő mértföldnyire a Naptól,
29 év és 116 nap alatt teszi meg körutját.o Ura n u sz 3961/2 millió mértföldnyire a Naptól,
84 év alatt teszi meg körutját.

~ Ne p t u n 621 millió mértföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körutját.

Mellékbol.ygók, vagy is holdak: a Földnek 1, a Marsz-
Inak 2,_ Jupiternek 8, Szaturnuszuak I'O, Uranusz-
nak 4, Neptunnak 1. holdja van.

A Hold fényváltozásának jegyei.
1:Iil Ujhold, ~ Első negyed, <ID Holdtölte, CC Utolsó

negyed.
Nap- és holdfogyatkozások az 1912-ik évben.

1. Részleges holdfogyatkozás ápr.
1- j é n. E holdfogyatkozás április l-jén kezdődik 10
-óra 25 pereker este és április 2-án éjfélután 2 perckor
végződik. Ausztrália nyugati részén Azsiában, Európá-
'ban, Afrikában és Délamerikában lesz látható. Az el-
sötétülés nagysága a hold átmérőjének 0'2 része.

2. Gyürüalaku napfogyatkozás á p r,
17 - é n. Kezdete általában 9 óra ,54 perc délelőtt;
a gyürüalaku napfogyatkozás kezdete II óra délelőtt.
.a központi napfogy. kezd. II Ó. 1 p.; a központi
napfogy. vége 2 Ó. 7 p. d. u.; a gyürüalaku napiogy.
vége ~ ó. 8 p. d. u.; a napfogy. ,vége általában 3 Ó.
15 p. d. u. A napfogy. látható Eszakamerika kelet!
felén, Délamerika északkeleti felén. az Atlanti Oceánon,
Afrika északnyugati részén, Európában és Ázsianyugati
részén. E napfogy. kezdete Budapesten 12 Ó. 36 p. d. u.,
'Vége 3 Ó. 15 p. d. u. Az elsötétülés nagysága Bpesten 0'78.

3. Részleges holdfogyatkozás s z e p t.
26 - á n, 12 óra 3 p. kezdődik és 1 óra 26 perc. vég-
ződik d. u'. Még jelentéktelenebb, mint az ápr. 1-ji
holdfogy. Eszakamerikában, Ausztráliában és Azsia
keleti részén látható.

4. Tel jes nap fil gy a t k-o z á sok t ó ber
10 - é n. 11 óra 57 p. kezd. d. e.: a teljes napfogy.
kezd. 12 óra 58 p. délben; a közp. napfogy. kezd.
12 óra 59 p. d. a közp. napfogy. vége 4 óra 13'2 p.
d. u. a teljes naprogy. vége 4 Ó. 13'4 p.; a napfogy.
vége általában 5 Ó. 15 p. d. u. Teljes tartama 1 óra
i9 p, Látható Közép- és Délamerikában, Délafrikában,
az Atlanti Oceán déli részén és a déli sarkvidékeken.

Az ugynevezett uralkedó égitest ez évben a
8 Nap.

~ Már tul vagyunk azon az időn, hogy a csilla-
gokból, a planétákből jósoljuk meg emberi sorsunkat.
A.z u. n. uralkodó planéták feltüntetésének régi sze-
kását tehát csak azért tartottuk meg, hogy egyet-
mást elmondjunk az !l912-ik évi u. n. uralkodó égi-
testről, a mi világrendszerünk kdzéppontjáröl, a Napról.

A. Nap a fénynek és a hőnek forrása.
A Föld lakója az isteni gondviselés bölcs ren-

delése szerint a Napnak köszöni lételét, mert ez az -
égi test ébreszti tavaszkor a természetet uj életre,
felpattantja sok millió virág rügyét s megérleli a
gyümölcsöt. Ha valamely napon megszünnék világi-
tani bármely okból is, attól az időtől kezdőrlnék
mind az állat, mind a növény világpusztulása. Emberi
ésszel szinte fel se tudjuk fogni azt a szörnyü távol-
ságot, amennyire tőlünk a Nap fekszik. Á melegítö
és világitó napsugárnak, hogy a Naptól mi heazánk érjen,

Wi)'~":::;
81/2 percre van szüksége. Az olyen gyorsvonat, mely

.óránkint 60 km-t halad, egyenes uton, ha éjjel-nappal
robogna is a Nap felé, csak 266 év mulva érne oda.
Területe 12 ezerszer nagyobb földünk felületénél.
Ha kermcsott Üvegen nézzük egyenletes fényes kereng-
nak látszik, de jó tavcsövön át szemlélve az egész I

felülete márványozottságot mutat. Időnként nagy
sötét foltokat is észleltek rajta a csillagászok, ezek
a napfoltok, a melyek 12-14 napra eltünnek, de 14
nap mulva a keleti szélén ujra láthatókká válnak.
Ezek a körülmények azt igazolják, hogy a Nap mint-
egy 25 nap alatt fordul meg egyszer a Tengelye
körül. Máskor pedig a Nap korongjának a szélén
vörös szinü lángok csapódnak ki; ezek a napfáklyák.
Ezekről határozottan tudjuk, hogy nem egyebek, mint
hatalmas izzó gázkitörések, melyek lángja 600-700
ezer kílométerro is felcsap. A Nap anyaga izzó gázak-
ból, külünösen fémgázakból álló tömeg, amelynek olyan
nagy a hőmérséklete, amekkorát eddig mesberseges
uton nem bírtak előállitani. Számokkal nem lehet
kifejezni azt a hőmennyiséget, amely a Napból éven-
ként kisugárzik. A tudósok számítása azérint minden
másodpercben körülbelől annyi meleget bocsájt ki
magából, mint amennyit }3 trillió kilógram kőszén

. elégése fejlesztene. Földünk ennek a nagy hőmennyi-
ségnek csak kis részét kapja, mert nagy része a
világürben vész el. A Nap melegének ilyen rengeteg
fozyaaztása már évezredek óta tart; tagadhatatlan,
hogy annak a meleg mennyiségnek végre egyszer
mégis ki kellmerülnie. Ettől azonbau még egyenlőre
uincs mit tartanunk, attól még nagyon távolvagynnk !

Az időjárásról.
Az időjárásról szóló rovatot szerettük volna tel-

jesen elhagyni, mert nincs olyan Naptár a világon,
mely teljes biztonsággal és pontossággal megtudja
állapitani az egész esztendőre vonatkozólag, hogy
milyen lesz az időjárás. A komoly tudósok ugyanis
már e tekintetben azt az álláspontot foglaltak el,
hogy egészen váratlanul jövő, előre ki nem szémit-
ható körülmények (p. o. egy-egy széláramlat) teljesen
megváltoztathatják az időjárásnak azon képét, aminek
p. o. a föld és a hold, vagy egyéb égitestek állásá-
nak a viszonyából következni kellene. Sokszor még a
tudományos alapon álló meteorológiai (időjárástani)
intézeteknek egyik napról pusztán a mási kra szóló
időjóslásai sem válnak be. - Nem akartunk tehát
olyasmit közölni, amiről teljesen magunk sem állunk j ót.

Több oldalról azonban azt a felszólitást kap-
tuk, hogy ezt semmi esetre el ne hagyjuk, mert a
mi jó magyar népünk kiadványunkat nem is tekintené
Naptárnak, ha az időjárásról nem lenne szó benne.
- Erre a latin közmondás jutott eszünkbe: "Mnndus
vult decipi," magyarul: "A világ csalódni akar."

Ha tehát a közóhajtásnak engedtünk is s a
többi naptáraknak mintájára hónapról-hónapra fel is
vettük az .időjárásról" szóló részt, amint azt a szo-
kásos asámi.táaok alapján az ezzel foglalkozók az
1912-ik évre megállapitották, - ezt nem tehettük
ezen fel világoaitő sorok közlése nélkül már annál
inkább se, mert azt szeretnők, ha az ernberek boldo-
g~lásukat ne azoktól a körülményektől várnak, amelyek
saját hatalmukon kivül esnek, hanem azt tekintenék
jobb jöviljüknek fuudamentumául, hogy az alkalmas-
időt a vlsz onyokhoz képest jölétüknek, boldogságuk-
nak munkáláséra józanul és bölcsen felhasanálják'
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Protestáns
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1 1

I NR]l .1 Hold I Utmuta.tó a
Katholikus Görög-orosz Ikeltelnyug.! kelte j nyug. . BlblIa

ló. p. ó. p. I Ó, p. Ó. p. olvasáshoz
Nap

5
6

23

Ujévre Prot. Lk. 2. 21; Gal. 3. 23.-29. Vízkeresztre. Prot. Mt.'2. 1-12. És. 60. 1-6. - Kath. Luk. II. 21-

11 Hétfő lljév napja 1Ujév 19 Dec. Bonifác 7584141 d. Ll. r-gg. Zsolt. 12 t
2 Kedd Abel Makár apát 20 Ignác vt. 5:-3 15 ! fll 1) 36

j
Máté 3

3 Szerda Bcnjarriin Genovévasz 21 Julíánna vt 5', 16 242 6 ~9" 4
4 Csütörtök Leona Titusz pk. 22 Anasztázia [},\
5 Péntek Simeon Teleszfor vt. 23 Kr étai 10 vt, 53
6 Srombat IVizkeres~t Három kir. 24 Kar ci. hőjt 521

. 2. Prot. Lk. 2. 41-52. Róm. 12. 1-5. - Kath. Luk. II. 42-52.

17 350 este ,
1~ 515,96 "
19 re gg. 1 9 6 Zsolt.

7
8
9

1°1II
12
131

Vasárnap Vizk. u'.l .A ttil.1 G 1 . Raj m. hV'125 B. Nagy Kar. 7 5~14 20 .8 17110 13 Zsolt.
Hétfő Szeveriri Szevr. ap. 26 lstensz. M. ö2 21 934 103;) Máté
Kedd Marcel Julián vt. 27 István fődiák. 51 ~2 1051 1053 ~
Szerda Melania Vilmos pk. 28 Több ezer vt. 5 1 ~ 4 reg. II 08 "
Csütörtök Agota Higin p. vt. 20 .ipró szentek 5t 25[ O 6 11 23. "
Péntek Ernő Tacián vt. 30 Anizia vt. 50 26 1 20 11..j0 •
Szombat lVidor /40 katona 31 Mehínia 50 27 231 11 57 "

3. Prot. Ján. 2. 1-11. v. Lk. 17. 26 30. Róm. 12. 6-16. - Ján. II. 1-11.

27
7
8
9

10
11
12

14 Vasárnap V. u. 2. Bódog' G.2.Jézusnevel A. J. Ujév 19121749 42813 4:21220 Zsolt.
If> Hétfő Lóránt Pál rem. 2 Szilveszter 49 29 451 1249 "
11) Kedd Gusztáv Marczel p. 3 Gordius 48 31 b 57 1.6 Máté
17 Szerda Antal Antal ReJ)]. 4 Teoktíszlusz 48 32 655 213 .•
18 Csütörtök Piroska Piroska sz. ti Teona , 47 34 744 30.1 "
19 Péntek Sára Kanut kir, vt. 6 Epifania 46\ 35 822\ 415 "
20 f:;zombat Fábián és Seb. Fábián és Seb. '7 Iván 46 37 854 5 n "

4. Prot. Máté 8. 1 13. v. ll. 27 30. Róm. 12. 17 21. Kath. Máté VIlI. 1 IS.

100
llJ3
13
14
15
16
17

21 Vasárnap Vizk. u 3 Ágn. G.3. Sz.-Csal.ü. 8 A. Douinika 7451438 9 1hl d. u. Zsolt.
22 Hétfő Vince Vince !:l Polieukt. vt. 44 40 93i 7 4 ~ "
~~ Kedd Zelma B. A. eljegyz. 10 Nissz. Gergely 43 41 948 8 es Máté
24 Szerda Tádé Timót pk. vt. 11 Teodóz ap. 42 43 10 01 1O0~ "
25 Csütörtök Pál ford. Pál ford. ] 2 Tacián 41 44 10 1lj II 14 "
~Ii Péntek Vanda Polikárp pk. IB Szl.ra~onik 40 46\1031 l'egg. Gal.
27 SlIombat Lothár Ar. sz .János 14 Rmthl vi' 38 47 1049 O ~S ;, .

5. Prot. i\Iáté 8. 23 27. v. 5. 6 12. Róm. 13. 8 10. Kdh. Máté VlII. 23 27.

28 Vasárnap \V.U.4.N.Kár.\G. 4. APollonl15lA. Triod. h't1.\7'1>71449\1112\
29 Hétfő Adél Szal. Fer. 16 8z. Pét. lánc. 36 51 1141
30 Kedd \ Mártonka \Mártonka SZ.\17\N. Antal ap. '1351 f)311-224\
31 Szerda Virgil Nol. Péter 18 N. Atanáz 33 64 123

147 Gal.
309 "
431 "
548 "

]36
46
18
19
20
1
2

3
4
5
6

l-én a nappal hossza 8 Ó. 21 p.; a 16 végéig 1 órával növekszik.

G)"anitlwt6 i(lőjál'ás
a szokásos megállapítás szerínt:

A. hold fpnyválto7.ásai:

.® Holdtölte 4-én 2 Ó. 30 p. d. u.
CC Utolsó negyed ll-én 8 óra

43 perc délelőtt
• ~Ujbold 19-én 12 ó. 10 p. d. u.

:J) . Első negyed 27-éli 9 Ó. 51. p. d. t.

Jnuuárius hideggel kezdődik.16-ika
táján néhány napig még hidegebb;
20-27-ig havazás, azután eső és

hó a hónap végéig.

Jzraeliták naptára
5m2.

Jan. 1. Tebet ll.
6. 16. Sab. Vajkhi

" 13.17. Sab.Semeth
" 20. Seh. 1. S. Vaera,
" 27. 19. Sab. Bo



JANUARIUS.
Tennivalók a gazdaságban: Jan u á r ban a hosszú téli napokon a gazdasági g~peket, szerszámo-

kat rendbehozzuk. A télire eltett zöldségeket, veteményeket többször megvizsgáljuk :_a mi meg-romlott, azt
kidobjuk. A krumplit megtisztítjuk a hajtásoktóI. - Asz á n t ó föl d eke t tanácsos e hónapban trágyázni.
O y íi m ö l csf á k o n szorgalntasan pusztitani a hangya- és hernyófészkeket. .A sz ő l ő t is tanácsos trá-
gyázni. és gondoskodni .elegendő. szölőkaróról., Z öld ség esk ert bell koraí salátát, kalarábér, cukor-
borsót, uborkát ellehet -már vetni a rnelegágyakba. - Aty u k o kat etessük malátával, pörkölt zab-
bai, akkor hamarabb kezdenek tojni.

.. , Napi jegyzék .

. '

,



FEBRUÁRIUS.
Ir fl Tennivalók a gazdaságban: Feb ru á r ban a mult' hónapon megkezdett munkálatokat foly tat-
juk. Agy ü m ö I c s ö s ben, ha jó az időjárás, úgy a magról kelt fiatal fákat ki kell ültetni. Diót, man-
dulát tanácsos e hónapban elvetni. Az összes fák környékét trágyázni kell. A metszést idejekorán -kell meg-
kezdeni, mielött a tavaszi nedvkeringés beáll a fákban. - A ker tb en' melegágyba .vetni lehet: kelt,
kalarábét, fiatal káposztát, zellert, fejes salátát, petrezselymet, sárgarépát, uborkát. Napos időben jó a -rneleg-
ágyakat szellőztetni. - Asz ő I ő ben szétteritjük a trágyát. Ha ősszel még hem végeztük volna el,
úgy megkezdhetjük II metszést, ha az idő engedi. Utakat, árkokat, javítani kell, s az esőzés által' elhordott
földeket pótolni.

N,api jegyzék. ·

,
I



Nap Protestáns Katholikus Görög-orosz I
Nap I Hold I Utmutató"ii

kelteluyug. kelte I nyug. Biblia
ó p ó p ó p ó p olvasáshoz

••••••••••••I ~
••••••••••••

1912. Februárius 29 nap
•••••••••••• ••••••••••••_.

.. . .

111Csütörtök 1Ignác IIgnác pk, 't.1191 Árzen, Eufros, 73214561 d. "16 511Jáno, 1

~IPéntek Karoliri Gyer. sz. B.-A.20 Eutim ap. 31 58 4 7 737
"

2
Szombat I Balázs Balázs pk. ,211Jenő és Valér 291 59 5371 810 "

3
6. Prot. Máté 20. 1-1.6. v. 16. 24- ss. I. Kor. 9. 24. - Septuagesima. Kath. Máté XX. 1-16.

4 Vasárnap I Hstv. v. Veron. G. Hetvened 22 A. Hetvened 7285 1 7 4 835 Zsolt· 48
5 Hétfö Agota Ágota sz. 23 Kelemen vt. 27 2 827 855

"
93

6 Kedd I Dorottya Dorottya 24 Babilasz 25 4 945 911 János 4
7 Szerda Rikárd Romuald ap. 25 Naz. Gergely 25 611 1 917

" 5
8 Csütörtök Salamon Mat. Ján. hv. 26 Xenophon 22 7 1egg. 944 " 6
9 Péntek Apollónia Al. Ciril 27 Krizoszt. erek. 21 9 016 10 1 Zsolt. 75

10 Szombat Elvira . Skolasztika 28 Efrém 19 II 130 10 23 65
"7. Prot. Luk. 8. 4-15. v. 15. 11-32. II. Kor. 11. 19-12. 9. Sexagesima. Kath. Luk. VIlI. 4-15.

11 Vasárnap Hatv. v. Dezső G. Hatvanad 29 A. MassoP.1 717 512 '242 1049 János ,7
12 Hétfö ·Adolf Eulália 30 Nagy Vazul 16 14 349 1123

" 8
13 Kedd Elia R. Katalin 31 Czir. és J. ~ 14 16 450 i2 6

"
9

14 Szerda Bálint Bálint ál. v. 1 Febr. Tdt. r 13 17 542 11d Ztiolt. 18
15 Csütörtök 1Fausztin, Jov. Fauszlin és J. 2 J. Kr. bem. ~ 12 19 622 2 4 • 19
16 Péntek Juliánna Juliánna vt. 3 Sim. és A 10 20 654 312 János 10
17 Szombat Konstantín Donát pk. vI. 4 Iz idor 8 21 718 423

"
II

8. Prot. Luk. 18.31-43. v. 19.'1-10. 1. Kor. 13. 1-13. - Kats. Luk. XVIII. 31-41.
~

18 Vasárnap Ötv. v. Simeon Fars. v. 5 A. Syrop Vajh. 7 6621 738 524 János 12
19 Hétfő Zsuzsánna Konrád 6 Bukolus 5 25 754 este Zsolt. 113
20 Kedd Aladár Eleutér 7 ifj. Lukács' 3 26 8 9 755

"
77

21 Szerda Eleonora Hamvazó sz.t 8 Hamvazó sz. 1 28 825 9 6 "
130

22 Csütörtök Gerzson Péter székf. 9 Nicefor vt. 659 30 837 1019 János 13
23 Péntek Alfréd Dam. Pél. vt. 10 Pál vt. Kar. 57 31 854 1135 " 14
24 Szombat Szökőnap Szökőnap II Melet pk. 65 33 914 regg.

"
15

9. Prot. Máté 4. 1-11. v. Ján. 16. 32-33. ll. Kor. 6. 1-10 -Kath. Máté IV. 1-11.

25 Vasárnap Bőjt 1. Mátyás F. 1 . Invocavit 121A. Nagybőjt 1 655 5341941 054 Ezsaiás 53
26 Hétfő Géza Valburga 13 Márton 51 36 1017 217 János 16
27 K!i!dd Sándor Sándo!" 14 Auxent 50 38 11 7 332

"
17

281 Szerda ILeánder Kántor bőjt til5 Onez. Kánt. b'l 481 3~ 12131438 "
18

~ Csütörtök Román Román 16 Parnfíl 46 41 134 529 w 19
1-én a nappal hossza 9 óra 24 p.; a hó végéig 1 Ó. 31 p. nö.

A hold fényváltozásai : Izraeliták naptára 5672.

@ Holdtölte 3-án éjt. u. 58 p. Febr. 1. Sebat 13.cr. Utols.ó negyed Iü.én 1 Ó. 51. p. d. e. ,,3. 20. Sab. Besalakh
~ Ujhold 18-án 6 Ó. 44 p. d. e. (Fák ünn.)
:) Első negyed 25-én 8 Ó. 27 p. d. u. ,10. 21. Sab. Jithro

" 17. 22.Sab.Mispatim
G)"ltuitható időjárás 18. Sab. 30. R. Khod.

a szokásos megállapítás szerínt: 19. Adar 1. R. Khod.
Februárius borult esős idővel kezdődik, " 24. 23. Sab. Therurna
9-én és 10-én szép idő, ezután 3 napig " 29. Eszter bőjtje

hó, erre nagyon hideg, 18·án eső.



,
MAKCIUS.

Tennivalók a gazdaságban: Már c i u s ban agy ii m ö l c s ö s ben a magvakat még nem késő
elvetni, s a kikelt palántákat átültetni. Cseresznyefákat, pöszmétét tanácsos most elültetni. Ha eddig nem
trágyáztunk, szükséges azt most elvégezni. Legfontosabb munka a nemesítés, párosítás és oltás .. - A ker t -
ben meg kelt ásni a zöldségágyakat. Naposabb földeken vethetünk koraí krumplit, kalarábét, kelt, hónapos
re tk et, petrezselymet stb. - Asz ő l ő ben, ha a metszés már megtörtént. ugy enyhe időben nyitni lehet.
.s z á n t ó föl d ö n szántás, vetés, boronálás a munka s köles, len. és kender. alá trágyázni kell. .

Napi -jegyzék.

------~--------------------------------------~----------~-------------
--.,------------------------------------------------------- ---

-------~--~------'-------------------------------- --_._- --------- - - ----------

-------------------------------_._--------------- ---
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-••••••••••••
~ i••••••••••••

1912. . Március 31 nap
•••••••••••• ••••••••••••-

Nap Katholikus Görög-orosz
I

Nap 1 Hold l Utm~ta~ó7
keltelnyug. kelte I nyug. BIblia
ó p ó p ó p ó p olvasashoz

Protestáns-,

~\Péntek I Albin 1Albin ti171 Marianina 1644\54.21 d. U.16 7 Jób
Szombat I Lujza Szimpl. p. t.18 Leó p. 4~ 44 431 634 •

10.Prot. lI1até15. 21-28. v. 14. 23-33. 1. Thess. 4. 1-7. - Kath. Máté XVIII. 1-9.

Vasárnap Bőjt 2. Korn. F. 2.Reminisc. 19 A. 2. Archipp 6401546 556 656 Jób
Hétfő Kázmér Kázmér· 20 Leó pk. 38 47 este 714

"Kedd Adorján Özséb z l Eusztát 36 49 83i 730 •li 1 olé II "Li' u j i k. 4 O 4

3
4
5
ti Szerda Gott eb
7 Csütörtök Tamás
8 p' t k r

E gen a vt
<!3 Polikárp
24 S k"

35957161.
32 52 II 11

1

8 21
30 53 823

( t
Aqu. Tamás
1 t J'en e A lee s . anos zö onap regg. •

9 Szombat Franciska Róm Fran. 20 János feje V 28 55 025 848 Jób
11. Prot. Luk. ll. 14-28. v. Máté ó. 43-48. Ef. 5. 1-9. - Kath. Luk. XI. 19-28.--

10 Vasárnap Bőjt 3. Olimp. F. 3. Oculi 26 A. 3. Taráz 6261556 136 d. P. Jób
11 Hétfő Aladár Konstant. hv. ~7 Porfir 24 57 202 9ó9 ·12 Kedd Gergely Gergely 28 Prokóp . 22 59 338 lO.50

"13 Szerda Krisztián Nicefor 29 Vazul 20 ti 422 II 51 ·14 Csütörtök Matild Matild kir. 1 Márc. Eudocia 18 2 4571258
"15 Péntek Kristóf Longin vt. 2 -Teodót IG 3 o 2312 8 1. kor.

16 Szornbat Henriett Heribert pk. 3 Kteon, Baz. 14 Ö ;')43 319
"12. Prot. Ján. 6. 1-15. v. 16-21. Gal. 4. 21-31. - Kath. Ján. VI. l-ló.

171 Vasárnap Bőjt 4. Gertr. F. 4. Laetare 4 G. 4. Pál és J. 612

1

6 6 6 1 420 L kor
18 H~tfő Sándor Jer. Cir. et. 5 Konon 10 8 616 542

"19 Kedd József József 6 Amor. 42 vt. ·8 9 631 ede Jób
20 Szerda Hubert Joachim hv. 7 Vazul és t. vk 6 II ti 45 8 7 •
21 Csütörtök Benedek Benedek ap. 8 Teofilakt :3 12 7' 1 este •
22 Péntek Oktávián Octavian vt. 9 Szeb 40 vt. 1 14 719110 45 ., .

23 Szombat Oltó Frumenc 10 Kodrát és L 55~ 15 7 4,~ regv, Máté
13. Prot. Ján. s. 46-59. v. 13. 34-38. Zsid. 9. l1~ló. Kath. János VII!. 46-59.

24 Vasárnap Bőjt 5. Gáborl F. 5. Judica 11 G. 5. Szóf. pk. 5571617 7171 O 5 Máté
25 Hétfő Mária Gy. O. B.-A. 12 Teofánesz 55 19 9 regg. •
26 Kedd Manó Manó 13 Nicefor pk. b3 20 ro 1 232

"27 Szerda Rupert Damaszk. J. 14 Sándor 51 21 II 6. 326 ·28 Csütörtök Gedeon Kapist. Ján. 15 Agáp vt. 49 23 dél 4 fol 1. Pé'ter
29 Péntek Gusztáv Ciril vt. t 16 Szabinusz vL 47 -24 2 5 437

"30 S7.0 mbat Izidor Kvirin vt. 17 Elek· 45 26 329 5 "14. Prot. Máté 21.1-9. v. Ján. 12.12-18. Fil. 2. Ó-ll. - Nagypénteken Ján. 19.16-30. v. Lk. 23.53-46. Es. es. ó-l0-

311 Vasárnap IVirágvasárn .. J Palmarum 1181G. 6. Ciril pk.lö4316271 4511 517 Máté
" "1-en a nappal hossza 10 6. 58 p.; a hó végeig 1 6. 46 p. no.

A hold fényváltozásai :
® Holdtöltll 3-án 11 Ó. 42 p. d. e.
((' Utolsó negyed 10-én 8 6. 56 p. d. u.
• Ujhold I8-án II Ó. 9 p. d. u.
J) Első negyed 26-án4 Ó. 2 p. d. e.

G)'anitható időjárás:
lIIárcius jobbára zord, 22. és 23. nagyon
hideg; 20-31-ig dér és fagy, nappal enyhe.

Izraeliták naptára 5672.

-Márc. 1. Adar 12.
" 2. 24 S. Sahor

3. Ad. 14. Pur.
4. Ad. 15. Sus.

Pnrim· .

Márc. 9. 2il.S.K.Th.
• 16. 26. S. Vaj.

." 19. Nizan l.
" 23. 27. S. Vajik. .

30. 28. S. Zav.

1
2

kor.

3
4
5
1
2
3
7

"

iO
14
36
37
38 I

4
9

12
13
39
40
41
42
21

22
23
24
25

1
2
3

26



,
APRILIS.

Tennivalők a gazdaságban: Gy ü m ö l c s ö s b en főrnunka az oltás .és nemesítés. Száraz idő-
ben a Iocsolás, Ugyeljünk a hernyó kra és fészkekre, mert most szaporodnak. Ószi barackfákat meg kell
nyesní. Sövényeket ültetünk.' Asz ő l ő ben fődolog még mindig a metszés és nyitás. Most katózunk és
kötözűnk is. Vesszőket még most is lehet, ültetni. - A ker t ben mindennernű zöldség- és főzelékféléket
lehet ültetni. Száraz időben szorgalmasan öntözzünk. A különböző férgeket pusztítsuk el. Amelegágyakat
szellöztessük. - Bar o m fia k most költenek, az apró jószágta nagy gond fordítandó.

Napi jegyzék.

- I

------------,



Protestáns Katholikus I
Nap I Hold I Utm~tll;tó a

Görög-orosz keltelnyug. kelte I nyug. Blblla
Ó. p. Ó. p. Ó. p. ó: p. olvasáshoz

••••••••••••I , I••••••••••••
1912. Apr-ilis 30 nap

••••••••••••• ••••••••••••
MaOO

o SI .
Ö Szerda Rikárd Richard ~1 Jakab, az ifj. 37 3J 846 6 7

"4 Csütörtök N agvcsütört. Nagycsütört. t 2~ Vazul vt 35 32 10 3 625 "5 Péntek Nagypéntek Nagypéntek t 23 Nagypéntek 331 34 11 17 648
"6 Szombat 1Nagyszemb. INagyszombattl241 Zakariás hv. 31 35 re gg. 716 "15. Prot. 1. Márk. 16. 1 -8. v. Lk. 24. 1-9, 1. Kor. 5.6-8. II. Lk. 24. 18-35. v. Máté 28.16-20. Ap. csel.i tü. 34-41.

7 Vasárnap' Husvétvas. F. Husvétvas. 25 G. Husvét v. 529 6371727 752 Máté
8 Hétfő Husvéthétfő Husvéthétfű 26 Husvét hétfő 27 3-· 12ts 839 r. Kor.
9 Kedd Dömötör Dömötör 27 Husvét kedd 25 40 219 d. e. Zsolt.

10 Szerda Ezekiel Ezekiel ~8 Hilárion ifj. i 23 41 256 1042 •
11 Csütörtök Nemz. ünnep. Nemz. ünnep 29 Cirill vt.

7~!
43 3 2.,!II 51 Ján.

12 . Péntek Gyula Gyula p., 30 Klimák János 44 348 d. u "13 Szombat Ida Herrnén 31 Hipáz 17 45 4 7 213 Móz.
16. Prot. Ján. 20. 19-23. v. 20. 24-29. 1. Ján.' 5. 6-8. - Kath. Ján. XX. 19-31.

14! Vasárnap 1Husv. u. 1. Tib'l F. L üuazlm. 1 April. Eg. M. 515 6471423 323 Móz.
15 Hétfő \ t al a Anastáz ia 2 Titusz ' 13 48 437 435 ,:
16 Kedd La III bert Lambert 3 Nicetas 1 J 50 451 550 l. Tim.
17 Szerda Rudolf Anicet 4 József, György 9 51 5 6 este "1~ Csütörtök Apollón Apollonius v. t. 5 Diodór 7 ?l3 547 950 "19 Péntek Timon Timon vt. 6 Eutik ~I54 547195U , "
20 Szomhat Tivadar Tivadar hv. 7 Kal'lióp vt. 56 61~1111 Luk

17.. Prot. Ján. 10. 11-16. v. 10. 24-29, 1. Pet. 2. 21-25. - Kath. Ján. X. 11-16.

211 Vasárnap I Husv. u. 2. Ad. F. 2. Miseric. 8 G. 2. Herodion 5 1!657 658/ regg. Luk.
22 Hétfő .:::izilárd Szotér és Caj 9 Eupszik 4591 59 734 O:!6 " .

23 Kedd Béla Béla 10 Terenc 577 d. e. t 24 "24 Szerda György György 11 Antipas 56 21026 2 9 L Ján.
25 Csütörtök Márk Márk ev. 12 Vazul pk. 54 3 II 49 242 "26 Péntek Ervin I Kletus és Marc·113 Márton p. 52 51 d. u. 3 5 "27 Szombat Arisztid Zita sz. 14 Arisztark 51 6 233 324 "18. Prot. Ján. 16. 16- 23. v. 14. 19-23. 1. Pél. 2. 11-20. - Kath. Ján. XVI. 16-22.

-

281 VaSárnap! Husv. u. 3. val.l F. 3. József 0.\ 151 G. 3. Krmc'1450!' 71 Ö 51!3 40 1. Ján.

291 Hétfő Lenke Péter 16 Irén 48 8 5 8 357 Zsolt.
30

I .
Kedd I Katalin SZ.I\:tl::llin 171Simeon 46110 6241411 "

Nap

11 Hétfő
2 Kedd

Hugó
Theodór

H'Plgó pk
Paulai Fer

19 Krizánt és D.1541 ti 281 6 ro 5341Máté 27
20 Szabb vtk 39 29 7~9 5~OZ id 1

2
3
4
f>.

28
15·
81

1 Of>.
20
21

1

2
3
1
2
3
4
9

10
15
17
1
2
3
4

5
14
16

L-én a nappal hossza] 2 Ó. 47 p.; a hó végéig 1 Ó. 37 p. uő.

Á hold Iényvaltozasaí »
@ Holdtölte 1-én 11 Ó. 5 P d. u.
CC Utolsó negyed 9-én 4 Ó. 24. p. d. u.
1) Ujhold 17-én 12 Ó. 40 p. d. u.
J) Első negyed 24-én 9 Ó. 47 p. d. e.

Gyallithat6 időjárás:
Április eleinte hideg, 4-én szép idő és meleg,
8·ika szeles záporesővel. 9-ll-ig szép
idő, meleg; a hónap vége felé zivataros
időjárás mennydörgéssel, hideg és borult.

Izraelttak naptára 5672.

Ápr. 1. Niz.14. P. e.
" 2. Niz. 15. Pass ah

kezd.
" 3. Niz. 16. 2-ik

. Pas. ünnep
6. 29. S.

" 8. 7-ik Pas. ünnep
" 9. 8-ik "

I
Ápr. 13. 30. S. Sem. 1. P.

" 17. R. Khod.
" 18. ljar 1. R. Khod.
" 20. 31. S. Th. 2. P.
" 22. ljar 5. böjt
" 25. Ijar 8. böjt
" 27. 32.S.Akh.3.P.
" 29. ljar 12. böjt



,
MAJUS.

Tennivalók a gazdaságban: Máj u s b a na gyümölcsösben szorgalmasan öntözni kell. Vad-
sarjakat le kell metszeni. Mihelyt a fák hajtanak, meg kell kezdeni a szemzés által való oltást, elöször kör-
ténél, almánál, aztán a keménymagu gyümölcsöknél. A ker tb en a késői vetemények magvait elvetjük.
Gyomlálni, tisztogatni és szorgalmasan öntözni kell. Borsó és bab mellé karókat kell Llugni. A melegágy-
ban levő dinnyepalántákat, ha kedvező az idő, ki lehet ültetni. földi epret bőségesen öntőzni kell. - A
sz ö I ő ben első virágzás előtt kell először kapálni. Előtte a földet forgassuk. jól fel. A dudvákat jól
gyomláljuk ki. - Sz á n t ó föl d önellehet vetni kölest, lent rmás odszor , lóherét, mákot, Káposztaültetést
meg lehet kezdeni. A krumpliföldeket meg kell kapálni. '

Napi jegyzék.
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r-------------~==~----------------------------------~~~~------------....;;;;....~ Május ~............m m----------~~~--~--------------------~~~--------~

19 Vasárnap Husv. u. 6. Sar. F. 6. Exaudi 6 G. 6. Jób. 418736 b 44111 17 Efez.
20 Hétfő Bernát <z. Bernard 7 Sz. t megjel. 17 37 6531 regg. "
21 Kedd Konstunlin Timót 8 János ev. j 5 38 d. e. O 7 "
22 Szerda Julia Julia sz. 9 Iz aiás pr. 114 39 937 044 "
23 Csütörtők Dezső Dezső vt. IO ZeI. Simon ap. 13 40 11 2 1 10 Jel.
24 Péntek Janka Sz. M. ker. 11 Móc vt. 121 41 dél 1 31 •
25 Szombat Orbán Orbán t 12 Germán I II 42 141 t 48 Ezekiel
22. Pr. J. 14.23-31. v. 14. 13-18. Ap. cs. 2. 1-13. ll. J. 9.16-21. v. 1. 9-14. Ap. cs. 10·42-48. - K. J. XIV..2S-31.

26\ Vasárnap pünlo.ösdvas. IF. Pünkösdv. )13 G. Pünk, v. 4111743 2551 2 3 Ap. csel 1
27 Hétfő Pünkösdhétfő Pünkösdhétfö 14 Pünkösd hétfő 10 44 410 218 " 2
28 Kedd Vilmos Emil 115 Akill !J 45 356esL! " 3
29 Szerda Róhnd Kántorbőjt t 16 Teodór 8 46 641 2 5~ " 4
30 Csütörtök \ Nándor A sz. Jobb fei. 117 Andr. és J. 8 47 754 3 19 • 5
31 Péntek Petl'onella Angela Mer. t 18 Péter, D és t. 7 48 9 3 346 • 6

••• 11 ••••••••

••••••••••••
31 nap

Nap Katholikus Görög-orosz I
Nap I Hold I Utmutat~

~elteln'yug. .kelte I ,?yug. ~i~lia
o. p. o. p. 0.- p. o. p, 011asashoz1

Protestáns

II Szerda I Fül. és Jak.
93 Csütörtök Zsigmond
3 Péntek Irrna

1 Fülöp és Jakab 181 Viz8zent.
Athánáz pk. IB Pulecl. János
Sz. t feltalál 20 Teodór hv

4441711 este I rega IRuth
4~ j 3 858 4 4~11 .
41 141010 ~)J6 •

4 Szembut Flórián Flórián vt. 121 Január 1 39 15111 16 548
-19. Prot. Ján. 16. 5-15. v. 14. 1-6. Jak. L 16-21. - Kath. Jim. XVI. 5-14.

F. 4. Cantate 22 G. 4. Syc. T. 438717 regg'16 31 Róm.
Ol. f. János 23 Sz. György 36 18 O II 736 "
Szaniszló 24 Szaba vt. 34 19 054 827 "
Mihály megj. 25 Márk ev. 33 21 r ~6 934 "
Naz. ~erg. ea. 26 V~zul pk, vt. \ 31 22 I 521044 Zsolt.
Autonin pk.hv.Iz? Simeon ;)0 24 211 1154 w

Mamertus pk. 289vértanu ~O ~4 2'27 d. u. Péter
20. Prot. Jan. 23-30, V. 17. 1-7. Jak.!. 22-27. Áld. csüt. Márk. 16. 14-20. v. Lk. 24. 46-53. Ap. csel. 1. 1-11.

5
'6
7
8
9

1°111

Vasárnap
Hélfő
K,'dd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

Husv u4.GoU.
Frida
Szaniszló
Gizella
Naz , Gergely
Arruin
Jonnlh -n

12 Vasárnap Husv.u.5 Pon. F. 5. Rogate 29 G. 5. Szozip. 427 7"2,7 242 215 Péter
13 Hétfö Szervác Szervác ro. 30 Jakab ap. 2" 28 2 56 ;) 27 Ezsaiáso
14 Kedd Bonifác Bonifác ~ 1 Majus Jerern. 24 29 3 11 442

"lf) Szerda Z .ófia De la Sal J. j ') N. Atan. hal. 20 31 328 este'-' "16 Csütörtök Aldozó csüt, Aldozó csüt. ;) Áldozó csüt. 21 32 348 "125 •
17 Péntek Ubul Paskúl hv. 4 Pelágia sz. 20 ;)314 15 850 •
18 Szombat Barnabás I!;l'ik kir. vt. ;, Trónp d. 19 :.4 4:)1 10 9

". 21. Prot. Ján. 15. 26-16. 4. v. 17. 26-32 I. Péter 4. 7-ll. - Kath. Ján. XV. 26. - XVI. 4.

I-én a nappal hossza 14 o. 27 p.; a ho végéig 1 ora 14 p. nő.

A bold féllpáltozásai:
@ Holdtölte l-én 11 Ó. 19 p. d. e.
(( Utolsó negyed 9-én 10 ó.56 p. d. e.
~ Ujhold l6-án 11 Ó. 14 p. d. u.
J) Első negyed 23-án 3 Ó. II p. d. u,
@ Holdtölte 3l-én 12 Ó. 30 p. éjf. u.

Gyallithat6 időíárás:
lI1ájusban az időjárás eleinte zord, hideg és szeles,
4-15·ig szép kevés menydörgéssel és esővel, 24-én
dér, 27 -én szép idő, ezután hideg, esőzés és zivatárok.

Izraeliták naptára 5672.
Máj.!. Ijar 14.

" 4. 33. Sab. Emor. 4. P.
5. Beom.

" 11. 34. Sab. Behar. 5. P.
17. Sivan 1. R. Khod.

" 18. 311.Sab, Baraidbar 6. P.
22. Sivo 6. Heti ünnep

" 23. Sivo 7. 2-ik ünnep
2.5. 36. Bab. Nassea 1. P ..

1
2-
3
4

1
2
3-
4

64
71

4-

5
1
2~
3
4
5·
6

1
2
3
4
12'

37



JÚNIUS.
Tennivalók a gazdaságban: J uni u s ban agy ii m ö I cs ö s ben száraz időben a magágyakat

és fiatal fákat szorgalmasan öntözzük. Párosított fákról a kötéseket le kell szedni. A fiatal fákat kössük
karókhoz. fák tövéböl a füvet, gazt irtani kell Védekezzünk a verebek és más madarak ellen. A szőlőben
fontos és nagy gondosságot igénylő munka a törés. Ezután a szőlővesszőknek a karókhoz való kötözése.
A barázdákat gyomlálni kell a második kapáláshoz. A kertben őszi és téli szükségletre még mindig lehet
vetni. főzelékágyakat kapálni és gyomlálni kell. A. már használatra alkalmas termést fölszedjük. Az öntözés,
kivált száraz időben mindennap fontos. - Sz á n t ó föl d ö n a len-vetést be kell íejezni, nedves földbe
vethetünk még: kölest, lóherét, répát stb. Krumplit és káposztát fel kell tölteni. Oszi vetés alá szánt
ugarokat tanácsos felszántani.

Napi jegyzék.·

._--- ._----------------------_._ ... __ ._-- ._._--- ---- -----------
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•••••••••••• ••••••••••••

Nap Protestáns Katholikus Görög-orosz
I

Nap \ Hold \ Utmntató a
_J.__ Biblia
keltelnyug. kelte 1 nyug. 1 ish
ó. p. ó. p. ó. p. ó. p. O vasas oz

1\ Szombat I Szidónia Pamfil. áld. v.t 19 Patrik és t. 4 Ei 748 este 4 "2.')'
-23.Prot. Ján. 3. 1 15.v. 3. 31 36.Róm. 11.33 36. Kath.MátéXXVIII. IS 20.

2 Vasárnap Sz.hár.v. Bella F. 1. Szenthár. 20 G. 1. ~indsz. 4 fl 7 ;)011O DOI 5 15
3 Hétfő Klotild Klotild kir. 21 Konsl. és Il. 6 61 II 26 6 24 1
4 Kedd Ulrik K. Ferenc ~2 Baziliszk 4 G2 II 64 721
:) Szerda Bonifacius Bonifác 2:\ Mihály pk. 4 63 regg. 830
6 Csütörtök Norbert Urnapja ~4 Simeon styl. 3 54 015 d. e.
7 Péntek Robert Róbert 25 Sz. Iván feje 3 66 034 10 9
8 Szombat Medárd Medárd 26 Kárpusz 2 66 047 11 ss

2~.Prot. Luk. 16.19-31. v. 12.16-21. 1. Ján. 4. 16-21. - Kath.Luk. XIV. 16-24.
9 Vasárnap Szt. h. u. 1. F 2. Prim. F. 27 G. 2. Hellád 4 2756 1 1 d. II

10 Hétfö Margit Marg. kírálynö 28 Eutik 2 :17 1 15 220
11 Kedd Barnabás Barnabás ~9 Teodózia I 58 131 336
'"/ Szerda IAntonina Ék. János 30 Izsák 1 68 149 d. u.
12 Csütörtök Tóbiás Pad. Antal 31' Herma vt. 1 59 212 este
14 Péntek Vazul Jéz. szive 1 Junius J LISZt. 1 :':>9 244 714
ló Szombat Vid V" Mod. I ~ Nicefor patr. 18 336 859

25.Prot. Luk. 16.19 31.v. 12.16-21. 1. Ján. 4. 16 21.- Kath.Luk. XIV. 16-24. -

16 Vasárnap Szt. h. u. 2. F.3. Reg.F. hv.l 3 G. 3. Paula 4 18
1
412 ~)68

17 Hétfő Bilda Rainer hv.: 4 Metrofán patr. 1 1 551 104~
18 Kedd Arnold Márk és M. D Dorottya 1 1 717 II lj
19 Szerda Gyárfás Gyárf. és Pl'. 6 Thekla, Zsuzs. 1 1 845 l136
20 Csütörtök Rafael Szilv. p. v. 7 Teodót pk, vt. 1 2 d. ef'5421 Péntek Alajos Gonz. Alaj. hv. 8\ Teodor erekly, 1 2 II 29 regg.
22 Szombat Paulin Paulin pk. hv. 9 Cirill és Atan. 2 2 dél O 9

26.Prot, Luk. 14.16 24.v. 15.12 32.1. Ján. 3. IS IS. Kath.Luk. XV. 1-10.
23 Vasarnap \Slt. h. u. 3. F. 4. Ediltrud 10' G.4. Antonina 4 28 21d. u 025
24 Hétfő Iván K. sz. Ján. sz. II Bartal s Barn. ~ 2 316 04l25 Kedd Vilmos Vilmos 1~ Onufrius 2 2 't30 059
26 Szerda \ Jan. -', Pal Ján. és Pál l3 Aquilina 3 2 541 este
27 Csütörtök László László m. kir. 14 Metód, Eliz.

fl
2 este 1 8

2~\ Péntek Arszlán Irenaeus t 15 Amosz pr. 2 755122329 Szombat Péter és Pál Péter és Pál 16 Tikon pk. 2 847 310

1 I 1 1 Zsolt. 8

Zsolt. 97
\.p. csel. 7

8
9

" 10
" 11

Péld. b. 1

"

Péld. b. 2
Ap. csel 12

13
14
15

" 16
Zsolt 41

"
"

Zsolt. 63
Ap. csel 17

18
19 .
20

~ 21
Zsolt. 30

"

Zsolt. 108
Ap csel. 22

" 23
" 24
" 25
n 26.

I
Péld. b. 3

~~~_2_7·IP~r_ot~.L_u~k_._6._S_6~~,2.~V~.~6.~S~9_S=5~.~R=óm=T.8~.~18~23=.__ ~Ka=th=.~M~á~te~v~.~20~-~2~4.~__ ~ _
301 Vasárnap ISzt. h. u. 4. IF 5. Pál a. em /171 G. 5. Szabel 14 518 21d. el 471Péld. b. 4

J-én a nappal hossza 15 ó. 43 p.: 21-ig us p. nő, azután e hó végéig 4 p. fogy.

A hold fénYTáltozásal: I Izraeliták naptára 5672:
CC Utols6 negyed 8-án 3 ó. 36 p. d. e. J 1 S·..n UJ'h ld 15-' 7 6 24 d un. . rvan 16.,37. S. Be-
v o en . p.. e. halothekha 2 P
J) Első llegyed 21-én 9 ó. 39. p. d. u. 8. 38. S. Sl.-Lekha3~P.
@ Holdtolte 29-én 2 6. 34 p. d. u. :: 15. 39. S. Korakh 4. P.

Gyanithat6 időjárás: R. Khod.
Junius e!,ején az időjárás változó, 11-14-ig hüvös, n 16.. Thamus 1. R. Khod.
15-én. e~o, 20· án reggel nagyon hüvös, 22-én és 23-án n 22. 40 S. Khnkath 5. P.
szép ldl), meleg, ezután eső és hüvös a hónap végéig. " 29. 41. S. Balak 6. P.



JÚLIUS.
Tennivalók a gazdaságban: A g- Y ü m öle s ö s ben szorgalmasan kell gyomlálni. száraz időben

surun öntözni. jófajta magvak gyűjtését megkezdjük. A dúsan megrakott ágakat fel kell támasztani. - A
ker t ben gyakran öritözzünk és gyomláljunk. Téli zöldségeket még rnindiz lehet. vetni. Babot. hagymát
stb. meg kell kapálni. Ures ágyakat újra fel lehet ásni és beültetni. Dinnyeültetvényeket fel kell tölteni és
gyakran öntözni. - Sz á n t ó föl d ö n az ugart másodszor felszánt juk, trágyázzuk és boronáljuk. Káposztát
és do hányt meg kell kapálni. Őszi és korai árpának, buzának, rozsnak aratása megkezdődik.

Napi jegyzék.

----------------'-------_ _-----_._-----_._-_. __ ..-._-------



Julius 31 nap
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Nap Protestáns Katholikus Görög-orosz I
Nap I Hold I Utm~t~tó a

kelte\nYUg. kelte 1 nyug. BiblIa
6.p. Ó. p. Ó. p, ó. p. olvasáshoz

1 Hétfő ITibOld Theobald rem.'lf'1 Leone vt. 4 58 II este 5 II IAP. csel. '27
2 Kedd Ottokár Sarl.B.-Assz. 19 Judás ap. 6 1 II 19 6191 " 28
3 Szerda 1Kornél Jácint vt, 20 Metód ap. 6 1 ro 38 729 V. Móz. 4
4 Csütörtök Ulrik, Berta Ulrik pk. hv. 21 -!.ulián vt, 7 1 tO 54 837 " 5
6 Péntek Sarolta Zacc. Antal M. 22 Ozséb pk. vt.

1
818 II 71 d. e. " ti

61 Szombat I Ezsaiás IDominika sz. 123 Ag-rippina vt. 9 K II 21 1054 " 8
28. Prot. Luk. 5. 1-11. v. Ján, 4. 35-S8. 1. Pét. 3. 8-15. -- Kath. Márk. VIlI. 1-9.

7 Vasárnap Szt. h. u. 5. F. 6. Jéz, sz. v.24 G. 6. K. J. sz. 4 91759'11341 dél V. Máz. 9
~ Hétfő- 'Teréz Kilián pk. "tb Febronia és t 10 59 II 51 d. u Efez. 6
9 Kedd Lukrée. Ver. sz. ~6 Dávid rem. 11 58 tegg. 231 " 6

10 Szerda Amália Rufina 27 Sámson hv. .12 58 012 352 V. Móz. 10
11 Csütörtök PIaeid Pius p. vt. 28 Cir. és Ján. er.

1

13 57\ O 33 este " JI
12 Péntek Henrik Gualb. Ján. hv 29 Péter és Pál 14 56 116 634 " 28
13 Szombat Jenő Anaklét p. vt. 30 12 apostol 15, 5.6 2 9 742 " 30

29. Prot. Máté 5. 20-26. v. 6. 19-23. Rom. 6. 3--11, - Kath. Máté VIlI. 15-21.

14 Vasárnap Szt. h. u. 6. F. 7. Bonav. 1 Jul. G. 7.Koz 4161755 321j833V. Móz.31
15 Hétfő Ap.osz1. Henrik cs. 2 B. Assz. meze 17 54 447 910 Filipp. 1
16 Kedd Rút Karm, B.-A. 3 Anatói . . 18 53 6 18 917" 2
17. Szerda Elek Elek hv. 4 Krétai András 19 5~ 746 967 V. Móz. 32
1~ Csütörtök Frigyes Arnold pk. fl Atanáz 20 51, d e 1015 " 33
19 Péntek Emilia Paulai Vince ti N. Szizoesz 21 5011031 10 31 , 34
20 Szombat Illés Margit sz. vt. 7 Ciriaca 22 4911491016 II. kor. 1

30. Prot. Márk. 8. 1-9. v. 10. 42-45. Rom. 6. 19-23. - Kath. Luk. XVI. 1-9.

21 Vasárnap Szt. h. u 7. F. 8. Lsz. mqv. 8 G. 8. Prokóp /423748/ d. 11. 11 4 II. kor. 2
22 Hétfő Mária Magd. Mária Magd. 9 Ciril pk. vt. 24 47 220 este " 3
23 Kedd Apollinár Apollinár 10 Leone vt. st. 25 46 316 II 50 " 4
24 Szerda Kriszt. Krisztina sz. 11 Eufémia vt 26 45 446 regg. " 5
25 Csütörtök Jakab Jakab ap. 12 Prokl. és Hi!. 27 44 este O 23 Zsolt. 1
26 Péntek Anna Anna assz. 13 Gáb. föangy. 281 43. 64511 6" 36
27 Szombat Olga Pantaleon vt. 14 József pk. 00 42 727 159 II. kor. 6

81. Prot. Máté 7. 15-23. v. Máté ll. 22-25. Rom. 8. 11-17. - Kath. Luk. XIX. 41-47.

3 1 II.
410
510
lJ 28

"
7
8
9

10

28 Vasárnap Szt. h. u. 8. F. 9. Ince pp. 15 G. 9. Quir., J. 4 3~7 411 759
29 Hétfő M árta Beátrix vt. 1ti Atenogén pk. 3' 39 824
30 Kedd Judit Judit vt, 17 Marina 34 38 844
31 Szerda Oszkár Lojol. Ignác 18 Jácint vt. I 351 37 859

kor.

"
"

1-én a nappal hossza 15 Ó. 56 p. a hó végéig 54 p. fogy.

A hold fényváltozásai: Izraeliták naptára 5672.
CC. Utols6 negyed 7-én 5 Ó. 47 p. d. u. Jul. 1. Tham. 16. I Ju!. 15.. Ab. 1, R. K.
• Ujhold 14-én 2 6. 13 p. d. u. " 2. Th. 17. Templ, ,,20. 44.S.D.3.P.
Jp Elsií negyed 21-én 6 Ó. 18 p. d. e. fogl. Böjt, ,,23. Ab.9.Templ.
(j) Holdtölte 29-én 5 6. 28 p. d. e. " 6. 42. S. P. 1. P. I felgyujt. Bő.

Gyallitható időjárás. " 13. 43. S. M. 2.P. ,,27. 45.S. VA.P.
Julius eleje hüvös és borult, 7-IS-ig szép
idő, meleg, 19-21 'eső, azután a hó végéig

nagyon meleg és forró.



AUGUSZTUS.
Tennivalók a gazdaságban: A u gu s z tu s ban a g yü m ö 1cs ö s ben, ha párosított és oltott

galyon van még kötés., úgy azt le kell szedni. A vadhajtásokat le kell metszeni. Teljesen érett és jó fajta
magvakat tegyünk el. Uj ágyakat csináljunk a gyümölcsmagvak elültetésére. fiatal fák töve körül a földet
meg kell kapálni és szorgalmasan öntözni, Hernyókat fészkestül pusztítsuk. Az érett gyümölcsöket gondosan
szedjük le. - A ker t ben a teendők ugyanazok, mint a mult hónapban. - Sz á nt ó föl d ö n főmunka
a behordás és cséplés. Ugarföldek boronálását foly tat juk és harmadszor fel lehet szántani. Káposzta-
és répaföldön vigyázzunk, hogy a hernyók el ne szaporodjanak.

Napi jegyzék.

/
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.Augusztus • 31 nap1912•.
<•••••••••••• ••••••••••••-

2

,-
I I I

Hold 1 Utmutatö a
Protestáns I NapNap Katholikus Görög-orosz. kelteln.vug. kelte nyug. Biblia

6. p. o. p. Ó. p. I 6.p. olvasáshoz

~ICsütörtök IVas. Pél. 1Vas sz. Péter 1191Makrina 14::>61735j este! re gg . 1. Sám. 1
Péntek Gusztáv ILig. Alfonz 201lJléS próféta 381 34 9281 846 " 2

3.1 Szombat Hermina Istv. vt. t. mgt.121 Simeon és Ján] 39 331 941 d. e.
" 3

32. Prot. Luk. 16. 1.-9, v. 17. 1-6. 1. Kor. 10. 6-18. - Kath. Luk. XVIII. 9-14.
-
4 Vasárnap Szt. h. u. 9 r.t O. Dom.hv. 22 G. 10. M. Mag. 44°f31 956111 2 L Sám. 4
[) Hétfő Ozwald Havi B. A. 23 Ezekhiel pr. 4:2' 29 1013 d. e.

"
f>

ti Kedd Berta Ur. szin. v. 24 Román és D. ' 43 28 1037 133 Filipp. 3
7 Szerda Ibolya Donáth pk. vt. 2:'> Anna, Olimp. 44 26 II 8 d. u. i • 4
8 Csütörtök László Cirjék vt. 26 Hermclaus P.

I
45 25(' 52 411 1. Sám, 6

9 Péntek Emőd Román vt. 27 Pantelemon . 47 23 regg. [) 24
" 7

10 Szombat Lőrinc Lőrinc ap. ;JS Nikánor . 48 21 053 este
" 8

-
33. Prot. Luk. 19. 41-<l8. v. Ján. 9. 1-7. 1. Kor. 12. 1-11. - Kath. Márk. VII. 31-87.

11 Vasárnap Szt. h. u. 10. F. 11. Tib. vI. 29 G.ll. Teodota 45°17 ]9 regg'j este .1. Sára. 9
12 Hétfő Klára Klára vt. 0\) János katona 51 17 341 736 • H}
13 Kedd Ipoly Ipoly vt. Kas. .j 1 Eudocim 53 16 513 759 Jak. 1
14 Szerda Özséb Athanázia t 1 Aug. A sz. tk. 54 14. 642 813

" 2
15 Csütörtök Mária Nagy B.-Assz. i Istv. vt, er. al'.1 55' '12 8 7 834 1. Sám. 16
16 Péntek Ábrahám Rókus hv. 3 Izs. és Fauszt. 57 11] d. e. 851

"
17

17 Szombat Liberat Anaszt. pk. hv. 4 Efezi 7 gyerm. 58 101048 9 8 " 18
3~. Prot. Luk. 18. 9-14. v. 13. 23-27. 1. Kor. ló. 1-10. - Kath. Luk. X. 23-37.

18 Vasárnap I Szt. h. ·u,. 11. F. 12. Ilona 5 G. 12. Fab v. 459 7 8 d. ti. I 9 27 I. Sám. 19
HJ Hétfő . Huba Tulűzi Lajos 6 Az Ur sz. vált. i) 1 6 1 23 9 '52

" 20
20 Kedd István kir. N. Ü. Szt. Istv. kir. 7 István kir. . 2 4 2361023 Jak. 3
21 Szerda . Sámuel Sámuel pr. 8 Emilian pk. 3 2 d. u. 11 1 " 4
22 Csütörtök Menyhért Timót vt. 9 Mátyás ap. 4 7 442 1152 I. Sám. 22
23 Péntek . Farkas Ben. Fülöp hv. 10 LŐl'inc vt. 6659j 528 regg. " 24.-
24 Szombat Bertalan Bertalan aps. 11 Euplusz diak. 7 57 este 052 n 26

8ó. Prot. Márk. 7. 31 87. v. 13. 26 48. II. Kor. 3. 4 9.. Kath. Luk, xvn. 11-19.

5' Vasárnap Szt. h. u. 12. F. " 3. Lajos k. 12 G. 13. An., Fotr 9 6551630 159 Jak. ő

26 Hétfő Izsó Zefirin vt. 13 Maxim hv. 10 53 650 3 8 Zsolt. 57
27 Kedd Gebhárd Kalaz. Józs. 14 Marcell vt. II 51 '7 7 418 " 70
28 Szerda Ágoston Ágoston 15 N. BoI. Assz. 13 49 722 528 Péld. 8
29 Csütörtök Ernestin Ker. Ján, fejv. 16 Dioméd vt: 14 47 73i) 637· " 9
30 Péntek Róza Um. Róza '17 Miron pap vt. '16 45 748j 744: " 10
31 Szombat Erika Rajm. bib, hv. l8 Florusz, Laur. 17 43 8 3 854 Kol. 1

L-én a nappal hossza 14 Ó. 59 p.; a h6 végéig 1 6. 33 p. fogy.

~ hcld. fényvaltozasal :
CC Utols6 negyed 6-án 5 Ó. 18 p. d. e.
~ Ujhold 12-én 8 Ó. 58 p. d. u.:l Első negyed 19-án 5 Ó. 57 p. d. u.
@ Holdtölte 27-én 8 Ó. 59 p. d. u, .

, Gl'anithat6 időjárás:
Kugusztus 6-ig meleg, 8,áu eső, azután
b01'41t,13·án ssép idő, ezután zivatarok sok
, .esővel és mérsékeltea meleg idő.

I:naeliták naptára 5672-
Aug. 1. Ab. 18.

n 3. 46. Sab, Ekev. 5.Per.
• 10. 41. Sab. Reeh 6. Per.
" 13'. R. Khod.
,,' 14. Elul 1. R. Kh.
• 17. 48. Sab. Softim 1.. P.
" 24. 49. Sab. Ki 'I'heze 2. P.
" 31. 50. Sab. Ki Thova a, 4. P.



SZEPTEMBER .
•Tennivalók a gazdaságban: Gy ü m öle s ö s b.e n .a faiskolát föl ken ásni és gondosan tiszto-

gatni, gyomlálni. Az érett gyümölcsöket mindig le kell szedni. A bőrmagú gyümölcsfákat a sónap vége
felé át lehet már ültetni. Alma-és körtemagok vetése Szent Mihály-napkor kezdődik, Asz ölő ben e
hónapban van a harmadik, az érés alá való kapálás. A fölösleges leveleket le kell szedni, különösen azokat,
melyek elvonják a nap melegét a fürtöktőL Ilyenkor meg kell jelölni a terméketlen tőkéket, hogy szüret
után kicseréljük azokat. - A ker t ben az üres ágyakat fel kell ásni és trágyázni. Az érett hüvelyeseket
le kell szedni. Az ágyakat még egyszer ki kell gyomlálni és az egymáshoz közel levő palántákat ritkitani.
Sz á nt ó föl d ö n a' bükköny, borsó, lencse és köles aratása folyton tart. Vetés alá száritunk. Buzát,
rozs ot és őszi árpát vetünk. A krumplit e hónapban felszedjük.

Napi jegyzék.
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. ; I l Nap I Hold -\ Útmutató a'

Nap Protestáns Katbolikus Görög-orosz keltelnyug. kette I nyug. Bi~lia
ó. p. Ó. p. Ó. p, 6. p. olvasashoz

36. Prot. Luk. 10. 23-37.' v. 8. 37-62. Ga\. 3. 15-22. - Nath. Máté VI. 24·-33. I
Vasárnap Szt. h. U,' 13. F. 14. Őrangy. 19 G.14. András ;)181640 'este 1d.--;.\Ezsaiás 7

~ Hétfő Rebeka Elpid ap 20 Sámuel pr 20 38 840 II 20 8
9"3 Kedd Hilda Mansuet pk. 21 Tádé 21 36 9 6 dél ~

4 Szerda Rozália Rozália sz. 22 Agatonik 23 34 944 d. u.
"

II
h Csütörtök Viktor Viktorin vt. 23 Kalinik patr.

I

24 321037 3 8 II. kor. 11
6 Péntek Zakariás Zakariás pr. 2~ Eutik 26 3011146 411 • 1
7 Szombat Regina Kassai vértan. 25 Bertalan ap. 27 281regg.1 459 • 13

37. Prot. Luk. 1'7. 11-19. v. 12. S3-40. Gal. 5. 16-24. - Kath. Luk. VII. 11-16.

8 ,Vasárnap Szt. h. u. 14. F. 15. Kisassz. 26 G. 15. Adrián 5261626 1 91533 Ezsaiás 4
9 Hétfő Ádám Gorgon vt. 27 Liber 30 24 237 559 " 41

10 Kedd Erik T. Miklós 28 l\:!Mes rem. 31 22 4 8 este ~ 42
11 Szerda Teodóra Teodóra 29 Ker; sz. Ján. f. 33 20 530 este " 43
12 Csütörtök Guidó Guido hv. 30 'Sándor pk. 34 18· 659 654

" 4
13 Péntek Ludovika Amát pk 31 B. Assz. öv. t.l 35 161821 7111. Thess .. 1
14. .Szombat Szerénke Sz. t felmag. 1 Szept. Évkezd, 36 14 943 730 " 2

38.' Prot. Máté 6. 24-34. v. 21. 33-34. Gal. 5. 25-6. 10. - Kath. Luk. XIV. 1-11.

15 Vasárnap Szt. h. u, 15. F. 16. Mária n. 2 G. 16. Mamánt 5371612 II 31752 Ezsaiás 48
16 Hétfő Edit Editha sz. 3 Teoktiszt 39 10 d. u. 820 n 49
17 Kedd Ludmilla Lambert 4 Babilasz 40 8 1 J3 856 " 50
1~ Szerda Titusz Kántorb. t 5 Zakariás pr. 42 6 235 944 ~ 51
19 Csütörtök Wilhelmina Január vt. 6 Mihály csod.

I
43 4

1

326 1042 . • 52
20' Péntek Friderika Euszták vt. t 7 Szocont vt. 44 244 1146 L Thess. 3
21 Szombat Máté Máté ap. ev. t 8 Kisás,zony 46 434 regg. • 4

89. Prot. Luk. 7. 11 17. v. Márk. 9. 36-40. Efez. 3. 13-27 . ..:. Kath, Máté XXII. 3~-*6.

22 Vasárnap Szt. h. u. 16. F.17 Móric vt. 9 G. 17. JOakiml547 55714 b6 055 Ezsaiás 53
23 Hétfő Tekla Tekla. sz. V.. 10 M~nodórastv. 49 55 513 .~ 6 "

54
24 Kedd Gellért . - Gellért , 11 Teodóra 50 53 o 30 315 55"25 Szerda Kleofás Kleofás 12 ántonóni pk. v. 52 51 543 424

"
56

26 Csütörtök Jusztina Juszt. sz. 13 Kornél 53 49 556 537 " 57
27 Péntek Adalbert Adolf vt. 14 t felmagaszt. 54 47 este 1642 1. Thess. 5
28 Szombat Vencel Vencel kir. vt, 15 Filoteusz 56 45 626 755 II. " 6

40. Prot. Luk. 14. 1-11. v. Máté 6. 1·-6. Efez. 4. 1-6. - Kath. Máté IX 1-8.

29\ Vasárnap 1Szt. h. u. 17./ F. 18. Mihály 1161G. 18. Jozafat 155715421 64519, 9 Zsolt. 123
30 Hétfő Jeromos Jerom. áld. ea. 17 Zsófia vt. 59 40 7 91027 . 131

2

,
o

4

l-én a nappal bossza 13 ó. 12 p. ja hó végéig 1 Ó. 41 p. fogy.

A hold. f~~y.v:ált~zásai:
rt Utols6 negyed 4-én 2 Ó. 23 p. d. u .
• Ujbold 11·én 4 6. 49 p. d. e. .t» Első negyed l8-án :8 Ó. 54 p. d.e.
@ Holdtölte 26-án 12 6. 34 p. d. u.

GyallithaM.idöjál'ás :
Szeptember eleje meleg és derült, l Lén
eső, 18-25-ig változ6 és szeles, 28-án

szép idő, meleg, azután .eső.

Izraeliták naptára 5673.
Szept. 1. Elul 19.

n 7. 51. Sab. Nez.
" 12. 5673. Tisri 1.

ujév.
" 13. Tisri. 2. 2-ik

ünnepnap
14. 1. Sab.Haazinn

" 15. Tisri 4. Ge-
daljah böjt

Szept. 21. T. 10. 2. S.
Eng. ünnep

n 26. Tisri 15. Sá-
toros ünnep .

26. T. 16. 2. ünn.
" 28. 3 S.

29. T. 18. fél ünn.
n 30." 19." "



I

OKTÓBER.
~ Tennivalék a gazdaságban: Okt ó ber ben agy. ii m ö Ic s ö s ben elkészítjük az ágyakat és
ültetünk. A tavaszi ültetéshez is most 'kell az ágyakat elkészíteni. A fák töve köriil a földet föl kell ásnj
és lehet már trágyázni. fiatal fákat meg kell óvni a fagy tói, azért jól be kell kötözni szalmával,' gyékény-
nyel, rongygyal, stb. Tanácsos a fák vastagabb ágait és derekát berneszeini hernyók, nyulak rág ása stb.
ellen. - Sz ő I ő ben szüretelünk. Vigyázzunk, ho~y lehetőleg száraz időben szüreteljünk. Szüret után a
gyenge hegyvesszőket és le-veleket szedjük le, azt a juhoknak, kecskéknek vigyük haza. - Ker t ben a
még' föl- nem szedett gyökérféléket, feles káposztát stb. most már mind fől kell szedni és eltenni' télire.
Ha kedvező az időjárás, lehet vetni kor ai répát, petrezselymet, salátát, spenótot, hagymát stb. A veterné-
nyekre az őszi ásás és trágyázás, nagyon jó hatással-van, - Sz á nt ó föl d ö n az őszi vetést folytatjuk.
A tavaszi vetés alá szánt földet megforgat juk. Trágyát hordunk a földekre.

Napi jegyzék.

------ .__ ._--------
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1912. 'Október 31 na.p _

••••••••••••• ••••••••••••- -

..
1 Kedd Malvin Remigpk. hv. l~ Ariad vt,

1
6 53öl este d. e. Jerern. 1

2 Szerda Petra Leodegar pk. 19 Trofim vt. 2 36 830 dél " ·2
,) Csütörtök Helga Kandid vt. 20 Euszták, Teop. 3 34 933 d. u.

,
3i)

"4 Péntek Ferenc Assziszi F. hv 21 Jónás pr. ~I32 1049 256 ." 4
5 Szombat Aurél Placid vt. 2~ Fóka pk. vt. 31 reg~.I 3 3~

" 5
41. Prot. Máté 22. 34-36. v. 25. 14-30. I. Kor. 1. 4-9. - Kath. Máté XXII. 1-14.

G Vasárnap Szt h. u. 18. F. 19. Rózsaf. 23 G. 19. Sz. Iván 6 7529 014 4 2 II. Thess. 2
7 Hétfő Amália Márk p. hv. 24 Tekla sz. vt 8 27 141 424 "8 Kedd Etelka Brigitta assz. 25 Eufrozina 10 25 3 ti 442 Zsolt. 7
9 Szerda Dénes Areop. Dénes 26 Nilusz II 23 429 457 "

58
10 . Csütörtök, Gedeon Borg. Fer. hv. 27 Kallisztratus 13 21 652td. u. Jerem. 6
II Péntek Brigitta Placidia sz. 28 Baruch pr. 14 19 714 532 "

7
12 Szombat I Miksa Miksa pk. vt. 29 Kiriak rem. 16 17 d e. 582 "

8
42. Prot. Máté 9. 1-8. v. Ján. 6. 65-69. Efez. 4 22-28. - Kath. Ján. IV. 45-53. -

13 Vasárnap Szt. h. u. 19. F. 20. M.-N.-A.30 G. 20. Gergely 61715151 d. e'l este Jerem. 9
14 Hétfő Helén Kalliszt p. vt.l Okt. B. Sz. v. 19 131113 651 "

1
lb Kedd Teréz Terézia 2 Jusztina 20 lil dél 734 Zsolt. 5
16 Szerda Gál Gallusz ap. ;) Al. Dénes pk. 2~ 9 119 829 " 13
11 Csütörtök Hedvig Hedvig assz. <1 Hierót I 23 7 d. u. 922 Jerern. 17
18 Péntek Lukács Lukács ev. ;) Mamelta 25 51236 1041 "

1
19 Sz ombat Lucius Aik. Péter hv.· () Tatllás ap. 1 26 3 3 1 II51 " 19

43. Prot. Máté 22. 1-14. v. Ján. 8. 28-32. Efez. 5. 15-21. - Kath. Ján. IV. 45-53. --
20 Vas~rnap Szt. h. u. 20. F. 21. Vendell 7 G. 21. Szerg. 6~8 5 113 <ll regg. Jerem. 2
2i Hétfő Orsolya Hilárion ap. 8 Pelágia 30 459 d. u. 1 "

21
2~ Kedd Előd Kordula o Jakab aps. 31 57 350 2 9 Zsolt. 61
23 Szerda Gyöngyike Ignác patr. 10 Eul . növ. vtk. 33 55 4 4 318 "

14
24 Csütörtök Salamon Ráfael főangy. 1 1 Teofánesz 341 53 4171427 Jerern. 22
25 Péntek Blanka Krispin 12 Tarák, Andr. 36 52 432 539 "

2.
26 Szombat· Dömötör Dömötör. vt. 1:) Agatodor 371 ;)0 430, 655 " 2
H. Prot. Ján. 4. 47-54. v, Luk. 17. 28-35. Efez. 6. 10-17. - Ref. emlékünnepén. Lnk. 15. 8-9. Róma i. 16-37'

271 Vasárnap 1Szt h. u. 21 F. 22. Szab. vt.1141 G. 22. Nazár 639 4481,513 813 Jerem. 2-
nl Hétfő Simon és J. Sirn.,Juda ap. 15 Lucián vt. 40 46 544 d. e. "

2
29 Kedd Zenó Nárcisz 16 Longin vt. 42 45 este 1059 Zsolt. 3
30 Szerda Kolo: s Rodr. Alfons 17 Ozeás pr.

J 431 44 725 l2 59 ft 7
31 Csütörtök Raf. eml. ü. 1Lit ci 1. sz. t is Lukács ev 44 4:! 83S/ dél Jerem. 2

Nap Görög-orosz
I

Nap 1 ilold~tm~ta~ó a-
keltelnyug: kelte I nyug. Bl~ha
ö p ó p ó p 6 polvasashoz

Protestáns Katholikus

1-én a nappal hossza II Ó. ö8 p. a hó végéig 1 ó. 40 p. fogy.

Á hold fényráltozásai: Izraeliták naptára 5673.cr Utolsó negyed 3-án 9 Ó. 48 p. d. u. Okt. 1. Tisch. 21. fél Okt. ll. T. 30:R. Khod.
(ji! Ujhold 10-én 2 Ó. 41 p. a. n. ünnep " 12. 5. S. Marches-
J) Első negyed 18-án .3 Ú. 6 p. d. e. ,,2. 'l'isch. 21. Palm. van 1.
@ Holdtölte 26-án 3 Ó. 31 p. d. e. finn. ;9. 6. S. L.-Lekha

3. T, 22. A sáto finn. " 21. Mareli. 10. Böjt
Gyanitható időjárás: utolsó napja "24,,, 13."

Október elején szép idő dérrel, 7-én eső, " 4. T. 23. A törv. I ll" 26. 7. Sab. Vajere
8 -Tl. borult és hideg, ezutáu jobbára öröm finn. 28. Marcb.17.Bőjt

sz('lps időjárás .esövel és hóval. 5. 4. Sab. Beresith

3
3

O
9
O

8

O

4

3
4

o
6
2
9
7



NOVEMBER.
Tennivalók a gazdaságban: N o v e m ber ben agy ü m öle s ö s ben fődolog a' tisztogatás.

Enyhe időben lehet a fákat párosítani, a. most párosított fák sokkal erősebben és gazdagabban
hajtanak, mint a később 'vagy előbb párositottak. A tavasszal elültetendó fáknak meg kell ásni a gödrö-
ket. - Sz ő I ő ben a karókat felszedjük. Ha szükséges, most kell trágyázni. Esetleg befedni a szölőket
a korai fagy ellen. - Ker tb en szorgalmasan kell az ágyakat ásni s a földet megforgatni. Melegágyakba
most lehet salátát, hónapos retket és más eféleket vetni. - Sz á n t ó föl d ö n az őszi vetést befejezzük.
folytatjnk a fölforgatást és trágyázást.

Napi jegyzék.
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~ ............
November' , 30 nap1912.

li ••••••••••• ..11•••••••••-
Nap Protestáns I -Kathol,ikus' . Görög-orosz

Nap .1 HOlt-\ Utm~ta.tó a
keltelnyug. kelte I nyug- Bl~lIa
Ó. p. Ó. p. Ó. p , Ó. p. olvasashoz

zom a CI. i ~
45. Prot. Máté t8. 23-55. v. Luk. 8. 51-50. Fil. 1. 3-11. - Kath. Máté IX. 18"-26.

3 Vasárnap Szt. h. u. 22. F.23. Pirm pk. 21 G. 23. Hil. ap'1649 437/ regg, 229 Jerern. 3
4 Hétfő Károly Borr.,Kár. pk. 22 Aberc pk. 51 36 047 246 ~ ~ 31
5 Kedd Imre Imre h. 23 Jakab ap, 52 34! 210 3 3 Titus 1
ti Szerda Lénárd Lénárd hv. 24 Proklusz 54 32 330 310 ,.
7 Csütörtök Rezső Willibrord 25 Marelán 551 31 449

1

336 - ~
8 Péntek Gottfried Gottfried pk. 26 Demeter vt. 57 30 610 354 Jerern. 3'~
9 Szombat Tivadar Tivadar vt. ~7Nesztor vt. 59 29 731 418

"
3

46. Prot. Máté 22- ló-22. v. 24. 31-36. Fil. 3. 17-21. - Kath. Máté XIII. 31-35.

10 Vasárnap Szt. h· U. 23 F.24. B.-A. olt. 28 G· 24. Neonillar 4271850 447 Zsolt. 8,
11 Hétfő Márton Márton 29 Abrahámrern. \ 2 ~6 10 4 ,e:óte'" , 12"1~ Kedd Jónás Márton vt. )0 Zenób vt. 3 24 II 7 616 Jer. sir. l
13 Szerda Szaniszló K. Szaniszló 31 Epimak vt, 5 ~H 11 57 717 "14 Csütörtök KIementina Jozaf. pk, vt. 1 Nov. Kozm. ~I22 dél 824 •15 Péntek Lipót Lipót pk. 2 Acindin és t. v 20 1 21934 "16 Szombat [Ottrnár Otmár ap. 3 Acepszimasz 10 19 124 io 43 • 5

47. Prot. Máté 9. 18 26. ,V. Márk 12. 41-44. Kol. 1. 9 14. Kath. Máté XXIV. 15-85.

17 Vasárnap Szt. h, u. 24 F.25. Cs. Gerg. 4 G. 25 N. Joan. 71214,18 14111152 Zsolt.' 7
18 Hétfő Ödön Odó ap. o Episzteme vt. 13 17 136 regg. " 14
19 ' Kedd Erzsébet Erzsébet 6 Pál pk. ' 15 16 2 9 1 1 Ezsaiás 5
20 Szerda Jolán Valois B. 7 Lázár 16 lD 222 2 9.

"
fi5

21 Csütörtök Olivér B.-Assz. bern. 8 Szt. Mihály

I
18 14

1

d. u. regg.
" 5

22 Péntek Cecilia Cecilia vt. 9 Matróna 19 13 253 432 • 5
23 Szombat Kelemen Kelemen p. 10 Olimpia 21 12 315 [)49

" 58
48. Prot. Máté 24. ló-28. I. Thess, 4. 12-18.

24 Vasárnap SZt.·' h. U. 25 F. 26. K. János 11 G.26. Vince 17~~411 1342 710 Zsolt. .
25 Hétfő Katalin Katalin sz. vt. 12 Alám. János 23 10 421 831 " 67
26 Kedd Milos Szil. ap. 13 Ar. sz. János 25 10 '516 d. e. Ezsaiás 59
27 Szerda Virgil Virgil pk. 14 Fülöp ap .• 26 9 este 1048

" 60
28 Csütörtök Stefánia Szosztén vt. 15 Szamónasz vt.

28/ 8 746 II 35
" 61

29 Péntek Noé Szaturn.pk. vt. 16 Máté ap. ev. 29 79121dél • 62
30 Szombat András András ap. 17 N. Gergely .311 710341232 Zsolt. 80

l/l Péntek IMar'ianna
2 S b t A h'lI I

Mindszent ü. 1191 Kleopatra
Halottak napja 20 Artérniusz vt 1

6461441/ este ld. II IJerem. 28
48 39 II 24 2 6 ig·

o

2
3

3

3
6

2
3
4

6
4

6
7

9

l-én a nappal hossza 9 ó. 55 p.; e h6 végéig 1 6. 19 p. fogy.

A. bold fényváltozásai :

<r Utols6 negyed 2-án 4 6. 38 p. d. e,
• Uj hold 9-én 3 Ó. 5 p. d. e.

-:l Első negyed 16-án 11 6. 43 p. d. u.
@ Holdtölte 24-én 5 Ó. 12 p. d. U.

Gyariithat'ó időJárás:
N ovemberJd-ig esŐs és elég hideg, 16-án hó, 17 -5J0'-ig

eső, azután eléggé kellemes meleg,

\

IzraelitIlk naptára 5673.
Nov. 1. March. 21.

n 2. 8. Sab. Khaje Sarah
" 9. 9 Sab. 'I'oldot ,
• 10. R. Khod.
» 11. Kislev l.
" 16. lD. Sab.,Vajese
" 23. 11. Sab. Vajislakh
" 30. 12. Sab, Vajesev

/



DECEMBER.
Tennivalók a gazdaságban: Dec e m ber ben agy ü m öle s ö s ben ugyanaz a tennivaló, mint

novemberben volt. - Sz ő I ő ben. a hol szükséges, foly tat juk a döntést és trágyázást. - Tekintettel arra,
hogy télen a földmiveléssel foglalkozóknak sokkal kevesebb dolguk van, melegen ajánljuk aháziiparral
foglalkozás felkarolását. A kosár fonás. kefekötés, fafaragás elsajátítása' már az ifju korban nagy áldas
lenne a földmüveléssel fog-Ialkozó népünkre. A ."Luther Naptár" jövő évi folyamában különben erről. a
fontos kérdésről kűlön cikket szándékozunk hozni.

Napi jegyzék.

\;



l·m.•••••••J...
31 nap "

••••••••••••
············]111912. I

"

••••••••••••
,December.

"

l' Katholikus Görög-orosz I
Nap 1 Hold -1 Utm~ta~ó a

killtenyug. kelte nyug. Blbha
ó. p.1 ó. p. 6. p. I ó. p. olvasáshozINap Protestáns

49. tJrjövet.1. vas. Prot Máté21 1-9 Lnk 1 67-79 Róma 13 11-14 - Kath MátéXXI 25-33
1 Vasárnap Adv. 1. Elza F. 1. Elig. pk. 18 G. 27. Roman i7 32 -! 6111 5H l:t
2 Hétfő Aurelia Bibi ána sz. vL 19 Barlaam vt. 33 6/ re gg 1
3 Kedd Olivia Xav. sz. Fer. 20 Dek. Gerg. I 34 6 117 1
4' Szerda Borbála Borbála sz. 21 Bold A; felaj 35 6 235 1
5 Csütörtök 1 Vilma . i Szabb. ap.. 22 Filemon, Ap. 36 5 353

1

1
6 Péntek Miklós . \ Miklós pk. hv.1231 A,mfilokpk. ~~I5 51:.:' 2
7 Szombat Ambrus . Ambrus pk. 24 Kelemen pápa 51 631' 2

... - -

53 Luk. '
10 •
26 Márk.
41 ~
59 "
20 "
461 "

89 5;'a~~~:~;1.;;·vPr~. L;~l~t~2~-;6.~. ~~~.~. ~~;; ~om;~5'1~~~3':r l~a~h9:át~IX~ ~~lO'3~llZsolt
Hétfő Natálía Leok. sz. vt. 26 Nikon 40;) 853 4 6 •

10 Kedd Judit Melkiad p. 27 Perzs., Jak. 41 4 94!::J 5 4 Márk.
11 Szerda Árpád Damáz p. 'hv. 28 .lrenark 42 4 d. e. 6 9 ,~
12 Csütörtök Gabriella Szinesz vt. 1291Paranion és t. 43! 4 1L 317 1~ "
13! Péntek Luca \ Oltilia sz. 30 András ap. 44 4 II 27 829 ,
14 Szombat Szilárdk:=t . Nikáz pk 1 Dec. Ananias7 45 4 II 45 937 •

51.Urjövet.IH. vas. Prot. Máté11.2-10. v. 10.37-40. r. Kor.4. 1-5 .. - Kath. Ján. 1. 19-28.
15 Vasárnap!AdV. 3. JOh'IF. 3. Val. pk 2G.29.Hab.vt.7461* 5 dél 1:015 Zsolt.
Hi Hétfő Albina Albina sz. vt 3 Szofoniasz 47 51214 1153 "
17 Kedd Lázár Lázár pk. v. 4 Dam. Jún. 47 51227 re gg. Márk.
18 Szerda Augusta. Kántorbőjt t 5 Szabbasz 48 5 12.40 1 O "
19

1

·csütörtök Viola Nernez.v vt. 16 Miklós 149 6

1

1256 210 ,.
20 Péntek Teofil Teofil t 7 Ambrus ea.· 49 6 d. u. 3 24 ~
21 Szombat Tamás Tamás ap. t 8 Patáp 50 7, d. u 442 •
5.2. Urjöv.IV.v.Prot. J.1 '19-28.V.1.32-34.Fil.4.4':"'7.1. Lk. 2.1-;-14.v. J.18.37-38. II.Lk.2.1ó-20..v. M.3.1-12:

221 V~sa!nap A~v. 4:. Zeno IF ..4. ~p.no· vt.,19 G.30. B.~. fog'1750 4 72! 2 6 :') Márk
23 Hetfo Viktória Viktória sz.vt. 10 Hermogen 51 8 209 723 Jel. .
24 Kedd' Ád, Éva.. Ádám és Éva+ II Dániel, sty!. 51 8 4' 4 838 .,
25 Szerda . Karácsony N.-K'arács 12 Szpiridion pk. 52 9 [) 25 d. e. •
26 Csütörttik István 1. vt. István 1. vt. 13 Eusztrát. vt. 521 9 6 53!1 O 7 "
27 Péntek János' János ap.: ev. 141Tirzus vt. . 52 10 82010 36 "
28 Szombat' Kamilla Apró sze'ntek 15 Eleutér pk. 59. 11 945 O 5~ "

53. Prot. Luk. 2. 33-40. v. JáI!.12.17-24. Gal. 4. 1-7:· - Kath, Luk. XII. 35-41.
29 Vasárnap Kar.:u v. Dáv. F. Dávid kir. 16 G. Teofánia
30 Hétfő Zoárd Anizia vt.· 17 Dániel pr.
31 Kedd Szilvesztet' Szilveszter 18 Sebestyén

75~4121161116Jel. 22
ss 13 regg. 11 32 Zsolt. 121
53 14· O 25 II 47. 90

1-én a nappal hossza 8 Ó. 34' p., 21-ig 17 p. fogy : azután a hó végéig 4 p'. nő.

A..hold Iényváltczásul : Izraeliták naptára 5673. .cr Utolsó negyed I-én 12 ó. 5. p.d. Dec. 1. Kis!. 21. Dec. 14. 14. Bab. Vajig ..
Q) Ujhold 8·án 6 Ó. 7 p. d. u, 5. Kis!. 25. 'I'ernpl. 20. Teb.10 . Jeruzs.
J) Első negyed 16·án 9 ó. 7 p. d. u. "szentelés ostr. Böjt. .
@ Holdtölte 24-én 5 6. 30 p. d. e. 7. J3. Sab. Mikecz ,,21. 15. Sab. Vajek.cr Utclsómegyed 30-án 9 Ó. 12 p. d. u. K d "6 T 1, 16· B"'t

II Ith 6'd "·á á " 10. R. ho. ,,'" eu. . O]
. IJrJall1 at 1 OJ r s : 11. Tebet 1. 28. 16. Sab. Sem.

Dec. elején hó, 3-8-ig változó, lO-14·ig "ti-13. Kanukkah
nagyon uideg, sok hó, azután -Ierült, hideg. "

1
3
1
2
3
4
fl.

85
132

6
7
8
9-

10

76
150
II
1'2
13
14
15

16
5
6
7
8

10
. 21



Ábel, január 2.
Abig-ail, feb. 9.
..Ábrahám, aug. 16.
Achill, nov. 2.
-4dalbert, szept. 27.
~dám, szep. 9.
Adám, Éva dec. 24.
Ádél, jan. 29.
Adolér, április 21.
Adolf, február 21.
Adorján, március 5,
.4.gota, január ll.
4.gnes, január 21.
A.goston, aug. 28.
,Akos, febr. 27.
,Aladár, márc. 11.
.Alajos, [unius 21.
,Albert, április 23.
Albertina, j unius 23.
'Albin, márc. 1.
Albina, dec. 16.
Alfonz, okt. 30.
Alfréd, február 23.
Alice, márc. 8.
Álmos, február 20.
Amália, iul, 10., okt. 7.
Amates, szeptember 13.
~1--mbrus,április 4. dec. 7.
Amosz, máre. 31.
Anaklét, [ul. 13.
.Anasztáz, aug. 17.
András, (Bandi), febr. 4.,

nov. 30.
Angelika (Angyalka),

május 31.
Anizia, dec. 30:
Anna, ·febr. 19., jun. 2.,

julius 26.
Antal, jan. 17., jun. 13.,

jul, 5.
Antonia, junius 13.
Antonius, máj. 10.
•Anzelm, április 21.
Apollinus. jnl. 23.
Apollónia, jan. 28.
A pollónius, aprilis 18.
Aranka, február 8.
Arisztid, április 27.
Armin, máj. 10.
.i}rnold, junius 18.
Aron, ápr. 2.
Arpád, márc. 31., dec. ll.
Arszlán, [unius 28.
Artur, jan. 22.
Atala, április 15.
Atanáz, máj. 2.
Atanázia, aug. 14.
Attila, jan. 7.
Auguszta. dec .. 18.

. Aurél, okt. 5.
Aurélia, dec. 2.
Avell, András, nov. 10.
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Balázs, február 3.
Bálint, február 14.
Barnabás, máj. 18.
Beatrix, j ul. 29.
Beata, január 1.
Béda, május 27.
Béla, április 23.
Bella, [unius 2.
Benedek, március 21.
Benjámin, márc. 31.
Bernát, máj. 20.
Berta, augusztus 6.
Bertalan, ango 24.
Bertold, jul. 27., nov. 17.
Bibiana dec. 2.
Blanka, okt. 25.
Bódog, jan. 14 .. nov. 20.
Boldi!lsár, .január 6.
Bonaventura, jul. 14.
Bonifác, május 14.
Borbála, dec. 4.
Brigitta, febr. )., okt. ll.
Brunó, október 6.

Cecilia, nov. 22.
Ciril, julius 7.
Coelestin, április 6.
Ciprián, szept. 26.

dec. 9.
Cyriák, aug. 8.
Cyrill, febr. 9. márc, 29 .

Damasus, dec. ll.'
Dániel, jul. 21.
Dávid, dec. 29.
Dezső, május, 23.
Dénes, október 9.
Dominika, jul. 6.
Domonkos, aug. 4.
Donát, febr. 17., aug. 7.
Dorottya, febr. 6.
Dömötör, okt. 26.

Eduárd, márc. 18., máj.
26., okt. 14.

Edith. szept. 16.
Efraim, márc, 5.
Egyed, szeptember 1.
Elek, jul. 17.
Elemér, febr. 28.
Eleonóra, febr. 21.
Eleuthér. febr. 20.
Eligius, dec. 1.
ElIa, febr. 10.
Elöd, okt. 22.
Elpid, szept. 2.
Elvira, febr. 10.
Elza, dec. 1.
Emánuel;(Manó);már: 26 .
Emil, május 28.
Emilia, jul. 19.
Emma, nov. 24.

Emöd, aug. 9.
Enese, julius 5.
Engelbert, nov. 7.
Eörs, jul. 14.
Ernesztina, aug. 29.
Erhardt, ápr. 9.
Erich, máj. 18., szept. 10.
Erika, augusztus 31.
Ervin, április, 25.
Ernő, január 12.
Erzsébet, nov. 19.
Eszter, május 24 .
Etelka, okt. 8.
Eustachius, szept, 20.
Eutropia, szept. 15.
Eva, dec. 24.
Ezsaiás. jul. 6 .
Ezechiel, ápo 10.

Fábián, jan. 20.
Farkas, szept, 1., aug. 23.
Faustinus, febr. 15.
Feli,x, juu. 9.
Ferdinánd, máj. 26 ..
Ferenc, jan. 29., jun. 16 ..

okt. 4. és 10.
Előrlan (Flóris), máj. 4.
Franciska (Fani), márc. 9.
Frida, május, 6.
Frideri ka, szept. 20.
Frigyes [ul, 18.,
Frumenc, márc. 23.
Fülöp, máj. 1. és 26.,

aug. 23. ~

Gábor, ':ilárc. 24.
Gabriella, dec, 12.

. (Gál) Gallus, okt, 17.
Gáspár, jan.. 6,.
Gebhárd, áug. 27.
Gedeon, márc. 28. okt. 10..
Gellért, szept. 24.
Genoveva, jan. 3.
Gergely, márc. 12., nov.

17. (Csod.)
German, máj. 12.
Getrud, márc. 17.
Gerzson, febr. 22.
Géza, febr. 25.
Gizella, máj. 8.
Gotthard, máj. 5.
Gottlieb, márc. 6.
Gottfried, nov. 8.
Gorgonius, szept. 9.
Gracián, dec. 18.
Guidó, szept. 12.
Gusztáv, márc, 29.
Gyárfás. jun. 19.
Gyöngyíke, okt: 23.
György, ápr. 24.
Gyula, űpr. 12.
Győző, nov. 3.

Háromkirály (Gáspár),
Menyhért, Boldizsár),
jan. 6.

Hajnalka, márc. 27.
Hed vig, okt. 17.
Helda, okt. 3.
Helén, okt. 14.
Henriette, márc. 16.
Henrik, jul, 15.
Heribert, márc, 16.
Hermin, ápr. 16., aug. 3.
Herman, (Armin), ápr. 7.
Higin, jan. ll.
Hilárion, okt. 21.
Hilda, szept. 3.
Hortense, nov. 17.
Huba, aug. 19.
Hubert, márc. 20.
Hugó, ápr. 1.

Ibolya, aug. 7.
Ida, ápr, 13.
Ignác, febr. 1., j ul. 31.,

okt. 23
Illés, julius 20.
Ilma, ápr. 18
Ilona, aug. 18.
Imre, nov. 5.
Ince, julius 28.
Ipoly, aug. 13.
Irén, okt. 20.
Irma, máj. 30.
István, aug. 3. és 20.
Iván, jun. 240.
1vó, máj. 19.
Izabella, jul. 12.
Iz idor, marc. 30., ápr. 4,
lzsó, aug. 26 .

Jácint, [ul, 3.
Jakab, máj, 1., juI. 25.
Janka, május 24 .
János, nov. 24.,·dec. 27.
Január, szeptember 19.
Jenő, jnl. 13.
Jeromos, sz ept. 30.
Joachim, taárc, 20.
Jób, szept. 27.
Johanna, dec. 15.
Jolán, nov. 20.
Jónás, nov. 12.
Jonathán, máj. 11.
Jozafát, nov. 14.
József, febr. 4., márc.

19., aug. 27., szept. 18.
Judit, ju!. 30., dec. 10.
Judás, okt. 28.
Julia, Juliána, feb. 16.,

máj. 22. '
Julian, jan. 9.
Jusztin, jun. 16.

#' Jusztina, szept. 16.



Kajetán, ápr, 22.
Kalliszt, okt. 14.
Kálmán, okt. 13.
Kamill, Kamilla, dec. 28.
Kanut, jan. 19.
Kaudid, okt. 3.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Karolin, febr. 2.
Katalin, feb. 13., ápr.

30., nov. 25.
Kázmér. márc. 4.
Kelemen, nov. 23.
Keresztély, ápr. 3.
Kilián, jul. 8.
Klára, aug. 12.
Klaudia, jun. 12.
Kleinentina, nov. 14.
Kleofás, szept. 25.
Klétus, ápr. 26.
Klotild, [unius 3.
Kocsárd, ápr. 19.
Koleta, márc, 6.
Kolozs. október 30.
Konrád, febr. 18.•
Konstantin, febr. 17.
Kornél, juI. 3.
Kornélia, márc. 3.
Kordula, okt. 22.
Krispin, okt. 25.
Kristóf, márc. 15.
Krisztián, márc, 13.
Krisztina, jul. 24.
Kunigunda, márc. 3
Kvirin, márc. 30.

Lajos, aug. 19. és 25.
Lambert, szept. 17.
László, jun. 27., aug. 8.
Lázár, dec. 17.
Laura, jun, 17.
Leander, febr. 28.
Lehel, aug. 2.
Léó, ápr. 11.
Leodegar, okt. 2.
Leokádia, dec. 9.
Leona, Leontine, jan. 4.
Lénárd, nov. 6.
Lenke, ápr. 29.
Lidia, ápr. 5.
Lili, jul. 11.
Lipót, nov. 15.
Livia, ápr. 6.
Longinus, márc, 15.

. ··Lóránt, jan. 15.
Lothár, jan. 27.
Lőrinc, aug. 10.
Luca, dec .. 13.
Luj za, márc. 2.
Lucilla, okt .. 31.
Lucius, okt. 19 e ,

:,' Ludmilla, szept. 17.
Ludovica, szopt, J3.
Lukács, .okt, 18.
d.ukrécia, [ul.. 9.

Makár, jan. 2.
Magda, máj. 27.
Magdolna, jul, 22:, aug. 3.
Malvina, okt. 1. .
Mamertus, május 12.
Manó, márc, 26.
Marcell, jan. 9.
Marcion, ápr .. 26.
Margit, jun. 10., jul. 20.
Mária, aug. 15., szep. 8.,

dec. 8,
Mária nevenapja szeptem-

bérben, kisasszony utá-
ni első vasárnap.

Mária-Magdolna, juI. 22.
Marianna, nov. 1.
Márk, ápr, 25., jun. 18.,

okt. 17.
Márta, jul, 29.
Márton, no.v. 10. és 11.
Mártonka, jan. cO.
Máté, szept. 21.
Matild, marc. 14.
Mátyás, febr. 25.
Maximus, máj. 29.
Medárd, jun. 8.
Melánia, jan. 10.
Melhiades, dec. 10.
Menyhért, aug. 22.
Metód, [ul. 17.
Mihály, szept. 29.
Miklós, dec. 6.
Miksa, okt. 12.
Milos, nov. 26.
Móric, szept. 22.
Mózes, máj. 16.

Nándor, máj. 30.
Napoleon. máj. 7.
Narcisz, okt. 29.
Natália, dec. 9.
Nemezius, dec. 19.
Nikáz, 'd~ 14.
Nikefor, márc. 13.
Nikodém, szept. 15,
Noé, nov. 29.
Norbert, jun. 6.

Odó, nov. 18.
Oktávián, máre, 22.'
Olga, j ul. 27.
Olivér, nov. 21.
Olivi a, jun. 3., dec. 3.
Olimpia, rnárc. 10.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, jut. 31.
Oszváld, aug. 5.
Ottó, márc. 23.
Ottmár, nov. 16.
Ottokár, jul. 2., nov; 4.
-Ottilia, dec. !,S.

Ödön,. nov. 16.
Özséb, aug. 14.
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Pál, jan. 25., márc. 7.,
jun, 26., 29., 30.

Pantaleon, juI. 27.
Pamphilius, jun. 1.
Paskál, május 17.
Pátrik, márc. 17.
Paula, márc. 22., jun. 3.
Paulina, jun. 22.
Péter- Pál, jun, 29.
Péter, jan. H1., febr. 22.,

ápr. 29., máj. 19., aug.
1., okt. 19., dec. 5.

Petra, okt. 3.
Petronella. máj. 31.
Piroska, jan. 18., nov. 28.
Pirmin, nov. 8.'
Pius, máj. 4., [ul. 11.
Placidia, okt. 11.
Placidus, okt. 5.
Polykarp, jan. 26.
Polixena, szept, 24.
Pongrác, máj .. 12.

Ratael,jun. 20., okt. 24.
Ráhel, febr. 4.
Rajner, jun. 14.
Raj mund, január 7.
Rebeka, szept. 2.
Regina, szept. 7.
Rezső (Rudolf), nov. 7.
Rikárd, ápr. 3.
Robert, [un, 7.
Rókus, aug. 16,
Rólánd, máj. 29.
Román, febr. 29.
Romuald, márc, 7.
Róza, aug. 30.
Rozália, szept. 4.
Rufina, jut. 10.

Salamon, okt. 24.
Samu, aug. 21.
Sándor, febr, 26., márc ..18.
Sára, jan. 19,
Sarolta, máj. 19.
Sebestyén, jan. 20.
Simeon, febr. 18.
Simon, jan. 5., okt. 28.
Simplicius, márc. 2.
Skolastika, febr. 10.
Stefánia, nov. 28.

. Szabbús. dec. 5.
Szabina, febr. 20., okt, 27..
Szaniszló, nov. 13 .
Szaturnin, nov. 29.
Szerénke, szept. 14.
Szervác, máj, 13.
Szeverin, jan. 8.
Szeverian, febr. 21.
Szidónia, jnn. 2.
Szilárd, ánr. 22.
Szüárdka," dec. 14.
Sz ilvér, jun, 20.·
Szilveszter,dec.· 31..

t

Szinér, dec. 12.
Szosztén, nov. 28.
Szótér, ápr. 22.
Szörény, jan. 8.
Syl via, nov. 26.

Tamás, márc. 7., dec •.
21. és 29.

Tacián. jan. 12.
Tádé, jan, 24.
'I'elesphor, jan. 5.
Terézia, jul. 8., ok. Hi.
Tekla, 'szept. 23.
Teo bald, jul. 1.
Teodora, szept. ll.
Teofil, dec. 20.
Tibolt, jul, 1.
Timon, ápr. 19.
Timotheus, ango 22.
Tibor, aug. 11.
Titusz, jan. 4., ssept. 181
Tivadar, ápr. 20., nov. 9l
Tóbiás, jun. 13.
Tódor, febr. 7.

Ubul, máj. 17.
Ulrik, jul. 4.

Valér, dec. 1'5.
Valéria, ápr. 28,.
Valter, jul. 16.
Vanda, jan. 26.
Vazul, jun. 14,
Vendel, okt. 20.
Vencel, szept. 28 z .

Veronika, jul. 9.
Vid, jun. 15. .
Vidor, jan. 13.
Viktor, szept. 5.
Viktoria, dec. 23.
Vilhelmina, szept. 19.
Vilibald, julius. 7.
Vilibrord, nov. 7.
Vilmos, jan. lG.
Vilma, dec. 5.
Vince, apr, 5., [ul. 19;.
Viola, dec. 19.
Virgil, nov. 27.
Virgilia, jan. 31.

Xavér, (Ferenc) dec,.. 3;.

Zakariás, szept. 6.
Zelma, január 23.
Zenó, dec. 22.
Zenő, okt. 29.
Zita, ápr. 27.
Zoárd, dec. 30.
Zephírin, aug. 26.
Zoltán, junius 23.
Zsigmond, máj. 2.
Zsófia, május 15;·
Zsolt, ápr, 10.
Zsuzsánna, febr. 19.. ·.
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.A. felséges uxalkodóház_

A magyar birodalom királya:
1. FERENC JÓZSEF, ausztriai császár, Magyar- és

Csehország, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia, Lo-
doméria. Illyria k irálya ; [eruzsalerni király stb. stb,
szül, Bécsben, 1830 augusatus l8-áll. Trónára lépett
nagybátyja, V. t'erdináud lemondása s édes atyjának,
Fereuc Károly O fenségének visszalépése után 1848.
év december ;;J-án. Magyarország alkotmányos apost,
királyává megkoronáztatott Budán, 1867 junius 8-án.

Ő felsége a magyar királyné:
ERZSEBET (Amália, Eugenia), Ö kir. fensége,

Miksa bajor kir. hereeg leáuyu, szül. 1837. december
14-én Possenhofenben.. magyar királynévá koronáz-
tatott 1867 [unius 8-án, Buda várában. Meghalt 1898
szept; 10-én Genfben.

Ő cs. és k. felségének néhai szülei:
FERl!:NC (Károly, József), az ausztriai birodalom

főhercege, cs. orosz tüzér-eired tulajdonosa stb. szül.
1802 dec. 7-én. Meghalt 1878 május 28-án. .

ZSÓFIA (Friderika, Dorottya),' néhai fels, Miksa
bajor kir. leánya, csillagker. hölgy, szül. 1805 január
·27-én. Egybekeltek 1824 nov. 4-én. Meghalt 1872 máj.
28-án.

Ő cs. és. k, felségének, a kírálynak testvéi-ei :
L Mik sa. (Ferdinánd. József), sziil.1832 [ul. o-án.

A mexikói birodalom császrirúvri lett 1864 ápr. Ll-en.
Meghajt Queretaróban 1867 [unius 19-én. harmincöt

. éves korában.

Özvegye Már iti Sar o 1t.a hercegnő, Lipót belga
király leánya, a kivel 1857 jul. 27-6n lépett volt há-
zasságra Brüsselben. . ,

2. Kár oly (Lajos. József, Mária), szül. 1833, [ul,
30·án, altábornagy stb. Meghalt 1896 május 19-én.

3. Már i a (Anna, Karolina), szül, 1835. okt. 27-én
Meghalt 1840 február 5-én ..

4. L aj o ~ (Viktor, József, Antal), szül. 1842 máj.
15-én, táborszemugy stb.

Ő cs. és k. felségének nagybátyja:
V. FEIWINAND (Károly. Lipót, J(.zsef. Ferenc,

Marcellin), volt ausztr. császár es magyar k irály svül. .
1793 április l D-én. Meghalt 1875 junius 29-éu; hit-
vese ,volt. .. '.'

l\fkRIA (A n n a, Karolina), O telsége, néhai Viktor
Emanuel szárdinai Király leánya, született 1803 szept.
l(j-én. Egybekelésük napja: 1831 február 12-ike. Meg'-
halt 1884 m.ij 4.

•
József cs. és k: főherceg:

I

J ó z s ef (Károly, Lajos), ausztriai herceg és főher-
ceg, lI1agyarország királyi hercege, 10 vass ági tábor-
nok ésa magyar .korona országai honvédségének fö-
parancsnoka, a 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, szül.
1833 március 2-án; meghalt ~905 junius 14-én.

Fenséges neje:
'M á r í a (Adél, Klotild, Amália), azász-coburg-gőtbai

hercegnő,

:Sélyeg-illeték_
1. fokozat

váÍtók,.kereskedői utalványok és köt jegyek, nyilvános
hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre szóló

adóslevelei.
K f K

. 2 K-tól 150-ig -- 10 1500 K-tóI1800-,ig 120
150 " 300" -- 20' 1800 • 2100" 140
300 600» - 40 2100 • 2400" 1 60
'600 n 900 '" - 60 2400 " 27.00. 1 80
900 . 1200" - 80 . 2700 " 3000" 2 -

1200 n 1500. ,;:1 - 3000 " 6000" 4-
minden 3900 koronától 2 koronával több, maradvány

teljesnek veendő.

II. fokozat
azon' okmányok" 'melyek 1. és Ill. fokozat alá nem

, tartoznak.
K f K f

2 K-Ml 40,ig - 14 200 K-tól 400-ig 1 26
40 " 80 " - 26 400 " 600 ;, 188
80 " 120 " - 38 600 " 8pO " 2 50

120 '", 200" - 64 800 " 1600" 5 -
minden 800 koronátói 2 korona 50 fillérrel több, ma-

rad vány teljesnek veendő.

Ill. fokozat
vétel-, csere- és szállítási: sz erzödéseknél, ingó vagyon-
nál j pénzadósságot nem Illető engedményezéseknél :
szolgálati szerződéseknél ; nyugtáknál, a számsorsjáték
nyereségeknél ; kötelezvényeknél ; részvény társulatok

szerzödéseinél.
K f

100 K-tól 200-ig 1 26
:oWO" 300" 188
300 n" 400. 2 50
400 800" 5-

miuden 400 korouától 2 korona 50' fillér, matadvány
teljesnek veendő.

II ~-tól
20
40
60

~O-ig
40 "
60 "

100 "

K f

-14
-26
- 38
- 64"

Bizonyitvány .cselédeknek . . .' .
Bizonyitvány magánosoktól és iparoeoktól .
Számlára az üzletben 100 koronán alól. •

"Számlára 3:z üsletben 100 kor onán felül
'ivenként . . . . . . '.' . . . . ,10 fillér

Adásvevési ·szerződés. Ha a tárgy ingó, annak,·'
. értéke'. után a lILfokozwt" szerint, ha a

dolog ingatlan, ívenként .. : '. .
Dohány- vagy bélyeg-árulhatasi jogositványt

kérő folyamodás egy ivtől 2 korona, az
ebbeli jogositvány 2 korona.

30 fillér
r kor.
2 fillér

1kor.
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Tr udni valók a posta és távirda köréből. .
A levelekről.

J. Belföld. Levelek legfeljebb 500 gr. súlyúak
lehetnek. A 1e v é 1 b é r ro e n tes í t é s i díj a a) 20
gr.-ig ha a levél helybe (ugyanazon város területére)
ssól : 6 fill., ha egyébüvé szól: 10 fill., b) 20-250 gr.-ig,
ha helybe szól: 12 fill., egyébüvé 20 fill.; 250-500
gr.-ig belybe 18 fill.. egyébüvé 30 fill. Bérmeutetlen
levelek ért a cimzettnek helyben 6. lill, egyébüvé szóló
leveleknél 10 fill. pótdíjat kell fizetnie, különben a levél
nem kézbesittetik. .

Aj á n lot tIe v é 1ért a fenti bérmentesitési
díjon kivül még, ha helybe szól: 10 flll., ha egyébür é

szól : 25 fill. ajánlási dij fizetendő. Ajánlott levelek
csak bérmentesen adbatók fe!. .

E x pre s szl e v é 1ért a rendes levéldíjon felül
még 30 fillért fizet a feladó. Helybe, szóló levelek csak
Budapesten adhatók fel expressz. Ejjel beérkező ex-
pressz-küldetnények rendszerint csak reggel kézbesít-
tetnek. kivévén azokat, melyekre a íöladó feltünően rá-
írja, hogy "éjjel is kézbesítendö".

T é rt i vev ény ért a bérmentesítési és ajánlási
díjon felül helybe szóló levélnél .10 fill.,egyebiivé
szólónál 25 tilI. fizetendő.

2 .•A.usztl'ia, Lichtenstein fejedelemség, Bosznia
és Herezegovína. Levelek csak 250 gramm súlyig
küldhetók. Bérmentesítési díj 20 gr.-ig 10 fill. 20-
250 gr.-ig 20 fill. Az ajánlás, expressz és térti vev ény
díja ngyanaz, mint a belföldi forgalomban.

3. Kült'öld. Németországba szóló levelek legfeljebb
250 gr. súlyúak lehetnek, az egyéb küldföldre szólók
súlya korlátozva nincsen.

Bérmentesítési dijak:A novibazári
bas ali k b a 15 gr.vkint 25 fill. Ném e tor s z ágb a
20 gr.-ig 10 fil!. 20-250 grAg 20 fill. Sze r b i á b a
15 gr.-kint 10 filI. Rom á ni á b a általában 15 gr.-kint
25 fill. a határazéli forgalomban (Erdélynek a magyar-
roman határtól a Maros folyóig terjedő része, Beszterce-
Naszórl és volt Szörény vármegyék) 15 gr.-kint 10 fill.
Mon ten egr ó b a 15 gr.-kint 10 fill., S v á j ez b a
20gr.-kin..t25fill., egyéb külföldre 15 gr.-kint 25 f.

Ajánlási díj bárhova 25 su, expresszdíj 80 fill.,
térti vevény 25 fillér.

A levelezo Iapokról.
1. Belföld. A kincstári leveleztí-lapok hossza 14

cm, szélessége 9 cm, s ezen terjedelmet a magánipar
által elöállított, levelező-Iapoknak sem szabad' megha-
ladniok. A Ieveleső-lapok b érmentesítési díja az egész
belföldi forgalomban (tehát a helyi forgalomban is) 5 f.

A v á las z o sle vel e z ő - 1 lL P két egymással
összefüggő levelező-lap melyek közül az egyikre a feladó
a saját közleményét írja, a másik pedig a címzett által
megirand6 válaezra saolgál. Ezen levelező-lapok ára
10 fillér.

Zár tie vel e z ő - 1a p o k helybe 6 fill.-ért,
egyebüvé 10 fil!.-ért kaphatók s a levelek szabályai
alá esnek.

2. Ausztria, Lichtenstein fejedélemség, Bosznia
és Herczegovina. Egyszeru levelező-Iapok ára ó fill.,
a válaszoaoké 10 fillér.

3. Külföld. Németországba Szerbiába és Monte-
negr6ba ugyanazon levelező-lapok küldendők, mint
Ausztriába, tehát egyszerű 5 fill., válasz os 10 fill., a
novibazári pasalikba, Romániába s az egyéb külföldre

szóló levelezésekhez ellenben külön levelező-lapok kap-
hatók és használandók. Ez.ek ára 10 fill., a válaszosoké
20 fillér.

A postautalványokróI.
1. Belföld. A pénzküldésnek legcélszerűbb és leg-

olcsóbb módja a postautálvány. E célra a postahiva-
taloknál ós frankójegyárusoknál kapható róz sas z in ű

ürlapok szolgálnak (1 drb ára 2 fill.) Egy ilyen posta-
utalványozast díj pedig a következő:

20 koronáig 10' fillér
20-100 ,,' 20

100-300 " 40
300-600 » 60"

600-1000 •• 1 kor.
A postautalványok, a helyi forgalomba szólók ki vé-

telévei. expressz is feladhatók, mely esetben külön 30
fill. expresszdíj fizetendő. Helyhe ~zóló utal ványok csak
Budapcsten adhatok fel expressz s az ezekért fizetendő
külön díj szintén 30 fill. Ha a feladó az utalványozott
összeg . kifizetéséről "kifizetési értesítvényt"-t óhajt,
ezért 25 fill. külön díjat tartozik fiizetni.

2. Ausztria, Llehtensteln fejedelemség, Bosznia
és Hercsegovína. Ezen országokba szóló utalványo-
zásoknál ugyanazon rózsaszinű ürlapok használandók,
mint a belföldi forgalomban s áz egy utalvánnyal küld-'
hető maximális összeg ugyancsak 1000 korona. Az
utalványozás díja Ausztriába és a Lichtenstein feje-
delemségbe teljesen azonos a belföldivel. a Boszniába
és Herczegovinába szóló utalványok után ellenben a
következő díjak fizetendők:

40 koronáig 20 fill.·
40- 100 40 »

100- 300 " 80»
300- 600 " 1 kor. 20 fill.
600-1000 II 2"

3. Külföld. A külföldre szóló utalványozás okra
külön sár g asz i n ű postautalványok szolgálnak. Az
egy-egy ,utalványra befizethetö összeg maximuma álta-
lában 1000 korona. Kivételek: 1. Apiaba (Német véd-
terület), Ar!!elltinába, Bulgáriába, Dániába, Romániába,
Siamba és Üj-Guineaba (Német védterület) 500 korona.
2. Amerikai Egyesült-Allamokba, Görögországba, Nagy-
Britanniába és Irlandba, volamint brit gyarmatokba
és németalföldi Ke1etindiába 400 korona.

D ij az á s: 1. Németországba (kivéve a védterü-
letek et), Luxemburgba és a cs. és kir. keleti posta-
hivatalokhoz 20 koronánkint 10 fil!., de legalább 20 fill.
2. Szerbiába (és Montenegróba,)la a forgalom helyreáll)
40 kor.vig 20 fill. ; 40-100 kor.-ig 40 sn., 100-300ko-
ronáig 30 fill.; 300-600 koronáig 1 kor. 20 fill.;
600-,-1000 koronáig 2- kor. 3. A többi országokba:

.100 kor.-ig 25 kor.-ként 25 fill. és a 10 kor. felüli
részért 50 kor.-ként 25 fil!.

A Nagy-Británniába, Irlandba és a brit gyar-
matokba, valamint az Amerikába szóló utalványok
szelvényére kőzlemény nem írható, mert az utaivá y-
ürlap a. budapesti utalványfölszólamlási hivatalnál
marad. Epp ezért az ilyen utalványok nem a tulajdon-
képeni cimzettre, hanem a "Postautalvány-fölszólam-
mai hivatalnak Budapesten" cimzendők, a tulajdon-
képeni cím pedig az utalvány-urlap szelvényének
hátlapjára irandó. Az angol és amerikai utalványok
25 kor.-kint 25 fill. portót fizetnek.



A pénzeslevelekröl.
1. Belföld. Pénzt és értékpapirt levélben is lehet

küldeni, a pénzeslevelek súlya azonban legföljebb
250 gramm lehet; az ennél súlyosabb ily küldemények
már mint csomagok adandók fel.

A pénzt külön papirba vagy borítékba téve kell
a külsö rendes borítékba helyezni, az ércpénzt pedig
olyképpen kell elesomagolni, hogy az szállítás közben
ne mozogbasson.

Penzeslevélboritékul használható ugyan bármely
tiszta, vonalozatlan és szegély nélküli papir is, leg-
célszerűbb azonban a külön e célra készült s minden
postahivatalnál 4 fill.-ért kapható p é n z esi e v é l-
b o r í t é k o t basználni. A levélborítékot 5 pecséttel
kell lezárni, úgy azonban, bogy a sarokpecséték szélei
a boríték szélétől legalább '/2 centiméternyire essenek.
A pecsételéshez csakis jó minöségü pecsétviasz hasz-
nálandó, miután a közönségesebb fajták könnyen le-
válnak a borítékról. .

A pénzeslevelekért kétféle díjat kell fizetn i. ú. m. :
súl Y por t ó t és é rt é k por t ó t. A súl y por t é
75 km. távolságig 24 fill., azontúl 48 fill,; az érték-
portó 100 kor.-ig 6 fil!., 100-600 kor. 12 fill. és
minden további 300 kor.-ért vagy részeért 6 fillérrel
több. A pénzeslevelek bérmentetlenül is feladbatók.

Oly péuzesleveleket, melyekben 1000 kcr.vnál több
küldetik, n y í t va, azaz úgy is lehet feladni, hogy a
belehelyezendő pénzt a pos t ahi vat a 1 o 1vas s a
jn e g és tegye a borítékba. Az ilyen pénzesleveleket
a postahivatal maga pecsételi le és pedig a 4 sarkon
a feladó által elhozott magánpecsétnyomóval, a közepén
a hivatalos pecsétnyomóval. Pénzeslevelek nyítva
(olvasva) csakis bérmentesen adhatok fel s ilyenekért
a rendes értékportó 50"lo-ával több fizetendő. A nyítva
feladott pénzeslevelek csak belföldre érvényes papír-
pénzt és ércpénzt tartalmazhatnak.

2. Ausztria, Líehtenstetn fejedelemség,Boszllia
és Herezegovína, Az Amerikába és Lichtenstein feje-
delemségbe szóló pénzeslevelek ugyanazon szabályok
alá esnek, mint a belföldiek. Nyitva (olvasva) csakis
Ausztriába küldhetők 1000 koronánál nagyob összeget
tartalmazó pénzeelevelek. A Boszuiába és Heresego-
vinaba szóló pénzeslevelek suiyportója 250 grammig
60 fill., az értékportó pedig k ítsznresen (vagyis úgy a
belföldi, mint a boszniai szálitasért. külön) számíttatik.

3. Külföld. Külföldre kétféle pénzeslevél van:
a) É rt é k 1e vel e k (Iettre de valeur), melyek

csakis papirpénzt, értékpapirt vagy szelvényt tataImaz-
nak, nyitva föl nem, adhatok és mindig feladásuknál
bérmentesítendők. Értékük a Dániába. Norvégiába,
Svájczba, Orosz-, és Törökországba sz őlók kivételével
10,000 franknál nagyobb nem lehet. Az értéklevelek
sulya korlátozva nincsen, értékük frankértékben teendő
ki (1 frank 96 fillérrel számítandó).

b) Köz ö n ség e s p é n II e s l e v e k, ha értékük
. meghaladja az értéklevelekre engedélyezett maximumot,

ha ércpénzt tartalmaznak vagy oly országba szólnak,
hová értékievelek nem küldhedők.

ti.. külföldre szóló pénzeslevelek után fizetendő díjak
a különbözű országok szerint különbözők.

A postacsomagokról.
1. Belföld. Egy-egy csomag súlya 50 kgl'.-ig ter-

jedhet. Kivételt képeznek ércpénzküldemények, melyek
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hordókban vagy ládákban adatnak fel, ezek súlya 61>
. kilogramm ig rnehet. A 'nem kiucstári postahi vataloknál

feladott helybe szóló külrlemények súlya pedig legfeljebb
30 kg. lehet. .

Azon levelek és nyomtatványok, melyeknek .súlya
a megállapított maximumot meghaladja, szintén mint
postacsomagok adandók fel. - .

Egy szállítólevéllel legfeljebb 3 nem utánvételes
csomag adható fe!.

A csomagoknál épp úgy, mint a pénzesleveleknél,
kétféle portó fizetendő, ú. m.: súlyporto és értékportó,
ez utóbbi természetesen csakis akkor, ha feledő a szál-
lítólevélen a küldemény értékét megjelöli. Az érték
deklarál'ás, kivéve pénz-és értékpapir-küldeménycket, a
postacsomagoknál nem okvetlenül szükséges.

A csomagok úgy bérmentve, míut bérmentetlenül
adhatók fel, az 5 kg.-ig terjedő küldeményeknél azonban
a bérmentetlenül feladott küldemények portója 12 fill.

. pútdíjjal nagyobb. Az 5 kg.-on felüli csomagok, akár
bérmentve, akár bérmentetlenül adatnak fel, egyenlő
díj azás alá esnek.

Súlyportó fejében 5 kilogrammig 75 km, távolségig
(tehát helyben is) 30 fill.. 75 kilométer távolságon túl
60 fill. fizetendő. Az 5 kilogramm felüli csomagok a
rendeltetési hely távolsága szerint különféle díjazás
alá esnek s e tekintetben 6 távolsági fokozat van.

Az értékportó a csomagoknál ngya.naz minta pénzes-
leveleknél, vagyis 100 kor.-íg 6 fill., 100-600 kor.-ig
12 fill., és minden további 300kor.-ért vagy részéért
6 fillérrel több.

A csomagok "express· 'is feladbatók s ez esetben
60 fill. express-díj fizetendő s a csomag okvetlenül
bérmentesítendő.

A postacsomagok utánvéttel is feladhatók, ezekről
az Utá n v éte 1esk ü 1 d e m ény e k rovata alatt
szólunk.

2. AUs'ltl'ia, Lichtenstein fejedelemség, Bosznia
és Herezegovina, Az Ausztriába és Lichtenstein fele-
delemségbe szóló postacsomagok uzyanazon szabályok
alá esnek mint a belföldiek. A Bosznia-Herczegovinába
címzettek ellenben legfeljebb 20 kilogramm súlyúak
lehetnek és akár bérmentesek, akár nem, 5 kg-ig egy-
séges díjnak vannak alávetve; súlyportó 5 kg-ig 1 kor.
Az értékportó kétszeresen (vagyis úgy a belföldi, mint
a boszniai szálitásért külöu) számíttatik,

3. Külföld. A külföldre szóló postacsomagok súlya
és portója a különböző országok szerint változik 9

csupán a Németországba szóló küldemények esnek
ugyanazon szabályok és díjazás alá mint abelföldiek.

A külföld legnagyobb részébe küldhetők egységes
díjak alá eső ugynevezett nemzetközi csomagok
(colis postai) melyek súlymaximuma Bulgáriába és .
Spanyolországba 3 kg., máshova 5 kg. Dijuk: Szerbiába
1 kor., Romániába, Olaszországba és Luxern bnrgba
1 kor. 25 fill., Belgiumba, Dániába, Egyptomba, Német-
alföldre, Francziaországba és Monacoba 1 kor. 75 fill.,
Bulgáriába és Oroszországba 1 kor, 75 flll., Nagy-
Britanniába 2 korona '35 fillér stb.

A külf'öldi országok szerint váltakozó, bizonyos.
számú és rendszerint francia nyelven kiállítandó árú-
bevallás (vámnyilatkozat) csatolandó.



Bekös:z:öntő.
Az emberiség életének hullámzó folyásában ismét egy nagy forduló-

ponthoz közeledünk. Mikor érünk oda; az emberi élet küzdelmeinek kohó-
jából és öntö mühelyéböl minden salaktóI megtisztult és szép formában
kialakult valóság gyanánt hány évtized, esetleg század mulva kerül ki az' az
életeszmény, amelyért most részint öntudatlanul, részint némi öntudatossággal
lobognak úgy a haragosabb mint a szelidebb szinű lángok, azt nem tudjuk.
Csak azt érezzük, hogy k észülödik valami és nagy változás. elött állunk. Ez
a körülmény azt a kötelességet rója ránk, az evangéliom hirdetöire, hogy ne
engedjük ezt a mai forrongó és vajudó életet fejünk fölött elsuhanni anélkül,
hogy bele ne szólnánk abba a nagy perbe, amelynek kimenetelétöl függ az
emberiség sorsa.

Az anyagias világnézet megcsalta az emberiséget, nem adta meg néki
azt, amit igért, a földi boldogságot; ehelyett inkább elégedetlenséget, zür-
zavart teremtett. A kapzsiság lett urrá a földön j »aki birja, marja e mondás
lett nagy általánosságban az emberek életének vezérlö elvévé. Az evangéliomi
keresztyénség eszméi a való életben egyre jobban háttérbe szorultak, a hűség,
megbízhatóság, testvériség, jogtisztelet helyét a felületesség. szemkápráztató
hivalkodás, lelki üresség, szeretetlenség, igazságtalanság és erőszakosság vál-
tották fel. Ezek az állapotok lassankint sóvárgó vágyódást ébresztenek az
emberek szivében egy szebb, jobb, igazabb élet után. Ha ez a vágyódás
meg-van, akkor óriási mulasztási bűnt követnének el Jézus evangéliomának
hívei, ha a kellö alkalmat elmulasztanák és mindent el nem követnének
abból ,a célból, hogy a társadalom ezen munka folyamán idővel ,a maga
teljességében a Jézus Krisztus evangéliomába foglalt igaz' élet elvei alapján
szervezkedjék. A mai időkben az emberiség igaz jóléte és boldogabb jövője
érdekében annál éberebbeknek kell lennünk, mert a rombolás hatalmai az
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-emberek elégedetlensége és új állapotok utáni vágyódása idején nagyon is
résen állanak; hogy tetszetős jelszavakkal megtévesszék az embereket, szivük-
ben a legszebb reményeket ébresztve hatalmuk ba kerítsék, 'őket kiszipolyozzák
és tönkretételük után cserbe hagyják,

A fentebb jelzett állapotok látásá ból származó' kötelességérzet hozta
napvilágra a jelen »L ut her - Nap t á r t« és ez határozza meg ennek pro~
grammját is. Annak a szellemnek feltámadására van ugyanis szükség, mely
nagy reformátorunkban élt. Egyedül ez képes a mai válságos időkben vallási,
erkölcsi, társadalmi téren egészséges állapotokat teremteni; ez van hivatva

_ arra, hogy egyrészről a támadó és hivalkodó módon fellépő vallásellenes,
istentagadó irányzatot legyőzze, másré-szről pedig a világi önző hatalmat szolgáló
éa türelmetlenséget terje~ztő,vak hitel követelö vallási irány fölött is a
szeretet evangéliomának szellemével diadalt arasson.

]elszavunk: »Krisztus az ut, az igazság és az élet « s törekvésünk az
evangéliom eszméinek gyakorlati átvitele az életbe. A reformáció munkájának
folytatására van ugyanis szükség. Eddig a gyakorlati életre való természetes
hatás mellett is főleg az evangéliomi igazságnak mint elméletnek a napfényre
hozásában, terjesztésében és megőrzésében nyilvánult meg a reformáció egy-
házainak munkássága, a valóságnak (realismusnak) mai világában pedig fö
hivatása az lesz, hogyakeresztyénség eszméit szigorú és . megalkuvást
nem ismerő következetességgel a gyakorlati életben kifejtse és meg-
valósítsa. Munkásságunk mozgatója az a vágyódás, hogy Jézus Krisztus
evangéliorna a társadalomban élő, szervezö hatalom legyen. Át kell hidalnunk
azt a szakadást, mely a XX-ik század gyermekének gondolkodásmódja és az
evangéliomi életfelfogás között tátong s az emberiség boldogulásán ak, előbbre
jutásának akadályául szolgál.

Ezt a programmot kimerítöbben és rövidebben nem fejezhetnők ki,
mint Lu the r nevével. Nem szükkeblü felekezetieskedésről van tehát itt
szó, midön a nagy reformátor nevével egy a legkülőnbözőbb társadalmi réte-
gekbe behatolni szándékozó irodalmi vállalatot indítunk meg, hanem azt. a
n~gy igazságot' akarjuk ezzel kifejezni, hogy az emberiség boldogulásának, a
társadalmi fejlődésnek feltétele: aJézus Krisztus evangéliomába vetett személyes,
élő hit, az erről tett bátor, határozott vallástétel és az embereknek az evan-
géliom igazságaira vonatkozó egyetértése, az egyesnek és a társadalomnak
élete a Krisztusban, szóval az a szellem, mely Luther egyéniségében élt.

Ezt a szellemet igyekezünk gyenge erőnkkel e Naptár útján is ápolni,
fejleszteni saját evangélikus egyházunkban és terjeszteni ezenkivül is, mert
erős a meggyözödésünk, hogy egyedül ebben a szellemben, ebben az igaz-



35 --

I
II

1'· _

JI~JJ
lOCI 1=

=====dU
S*

"Ime az ajtó előtt állok és zörg etek."



- 36-

ságban valósulhat meg az emberiség testvériességének nagy eszméje és jöhet
létre egy boldog társadalom, mert ez a szellem, ez az igazság: a tiszta szerétet.
Akik ebben az irányban támogat ni óhajtanak bennünket, azok a következö
évfolyamokra szánt cikkeiket minden külön felszólítás nélkül legyenek szívesek
beküldeni a »L u the r Nap t á r « szerkesztöségébe.

Jó szándékunkhoz adjon eröt, áldást a szeretet Istene t
Sopron és Ágfalva, 1911. julius havában.

.futfiernek népe, ~rjszfus követője,
~Ffsd meg fiifed rnindnéqiq, fioffodi~ [
&f ne szakasszon solie semmi tőflt,
S meg tart a fijf, örökké gofdogíf.
.feglJen gár jó- =ss gafszerencse részed':
-mGagasság, méflJség: fia fiit karof át:

@h ~risfenfőf gizonn"Jjaf efvészed
@it fonnlJadatfan égi kOl'onát!

Hetvényi Lajos
tanár.

~öszönffek új ®í'apfár, ".futfier-mapfára",
~öszöntsd te is én népem s g1Jűfj ide!
~orgasd, ofvasd s ~affgass minden szavára,

I @Benne van ~risztus: az öröh ~ge.
®í'aglJ .futfiel,ünh naglJ fefke égi fángot
@it ~ézus ~risztus .fefkétőf fogott
S ujjáteremté a szegénlJ vifágot,
S a fén"Jj terjedt, a sötétség fOglJoff,

~efvirradtunh uj pünltősd ünnepére,
@it fűz meggerjedt, a tűz már fogog;
,,&rős várunhnak" fiarsán"Jj zengzefére
Sírjukgéf kefnek az cpostofoh.

6})ifágosság gan áff féf- ®trag"Jjarország,
&pít, vigaszfaf a szcnf @BiHia, '
@I'öm fievíti a szíuef s az orcát
~lJőzféf ®íázáreti, gJsten ~ia.

Scholtz Ödön
le!kész·.

~dnö2:fef.

~lJőzötf az ~ge, az eszl'ltél'l"J, az eszme"
~{eresstfán, má9flJán, gáflJán,. vérpadon;
~i érfad száz fiafáff fiaf is, nincs ueszne,
~ éffefő, fe éfő fiafafom.
@itpáinhnak rnéFfietfen szenuedése,

~ngernlJi hönl1lJe, véFe, naglJ fiife:
Szent gizfafásút a szívünk ge vésve,
S nevök a muftgóf fénlJgen száff ide.

@it "régi efCen" mos] is offogafja
@it fiifnek fénlJéf, düfie fiágorog;
~l'iszfus nlJáját ukfága csafogatja,
®e fondol' Ierne széglJenüfni fo9.
~riszfus off áff az ezredévek ormdn,
S széf: szerefef feglJen az ég afaff!~
~sfen és &.n akarjuk ezf eglJformán"
S űduőzű], ahi. végig fi,ü, marcd .
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Mi t hoz az uj esztendő?
Ez:a fontos. kérdés milliók ajkáról

hangzik el ujév reggelén, de alig akad, aki
meg is tud rá -íelelni. Pedig 4 válasz sok
tekintetben nem is olyan neh!éz, ha komolyan
megpróbáljuk. Az istenfélő, kegyes ember
kőrülbelűl igy felel 'a fontos kérdésre:

Aki 'az uj esztendőben is egyre csak
.a "l'OSSZ idők" miatt panaszkodik, aki
ünnepel vagy ásitozik mikor dolgozni, mulat
és játszik: mikor sáfárkodni kellene, az az
uj esztendőben sem fog zöld ágra vergődni.
Aki .azonban az uj esztendőben is szor-
gaímasan dolgozik lés buzgón imádkozik, az
hónapról hónapra gyarapodni fog és Isten
áldása kiséri minden lénését.

Aki 1912-ben is a 'korcsmában és más
mulatóhelyeken keres örömöt .és szórako-
zást, az vagyonával együtt jó hirnevét, be-,
csületét is elissza, elkártyázza és eltáncolja
s a börtönök, fegyházak, szegiényházak és
tébolydák, mínt eddig ugy az uj esztendő-
ben is 'a korcsrnázók közül szedik' majd
újoncaikat. Aki ellenben házát "Bethel"-lé
az az ternplomrná avatja: s nemcsak a bejárat
fölé akasztja, hanem szivébe is bevési
Józsué szavát: "Én és az én házarn az
Urnak szolgálunk !" s ezen jelszó szerint
folytatja életét, az nemcsak maga találja
meg otthonában, családja körében az 'igaz
földi boldogságot.. hanem világosságot s
örömöt áraszt ki másokra is.

Allon szülők, akik gyermekeiket az 'uj
esztendőben is bálványként imádják s
majomszeretettel elkényesztetik, akik gyer-
rnekeiknek szolgálnak s nem tudják őket
engedelmességre kényszeriteni, s akik nerrr
kezelik bölcsen a virgácsot; valamint azon
.szülők is, akik gyermekeiknek szóval és
tettel gonosz példát adnak: sok fájdalmat
iés keserűséget fognak rajtuk ezidén meg-
érni s 1913-ban 'még többre számíthatnak

Akik ellenben gyermekeiket keresztény szel-
lemben, szerétettől áthatott szigorral nevelik
os mindenkor jó példát adnak nekik, azok
biztosa:n remélhetík, hogy gyermekeik be-
töHik a IV. parancso'atot, tiszteték apjukat
és anyjukat, hiven . teljesítik gyermeki kő-
telességüket, jó hirnévre tesznek szert s P./:ygy
az ilyen gyermekek boldogsága átszáll szü-
Ieikre Is.

Akik .a vasárnanot az uj esztendőben

is rnegszentségtelenitik és sem maguk nem
tartják nyugalom és ünnep napjának, sem
gyermekeiknek, munkásaiknak s cselédeik-
nek meg nem engedik, hogy ezen a napon
pihenjenek s azt megszenteljék, azok ujabb
bünt vonnak lelkükre s a vasárnapi munká-
val és dőzsöléssei átkot hoznak magukra és
házukra. Aki ellenben a vasárnapot, mint
a napok királyát, az Ur parancsa szerint
rnegszenteli, az rniként jákób égi Iajtorját
talál, melyen Isten szivéhez emelkedik.

Aki Bibliáját 1912. január I-től kezdve
a polcon heverteti, ahol a por ellepi, annak
1'912. december 31-én a lelke is porral lesz
ellepve. Aki ellenben január l-től kezdve
mindennap szorgaímasan keresi az Irásban
az téletnek forrását az ép szemekkel és vi-
dám kedéllyel fogja december 31-én ezt az
esztendőt is befejezni.

A rossz könyvek lés ujságok az uj esz-
tendőben is bolondoknak és kénmutatók-
nak fogják azokat gunyolni, akik' Istenben
hisznek s a hazát szeretik, s a gyenge és
állh'atatlan szivüek az uj esztendőben is el-
engedik magukat az igazságtól téríteni, a
gonoszlelkűek pedig maguk is a gunyolók-
hoz s az Ur és a. haza ellenségeihez csatla-
keznak. Oe akinek van lelkiösrnerete s nem
gyáva, az 1912-ben is férfiasan ellene szegül
ezen visszaélésnek s mindent elkövet, hogy
hozzátartozóit s kivált gyermekeit is meg-
óvja ezen méreg gyilkoló hatásától. S aki
a trón és 'Oltár lerombolására törekvő iz-
gatók és lázitók között is megtartja keresz-
tény és hazafias érzését, azt házának és
népének' legnagyobb jóltevőjeként fogják az
igazak áldani.

Aki az uj esztendőben is minden szem-
fényvesztöre hallgat, aki mindenhez hozzá-
szól amihez nem ért, aki olyasmit is aláir,
amit előbb át nem olvasott, az sok kelle-
metlenséget fog megérni. Aki levesét nem
fűszerezi megelégedettséggel s aki, elfelejti,
hogy minden dolognak fényoldala m ellett
árnyoldala is van, az sokat fog panaszkodni.
Aki az életben csupa kérdő jelt lát; aki mag;
nélküli cseresznyét s tövis nélküli rózsát keres,
aki amerikai nagybácsira vagy arra vár, hogy
rnint valami mcsebeli királyfit aranyhintóba
ültetik, az a' vetéshez sem jut, nemhogy
az aratáshoz. S aki végül azt. hiszi, hogy



álarccal többet ér el - mint őszinteséggel
s evégett szavait csak gondolatainak elrejté-
sére használja, az ugy jár mint az az ember,
aki kővel hóna alatt akart egy tavat át-
uszni. De aki tekintetet a mi Istenünk nagy
irgalmasságára fordítja "mellyel meglátoga-
tott minket a naptamadát a magasságból",
az Illem fog "elve<;zett" évről sopánkodni,
hanem a végén felállítja majd ez Ében Há-
ézer -követ a régi felírássai : "Mindeddig
megsegített rninket az Ur!"

Az 1'912. év is elrepül mint egy felhő
és sokat azok közül, akik most velünk kér-
dezik: "Mit hoz az uj esztendő?" kivisznek
majd a gyászruhás emberek a földi elmuIás
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nyugvóhelyére, a temetőbe, de az Urnak
irgalma és kegyelme 1912-őn tul is meg-
marad, tudniillik öröktől fogva mindőrőkké,
Mert "az embernek napjai olyanok, mint
a mezőnek virága. Hogyha általmegy rajta
a szél, nincsen többé, és az ő helye nem
ismeri azt többé. De az Ur kegyelme örök-
től fogva való és örökkévaló az őt félőkön,
és az ő igazsága a fiaknak fiain; azokon,
akik megtartják az ő szövetségesét és meg-
emlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy
azokat rnegcselekedjék!" (103. zsoltár 15-18
vers.)

Németböl: S. Ü.

~Luther eg-yénisége és karunk.
Sajátságos korszakban élünk. A telefon

a szobákban csilingel, majd beszélni kezd,
az, utcákon kocsik szaladnak ló nélkül, a
fejünk fölött berregve, kattogva óriási gép-
madár repül, melynek kormányosa ember;
. . . a világ pedig uj Megváltót vár.

Mert várunk valakit, akiben bízhatunk,
aki kivezet bennünket az egyoldalu anyagias
életfelfogás dohos útvesztőjéből tisztább,
üdítöbb szabad levegőre.'

Az utóbbi időkben meglehetősen a meg-
alkuvásoknak, a gerinctelenségnek, határo-
zatlanságnak, ingadozásnak a korszakát él-
tük. Az elv, eszme, igazság nem lelki tűz
gyanánt szerepelt, mely hősöket avatott
volna az emberiség javára, hanem az ér-
vényesülés eszközévé lett, amit az ember
aszerint forgatott s használt ki, vagy hagyott
el, amint az javára szolgált. Ennek követ-
keztében a társadalom erkölcsi alapjai ros-
kadozni kezdenek, az őszinteség, egyenes-
ség, nyiltság, megbizhatóság, hűség, emberi
részvét, testvéri jóindulat erényei meglehe-
tősen elhagyták közéletünket.

A mai felületességnek, lelki ürességnek,
léhaságnak, könnyelmüségnek, elvnélküli-
ségnek gyakorlati következményei már se-
gítségért kiáltanak és sürgetik az idők vál-
tozását. Hallatszanak is már hangok, melyek
azt hirdetik, hogy új reformáció következik.
Valljuk rní is, mert a reiorrnáció lényegét,
értelmét úgy fogjuk fel, hogy az nem más,

mint Krisztus szellemének feltámadása e
világban a Megváltóba vetett hit által.

/

Ez a szellem megeleveníti ismét a holt
tagokat; azokat a megkövesült formákat
pedig, melyek a krisztusi igazságok gya-
korlati érvényesülésének útját állják, hatal-

Imas erővel szétrepeszti és helyükbe ujakat
teremt.

Más Megváltót tehát nem kell várnunk,
mint aki egyszer az idők teljességében meg-
jelent, hanem igaz keresztyén emberek szü-
letésére van szükség, akikben Krisztus lelke
él. E ponton jő kapcsolatba egymással
Luther egyénisége és korunk.

Uj kor kezdetének nagy szülötte, Lu-
ther, a mai idők szinte tég-ed hivnak ; a te
lelkiismeretedre, a te elvhűségedre, az igaz-
sághoz való ragaszkodásodra, önzetlensé-
gedre, őszinteségedre, bátorságodra, köte-
lességtudatodra, rendíthetetlen szilárd jelle-
medre s mindenekfölött ezeknek forrására,
élő erős hitedre van szükség, hogya mai
társadalmilag sülyedt állapotból magasabbra
emelkedhessünk.

Azoknak, akiket mint igaz vezéreket
várunk, olyanoknak kell lenni a mai állapo-
toknak megfelelő fellépéssel és munkásság-
gal, amilyen korszakodnak viszonyaivat
szemben te voltál. Azért' minél inkább me-
gyünk lefelé a lejtőn, annál többször jelensz
meg te nékem.



Látlak mint az életpályára készülő ]0-
kedvű, de lelkiismeretes ifjút, aki előtt a
legmagasabb életeszmény lebeg, az igaz
ember eszménye. Ez vitt az t 505· ik esz-
tendő egyik nyári éjjelén a kolostorba is,
rnert azt tanultad, azt hallottad, hogy csak

...
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imádk(!Jz(~r és sanyatgatod magadat annyira,
- hogy szerzetestársaid celládban. aléltan ta-

lálnak Látom, amint lelkedben egy derengő
új vIilág küzd az óvilággal, a hit embere at
törveny emberével samint celládba helo-
pözik egy fénysugár, a hitnek sugara, hogy-

Dr. Luther Márton.

az folytathat igazán szent életet, az élhet
csak lsten tetszése szerint, aki szerzetessé
lesz s az egyház parancsait a legapróléko-
sabb pontossággal teljesiti.

Látlak rnint szerzetest, ki böjtölsz,

eg-y folyton erősbödő szövetséget létesítsen
közted és a világosság, a szeretet Istene
között. -

Látlak, amint e sugár fényforrása felé
indulsz s még mindig azt hiszed, hogy ez
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Rómában van s midőn lelked vágya betel-. még inkább kifejlesztette reformátor! egyé-
jesedhetett, s megpillantortad a "szent vá- ,niségedet.
rost", leborultál előtte.
Látom, amint a va1\ás
dolgait szent áhítattal
tisztelő lelked meg-
botránkozik a Rómá-
ban tapasztaltak fölött
s 'arra a meggyőző-
désre jut,' hogy" minél
közelebb Róma, annál
távolabb az lsten".

Látom, hogy mint
wittenbergi tanár már
teljesen azon az uton
keresed az Istent, a
melyen megtalálhatod.
A Biblia van kezed-
ben, a Biblia igazsága
élő erővé lesz lelked-
ben s általa a régiböl
benned uj ember, SZÜ--

letik.
Látlak, amint a

gyóntató székben bün-
bocsáto-cédulát mutat-
nak neked s felháboro-
dással mondod: "Ha
nem javultok meg, a bűnbocsátó cédulák
semmit sem használnak néktek". Majd leülsz
s vallásos lelkiismereted megirja a 95 té-
telt s 1517, októ-
ber 31-én kisz e-
gezi azt a witten-
bergi vártemplom
ajtajára.

Nem az volt
szándékod, hogy
elszakadj Rómától,
hanem az, hogy
az egész egyházat

'Krisztushoz ve-
zesd, hogy az em-
berek vallása ne
bál ványozás le-
gyen,hanem Isten-
nek imádása lélek-
ben és igazságban,
Rómának ellenal-
lása és fenyegetése
nem csak hogy
nem tudott meg-
állitani megkezdett
utadon, hanem

Látom, amint az
egész világnak gondja
lelkedre nehezül s be-
lefújsz a Jerikó falait
ledöntő harsonába s
templomot épitesz az
igaz Istennek; egy-
másután megirod nagy
reformátori rnüveidet,
majd lefordítod néped
nyelvére aBibliát.

. Látlak, amint vi-
tában véded a tiszta
evangéliomot s nem
tud ettől eltántorítani
sem a biborosi 'ka-
lap csábítása, előkelő
állás igérete, sem pe-
dig a pápai átok vil-
lámcsapkodása. Midőn
abba a helyzetbe jutsz,
hogy Rörna és Krisztus
között válassz, egy pil-
lanatig sem tétevázol
s Wittenberg kapuján
kivüla pápai átokbullát

a tűzbe veted eszavakkal: "Mivelhogy
Istennek ama Szentjét -(t. i. Jézus Krisz-
tust) megszomorítottad, égessen meg téged

az örök tűz ".
Látom, amint

idézést kapsz, a
wormsi birodalmi
gyülésre s hallorn,
amint aggódó ba-
rátaid Husz János
sorsára figyelmez-
tetnek és te ig'y
válaszolsz : "Ha
olyan tüzet gyuj-
tanának. melynek
lángja Wittenberg
és W orms között
az egeket csap-
kodná, az Urnak
nevében mégak-
kor is meg akarok
jelenni' .

Es megjelen-
tél, ott állottál a vi-
lágtörténelem kö-
zéppontjában, egy

Luther a sz ösz éken.

Luther a wormsi bir~dalmi gyűlésen.



de.tünö és egy pirkadó kerszak határtries-
gyéjénél s az emberi hatalommal és tekin-
téllyel szemben az lsten igéjében gyökerező
lelkiismeretedre való hivatkozásoddal az uj-
kort abban a pillanatban tulajdonképen te
teremtetted meg, amidőn befejezted beszé-
dedet s kije-
lentetted: ".Itt
állok, máské-
pen nem tehe-
tek. Isten en-
gem ugy se-
géljen.Arnen".

Látom, a
mint Pathrno-
sodból, a vi-
haros időkben
néked védel-

met nyujtó
Wartburg vá-
rából sietsz
Wittenbergbe,
amidőn hallod,
hogy egyes
rajongók for-
radalmi utra
kezdték téri-
teni a refor-
mációt. Itt ren-
det teremtesz,
de aggoda-
lommai tölti be
szivedet az is,
amit a társada-
lomban látsz.
Szólsz az urak-

hoz, hogy
igazságosan

és rnéltányo-
san bánjanak a
néppel; rnint a
nép gyermeke
szólasz a te
véreid hez is,
mert megakar-
tad menteni

őket attól,
hogy vesztük-
be rohanjanak. Midőn ez nem használt, ha-
talmas egyéniségeddel, mint békitő megje-
lensz a harcnak közepén.

.Mint igaz reformátor páratlan bátor-
sággal, szilárdsággal nagy mozgalmat tá-
masztottál, de uralkodtál teljesen fölötte. A

.. ,
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megindult lavina sem maga alá temetni, sem
magával sodorni nem tudott téged. A te
működési körödben megállott ott és ógy
alakult, ahogy te akartad, illetve ahogyan az
Ur igazsága kivánta, mert erős várad volt
néked az lsten.

Látlak, mint
a hitnek küzdö
hősét az ellen-
féllel szem-
ben,látlakmint
reformátort, a
mint szerve-
zed evangé-
liami alapon
az Ur egyhá-
zát; látlak mint
tudóst bará-
taid között.

Mindezekért
csodállak, tisz-
tellek, de sze-
retni legjob-
ban azért tud-

lak téged,
hogy élet-

kedvvel,
örömmel szi-
vedben, de-
rültséggel ar-
codon mint
embert lát-
hatlak boldog
családi köröd-
ben. A saját
lelkedben vég-
bement refor-
máció legna-
gyobb ered-
ményének azt
tartom, hogy
a zárda önsa-
nyargató, ér-

demszerző
cselekedeteit
büszkén szám-
láló, kornor,
rideg "közép-

kori szent"-jéből emberré lettél, aki mint a
társadalomban élő felebarát részt tudtál
venni embertársaid örömében, bánatában,
akinek magadnak is mint embernek, mint
apának ki kellett venni részedet a földi
élet legnagyobb fájdalmából is és oda kel-

Luther családi körében.



lett állanod legkedvesebb gyermekednek
kis koporsójához. A hit azonban a sokáig
tartó emberi fájdalom mellett is annyira
megerősített téged, hogy a boldogság nap-
jának fénye tovább is ott ragyogott szép
családi életed kertjében, hol a pihenés órái-
ban, a meghitt társaságban a zene múzsá-
jának is oly nagy lelki gyönyörüséggel
áldoztál.

Látom, hogy agg korodban, egy befe-
jezett munkás élet után megrendült egész-
séggel is kész vagy emberi boldogságod-
nak földi hajlékát, csendes családi körödet
elhagyni, ha a kötelesség szava szólít. El-
mentél a nagy útra, hideg téli időben oda,
hol születtél, hogy a reformáció híveit, főuri
pártíogóit s ezzel magát a szent ügyet meg-
mentsd a testvérharc iszonyatos pusztításai-
tói. Ahol békét szereztél, ott lelt osztály-

Aég nem értettem, fiogy Ki vagy,
Jfi..int apró, csöndes, szarvasi diáK,
~e ott fiallottarn nagyfiamar
"Wafami fiátor. szent mefódiát.
,$ mintfia megnyirt volna a menny 60ft:
- Lutfier, az a te énelied voft 1
,$ mikor a tempfom orgonája
Zúgott ez ének ritmusára
És zengte vére száz meg száz ajak :
Erős várunk neKünK az Isten 1
- [jutfier 1 efőször akkor fáttafaK 1

$ziv6m megdo55ant nangosan5an,
. @szinte KönnyeKre jakadtam.
~ Kérve Kértem 5arátim egyre:
!fanítsanaK meg énekedre 1 ., .
Éreztem miridjárf, fiogy te nagy vagy,
jIogy sz ived a jóság5a gazdag.
- Aint Késő55 a kuruc dalokfióf
~áKóczi Ielke fo50golt fefém .

~ láttam, fiogy fiaroolt, fiogy fiuKot! ef,
Idegenoe fiogy őujdosott ef,
fl fiogy jött fiaza feltámadása reg~flfén:
Ngy Követtél, Lutfier, te engem,
~iadafmas, nagy éneKed5en 1
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részed az örök béke. Már csak holtan vi-
hettek vissza Eislebenból Wittenbergbe.

De azért még századokig éltél, hatottál
tovább. A te szellemed,' - ami nem volt
más, mint az evangéliom igazságainak az
emberi gondolkodásban és érzésben vég-
bement élő megnyilatkozása ~ mint teremtő
erő ott volt az ujkori haladás, müvelödés
rninden alkotásánál.

~ ,.
*A te temetésed igazán csak a legujabb

kor anyagias irányzatával kezdődött. Tisz-
telnek, csodálnak ma is még, jobbára csak
azzal, hogy kőbe faragtak, ércbe öntöttek,
papiroson és szóval dicsöltenek. Erényeid,
nagyságodnak jellemző vonásai a való életböj
azonban nagy általánosságban hiányzanak.
Ezért megyünk sirodhoz és ott zörgetünk :~
Jőjj elő! H. L.

Uufner.
Aa már, na értem is, Ki vagy:
-- Egy ó világgal szembessálló,
AegváftottaK KÖzt új meqváltő
Ji tiszta Irás fiirdefője,
Aegfojtott ferKeK megmentője,
~~inden Igazság nős apostola,
)\inden fiarníssáq sújtó ostora,

j{agyoK Között is, ófi, te nagy
y(agyo55 efőttem igy se vagy 1

.h\indöröKre maradj is néKem,
~zent éneKedfien mcnedékem.
j1ia tép az é~et vágtató szele,
'@yőzefmes fiaroot vívfiassak vele,
,$ fia 5íínömül rójják talán,

J10gy az Igazság z ászfaján
pfiitattal el-efrnerenqek,
JIogy a fiamisság nem szeref :
Legyen pajzsa érző sztvernnek
fl a Küzilelem5en megsegítsen -
Sfe diadalmas énekcd :
- Erős várunk neKünK az Isten 1

@yöKössy Endre_
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Sárkány Sámuel.
(1823-1911.)

Egyházunk nagyjainak egyik legna-
gyobbika szállt sirba 1911. február Iő-én,
Sárkány Sámuel kiérderuült bányakerületi

volt. Elemi iskoláit szülőhelyén, a közép-
iskolát Sárszentlőrincen, Aszódon és Sel-
mecbányán végezte. E két utóbbi helyen

püspök személyében. A boldogult 1823.
január 19.;én Dunaegyházán (Pestrnegye)
született, hol édesatyja evangélikus lelkész

testi lelki barátja, tanuló- és lakótársa vo.t
világhírű evangélikus hitsorsosunknak, P e-
tőfi Sándor koszorus kőltőnknek. Szive a 1:1-

~Sárkány ~Sámuel.



A gyermekek imája.
-- Elbeszélés. -

lrta: QYURÁ TZ fERENC.

.készi pályára vonzotta s minekutána tneo-
lógiai tanulmányait Pozsonyban s Német-
országban az akkor hires jénai egyetemen
elvégezte s egy előkelő temesvári urral, mint
.annak titkára, Német-, francia- és Angol-
''Országot beutazta, ismer-etekkel megrakotlan
13Z időközben Pilisre elválasztott édesatyjá-
hoz ment segedjelkésznek. Atyja nemsokára
rá elhalván, a nagy képzettségen kivül ki-
váló szónoki tehetséggel is megáldott fát
választotta meg a gyüle~ezef utódjáva.
J868-boan a pestrnegyei csperesség föesperese
lett s hogy rnilyen nagy elismerésre tett
szert, rnutatja az, hogy mikor Székács József
1872-ben lekőszönt a bányai egyházkerület
püspöki állásáról, a választáson Sárkány Sá-
muel csak egy szavazat.tal maradt kisebbség-
ben a 'másik jelölt Szeberényi Gusztáv békés-
'csabai .lelkésszei szemben. Szeberényi halála
után 1890-ben aztán egyhangulag Sárkány
.Sárnuelt választotta püspökévé a tekintélyes
bányai egyházker üJ et, mely magas egyházi
méltóságot .ritka buzgósággal és körülte-
.kintőgondossággal 15 ',~ven át töltötte be,
Legfőbbés maradandó 'alkotása az aszódi
evang. polgári leányiskola. 1895-ben ö íven-
éves lelkészi jubileuma alkalrnából O Ielsége
régi nemessége m-zl.é az "ilencfalvi" előnevet
adományozta neki, l896-ban' a főrendiház
tagja lett, 1905-be.n pedig, mikor aggkorára
való tekintett el .a püspöki méltóságról Ie-
kőszönt, a Ferenc József-rend csilaggal di-
.szitett középkeresztjével runtette kia király,
Lelkészi hivatását Pilisen még ezután is
,fölytatta,de két év előtt 61 évi pásztor-

- Jó reggelt Miklós bátya! Ne saj-
nálja egy percre ide lépni kocsimhoz, éppen
magát keresem.

- Isten hozta szegény falunkba ispán
urat, Szelgálatára állok, - viszonzá az üd-
vözlést a megszólitctt, egy erőteljes, érlei-
rnes arcu férfiu a norvég halászok egyszerű
öltönyében s odatért az utca közepén meg-
állott lovas leoesihoz.

A falu, melybei a két beszélgető talál-
ikozott, kicsiny, ali;- 25 házból álló egysz-rú

- 44 =r:

kodás után erről is lemondott, mig v:égre
áldásdús életének 89-ik évében magához
szólitotta az Ur hű szolgáját. "Ime, itt van
a halál tusája, dicsőség legyen a magas-
ságban Istennek!" ezek voltak utolsó szavai ..

. Jellemzésére közöljük még a következő
szép szavakat, melyeket Raííay Sándor buda-
pesti lelkész intézett a pilisi temetőben tartott
bucsu beszédében az crszág minden részéből
oda sereglett gyászoló közönséghez : "le-
tünó nemzedék folyto.niio:g'Jó l1iagyja,Íi11lak
egyikét veszitettük el benned. Nálad még
nem a ridegen gcmdolkodó értelem, hanern
az térző sziv szürőjéri át vált életté minden
gondolat. Téged még nem a tudnivalók bi-
zenyes mennyisége, hanem a mélységes ke-
dély, a nemes sziv, az emelkedett lélek, az
Istenség hitéből, mint éltető napból táplál-
kazó derült életfelfogás avatott pappá,
vezérlő alakká, tiszteletünk, szeretetünk tár-
gyává, Élő sziv valál, amelynek minden dob-
banása altató dal volt a kétségeskedőknek
és a gondok közt kishitüskődőknek. Krisztusi
szelídség, jánosi szeretct, páli hiterő jelle-
mezte benned a papot és az embert egy-
aránt. A szeretet apostola voltál rnindenek-
ben. Ez a szerétet ~::::ttült a szemedben, ott
szólalt meg ékes beszédű ajkadon, bölcse-
séggé emelkedett a közélet rnunkaterein,
szeJidséggé [inornult a család és a gyülekezet
körében .... Oh sokat vesztettünk mi te-
.benried rnindnyájan, mert egy igaz ember
szállt veled a sírba."

S. Ö.

kezség Norvégia déli r~s:cén:::k partján, a
tengertől aUg száz lépésre. lakosainak f5-
foglalkozása a halászat, munkamezeje ke-
vésbbé a Iő'd, rnint a tenger. Ez annál inkább
érthető, minthogy a hosszu, keskeny Nor-
v-égiát a s ziklás Kjőlen hegység nagyon be-
hálózza) a földnek alig egy tized, több helyen
csak huszad részét engedj át mivelésre, a
többit erdőség borítja, vagy a minden
lépten-nyomon kiemelkedő kőtörnbök s
tavak fcglalják d. A tengerpartra a hegyek



gyors lejtéssel hanyatlanak Ie; kevés vötgyet
hagynak fenn s arra is a hegyoldalból le-
siető patakok, folyók mindig több követ
sodornak. Igy a parti lakók az önfentartás
gondjaival egyenesen a tengerre vannak
utalva.

Beljebb az országban, hol a kövektöl
es tavaktól szabadabb vidék alkalmas a mi-
velésre : mintaszerü a gazdálkodás, a, ker-
tészet, Ezenkivül munkát talál nak a lakosok
a sok: bányában, gyárban. A norvég ér-
telmes, tanulni: szetető nép, fel tudja fogni
az iskolának jelentőségét, örömmel hasz-
nálja fel a jó alkalmat tehetségeinek ki-
képzésére a legszegényebb polgár is. Mun-
kára mindig kész, kitartó, takarékos, ön-
érzetes, kornoly. Jellemvonásaihoz tartozik
továbbá az erkölcsi törvények tisztelete, a
szivesség mások iránt s amely evangéliorní
vallásos érzület. E lelki tulajdonaiban rejlik az
erő, melylyel honának a természet mcstoha-
sága dacára as a legmiveltebb államok
sorában biztositott szép helyet. A termé-
szeti: akadályokkal küzdve a szárazon, a
zivatarral a tengeren: bátorítást, reményt,
uj erőt rnerit a drága örőkségből : a val-
lásból.

- A báró ur üzenetét hozom, szól
ujra a fiatal ispán, kezet szoritva a halász-
szal. Holnap a fővárosból Christiániából
egyetemi 'tanárokat 'vár vendégekül. Hal
nélkül nem teljes a norvég ebéd. Igen
sziveserr venné, ha egy szállitmány halat
hozna, rés pedig legalább tiz darabot abból
a fajtából, amellyel most négy hete örven-
deztette meg a bárónét,

- Ispán ur, kik itt lakunk, mind-
annyian készen állunk az üzenet teljesité-
sére. Az áldott lelkű báró urnak sokkal
tartozunk. Midőn a zordon tél viharos idő-
szaka heteken át visszavert a tengertől s
ezzel kiütötte a kenyér botját kezünkből:
többször az ő szivessége m entett meg a
végínségtől bennünket azzal, hogy munkát
adott. Hivei vagyunk. Ma azonban - foly-
tatá, rnialatt kérnlelve tekintett az égn: -
kírándulásunk szerencséje iránt kissé ag-
gódorn.

- Miért? - kérdi aZ ispán - hisz
szebb időt rajzolni. sem lehetne, rnint a
m~ ,

- Igaz, de tegnap alkonyatkor nagyon
elpirult az ,ég; ma reggel 'pedig a Kjőlen
hegy kopasz fején ott volt a szürke kalap
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s ez azt jelenti, hogy kőze.ünkben Ieske-
lődik a vihar. Mind .e mellett a próbát:
- amint mondtam - megtesszük; csak
Péter sógorhoz lépek be, előbb megnézem,
hogyan halad a felépülésben.

- Mi, baj érte Pétert? Még ,ily hatal-
mas erejű embert is leverhet a 'nyavalya?

- Egy kis esete volt tegmapelött,
igaz, hogy ha engemet, vagy mást ér, alig-
hanem nagy eset lett volna. A mezőről,
hol káposztás kertjében kapált, indult haza-
Ielé. Zörejt, kiáltozást halIva visszafordul
s egy kétlovas kocsit lát szélsebesen
rohanni. A szornszéd acélgyáros fia ült
nŐ\liérévela bakon, s a tüzes lovak a
kocsit elrágadták. Péter belátta, hog'y ha a
lovak a falu közelébe jutnak, hol a föld-
ből nőtt nagy kődarabok között kanyaredik
a keskeny ut s az utat szeíö árok uj hidja
még nem kész: ott a kocsi sziklához csa-
pódik s a benn ülők menthetetlen elvesztek;
Mozdulatlan állva várta be az eszeveszet-
ten száguldó fogatot. Arnint ez odaért;
villámgyorsan megragadta a rudasló fék-
szárát oly erővel, hogya lovak szinte-
visszahanyatlottak s a kocsi megállt. Még
a nyerges ló nyugtalankedott. Péter át-
hajolt, hogy megsimogassa, de hajlása köz-
ben a ló nagyott rántott a rudon s ez
ugy ütötte mellbe az erős embert, hogy
elesett. A féket ekkor sem eresztette el,.
acél kezével lehuzta a ló fejét a földre-
ugy, hogy ez tőle szabadulni s tovább
mozdulni nem birt. Az igy megfékezett lo-
vak alól talpra kelt lés azok érezve, hogy
emberükre találtak, nyugodtan állottak,
rnint a kezes bárány.

- S az utasoknak nem történt bajuk?
--'- Az ijedtségen kivűl semmi. A' hir-

telen megállás zökkenésénél jól megkapasz-
kedtak az ülésbe s a kocsj nem borult fel.

. A fiatal jogász a bakról földre ugrott s.
Péternek mindkét kezét megfogva szólt:

- Bátyám, magát a jó Isten küldte
elénk. Segítsége nélkül helyettünk halál-
hirűnk érkezett volna haza szüleinkhez. Jó-
tettét most csak szóval köszönhetjük, de
édes apánk meg fogja hálálni.

- Hagyja azt uram, -- válaszolt Péter'
- nekem semmível sem tartoznak. Örülök,
hogy segítségükre lehettern, de ilyet nem
pénzért tesz az ember. Ha a szívességért
di] járna, akkor a szegény, aki nem tud
fizetni, a veszélyben rnind elpusztulhatna.
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- eze it szavesseget fn és hugom
nem felejtjük soha. Ce mondja kérem, nem
-érte elestében zúzódás, nem érez fájdal-
mat·? Üljön fel kocsimra, hadd vigyem el
házához,

- Köszönöm, nem szoktam meg a
kocsirázást, A vállamra vetett bőrkabát fel-
fogta a rud ütésének sulyát. Az egyik ló
rám Lépett ugyan, de ez katona-dolog. Mi:1t
h!Uszál1nakegy~or lórugásban is volt ré-
szem. Sziveskedjék most a kisasszonnyal a
.kocsiba beülni. A bakra hadd lépjen a
kocsís, az ö kezét a gyeplü tartásról is-
metik a lovak, s már ki is józanedtak a
rérnűletből.

Midőn pedig látta, hogy a fiatal leány
a félelemtől még alj'g rrier rnozdulni,
szépen leemelte abakról s oda helyezte
.a hátulsó ütésre.

A kocsi megfordult s a benne ülök
ismételt köszöntése közben rendes menet-
ben' tovább haladt.

- Péter igazán talpig derék ember,
szólt melegerr az ispán. Büszke lehet reá
nemcsak rokonsága, hanem minden norvég
halász. De bízonnyal a bátor életmentés
szinhelyéről vitte el az emléket) amely
miatt most a házat őrizni kénytelen.

- Igen, hazaballagott, azonban 'Otthon
már bármennyire is akarta titkolni, sáriti-
tott. Térde megdagadt s balkarján is ott
.a patkó-nyom. A gyáros még az nap meg-
látogatván őt, magával hozta az orvost is,
ki a családot megnyugtatta, hogy nincs
veszély, csak egypár napig ágyban kell
Péternek maradnia, s azután még egy
hétig nem mehet ki a szobából.

. - Míklós bátya) most még egy más
rnegbieatást kell Viégeznem a gyárban ..
Visszajövet én is benézek Péter barátunk-
.hoz ; Isten: velük!

A könnyü kocsi tovább robogott ; az
ott maradt halász pedig megfordult s be-
tért a legközelebbi házba. Ez egy szilárd,
egyszerü hajlék, mely egész kűlsejével la-
.kóinak jó izléséről, éber gondozásáról
tanúskodik. A tornác, az udvar -tiszta, min-
den 'a maga helyén. A háziasszonyt a
konyhában találta elfoglalva. Ez egy 30-32
éves derék nö, szelid, megnyerő vonások-
kal. A hatáskörében mindenütt uralkodó
rend, tisztaság mutatja benne a gondos
családanyát.

- Jó napot Mari; hogyan vagytok?
kérdi a belépő .
- Köszönörn Miklós ; hála Isten, most

már nyugodtak lehetünk. Az orvos ma reg-
gel ujra itt volt és biztosított, hogy Péter
baja hamar elmúlik. Lábán a zuzódás
nyoma tünik, néhány nap mulva teljesen
helyreáll. Oe rnenjünk be, m vannak a
többiek is.

Beléptek az egyszerüen, de ízlésesen
berendezett szebába. Péter, a házig'.azda;
már nem feküdt. Egy maga-készítette karos-
székben ülve kosarat font, ami" ha az idő
a szobába szoritá, kedvenc foglalkozása
volt. Munkájában két gyermeke, egi)' 11
éves leányka s egy 9 éves fíu - kiknek
ezen időben iskolai szünidejük volt - töre-
kedtek neké egész buzgalommal segédkezni.

Kivűle és Péteren kivül még négy fér-
fiu van a szobában. Ezek Mikló.ssalés a
háziasszormyal: Marival együtt testvérek,
a már elhalt Rehnskild János apó gyer-
mekei. Az öt fiu testvér és sógoruk Baner
Péter, egy kís halásztársulatot képeztek.
A fogott halakat egyegyfogatos kocsin,
mely a legidősb testvérnél: Miklósnál volt,
a közel s távolabbi bányatelepekre s
gyárakhoz es más ismerős helyekre szálli-
tották. A halászat, ha az idő alkalmas volt,
biztositotta a rnindennapi kenyeret. Kevés
i.g:énY, szigoru takarékosság mellett meg-
elégedetten éltek. Igaz testvérszeretet, füzte
őket össze; egymással megosztották a de-
rút és borut. Hétköznap együtt fáradoztak
a közös. munka terén, ünnepnapon együtt
rnentek :az egy óráná~ tovább .esö ternp-
'::omba. Ha ezt az ídő viszontagsága lle-
hetetlenné tette, akkor 'Otthon egyikűk,
vagy másikuk házában jöttek össze. Elő-
vették a norvég evang. családban !flmarad-.
hátatlan három kedves' örökséget: a bíb-
liát, az imádságos- és énekeskönyvet s a
szentirásból egy-egy szakaszt felolvasva,
együtt énekelve, imádkozva házi istentisz-
teletben adták meg Istennek, ami Istené.

A kölcsőnös üdvözlés után mosolyogva
szólt Rehnskild Miklós a. házigazdához :

- Igy kell engedelmeskedni, az orvos-
nak, sógor?

- Nem való az ágy nappal a férfi-
nak - felel Péter. Csak addíg ér valamit
az :élEt, m;i'g az ember dolgozhatik. Bal-
karom már magához tért, lábamon is enged
a daganat. Ezek az én jó gyermekeim- oly



.szépen imádkoztak az este ágyam mellett,
hogy elfeledtem nunden bajomatés ma
reggel egészen megujulva keltem fel. E

·közberr apai szerétettel simogatta leányá-
·nak: a kék szernü, szőke fürtös Ellának
és piros pozsgás fiának: Gusztávnak fejét.

. - Örvendek, h'ogy ily ham~r. össze-
szedted magadat olyan eset után, ami mást
könnyen nyomorékká tehetett volna. Oe
.most - folytatá Miklós a többiekhez for-
dulva - munka vár reánk. A báró ur hal-

·iért izent, ezt neki. ma estére be kell szálli-
íanunk. Csak az :a kérdés, kit hivjunk el

· Péter helyett? Az ismerősök ilyenkor már
.egy vagy más dologban el vannak szélyedve.

- Senkit, - szólalt meg a háziasz-
.szony -,az uram helyett elmegyek én,

· Nem először szállok veletek csőnalera. Az
.alatt a' pár óra alatt, mig oda leszünk,
ElIa és Gusztáv elmulattatják itthon apju-
kat. A bárőék üzenetére okvetlen meg kell
szereznünk .a halat. A bárónő - ti l,s tud-
játok - sok szivességet tett velünk és
gyermekeinkkel.

- Igazad van anyjuk - erősíti férje
-; ,Miklós intézkedj. Induljatok mindjárt,
hogy annál hamarább végezhessetek. Mari:
veletek megy; ö is tud bánni az evezővel,
a kormányrudat pedi;g egyikünk sem kezeli
jobban, mint Ö.

Jól van, - fejezi be abes~élgetést
Miklós - készüljünk. Hazanézek s viszem
a hálókat. Félóra mulva a narton várlak
benneteket. Az öt testvér kezet nyújtva
Péternek, távozott. '

A háziasszony most sietve ment ismét
a konyhára s intésére Ella leánya is. Itt
a tűzhelyen a szenény ebéd már féLi~gkész
'Volt. Figyelmeztette Ellát - kit egy év óta
gondosan hozzá szoktatott a tüzhelyhez
ís -a <további teendőkre, Lelkére kötötte,
hogy vigyázzon-a rendre a teri,tésnél,' tála-
Iásnál, s törekedjék mindent apjának ked-
vére végezni. '

- Meg lesz édes anyám, - szól
mosolyogva a kedves leányka - vigyázok,
hogy ha megjön, míndent rendben találjon.
Szinte sugárzott arcán az öröm a vett meg-
bízatás felett.

Mar~ intézkedéseit végezve s a kirán-
dúláshoz öltözve megcsókolta férjét, gy er-
mekeit s ezek által Isten oltalmába ajánlva
elsietett, nehogy a testvéreket várakoztassa.
Ezeket már ott találta :a parton.
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Miután berakták erős szerkezetü, -mély
csónakukba a vállalathoz szükséges eszkö-
zöket, Miklós szavára maguk is beléptek
s az evező-padoken elhe\yezkedve éltaszi-

· tották a csónakot a parttól s e szívből fa-
· kadt fohásszal: "Jézus nevében!" evezői-
· ket a vi'ibe mártottak. 'Egyik oldalon: hár-
· man foglaltak' helyet, a másikon ketten;

MaCri a korrnányhoz állt.
Az idő gyönyörűerr szép, A tenger

· sírna, rnint egy kifeszitett lepel, az evezők
,által megmozgatott felszínen imbolyogva
játszik'.a derült mennyboltozatról lemosolygó
nap képe, fénysugaras mintegy őrködni
látszanak az alvó h'abok álma felett. A lát-
határ tiszta, a levegő nyugodt, mindenütt
ünnepélyes csend. Csakhogy ezt a vonzó,
naptól besugárzott arculatát gyakran s hj'r-
telen megváltoztatja a tenger a nyári év-
szakban is. Előtör rejtekéből váratlan a
szélvész, láthatlan szárnyain fenyegetve
száll a Iellegtábor, mely csatornáit meg-
nyitva zugó záport ont alá, s dörögve,
rérnitve szórja nyilait: a cikázó villámokat,
A támadásra a nyugvó tenger Ielriad ; a
vihar itt halmokat hány rajta, ott mély völ-
gyeket szánt. A tarajos habok bőszülten
csapkodnak s jaj a könnyü hajónak, f:SÓ-
naknak, melyet körükben találnak; ott
mmdenfelől csak hullámsir tátong. Az ele-
mek duló csatája közepett törékeny, hányt-
vetett járművén még a legelfásultabb kér-
ges szsvü ember is belátva tehetetlenségét,
magába száll, Istenhez tér. Régi· igazság:
,lak,~ nem tud imádkozni, menjen a ten-
gerreés ott megtanul."

, A halászok sokat tudnak beszélni a ki-
számíthatlan vihar rohamáról, erejéről ; zók-
nak közülök előbb vagy utóbb a hullám
lesz szemíedője, Ha a tengeren ~r,i őket
a fergeteg, s dühöngese sokáig tart, .ugy,
hogy ök kifáradnak a habok között vergö-
désben, ekkor eírebegik utolsó fohásznkat s
lemondással néznek sorsuk elé. Ha aztán
egy órj,ás hullám felboritja a csónakot, a
halászok a csónakba kapaszkodnak, elő-
rántjak erős pengéjű késüket s a csónak
oldalába ütik és nyelébe is fogódzva tart-
ják fenn magukat, mlig az egymást követő
hullámtorlat által lemerítve elkábulnak s le-
maradnak. Mjrkor egy-két nap mulva egy
ellenkező áramlat ismét visszahajtja a
partra a felborult sajkát, a reája találo
parti: lakosok megszámlálják a késeket, el-



olvassák a nyelükre vésett neveket, s haza-
viszik tulajdonosaik házaihoz. Ott tudják
már ez mit jelent. Ahány kés volt a csó-
nak oldalán, annyé ház siratja fiát, vagy a
családapát.

Miklós testvéreivel nem hatolt messze
be a tengeren. Hol tapasztalásból már al-
kalmasnak találta a helyet, evezőjét ki-
emelve szólt: álljunk meg, itt próbát
tehetünk,

Az evezés megszünt, de Axel szemeivel
a vizet kutatva megjegyzi: jó lesz balra
tartani, onnét jön az apróság raja, pedig
ezt szokta követni az örege is.

M~nd oda néztek, s csakugyan a ki-
csíny fürge h:alakezrei sürögtek gyors
mozdulatokkal a viz szinén balfelől.

- Jó jel, - szólal meg ujra Miklós
- erre forduljunk'. A csónak megállt s a
halászok baloldalán' leeregették a hálót.
N. munka a szokott rendben folyt tovább.
A kellő idő multával felhúzott háló nem
volt üres. A kísérletet tovább-tovább menve
balra többször ismételték, s utólszor egy
huzódó halcsapatra találva, oly jó fogást
tettek, hogy szintén megnehezült bele a
háló, Jó kedvre derülten szedjék ki s rakták
az e célra szolgáló hosszu ládába aszebbnél
szebb példányokat, a pompás tengera laza-
cokat.

- A' zsákmánnyal rnegelégedhetünk
- szólal meg mosolyogva Miklós. - Ezzel
megörvendeztetjük a báróné asszonyt. Még
csak niégy óra, napnyugtára be is. szál-
lithatjuk hozzá. '

De egyszerre eltünik arcáról a mosoly.
N. magasból a szállongó sirály vésztjelző
szava hangzik, M.~nd a part felé tekintenek.
Ott nOSSZU vonalon az uton porfelleg emel-
kedik, A Kjőlen hegys,ég felől pedig kornor
felhő közeledik. A másik percben már
fodrosulai kezG"it tenger szine.

- A szélboszorkány méglis meglepett
bennünket bosszankodik Miklós,
Károly, terítsd azt a köpenyt Mari vállaira,
rnert az a marcona felhő öntözővel jön.
Most forduljunk egyenesen a part felé, hogy
a hullám ne oldalról üsse a csónak ot. Jól
rneritsétek az evezőt.

Az edzett, gyakorlott. halászok egész
erővel fogtak a munkához. A szernközt zugó
vihar azonban rrrindig nagyobb akadályo-
kat vet eléjük. Az egymásra tolongó habok
zajongva csapkodják a csónakot. Makacsul
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víssza-visszavetik, jobbra-balra hányják,
rnint könnyüdió héját. Hatalmas rnenny-
dörgés közben szakad le a zápor, ködbe
vonva a környezetet, minden tájékozást le-
hetetlenné téve. ,A helyzet egyre válsága-
sabbá lesz. A setét felleg hamar elvonult,
az jég kiderült ugyan, de a szélvész fokozott
hévvel dühöng tovább. Hiába dolgozik az
öt erős ember, sikertelen: minden ügyességük.
Hajójuk nem hatol előre, sőt szorongva lát-
'ják', hogy a kitüzött céltól lassanként bár, de
rninden erőfeszítésük dacára mégis távolo-
dik, vészes ' irányban hányódik, a tengerbe
rnélyen benyuló.sziklapad felé, hiol a habok-
ból fel-felbukkanó szirtíejek .sora s a köze-
lükben ilyenkor keletkező. örvény az oda
hajtott élőknek kikerülhetlen sirja lesz. A
lelkeket csüggedés szállja meg. A' kezek
bágyadtan mozgatják az evezőt. Mínden
perccel közelebb- jutnak az örvény gyürü-
jéh'ez,

Mari tekintete a parton révedez, halo-
vány arcán végtelen fájdalom borong. A
vihar könyörtelenül sodorja mind mcsszebb
családá flészkétől, férjétől, gyermekeitől a
halál réve felé. Szemeiben, köny 'csillog,
kebléből egy-egy mély fohász fakad.
Vége rnindennek - szól bus, halk hangon
- Lőrinc testvér: számunkra nincs .menek-
vés, E szomoru lemondást rníndnyájan oszt-
ják; felhangzik a közös fohász: Isten, légy
ügalmas·Atyánk!

E pillanatban egyik kezével a part felé
mutatva felkiált Mari: Gyermekeim ott a
parton, nézzétek, Értünk imádkoznak. Az
én leányom, fiam imáját meghallja az ég.
Testvérek! fel a munkára ,még egyszer, ve-
lünk 1esz az lsten!

Oda néznek a mutatott ~Tányba s való-
ban ott, hol a part emelkedni, kezd, az
ismert halmon két gyermek térdel össze-
kulcsolt kezekkel. E látvány s nővérüknek
velőtrázó hangja villanyként hat át a ha-
lászok lelkén.

Miklós csak ennyit rnond : Rajta! Szo-
ntsátok miég egyszer az evezőt, Előre!
Jézus segits! .

Az evezők ujra csattognak 'gyorsan,
hathatóa. M~ntha rnegkétszereződött volna
a hajósok ereje, nuntha nem találnák már
legyőzhetetlennek a vihar ostromát, a csó-
nak hátrálása megszünt, sőt észrevehetőleg
halad előre, minden perccel tovább, tovább
a veszedelmes helytől,



- ,Mario ...:.-.int Miklós - kissé jobbra
a sziklafal kőzelébe kell jutnunk. Ott nem
leszünk annyira utjában a szélnek.

Kii,tartó erőfeszítéssel e terv is sikerült.
Itt is nagy a h'ullámzajlás, itt is nehéz a küz-
delern, csak teljes ügyess'ég vivlrat ki minden
evezőhosszuságnyí utat, de mégis több a
remény, hogy a folyton zugó szél a céltól
már nem verhet el.

Mam a kormányrudat biztos kézzel
tartva, tekintetével még mindig a halmon
térdelő gyermekein' csüng. Fejéről a kendőt
a vihar letépte, kibomlott szőke fürtjelt 10-
bogtatja. Szép vonásaira ismét visszatér az
élet szine. Szemeiből a hit s az anyai sze-
retet varázsa sugárzik. Ajkán a győzelem

.mosolya. Megható jelenet, a harsogva csap-
kodó habok között, gyermekeinek imája
által uj reményre keltett nő arcán az a
törhetlen bizalom s nyugalom. Nem csuda,
ha a már kétségbeesésset vivódott testvére-
ket js magával ragadta.

- Hála Isten'! - szólal meg ujra Mari
- itt jön Péter, most már tul vagyunk a
veszedelmen.

Csakugyan ő törtetett feléjük.
Péter ugyanis felesége távozta után

otthon a gyermekekkel nyugodtan meg-
ebédelt, azután ujra munkához fogott. Mikor
délután megindult az utca porát magával
sodró szél, azt vélte, hob ez csak egy
Hamar eltűnő roham, annál ~s inkább, mint-
hogy a záport ontó felhő Js gyorsan el-
vonult. Oe különben az idő is elmult már,
amely alatt számítása szerint a halászatnak
végződnie kellett volna. Minden pillanatban
várta nejének belépését. Késedelrnén ag,-
gódJ1ii, kezdett s gyermekeinek megengedte,
hogy a parthoz fussanak, s megnézzék kikö-
tött-e már a csónak. Nem tudja rnegvámi,
m.ig hirt hoznak. Hallja, ,hogy a szél zu-
gása erősbül, balsejtelem üti meg szivét,
Félreveté a félig kész kosarat, kimegy s a
félszerből kezébe véve a közönség esnél
nagyobb, vastag nyelű, széles lapátu eve-
zöjét, mely másnak nehézkes volna, de
amelyet ő könnyen kezelt, lesiet a partra.
Ott találja gyermekeit a halmon térdelve, s
másfelől még a mély vizen' látja a csónaket
szél ellen küzdení, Tehát már a vihar ki-
törése óta ostrom alatt van; egyik-másik
sógora eddi'g kiíáradhatott, pedig ha erőt
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vesztenek, még a szíklaíalhoz csaphatja őket
a hullám,

Megdöbbenve szól : Az Isten szerel-
rnére, nagy itt a haj.

Feltűri erőtől duzzadó karjain' az i,ng-
ujjakat s egy hosszu, keskeny sajkába lépve,
azt evezőjével a vizbe lóditja, Elfeledve már
lótiprás, zúzódás, doktori tilalom. Ö csak
azt látja, hogy felesége, gyermekei anyja,
félte boldogsága veszélyben van. Neki hozzá
kell jutnia. Állna bár 'vele szembe a pokol
egész hada, a tenger összes rém e, keresztül
törne azon is. A' könnyü lélekvesztő eve-
zőjétől hajtva, a széltől ~S segítve gyorsan:
közeledík, Mikor egy hajitásnyira er, át-
kiált: vigyázzatok!

Pár perc rnulva egy hullámhegy által
emelt sajkáját bámulatos ügyességgel i!rá-
nyozza a csónak mellé s a kellő pillanatban
a párduc ruganyosságával veti, át magát abba.
Itt nejével csak tekintetet váltva, Miklóshoz
fordul:

- Neked már elég volt, 'add át a
helyedet. Ezután: a többihez szólt: ti ott
hárman a tul oldalon tartsatok ki; Axel és én
elhánunk ezzel az oldallal. A hajtás nem
tart soká.

A csónak megérezte az erőgyarapodást.
Péternek evezője, izmos, nyugodt ka-

roktól forgatva, nagyot segített. A haladás
gyorsabb, biztosabb lett. Egy negyed' órai
munka után a nartnál voltak.

- Legyen" áldott a nagy Isten! - fo~
hászkodtak, kalapjukat levéve a halászok.

Péter feleségét karjaiba ölelve emelte
k.i a csónakból eszavakkal: semmi baj;
most már nyugodtan mehetsz gyerme-
keidhez,

Majd a még üléseiken pihenő, fáradt
testvérekhez szól: Miiklós, jól dolgoztatok,
lebirkóztátok ta rakoncátlan Iergetegct ; ern-
berek vagytok.

- Nem a m~ iérdemünl< a rn enekülés -
válaszolt ez. - Gyermekeid imádsága, fe-
leséged lelkesitése nélkül, eddig már felet-
tünk táncolaának a megháborodott hullámok.

Mar~ ezalatt feléje repeső gyermekeit
ölelte keblére. Térdre borult, zokogott,
zokogása volt a h'ála, a szeretet, a boldog-
ság megnyilatkozása. Könyei hullottak az
érte imádkozott gyermekek arcára: az édes
anyának őrőrnkönyei.

4
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Geduly Henrik
a tIszai egyházkerület uj püspöke.

Zelenka Pál püspök halálával élénk
választási rnozgalorn indult meg a tiszai egy-
.házkertilethesi az elárvult püspöki széknek
méltó betöltése végett. A kerületnek annyi

szótöbbséggel Oe du J y Henrik nyíregyházi
lelkész, egyházkerületi főjegyző került -ki
győztesen.

Oeduly Henrik' 1866 október 24-é'l1 Bécs-

Geduly Henrik.

érdemes jelö'tje volt, hogy csak pótválasztás
dönthette el véglegesen a kérdést: ki legyen
hát a kerület uj püspöke? S a pótválasztás-
ból 210 szavazattal 151 ellenében, tehát 59

ben született, hol atyja Geduly János akkor
a gróf Erdődy-téle bányabirtok központi
tisztviselője volt. Igy hát egész fiatalon, 45-ik
évében érte a magas kitüntetés, ami korunk-



han, mikor annyi rnindenféle erőt őrlő s
időtigJé:nylő követelést füznek a püspöki
álláshoz, nagyon is helyénvaló. S ha meg-
említjük, hogy egyházunknak az ujabb kor-
ban még nem volt ilyen fiatal püspöke, ugy
megválasztása azt a nagy bizalmat és elis-
merést igazolja, melyet már is kiérdemelt
magának.

A Geduly-család egyébként régi evan-
gélikus papi család, mely bold. Geduly Lajos
volt pozsonyi lelkész és dunáninneni püspök
személyében már adott egy fŐ!P'~s:z;torthazai
egyházunknak, kit még most is áldva em-
leget volt gyülekezete és egyházkerülete. Oe
a család ezen kivül is egész sor lelkész-tagot
számol, ugy hogy Geduly Henriket szive
vonzalmán kivül ez a családit tradició is a
lelkészi pályára vezérelte. Atyját korán el-
veszitvén, neveltetéséről nagybátyja Oeduly
Elek Ferenc ,lónyabányai lelkész gon-
doskodott. Elemi iskoláit s~a gimnazium
első két osztályát Losoncon, a gim-
názium többi' osztályait Selrnecbányán,
a theelogiát pedig Pozsonyban vé-
gezte kitünő eredménnyel. Már mint theole-
gus szerkesztője volt a három evangélikus
theologia ifjusága által kiad ott "Gondolat"
cimü havi folyóiratnak.

1888 augusztus 26-án Szeberényi Gusz
táv bányakerületi püspök által le'késszé avat-
tatván, 1890 v,égéig Thebusz Tános zólyomi
lelkész mellett káplánkodott, kinek a "ZÓ-
lyomvármegyei Hírlap" szerkesztésénél is
segédkezett, Emellett tudományos theológiai
tanulmányait is folytatta s kiadta "Luth:er és
Zwingli krisztológiája" (Krisztusról való
tana) cimü művét. "Ezen, valamint későbbi
tanulmányai folytán megerősödött felekezeti
öntudata, mindjcbban megismerte a lutheri
egyház sajátos jellegét s azon drága kincset,
melyet egyházunk hitvallásában s a tiszta
evangéliumi tanban bir, de egyuttal tuda-
tára ébredt annak is, hogy evangélikus lel-
késznek egyik legfőbb kötelessége Luther
örökét minden megtámadtatás ellen meg-
védelmezni." 1891-től 1896-ig Nyíregyházán
volt segédlelkész és főgimnáziumi vallásta-
nár, hol annyira kivivta magának a 15.000
lelket számláló gyülekezet bizalmát és sze-
retetét, hogy az egyik Ielkészériek, Farbaky
Józsefnek elhunytával egyhangulag Oeduly
Henriket választotta utódává.

A gazdag szellemi és lelki tulajdonsá-
gokkal felruházott alig 30 éves tetterős lel-
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kiész teljes buzgósággal látott hozzá virágzó
gyülekezete egyházi és iskolai ügyeinek
továbbfejlesztéséhez s rnínt az Irás. rnélyé-
ből meritő igehirdető, a hivő sziv tiszta er-
zelmével fungáló líturgus s a hivek javán
fáradozó hű lelkipásztor a gyülekezet sze-
rető ragaszkodását nemcsak megőrizte, ha-
nem miég fokozta is magával szemben. Azon-
kivül irodalmilag is tovább buzgólkodott.
Megirta Nyíregyháza vaskos mono grafi áját,
meginditotta az "Evang1élikus Horniletikai
Folyóirat" cimü szakközlönyt, majd átvette
az "Evang1élikus Orálló" cimü hetilap szer-
kesztését. .Ezeken kivül több társadalmi lapba
is dolgozott s az egyházi kőzgyüléseken ki-
vül- Nyíregyháza város és Szabolcsvármegye
közgyülési termében is gyakran felemelte
szavát.,

Kiváló tulajdonságais ritka tehetsége
folytán gyorsan emelkedett az egyházi pá-
lyán. Előbb a tiszavidéki esperesség, majd
a tiszai egyházkerület jegyzője, 1906-han az
egyházkerület főjegyzője lett s beváíasztatott
a legfcntosabb egyházkerületi bizottságokba
is. "Munkásságát .nindezen tisztségeiben szé-
les látókör, higgadtság, komoly megfonto-
lás, békeszerető szellem, tapintatos modor
jell ernzik. "

Püspöki beiktatása diszes ünnepségek
keretében 1'911 május 16-án volt. A kerületi
felügyelő azon kérdésére, hogy elfogadja-e
a püspöki méltóságot, igy felelt: "Meggyő-
ződésem volt és lesz is, hogy Isten kegyel-
méből vagyok, ami vagyok. Most, amikor a
tiszai ágostai hitvallást követő evangélikus
egyházkerület püspökének megválasztott, eb-
ben Isten hívó szavát látom. Istennek en-
gedelmeskedem, az állást tisztelettel és alá-
zattal elfogadom."

Egyórás, hatalmas székfoglaló beszédé-
ből kiemeljük a következőket : "Minden~k
előtt vallom es kijelentem, hogy én a
protestáns püspöká 'áUást nem az azzal j,ár,ó
hatalom és rang, de a velejáró széleskörű,
áldásos feladatok és magasztos, főpásztori
kötelességek szempontjaból találom felette
megtisztelő elethivatásnak s igy azt az ősi
puritán protestáns felfogás szerint e.lenőrző,
irányitó, lelkesitő, hiterősítő hatáskörénel
fogva igaz ősprotestáns jelleggel, habár a
haladott kor eszközeinek igénybevételével ki-
vanern kezelni. Oe ha a kor intő szavára
hallgatunk is, soha nem szabad feled-
nünk, hogy a szellem csak egy lehet: a
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Jézus Krísztus jó vitézeinek szelleme, az számitásból eredő irányzat ellen.. hogy
élet forrása is csak egy: az Ö hamisítatlan elemi iskolámkat államositsuk. Biztositva
tiszta igéje, s a végcél is csak egy lehet: vagyunk-e az állami iskolákban a sötét
a béke, a szeretet, az igazságés a világos- áramlatok ijesztő térfoglalásá ellen'?",
ság Istenországa !" . "A nemzetiségi kérdés - ott dől ;el,

"Nem szabad elrnosódni engedni a tiszta hogy a nemzetisiégi vidékeken élő hitte st-
protestáns önérzet, öntudat és alkotmányos véreinket elíenségeinkül vagy barátaink ul
felfogás körvonalait, megvesztegető általáno- tekintjük-e? És azt hiszem, hogy - egye-
sitások által. Hiszen mi sem könnyebb, mint tiesen testvéreinkül kell őket tekintenünk és
nagy általános eszmék hangoztatásával .velők igy bánnunk. M,;:g kell őket győz-
varrni hímet a saját egyéni kötelességeink nünk, hogy itt 'senki sem akarja őket meg-
elmulasztására és a saját protestáns meg- f,osztáJn~k;tny,a;nyelvüktő,j,,'anyanyevükön gya-
.győződésünk takargatá~ára..... En az korlandó kuUurá;októl,' ístentisztetetüktől,
evangéliumi öntudat és önérzet nevében el- irodalmuktól, viszont azt 'az egyet minden
járó főpásztor kivánok lenni s ha ez nem 'körülmiény~.1{' kőzött elvárván tőlük, hogy
tudnék lenni, pillanatig sem haboznárn tartsák befiatárvonalul ez ezredéves. dicső-
helyem otthagyásával." séges rnultu, nekik életet, kenyeret és sza-

"Személyes meggyőződésem, sőt tapasz- badságot adó h'azának lés ev. egyházunknak
talatokori nyugvó egyéni legbensőbb hitem, alkotmányát, törvényeit, hű fiai és leányai
hogy egyházat másként mint az annak köz- legyenek a magyar hazának, hű testvérei más
kincsét képező hitvallással teljesen azono- ajku hittestvéreiknek." ....
suíó egy.ém h~itlbeIIDfelfogással kormányozni, ' Oe legyen elég ennyi. Megválasztatása
fejleszteni, vezetni, épiteni nem lehet. En- ,után egy lelkes híve igy jellemezte az
gedjünk bármi parányi rést az egyház köz- "Evang. Orálló" hasábjain : "SZiép munkát
hitét képező hitvallási tételeken, akkor azon nagy lélekkel tervezni, tapintattal kezelni, j

a résen keresztül, észre se fogjuk venni, mily .erélíyeí végezni: ez az, amit Geduly Henrik-
könnyen beférkőzik a hitközöny, a kétely, től eddig tanultunk' s ezután is joggal vár-
a tagadás lés az ebből folyó teljesen egy- hatunk és bizton remélhetünk."
háziatlan magatartás szelleme." Adjon neki, Isten erőt és hosszu életet,

\ "Az iskola ügyről szólva, ki kell jelen- hlogy szép programmjában lefektetett püs- '
ten em, hogy teljes erőmmel küzdeni fogok pöki vezéreszméit is megvalósíthassa a tiszai
azon egyedül a kényelem szerétetéből egyhlázkerület s egiész egyetemes ágost. hitv.
vagy az evangéliumi áldozatkészség hiányá- evangélikus egyházunk javára.
ból, vagy ki tudja milyen gyarló emberi S. Ö.

Tenálad.

Ha tissta ég mosolyg utamra,
Neuetneb rám nyiló virágok,
Dal kU csapongva, csmgve dalra,
S elérem mind, amit kivánok . . .

És mint a fényözön tavaszkor,
A lelkemm víg ked71 elára-i :
Uram, legyen számomra akl~or
INTÉS tenálad.

Ha rám zudúlva vad-viharzóu
Kemény csatára hí az élet,
S komolyra festik lázas arcom
Harcos napok, gyötrelmes éjek .

És mint a bds» hab áradatéor,
A lelkemm 1za,gygOlld elárad:

. Uram, legym számomra akkor
ERG tenálad.



Ha hagyva bún ulJát mögöttem
Feiéd /~ö~elgek,-yiss;atérek ,
S l1Z'agq.mvádolva" összetör/elZ
Regyelmet félve - bízva, kérek " .

És mint a harmat pirluldatkor,
A lelkemen' a könny elárad:
Uram, - legyen számomra ákkor
MENTSÉG tenálad!

Ha gyász borul rám s jobbra, balra
Csalódás úár. amerre járok,
Panasz vonaglik szóba, dalba

,S arcontra lassu könny szivárog'
És mint nehéz köd heruadatbor,

,A lelkemen mély ,bú eiárad :
Uram legyen' számomra akkor
Ji IGA SZ tenálad;
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Ha intő szódat elfeledve
Utadról lábam félre téved
Selbolygok tőled messse-messse,
Amerre hajt a vágy, az élet . . "

És mint sötét árny alkonyatkor,
A ldkemm romlás elárad:
Uram, legym számomra akkor
FEDDÉS tenálad

/

Szalay Mihály.

Az új énekeskönyv írói,
. ,.Már az áldott emlékű Mária 00-

;. rottya nádorasszony, akinek figyelme rninden
egyh'ázi ügyre kiterjedt, szóvá tette a mi
magyar énekeskönyvemknek nagy hiányait,
Olyan énekgyűjteményt kivánt volna ő
nekünk is, amilyen nekik volt otthon Würt-
tembergben. Különösen fájlalta, hogy Luther
hősi énekének, az Erős várunknak oly
gyarló a fordítása, Azért még a mult század
negyvenes éveiben pályadíjat tüzött ki az
Erős várunk legjobb magyar fordirására.
Riészt vettek e pályázatban Székács József, a
pesti pap, Karsay Sándor, akkor még, téthi
lelkész, Perlaky Dáviid:' bezi csperes és rná-
sok, a kiknek fordításai-a pesti egyházi lap-
ban jelentek meg.

Ettől az időtől kezdve lett nagyobb az
érdeklődés magyar énekügyünk iránt. Idő-
ről-időre akadtak vallásos lelkü költőink, a
kik néhány egyházi éneket is hagytak em-
lékül. És igy szaporodott fel lassanként
énekkincsünk annyira, hogy ez évben, a
győrá énekeskönyv megjelenése után éppen
száz esztendőre egy tartalmas uj énekes-
könyvet lehetett belőle szerkeszteni. Köz-
kézen forog már és oly nagy a, kelendő-
sége, hogy legközelebb a második kiadás

kerül sajtó ala. Mindenki könnyen h!ozza
férhet és közvetlen tapasztalatból ismerheti
meg. De egy kis ismertetés még sem lesz
felesleges. Azért éti most a kiválóbb ének-
szerzőket akarom itt bemutatni, kik az uj
könyvbe szép és épületes énekeket írtak.

Vannak ezek között külföldiek, de még
nagyobb számmal hazaiak. A keletkezési
időt tekintve pedigi van benne, még az
ókorból Am, b ros ~u s rnilanói püspöktől
való is, amilyen az ádventi szép ének:
Jöjj népek Megváltója (105. szám),
és vannak benne a legujabb ~dőből, még
ma is élő szerzöktől valók,

Sok éneket kipróbált már az idő,
ezereknek szolgáltak vigasztalására nehéz
napokban, mások ped~g ujabb művészi for-
mában, gördülékeny versekben és szép dal-
Iam okkal ezután fogjáképitő erejüket be-
bizonyitaní.

MHy megható dolog is az, hogy a
szép dallamu ősi, h: us zi t a énekeket,
melyeket még talán Husz János a máglyán
s utóbb azö hivei énekeltek. mai nap is
zengedezzük templomainkban és így lega-
lább lélekben és érzelemben összeelvadunk
a reformáció ama bátor utegyengetőivel.



Á nagy reformátornak, dr. L ut h' er
Mártonnak 10 szép éneke van meg .az uj
könyvben. Ezek közt: M,j. Aty á n k, lk i
vag y men nye k b en (27. szám), at uri
imádság versbe foglalása igen szép dal-
lamra ; Mennyből jövök most hoz-
z áto k (131.), a kedves hangú, remek
karácsonyi' ének; J öve 1 Sze n ti éle k
U r~·st e n (236), az erőteljes, szép pün-
kösdi ének; az egyház javáért esdeklő
rövid magvas AtyaI st e n, tar t s meg
rn i n ket (254), a bűnbánók erős bizodal-
mát kifejező Bünösök, hozzád kiál-
tu n k (349) és mindenek fölött a reíor-
rnáció hatalmas hősi éneke: Erő s vár a
mil s ten ü n k' (256), amelynek szövegén
mintegy 25 munkatárs dolgozott. Mert
nehéz ám Luthernek tömör és erő t elj.es
nyelvét híven leíorditani.

Hatalmas két szép éneke van N ~k o l a i
Fülöp hamburgi lelkésznek is 1599-böl: T ü n-
d ö k 1 ő haj nal i cs i II a g és Vig Y á z z a-
tok,' azt kiáltják (403. lés 588. szám),
melyek rnost nem csak a dallamban, hanem
eredeti szövegük szerint is meglesznek az
uj könyvben, Történeti nevezclességü a
O us z t á v A d o 1f svéd király nevéhez
fűződö két ének, az egyik csatadala volt:
Nec s ü g g e d jel, kí: c sin y s ere g
(259), a másikat pedig: Et vé gez t em
éle t eme t (552), a nagy hősnek halálára
írták.

-
Hány szép ének van azután O e r-

har d t Páltól, .anémetek írígyelt leg-
nagyobb énekkőltőjétől, akinek háromszá-
zados szülétési jubileumát csak nem régi-
ben ünnepeltük. Nem csak kőltő, hanem
erős lelkű hitvalló is volt, aki inkább el-
üzetni engedte magát berlini papi állásáből
mintsem hogy lelkiismerete ellen cseleked-
jék. Tőle való a szép himnusz : Hog y ne
dd c sé r né m az Istent (7.), a szép .reg-
geli és esti ének: É b red j fel s zi tr e m,
vigadj (55), Most nyugosznak az er-
d ő k (87); a két remek ádventi ének: Oh mi-
ként fogadjalak (111), Jőjj be; oh mért állasz
ottkünn (114); a régies, kedveshangú kará-
csonyí : En lelkem, hogyne tapsolnék (136), a
megható böjti ének: Oh Iő, vérző sebekkel
(177) s a gyönyörü vigasztaló énekek: Hagy-
jad a jó Istenre (370), Liégy csendes szivvel,
légy békével (374), Én lelkem, miért csüg-
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g'édsz el? (377). És még több is, összesen
15 éneke van az uj könyvben.

Későbbi időből valók már G ell ert
Keresztélynek. az 1769-ben Lipcsében el-
halt tanárnak énekei, melyeket különösen
Kis János püspökünk es az ő kora szere-
tett igen nagyon. A férvett 12 éneke közül
kedveltebbek : Mily nagy az Ur kegyelmes-
sége (13), Jóvoltod Isten feljebb ér (34),
Ha Krísztus maga oltalma (265), Mily
gyarló az ember, mi'g - él (539), F oly az
idő a sirhpz (540) és a többi.

A legujabb nérnet költők közül még
csak O e ro k Károlyt, a hirneves stutt-
garti lelkészt ernlitern meg, akinek 3 szép
éneke van az uj könyvben, ugymint a kon-
fírmációi bucsuintés : Emlékezzél! (307), a
kísleány halálára irt vigasztalás: Lánykánk
alszík (567), és az öregek égi horivágyát
szépen kifejező: Haza vágyern (571).

Magyar énekeskönyvben pedig kell,
nagy különös en érdekéljenek bennünket a
mag y a r von a tk o z á s u és ere d e t s
mag. y a r énekek, amelyekn-ek többnyire

. külön szép magyar dallamuk is van.
Első helyen ernlitern itt a 364. számu

történeti becsű éneket, melyet Mohácsnál
elesett If. Lajos kírályunknak művelt es
bátor lelkű özvegye irt, akihez Luther is
külön v,igasztaló levelet. intézett. Általánosan
csak Mári·a k i r á l y n é énekének nevezik
ezt s már 1529. óta éneklik protestáns
templomokban. Hogy csakugyan a király-
nétól való, azt Brandenburgi, György levele
bizon yi t ja.

Mag d eb u r gi joakimtől, az egyik
első győd tábori lelkésztől is van egy éne-
künk, melynek kezdő sora: A ki bizik,
ragaszkodik. (366. ISZ.)

Magyar . reforrnátoraink közül kiváló
énekíró volt Szt ára y Mih'áfy, a laskói,
majd pápai pap, kit a soproniak is meg-
h~vtak. Fel van róla jegyezve, hogy a
muzsikához -ís értett, szép csengő hangja
volt s oly megmditóan énekelte a zsoltá-
rokat; hogy szinte megigézte a mindeníelől
összesereglett népet, mely azelőtt soh'a
ilyent nem hallott. Tőle való az 5. számu
ének: Mely igen jó az Uristent dicsérni.

Szintén ilyen énekhez értő reform áto-
runk volt Sze g edi, Kis István, a török
fogságot is szenvedt férfiu, a kiről Skaricza
Máté irja, hogy különösen kedvelte' a zenét,
több éneket irt s családja és barátai köré-
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ben'; miként Luther, ő is hol komoly egy- ványának énekét: Térj magadhoz, drága
h:ázi" hol meg vidám világi dalokat énekelt. .Sion (262. sz.) ]eszenszky Károly mezö-
Tőle való 'a 286.' ének : jővel Szentlélek· berényi lelkész gályarabok éneke cimén
Isten, melynek ~gen szép régies magyar forditotta magyarra. Tót fordításban már ~
dallama van. XVII. században ~S énekelték,

] eles kőltő volt S z-k áro s·j, Hor v á th, Gazdag vólt a kurucvilág js vallásos
András is"~ az.1550 körül-élt tállyai Lelkész,. énekekben: A:á c hls (ÁCS) Mihály ' e kor-
k~ a 258; sz~im(f"sZlép"ériekef irta : Semmit nak egyik legnagyobb egyházi lantosa, aki
ne bánkódjál, Krísztus szerit serege, 1646-ban valószinűleg Csepregen született,

A magyar irodalom- régi nagy büszke- 1671-ben mint győri rektort elüzték, rövid
sége, Bal ass a Bálint egyházi énekeket i:3 időre azután a farádiak hívták meg,ahon-
irt. Tőle valók a 316., 365. és 425. számuak. nan il. pozsonyi törvényszék elé is meg-"
Rég~ magyar papjaink külőnös en szetették idézték. Azután mint kuruc tábori lelkész
a 365-iket,' amelynek .kezdő sora: Forog szolgált s mikor a kurucok Soprou városát
a szerencse. Kocsi Csergő Bálint följegyzi 1683-ban rövid időre hatalmukba ejtették,
ernlékezéseiben, hogya gályarab lelkészek jH' a Szent György-templomban Aáchs
a kapuvára börtönben ennek 6-ik versét éne- rnondta a magyar beszédet. Mint nemes-
kelték. Az ugynevezett Balassa-féle versfor- csoói pap. fejezte be életét 1708-ban. Az
mában van irva és szépen lehet énekelni evangélikusok számára 1696-ban Zengedezö
az Eltévedtern mint juh ősi magyar dall a- Mermyei Kar címen külön énekeskönyvet
rnára. szerkesztett, mely utóbb igen sok bővitett

Bocskay kerának ~'róembere és Illés- kiadásban jelent' meg. Népünk ezt ó-gradu-
házynak ~s I bizalmasa volt Ri may János, álnak nevezte és igen megszerette. Az uj
akinek két:' éneke van uj könyvünkben a énekeskönyvbe js többet felvettünk ebből ..
292. es 329. számu. 'Aáchs Mihálytól valók : .Szivern keserüségét

A tudós Sze n c z j, Mol n á r Albert (381), Magas egekben lakozó Felség (264),
1607. évi, zsoltárfordításaiból 'Is felvettünk Minden e földön csak elmulandó (410) .. Ez
kettőt: Mint a 'szép hives patakra (356) és utóbbinak igen szép magyar dallama. van.
Oh felséges Ur, mi kegyes Istenünk' (6). Aáchs fia, Fererre nádasdi lelkész js irt egy
Ez utóbbi, az eredeti szövege annak a szép éneket: A riü szivünk téged óhajt (413).
francia dallamnak. amelyet mi az ismert Jeles költőnő volt .a kurucvilágban
está énekre' szoktunk énekelni: A nap le- Pet r Ő.C ú Kata Szidónia, báró 'Pekry
rnent, oh! jézus maradj velem. Lőrinc hitvese,~it a sok bánat és fájdalom

L á rr.y t. Illés bitsei lelkész és dunán-' tett íróvá. A Felvidéken és Erdélyben élte
inneni püspök is. irt patronusa, Thurzó át szenvedéseit. Egész könyveket is irt
György nádor számára egy szép bűnbánali épületes, va'Iásos tartalommal. Énlekcir kőzűl
éneket: Gyötrődik az én lelkem (320). kettő van az uj könyvben : Elbágyadt lel-

Bet 11 1e n Gábor fejedelem nevére keknek .(382), és Ohi hogy' adhassak hálá-
pedig egyik ismeretlen 'tisztelője irt harci kat (411"). ~ Ráday Pál, ll. Rákóczi
éneket: Gyakorta való buzgó könyörgést Ferenc titkára is irt i.jeles énekeket. Tőle
(512), melynek eredeti dallamát megtalál- való: Oh áldandó Szentháromságí (33)" fia
tuk a pozsonyi hangjegyes kéziratban. Rád a y Gedeorupedíg Geltert énekét (Jó-

Kíváló énekíró volt 1630 körül P é c zeI j voltod Isten feljebb é r, 34. sz.) fordította
Ká r á l y Imre érsekujvári ref. lelkész. Neki le, melyet utóbb Kis János javított, -
tulajdonítják a szép karácsonyi éneket: Rákóczi Fererre imádsága néven ismeretes
Krísztus ..urunknak áldott. születésén (135), a 409. számu algen szép dallamu ének:
a . szép himnuszt: Dicsőült helyeken (3), s Győzhetetlen én kőszálam. És vallásos
akiét bűnbánati éneket: Ne szállj perbe énkuruc ének a 380. is: Gondviselő édes
velem (326), Kihez folyamodjam (330). Atyám,. melynek szintén igen szép a dal-

A Pozsonyba' idézett s ott rabságot Iarna,
is szenvedett lelkészek közül Kal i n k a Az ó-graduál XVIII. századbeli kiadá-
[oakim , illavai lelkész ..és püspök is irt. egy saiba irták énekeiket To r k os András, a
szép dallarnu éneket: Előtted állok, drága tudós győ rit pap lés bibliafordító, a kitől
Jézusom (323). - Gerhardt Pál egyik tanít- való a 335-jk: Teljes minden éltemben ;

, ,
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Oh rní kérrt fogadjalak, A Sion hintett néked
Világ Megváltója, Zöld pálmaágokat.
Méltókép mint áldjalak, De én dicsérlek téged
Lelkem .megtartoja r Zengvén zsoltárokat. II

L
Oh Jézus, gyujtsd szivemben, Szivbéli háladással J

' Te szövétnekedet, Imádlak Jézusom, I
_ Hogy érthessem mindenben Buzgó magasztalással

Te szent tetszésedet. Tenéked áldozom. ~

=========~Y",_J

I

·11



Tat a í István nagygeresdi lelkész, aki egy
szép ádventí éneket irt (115) és Mis key
Ádáin dörnölki lelkész, akinek én~e a
szép, kornoly hangu: Mulandó vHágnak
rnuló dicsősége (532). - Sz ő nyi Benjamin
Szentek Hegedüje círnü könyvéből is Jlár-
mat vettünk át, melyek közül legszebb: Az'
én időm, mint a szép nyár (590).

A rnult század elejéri a dunántub kerü-
letberi két uj énekeskönyv is készüj. Az
egyik a kerületi 1805-ben, melynek moz-
gató lelke Ma t k o v tic h Pál, a hitvallá-
sainkhoz szígcruan ragaszkodó és a' theo-
lógiában is jártas felügyelő volt. A másik
a győ ri' LSl l-ben amelyet legnagyobb rész-
ben egy ember, a kiváló költő pap is püs-
pök, K Li,s jános készitett.

Matkovích Pál több éneket is irt, de
nyelve és verselése nehézkes, azért uj
könyvünkbe csak egyet vettünk fel, a 66.
szárnut, Annál több kerű.t bela-Kis János-
tól, akinek gazdag énekköltészetét ma sem
nélkü~ZlhJetjÜ!J<I.Szebb himnuszai: Mj.Jy jó
az, Ur, ;ég s föld halljátok (16), Az Ur az.
én örökségem (18), Zengd lelkem ez uj
reggelt (67), Boldog örömnap derült ránk
(139), A halál meggyőzőjének (220), Egek
egébe . költöztél (232), Gyorsan folyó idő-
met (453), A hervadt -mezők vi'gadnak (527)
és a többL

E két dunántulí könyvbe írták énekei-
ket: Per 1a k y Dávid komárorni, Sz ű t s
István téthi, Zigán 'János és Beliczay
Jónás hőgyészi lelkészek és Za t hur e c z k y
Sámuel győ ri· kántor. Ezek közül különösen
Beliczay volt igen buzgó énekköltő. aki
külön halotti énekeskönyvet is adott ki s a
kiről Kis J ános is nagy elismeréssel szól,
Karsay pedig szépen irtá meg az élet-
rajzát. . -

Énekíróink ujabb gárdájának az élén
Szé k á c s JÓzsef, az 'Ország papja áll, a
kírrek 8 éneke van az uj könyvben, Szép esti
éneke a 98-jk: Elnyugodott a nap sugár-
özönje, valamint a 141-ik karácsonyi is: Oh'
nap, napja szerit örömnek. És ő, a gyám-
intézet alapítója írta az első magyar gyám-
intézeti éneket is: Mily boldogok vagyunk,
nagy Isten (275).

Székács nyomán indult Ele fán t Mi-
hály, előbb ácsai, majd pesti lelkész, a ki
külön halotti é nekeskőnyvet irt. Tőle valók
a 249., 513. és 579. számu énekek. Ha á n
Lajos békéscsabai lelkész szin,tén uj énekest
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szerkesztett a magyarosodo tót gyülekezetek
számára. Tőle valók: a 166. és 364-,1k.
Jeles költő volt Székács veje, Győ r y
Vilmos budapesti' lelkiész ts. Kár, hogy
egyéb irodalmi művei mellett egyházi éne-
keínknek csak kevés időt. szentelt, Hat
éneket vettünk fel tőle. Szép a karácsonya:
Napja boldog szent örömnek (142) es a
husvéti: Jer hivek, szent háladással (224);
valarnint a 388. vígasztaló ének is: Tudom,
hogy a föld szenvedés hazája. Szék'ács kar-
társai közül Wim m e r Ágoston íelsőlővői
nagy papunk is egy szép éneket hagyott
ernlékűl : Lelkem fel égbe száll a porbul
(599). Az ·ég~ honvágyról énekel ebben ő,
kinek . a szabadságharc idején menekülnie
kellett földi, honából.

Székács példája vonzotta. a költészet
mezejére Kar say Sándor győr,i<lelkészt és
püspököt is. Énekei híven tükröztetik visz-
sza jellemet:' az egyszerü természetességet
és az erőt. Három szén alkalmi ének van
tőle az uj könyvben r reformációi, gyám-
intézeti és nemzeti ünnepre való (270 .•
274., 501.).

Székács és Karsay buzditották Dávid
hárfájának buzgó pőngetésére egyházunk
hivatott lantosát, a mi magyar Gerhardt
Pálunkat, a meleg szivü, fenkölt lelkü S á n-
t h a Károly sárszentlőrínczi lelkészt. Val-
lásos költővé 'nevelte őt az élet is. A. meg-
próbáltatás nehéz napjaiban, mint gyöngy
a kagylóban, termettek az ő szép vigasz-
taló énekei: ri Isten az égben, Légy jó
reménységben (396), vagy ; Lelkem, légy
nyugodtan, Minden bölcsen s jól van (379).
S mikor megtört en ál] gyermeke koporsója
mellett, 1egrnélyebb fájdalmán is erőt véve,
csak ő tudja elmondani oly szépen : A jó
Isten akarta ezt, A sziv nyer akkor is, ha
veszt, Javamra lesz még' 'a kereszt (568).
'És rrnly hatalmas lendülettel szólanak es
mégis mily kerekded egységben mozognak
az ő széo himnuszai: A hatalom Istenének
(22), vagy: Nagy az Isten' és hatalmas (25).
Mily szépék és hangulatosak az ő reggeli
es esm énekei: Szétárad ismét szép napod
vti'lága (73), Atyám, üzd ~l bus éjszakám
(101). Az ,év~ ünnepkört is mennyire meg-
gazdagétották Sánthának dallamokban is vál-
tozatos, gyönyörű énekei. Az ádventi: Nagy
örömhír jő a mennyból (126), a karácsonyi:
Zendúlj magasztos, angyalajkú ének (144),
és a husvéti: Koporsó, hol vagyon: íul-



~ ~~

- 58-

lánkod? (226). Mi'ly igazi mély vallásos
érzést fejeznek la! az Ő szép böjti és bün-
bánatr énekei, a 1'94., 203., 344. és 343.
számuak. . Mily sikerültek az ő alkalmi
énekei, például az 'óévesti, reformációi és
szabadságünnepi (153., 273., 506.). És az
idegenből átvett énekeket is ki tudta volna
olyan mesterien magyarrá tenni, mint ő :

Hagyjad a jó Istenre, Oh 'míként "fogad-
jalak, Keresztfán az Isten fia, Oh fő vérző
sebekkel, Elég immár, .és a többi. .

Santha mellett másik hirneves költője
egyházunknak Cse n g e y Gusztáv eperjesi
theologiai tanár, kinek szintén .13. szép
éneke van az uj könyben, Különösen kiválik
közülök a templomavatási : Megnyilt immár
házad nekünk (485), melyben mint a hála,
az imádság, a béke és szeretet házát énekli
meg a templomot. .

fővárosi, jeles költőnk Tor k o s Lász'ó
tanár is, a régi Torkosok ároni házából
való, 4 s zép énekkel gazdagitotta könyvün-
ket: 172., 1'93., 483.' és 530.

Három ujabb református nagy kőltő-
től, Sz á s z Károlytól, Lé v a y józseftől é;;;

Sza 9 o 1c sk a Mihálytól is vettünk fe) egy-.
két énekel. Ilyenek a 197., 296., 338. es
3'95. számu.

A magunk jelesei közül pedig G y urá t z
ferenc püspök volt énekeskönyvünk ~ir,áJl1lt
oly meleg' lelkesedéssel, hogy sok oldalu
elfoglaltsága között 10 uj, éneket is irt szá-
munkra. Különösen szépek kőzülők az óéves-
tiek: Isten, ki bölcsen vezérled (152),. Eg):
év "sírján" zéngi énekunk' (154); a nemzeti
ünnepre írott: Nagy Isten, ki a világot (505)
és a 389. számu vigasztaló ének: A mély-
ségból . küldőrn sóhajom.

N~gy' érdeme van az uj énekeskönyv
létrejöttében Z á b r ák Dénes soproni lelkész-
nek is, akinek 5 eredeti es igen sok szépen
forditottés átdolgozott éneke van benne,
mint azt a függelékhez csahit jegyzék rnu-
tatja.

K o v ács Sánd-or pozsonyi theol. ianár-
tóI is 11 éneket vettünk fel. Szép hirnn USZ:

Te .vagy reményem sziklaszála (24), melyre
Kapt Gyula külön dallamot irt.

,Ilrtak mégl ai uj könyvbe eredeti és
fordétott.énekeket.; Payr Sándor, Vojtkó Pál,
Ilhász ferenc soproni és Vietcrisz József
nyíregyházi tanárok, Horváth Sándor, Gaál
Mihály, Csepregi György, Czékus László,
Nagy Lajos, Horváth Béla, Szalay Mihály
lelkészek és mások.

Végül még csak a szerkesztő bizottságot
ernlitern meg, mely 18 éven át fáradozott e
szent munkában. Elnökei voltak előbb
K a p~ Gyula tanitóképzőintézeti, utóbb pe-
dig Ban csó Antal theológiai igazgató,
többi, tagjai pedig: Sántha Károly, Zabrák
Dénes, Payr Sándor, Vojtkó Pál sennek
halá,~a után Ihász ferenc.

lihe közöltük a hosszu névsort. Az
elmult századokon át a kísebb munkások
rnellett egyházunknak hány kiváló je.ese is
hagyott maga után szép emléket ezekben
az énekekben. Közülök a legtöbben már
elköltöztek, elporladtak, a még' élők ~3 kö-
vetni fogják őket; de az a vallásos érzelem,
mely keblűket dagasztct: a, tovább él, tovább
hat, hasonló áhitatra hangolja gyülekezete-
inkben a hivek ezreit.

Jó és szent munkát végeztek. Nevükre
áldás száll. Ne hagyjuk emléküket feledésbe
rnerűlni, Már csak jelesebb énekiróinknak
hosszu, tiszteletre méltó névsora is méltó
arra, hogy az uj énekeskönyv iránt érdek-
lődjűnk s annak lapjait íorgatva, szép dalla-
mait zengedezve, belőle épülést, hitet, erőt
es vigasztalást rrier.tsűnk. A vallásos sz illern
és érzület közösségét tartjuk mi fenn hithű
apáinkkal, ha az ő ősi énekeiket : zenge-
dezzük.

Vegyük azért szivünkre az apostol in-
tését: A Krisztusnak beszéde lakozzék ti-
bennetek bőséggel, mínden bölcseséggel,
tanítván és intvén egymást ti magatok kö-
zött zsoltárokkal, dicséretekkel és lelki éne-
kekkel, nagy kedvvel énekelvén" a ti szive-
tekben az Urnak.

Payr Sándor.



Te vagy reményem szíklaszála.

Te vagy reményem sziklaszála,
Erősségem, - én Istenem!
Derits fényt rám, boríts homályba:
Bizom tebenned szüntelen.
Kiterjeszted szárnyad fölöttem,
Ha keblem tépi fájdalom,
Te vagy velem minden örömben,
Te vagy fénylő tűzoszlopom.

Az. uj "Keresz.tyén énekeskőnyv"-bőI.
Ujévi ének.

Ki öröktúl fogva voltál,
Te, a kezdet és a ·vég:
A mi szivünk mint az oltár,
Melyen hála lángja tég.
Isten, oh mi Istenünk,
Örző lelked van' velünk.
Mélységekben hogyha járunk,
Te vagy ami sziklavárunk.

Bujdosván e ködös éjben,
UJ határhoz ért, utunk.
Kérünk, tarts meg a veszélyben,
Mig célunkhoz .eljutunk,
Isten, oh mi Istenünk,
Tűzoszlopként jársz velünk.
Mig a rnennybe, hazaérünk,
Hitünk legyen hű vezérünk.

Sok búbaj bánt minket itten,
Mint ellenség vesz körül;
Oe szemünkről a. jó Isten
Minden könnyet eltőrűl,
Isten, ch mi Istenünk,
Szent vall ásod van velünk;
Orangyalként vigasztalgat.
Szárnyaival bétakargat.

Ez uj évben óvjon, áldjon,
A megujult régi hit.
Sziv ne rettenj meg pályádon, ~

. Van ki sorsod védi itt.
Isten, oh mi Istenünk,
A te karod van velünk..
Ha megbotlunk, te emelj fel
Bűnbocsátó_ kegyelemmel.

Uj év fűnt fel, uj reménység,
Tőltse be a sziveket. .

. Távozz tőlünk messze,' kétség,
Nincs hatalmad már neked.
Isten, ch mi Istenünk,
Szerrt fiad s te vagy velünk,
Túl a si ron lesz jövendőnk,
Egy örök, szebb uj eszte~dőnk.

S á nt h' a Kár o ly.

OH légy velem kűzdelm eirn kőzt,
Erőnek lelke, Iégy velem!
Sikernek harmatával öntözd,
Munkámat édes Istenem.
Hozzád sóhajt, aki erőtlen, '
Segélyül hívja szerit neved,
Hiv gyámolom nehéz időkben,
Ne hagyj el örök szeretet,

Te voltál eddig a vezérem,
Te biztatál. ha csüggedek.
Boldog, akit búban, veszélyben
A te lelked szerelme véd !
Neved fényl ett, miként 'a. csillag,
Ha éj homálya szállt reám,
A dult szivnek te' adsz nyugalmat,
Áldás fakad kezed nyomán.

Tekints, f,~·J,é11).szánó szemekkel,
Áraszd reám irgalmadat!

. Sok vétkemet, Uram, feledd él,
Mely lelkemhez hozzátapadt.
Magasba tör vágyam merészen
5 a test alá a porba von.
Arasznyi létem terhét ériem,
Veríték gyöngyöz arcomon.

-,
Te vagy, ki az ember szivébe
'A hit virágát ültetéd; .
'Oh: halld .meg, csüggedők reménye,
Midőn lelkem sóhajt feléd.
Milqént az illat, száll föl hozzád,
Az égbe, esdő sóhajom.
Oszlasd el' homlokern boruját,
Kisérj áldással utamon.

K o v ács S á n dor.



Rád bizom sorsomat.

Rád bizom sorsomat,
Uram, mindhalálig,
Akárhogy intézed,
Csak javamra válik;
Gond, bánat ha olykor
El is szomoritott,
Te jóra fordítod.

Hisz oly szövevényes,
Az élet rejtelme. .
Titkába belátni
Tudhat-e az elme:
Ezerféle szála
'A messze jövőkig
Hogy mivé szövődik.

Csak egy lépés mit hoz,'
Ki tudná előre?
Váratlan akadhat
Egy-egy zőkkenőre ;
Kitör a kislelkü,
Hogy hiába fárad,
S panasza kiárad.
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Az Isten ut jának
Te vagy e birája?
Csak végezd munkádat,
Merre int a pálya; .
Hiuság szavára
Ki ne' férj a sorbul
S munkád jóra fordul. .

Bízzál az Istenben,
Érjen bár akármi; ..
Zúgolódva ki fog
Véle perbe szállni?
Soha se csüggedjen,
Ne lankadjon karja,
Ki a jót akarja.

Engem is megnyugtat
Bölcs íntézkedésed.
Szerit akaratoddal
Csak javamat nézed.
Téged vár a lelkem
Odaadó hittel;
Hogy magadhoz vidd fel.

Cse ri g ey O u szt á v.

Nyil t levél Prohászka .Ottokár székesfehérvári róm.
I
kath. püspök urhoz.

Méltóságos Püspök Ur! (Jobban sze-
rettem volna ~gy megszólitani: Testvérem
a Jézus Krísztusban, de ugy látszik - bár
mást remiéltem - még erre nem jött el az
idő. A meghódolás az "Index" előtt nem
engedi" hogy testvérétil fogadjon el engem.)

Ne vegye rossz néven tőlem, hogy
teljesen ismeretlen léternre a nagy nyil-
vánosság előtt bátorkedern MéJtóságodhoz
- mint rnost már nem csak országszerte, ha-
nem a pápa kegyelméből ví'lágszerte ismert
kiválósághoz - levél alakban néhány szót
intézni.

Nem azért teszem ezt, hogy Önt "di-
cséretes meghódolásá" alkalmával támad-
jam, az alkalmat a mi javunkra kiaknázzam;
hisz meg vagyok' arról győződve, hogy
nemes szivériek fájdalma amugy is nagy,
ugyis kellemetlenül érzi magát abban' a

kelepcében, amelybe Rórna kergette. Igy
személyeleg csak sajnálni tudom, de még
jobban sajnálorn azt az ügyet, amely vere-
séget szenvedett. Ezért emelem fel gyenge
szavamat, ez inditott e levél megírására.
Mert azt hiszem, Püspök' Ur, hogy Ön' nem
fog teljesen belenyugodni a dologba; re-
mélern, hogy - bár ez idő szerint alávetette
magát a római> pápa itéletének - nem
fogja abba hagyni a dolgot. Irásaiból
ugyanis azt vettem észre, hogy szereti a
Krisztust. Ahol pedig ennek a szeretetnek
szemernyí kis magva jó talajba hullott, ott
az növekedni és nem elsorvadni szokott.
Es ha ez a szerétet az Ön lelkében még
növekedn): fog, akkor szét fogja robbantani
azokat a korlátokat, amelyek megaka-
dályozzák azt, 'hogy a Krísztust szerető sziv
teljesen Krisztusé lehessen. Örült a lelkem,
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amint láttam, hogy Püspök Ur az evangéliom
kovászát igyekezett belehelyezni a római
katholikus egyház tésztájába, azt teljesen'
krisztianizálni akarta. Oe - sajnos - amint
a pápa a jezsuiták faragta pálcával 'ráűtőtt
á kezére, azt a kovásszal együtt hamarosan
elkapta és mint engedelmes fia a római egy-
háznak, alázatosan meghajolt a pápa -
vagy helyesebben a jezsuiták - akarata RS
itélete előtt.

Mint bölcs ember, ki az osszhangzatot
kereső lelkével a "kultura néma zenéjé"-t
is hallja és a ,~jövő zenéje" gyanánt a
Krisztusban való békességet és az ő igaz-
ságában való egyetértést hirdeti, magába-
merülésének titkos órájában bizonyára el-
gondolkodott és arra az eredményre jöhe-
tett, hogy kettejük közül vajamelyiknek
nincs igaza, vagy Méltóságod tévedett, vagy
a pápa. Ésha elolvassa mégegyszer a pápai
átokkal sujtott három művének azon részeit,
amelyek míatt munkái az "Index"-re kerül-
tek, akkor lelkiismerete az Ur ítélőszéke
előtt bizonyára nyugodt marad s arra az
eredményre jut, hogy arnrt a pápa az ön
műveiben átok alá vetett, az tulajdonkiépen
Krisztus evangéliomával teljes összhangzás-
ban van. Méltóságod ugyanis az evangéliom
alapjára tépett, hogy összhangzásba tudja
hozni a keresztyenséget korunk műveitségé- .
vel, a középkort elhagyta, teljesen az uj kor
embere akart lenni a Krisztusba vetett éI5
hittelés krisztusi szeretettel szivében. A
római egyházon kivül álló keresztyén egyházi
szervezetek jogosultságát is elismerteés felé-
jük is testvéri szerétettel közeledett, (Ugíy
látszik ez volt a Iő büne.) Nagy szociális
igazságokat is hirdetett s meg vagyok arról
győződve, hogy ezen eszméknek hirdetése az
Ön részéről nem akart pusztán szem fény-
veszlés lenni, hogy a veszedelmes elemeket
megtévessze és őket a róman egyház enge-
delmes szolgáivá tegye; mert az egyházi
vagyon kezdése és ezen egész kérdés meg-
oldása ügyében sem zárkózott el a közjó,
'a szociális érdekek szo'gálatától. Ugy érzem,
hogy On saját egyházát akarta a közeli vesze-
delmektől megmenteni az által, hogy benne
következetes en tiszta keresztyén életet akart
teremteni.

Oe ez Rómának nem kellett és Méltó-
ságod "lalldabiliter se subiecit" (dicséretre
méltó módcn alávetette magát), 1911. junius
24-én kelt 1218. sz. pásztorlevelében kijelen-

tette, hogy mivel legfőbb tanítótekintélynek ct
római szeritszéket vallja s igy az Index-Ken-
gregáció itéleteít és irányitásait engedelmes-
s:éggel fogadja, azért kötelességet teljesit,
mídőn a Szeritszék itéletének aláveti magát
s az igazság és tévelyek mai harcában kész-
séggel és . tisztelettel fogadva a legfőbb.
tanitó ítéletét s irányítását, "Az intellek-
tualizmus tulhajtásar" , "A rrrodern katho-
lícismus" c. műveit s a "Több békességet"
c. karácsonyi .cikkét a könyvpiacról is vissza
vonja.

.k dolog egészen vti:Jágos. Méltóságod-
nak Krisztus vagy Róma között kellett vá'asz-
tania és Ön Rómát választotta. Ebből az
eljárásából arra lehetne következtetni, hogy
az átok lesujtása előtt kifejtett munkásságát
sem annyira Krisztusért, mint inkább Ráma
érdekében teljesiltette s most amidőn a pápa
az Ön: emlitett műveinek kiátkozásával meg-
köszönte a Krísztus evangéliomával való
segítséget, Püspök Ur ebbe hajlandó bek-
nyugodni rnintha igy gondolkodnék :"Én
használni, akartam Rómának, de ha a pápa
más véleményen van és azt hiszi, hogy ártot-
tam neki, ugy mint engedelmes fia bocsá-
natot kérek tőle s megígérem, hogy többet
'nem teszek olyat, mint amit elkövettern."
(Azt ugyanis nem gondolom, hogy Méltó-
ságod pusztán a püspökség saz ezzel járó
fény és javadalmak' megtartása céljából ve-
tette volna magát alá Róma ítéletének).

Püspök Ur olyanforma helyzetbe ju-
tott, mint arnilyenben Luther Márton volt,
s [gy elhatározásának óráiban történeti jelen-
tőségü s nemzetünk - talán még a művelt
nyugat országainak - sorsára, szociális fej-
lődésére áldásos, rendkivüli fontosságu e$e-
rnények leh'etőségének .középpontjában ál-
-lott, Ezekben a percekben óhajtásern lelkern-
ben ,imádsággá vált, hogy a világot kor-
mányzó gondviselő Isten erősítse meg Krisz-
tus lelkével az Ön sok jóra, nernesre hajlandó.
szivét, avasson Önből az emberiség boldog-
ságáért küzdő igazi hőst, hogy magyar ember
legyen az, aki, az evangéliom szociális igaz-
ságainak zászlaját kezébe ragadja s azt
Krisztus igazságainak ellentálló minden ha-
talom ellen - ha kell Rórna ellen is -
diadalra juttatja. Méltóztassék elhinni, hogy
ha ezt a lépést megtudja tenni, akkor ma
már milliók állanak mögötte.

Mert a világ haladni kiván; oly vezetőt
keres, aki ki tudja mondani a jelenkornak



szabadító igat, ami után mi.l.ók vágyódnak,
de amit a milliók alakba önteni maguk nem
tudnak. Oly prófétát vár, aki lejudja rom-
bolni azokat a válaszfalakat, amelyek az
embert az embertől elválasztják s .egyuttaj
fel tudja épiteni az igazságnak és testvéri-
siégnek ama hatalmas és gyönyörűséges
épületét, amely az egyéneket a nemzetekben
és a nemzeteket is egymás között a leg-
szebb összhangban lés békességben egyesiti.

Ugy látszik, még erre .nern Jött el az
idő s nem Ön a kiválasztott, Ezért Méltó-'
ságodra követ én nem dobok, csak sajnálorn,
hogy egy ilyen jobb sorsra érdemes, nagyra-
hivatott tehetsléget Róma .ismét összezuzo.t.
Méltóságodon is beteljesedtek Haseuek, a
kiválóegyháztörténetirónak, a jénai egyetem
vlHághirü büszkeségének szavai, ki Rómát
műkincseiért ismételten felkereste, a vatikáni
könyvtárban ismételten kutatott s a kőzép-
kort a legnagyobb tárgyilagossággal ismer-
tette. Ö ugyanis a következőket mondja
Döllingerről : "Szo~oru. előjoga a római
egyháznak, hogy anagy szellemeket, akik
kebeléből támadnak s akikben igaz öröme
es gyönyörűsége telhetriék, ha szük kor.á-
taihoz alkalmazkodni nem tudnak, kiveti
magából és megőrli, összetiporjaamaz egy
Iő-ik századbeli nagynak, Luthernek kivé-
telével." .

Tudom azt, hogy MiéItóságodn,ak rend:
'kJi!vüI sok lelkiébe nevelt előitélettel kellett
volna megküzdenie; igy .mindenek fölött
azzal, hogy halálos bünt követ el, ha a
páp a helyett Krisztust választja s esetleg a
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római egyhálból kilép. Le azért az idő ke-
rekét Ieltartóztatní, vagy visszafelé forditani
nem lehet. Ha Ön most el ~S bukott, jön
majd utánna más, ki erősebb lesz. Krísztus-
nak hatalma, ereje nagyobb m.nt a pápáé.
A római egyház ugyanis két eshetőség előtt
áll: vagy lemond, a világhatalmi törekvések-
ról és teljesen, Krisztus lábaihoz ül és az
evangéliom szellemében következetesen re-
formálja önmagát és nemcsak megtűrt ma-
gában, hanem neveli az olyegyéniségeket,
mint aminő Méltóságod ; yagy pedig idővel
ott hagyják hivei es Krisztus evangélioma
kőré gyülekeznek. Igy is, ugy is Krisztus fog-
győzni a mai Rómával szemben, A társa-
dalmi kérdés hozza ma felszinre jézus evan-
géliornát s a mai' Róma sorsa ennek a
kérdésnek megérésével bg eldőlni és dia-
dalmaskodni fog Krisztus igazsága,

Megszűletik majd az a hős valamelyik
.egyháziközösségben, - hogy hol és mikor,
mi .nern tudjuk, a Gondviselő tudja, - aki
kellébe tagadja az emberiség igaz haladásá-
nak zászlaját Its a küzdelernben ismét
Krisztus fog' győzni, Klió, a történelem
Muzsája, MléItóságodról azért - ha ugyan
még Krisztus szerétetc lelkében' nem fogja 1'3-
győzni a Rórna iránti hűséget és igaz reíor-
mátorként f":! nem támad - mégis kegyelettel
fog megemlékezni, húnt a Róma iránt tanu-
sított hűség jobb sorsra érdemes áldozatáról.

Sopron, 1911. julius h'avában.

H. L.

Levél egy 'házasulandó protestáns testvérhez
a reverzális ügyében.

Irta : Szenteh Dezsöné.

Kedves Barátom!

A napokban kapott elj egyzés i kártyá-
jukból örömmel olvastuk a zalarnegyei
friss ujságot, hogy immár végre a mi
kedves Gabi barátunk is v,égleg jóutra -.'
azaz . - a házasélet nyugalmasan szép
berkeibe lép.

S bár a köztünk terpeszkedő vastag
, levegőréteg miatt elsők nem, de utolsók

sem maradhlatunk ama szivből szakadó

vággyal: hogy megosztván örömét, meg-
kétszerezzük azt. Hogy a jó Isten segitő,
őrzö kegyelmét kérjük e mindenek felett

. fontos, egiész életet jelenté nagy lépésére.
És ha e pillanatban csupán a szoká-

sos . gratuláció ad kezembe tollat, és ha
nem olyan jó barát neve áll azon az arany-
szegélyű meritett papiron : itt már szépen
zárhatnám is levelemet a társadalmi köte-
lesség teljesitésének jóleső érzésével.

'Oe megvallom őszintéri édes jó Bará-



- 63

tunk, hogy én e rövid gratuláció után nem
vagyok képes pontot tenni. Nem tudok. Es
ugy érzem: nem szabad pontot tennern.
Mert ez az odakényszerített kemény pont
ugy égetné a lelkemet mint valami rá-
fekvő nagy, sulyos köteíesség könnyelmü el-
mulasztása. Mert hevallom suttogásba süp-
pedő szóval, hogy mi itt a hir első pilla-
natától fogva szorongó félelemmel lessük
a fejleményeket, hogy valjon megint,
megint eggyel kevesebb ...

Bocsásson meg Krisztus Urunk tiszta
evangéliornában való kedves jó Testvé-
rünk, ha sértenérn e feltevéssel.

Megállapodásukról semmit nem tudunk.
Oe az odavaló szomoru tanasztalatok

után hihető immár a hihetetlen is.
Azt talán nem is tudja kedves Bará-

tom, hogy én Margitot, immár ifju, szép
menyasszonyát szeretem,

Szerétern becsüléssel, tiszta szeretettel.
Szeretem résztvevő emberi érzéssel: hiszen
az élet oly sokszor facsart könnyet ifju
szivéből, Mig a legtöbbnek élete gond-
nélküli s az óráknak csak virága nyil.k
számukra: rá már gyermekkorában rásza-
kadt az apátlanság gon dterhes fellege,
hogy később megfossza végzete az emberi
élet legbűvösebb köitészetétől, midőn örökre
elnémult az édesanyai ajak lelketadó szava.
Ugy nőtt fel mint árva liliom a kietlenben.

Oe nem csüggedt. Becsületes munkál-
kodásával, kitartással dicséretes példája lett
a dolgozó nőnek. És én hiszem: kinek lel-
két ennyi szenvedés viharozta át, bizonyára
rnegértője, gyógyitója lesz az élet szenve-
déseínek.

De Margit római katholikus leány. A
Mária-kongregációnak fanatikus híve.

Midőn e szót leirom: "katholikus",
igaz lelkemre vallhatorn, hogy tisztult hitem
a gyűlölködésnek, harciaskedásnak árnyékát
sem türí meg én bennem.

Hiszen Krisztus Urunk megmondta,
hiogy szeressuk felebarátainkat, kik testvé-
reink az Urban. S mi még hozzá egy hazá-
nak gyermekei is vagyunk.

Igya mi néha-néha fellobbanó küz-
delrnűnk nem is az ellenük való támadás,
hanern a magunk vé del m e csupán.

Hiszen mi csöndes türelmü nrotestán-
sok igy h!ázasság alkalmával soha szóvá
sem tesszük az ő vallásos meggyőződésű-
ket. Ez rnindenkinek jogos lelki birtoka.

A reverzálist soha nem erőltetjük, legfel-
jebb hla saját me,g1győződésük folytán ad.-
nak Mert ez a szellem már a vérünkben
van. Mert igy tanitja a 'Biblia és a rni
egymás iránt érzett szeretetünkből kifolyó
kiméletesség, önmegtagadás.

Ezzel szembe azonban nem a katho-
likus vallás, hlanem a katholikus egyház
részéről lépten-nyomon kiméletlen kény-
szeritest ; önmagunk és mások előtt való
megalázást, állandó lázas szervezkedést
tanasztalunk.

. A gyóntatószék elfojtott suttogásából
pedig a "tévelygők", "eretn.ekek" elleni
megszünés nélkül való szeretetlenség, gyü-
lölködés, fenyegetés és büntetés szava har-
sog ki.

Ez a hang, .ez a tanitás, ezek a szo-
kások nem a Jézus szelleméből táplálkoz-
nak, nem a mindeneket egybeforrasztó
szeretétnek, hanem az elvakult kiz á ról a-
g os s á g nak szellemet ültetik az emberi-
ségbe, Pál apostol mondta : "A kiben pedig
nincs mega jézus szelleme, az nem az
övé." "Ugyan,azon szellem legyen benne-
tek, amely a Jézus Krisztusban volt."

Persze miránk legfőbb cáfolatul azon-
nal kirnondják, hiogy. itélkezésünk fele~e-
zeti elfogultságból származik. Holott a
római katholicismus önmagát itéli el azzal,
hogy a Krisztus evangéliemát nem teszi a
keresztyén ember hitének és életének ten-
gelyévé, hanem az egyház megszabása,
tételes Iorrnuiázása szerént végzett temp-
'ornbajárás, ,~mád~ozás, böjtölés s más
külső .szertartás minden vallásos kötele-
zettség.

Mig a mi egyszerűnek [átsző s mégis
oly nehéz hitünkben a tökéletesbülés sza-
kadatlan, öntudatos, nehéz munkájában tet-
szik meg a vallásosság valódisága és
komolysága.

Az erre való állandó törekvés szerit
örökségünk,

Vallás és vallás között' tehát n,emcsak
külső . formájában, de főleg lényegében
nagyon is nagy a külörnbség,

Ezért a vegyes-házasság előre el sem
képzelhető nagy dolog. Viz és olaj együtt.
Megférnek egymás mellett, de soha egybe
nem olvadnak. A legkisebb rázkodás azon-
nal felkeveri békés nyugalmukat.

Már a legelső lépéseknél olyan áldo-
zatokat kiván, olyan visszás helyzetet te-



remt, idéz elő, mely mindjárt az első rózsás
napokat felette megkeseriti.

A szerétet jegyében meginduló mátka-
pár elé kinyul' a gyóntatószék láthatatlan
jézsuiták' által vezetett gyarló, emberi keze,
s irtózatos áldozatot kiván a szegény,
protestáns féltől.
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kudni kell e fenséges, tiszta szerelern árában.
Alkudni s eladni, ki még Istennél vagyon,
akinek lelke felelt sem előre, sem meglévő
állapotában nem rendelkezh'etünk, mert ren-
delkezésre jogunk nincs.

Rákényszeritik, hogy gyáván rnegta-
gadja az apák, nagyapák ősprotestáns h tét,

Beszél az eljövendő gyermekekről, kik-
ről ez ideális korban való nuszta szó is
lázongó pirulás. De fehérre' fakul az a
sima h'omlok, midőrr hallja e kivánság rette-
netes nagyságát, jogtalanságát. Midőn al-
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kiknek ősei a máglya tüzében is édes-bus
zsoltárjainkat énekelték. Krisztus Urunk
tiszta, boldogító evangéIíomáért életüket ál-
dozták.

Ily drága az ára annak az amugy is



Dr. Luther Márton cnnere.
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nehéz pillanatnak, hogy Isten házába be-
léphessünk s a mi jámbor lelkünknek ugyis
idegen környezetben azt a soha ki nem
mondott szót bevallhassuk.

De még ha megtennők is, ha a mi
lényeghez szokott lelkünk a szemkápráz-
tató külsőségek kőzött még ott is a mi Is-
tenünkhöz, a szerétet Istenéhez találna is,
ilyen árért, gyáva adás-vevés fejében azt
soha meg nem tehetjük.

Én tehát, mint szeretett Urunknak alá-
zatos lelkü hű szolgálója, buzgón kérem a
jóságos Mindenhatót, hogy' a sebesen kül-
dött Szeritlélek boldogító erejével ruházza
fel, töltse el Magát édes Testvérem. Magát
is s idegen környezetben felnőtt ifju rneny-
asszonyát is. Hogy hivek maradjanak, anél-
kül, hogy férfiasságát, meggyőződéset ma-
guk közé dobnak.

Hiszen a nőnek gyönges,égében van
ereje, elete, boldogsága, Ugy értette meg
rendeltetését igazán s cselekszik keresz-

\ tyéníesen, ha áldozatokra kész anélkül; hogy
áldozatokat kivánna, Igy magasztosul fel
igazán - oh: nem a világ, - hanem ennél
sokkal több: az ő férjének szemei' előtt!

És e törekvésekben ne rontsa meg az
álbarátnő. Ne tévessze meg a világ, mely
csak sebet ütni tud, de gyógyításra soha
nem gondol.

Ott a mi egyszerű, Krisztus szellemé-
vel tele templomunk. Ott nem kérdik: "Ki
vagy, hogyan gondolkodol, egyezei velem
vagy nem?" Megáldják lsten nevében, Krisz-'
tus tiszta evangélioma szerint. Egy életen
át köícsönös becsüléssei nézhetnek egymás
szemébe.

Vagy ha reverzálisadásról egyáltalán szó
van, ugy ez esetben csakis a nőről lehet

"

Naptárunk elején dr. Luther Márton
képe látható a nagy reformátor címerévei.
Ezen sokan csodálkozni fognak, mert tud-
valévő, hogy Luther nem volt' nemes
ember, hanem egy szegény munkáscsalád
gyermeke. "Paraszt fia vagyok, - mondá
később maga, - atyám, nagyatyám, őseim
rnind igazi parasztok voltak." S eR"ész éle-

szó. Hiszen a férfi míndenét nyujtja, midőn
nevét, kenyerét teszi menyasszonya elé.

Ezenkivül müvelt egyénnél meg lehet
értetni azt, hogya tiszta evangéliom alapján
álló vallásosság ép olyan haladást jelent a
római katholikus jellegü vallásossággal szem-
ben, amilyen haladást níutat az ujkor a
középkorral szemben. Továbbá, ami a val-
Iásnak igazi, tiszta, szent lényege, ami töké-
letesen isteni benne, az· teljesen feltalálható
a mi .egyszerű evangélicml vallásunkban. A
római katholikus fél tehát mindig könnyeb-·
ben beleegyezhefik abba, hogy gyermeket:
az evangéliorni vallásban neveltessenek, mint
megfordítva. Azért mi még sem erőszakosko-
dunk, csak a tiszta evangéliom! hit meg-
tagadása ellen protestálunk.

Oh, édes Testvérünk, legyen hát férfi
s méltó utóda nemes székely véreinek.

Ne tagadja meg küzdő hitsorsosait, Ne
tévessze meg az anyai nevelésre való hi-
vatkozás. Gyermek 6 éves koráig ugy sem
tanul szertartást, Később meg a kü.ső for-
mát megtanulja az iskolában. Ha leányain.
kat veszik el tőlünk, akkor nincs szó anyai
nevelésről,

Ne fájjon édes protestáns testvérünk e
keserü óra, mellyel féltve féltett hitét éb-
resztgetem.

Ott egyedül áll, elszigetelten hítsorsosai-
töl, Mindenkitől csak a reverzállsadás jogos
voltát hallja. S mert ismerjük a külső bé-
kételenségtől irtózó becsületes, jó lelkét, test-
véri' szivünk egész melegével óvjuk, ne-
hogy egy önfeledt pillanatában egész életére
szóló sötét foltot ejtsen tiszta jellernén,

Kitartó erőt, Isten áldását kérve Mind-
kettőjükre, szivből köszönti :

iga z b a rá t 11. ő j e.

tében nem is kereste a kitüntetést, mert
tudta, hogy az igazi nemesség a szív, a
lélek nemessége.

Hogyan jutott tehát mégis cirnerhez,
ami rendszeririt csak nemes emberek birtoka,
ha sem leszármazásra nem volt nemes, sem
életében nem nemesítették ? Igen egyszerüen.
Maga csinált magának cimert. Abban az

5



időben ugyanis szokás voJt, hogya nagy
tudósok olyan pecsétnyomós gyül üt viseltek,
melybe címer alakjában belevésetlék szívük,
lelkük legnemesebb érzelmét. legmélyebb
gondolatát. Ilyen gyürüt csináltatott magá-
nak dr. Luther Márton is, kinek "címere"
tehát nem egyéb mint egy pecsétgyűrüjébe
vesetett címer alaku kép, melynek jelen-
.tését maga igy magyarázta meg egy 1530.
julius 8-án Koburg várából Spengler Lázár
nürnbergi városi jegyző barátjához intézett
levelében:

"A szívbe vésett kereszttel emlékeze-
tembe hivom, hogy a Keresztrefeszítettbe
vetett hit üdvözít bennünket. fe ket e ugyan
ez a kereszt, mert fájdalmat okoz, de meg-
hagyja a szív eredeti (p ir o s) színét, rnivel-
hogy nem öl, hanem megelevenít, mert az
igaz ember hitből él, a Megfeszírettbe vetett
hitből. Ezen szív fe hér rózsa közepén
van annak feItüntetésére, hogy a hit örömöt,
vigasztalást és békét ád, szóval fehér, vidám

feremfó' !fJ$/en, Bármil!J messze menjeli,

jiöloHem fén!Jfi'1i a f~ Ii$zfa menn fed ;
p Iiszt« menn fnek /üliö'rében liéped,
!fo o'roli gűséged.

;1{ö'zeIBen s fúl a tenqereken Iúool,

p napsugárBan jóságod világoJ~'
p nég?J fájéliról zenqesi aszélneli
jJlólad beszélnek

fe adsz ennekent erő i, eqészseqe],
;1lapi dolgom Ban liifarfó gűs~qef.
Jondom elűzod, Búmat földed/ed
!fo meqédesited.
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. rózsás hangulatba. helyez. A rózsa pedig
égszinü Cké k) mezőn terül el, mi ama
lélekben és hitben való elkövetkezendő égi
örömöt jelzi, amely a remény által ugyan
felfoghatóan, de még nem nyilvánvaló ala~-
ban, már most is benne van a hitben. Es
ezen mezőt végül a ran y gy ű r ü fogja
körül, mert az ilyen mennyei boldogság
örökké tart, végtelen és becsesebb minden
örömnél és vagyonnál, miképen az arany
a legfontosabb és legértékeseb bérc."

Ime Luther címere, melybe jelképes
alakban theologiájának mély értelmét vésette
bele, de amely címer egyuttal a nagy hit-
hős egész életét, működését s küzdelmét
is megmagyarázza s követésre méltó példa-
képen elénk állítja. Véssük azért Luther
címerét rni, szellemi és lelki örökösei is
mélyen szívünkbe s keressük mi is szívünk
teljes erejével a Megfeszítettbe vetett hitben
idei és örökkévaló boldogságunkat.

S. Ö.

'mtidsEÍg.

ff)e óvod Bűnfól láBaimaf glVen,
;tfog?J lisz fa, csendes marad/on a szioem,
!fo irán?Jzod Ielkem oTo'h!iévalóra,
;1lemesre, jóra.

;ifa rám borul az ~ineh csendes árn?Ja,
!fo csilleqszemeoe! néz a~ ~qi tsjr«:
!fil! is szerelmed órliö'dih ftö'roffem,
!fo virrasz/ föIoffem.

}Érd/ah, feremfóm, mindn?Jájunhnah pf?Jja}
pili sorsunhet Bölcsen igazgafja;
pdd, gű legesseh ;tfozzád mindgalálig,
!foírom zárfál:q!

!foán/ga ;1{árol?J.

lill-Uli
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A-z evangéliom ée az élet.

Az idők jelét láthatjuk abból, hogy már
napilapban is olvashatunk olyan cikket,
melynek szerzője a következőket mondja :
"Mi magyárok igenis meg vagyunk már
keresztelve kilencszáz esztendeje, de arról,
~Iogy igazán keresztyének is volnánk, ke-
veset tudok. A mi keresztyénségünk nem
hogy hanyatlana, de még csak ezután kö-
vetkezik. Megtetszik látni! - Hogy az uj-
kori harcias szocializmus a Bibliát eldobja:
tudjuk. A történeti materializmus (anyag-
elvüség) a maga gazdasági forgokra be-
rendezett mezitlábethikájával (erkölcs-
tanával) merev ellentéte az ó szővetségnek
is, az ujnak is! - Istenem! Az emberiség
életét soha sem lehet részvénytársasági alapra
berendezni. A Biblia d ia d a l ma s k o d n i
fog, sőt magát a szocializmust is hódolatra
fogja kényszeriteni . '. El fog érkezni az
az idő, még ebben a veszekedő században,
amikor az emberiség nem birja ki a fülledt
szobalevegőt és megint az lesz a jelszó:
Több oxigént! Több Bibliát l> _. Lehet,
hogy valahol már meg is született az az
ember, aki az ablakokat föltárja és be-
ereszti a Biblia friss, éltető jevegöjét." (Az
"Ujság" 1911. ápr, 2-iki szárnában.)

A [övő zenéje ez, mely oly' egyéniség-
nek lelkében csendült meg, aki nem hivatás
szerint foglalkozik a vaIlás kérdéseivel. Ez
is csak azt mutatja,. hogy már vannak s
egyre többen lesznek, akik uj időket várnak
s meg vannak arról győződve, hogy ismét
eljő a Biblia kora s a világtörténet kereke
ismét fordulni fog egyet, hogy kiemélje a
társadalmat a Krisztus nélküli élet nyers
anyagiságából és dohos levegőjéből.

Ma még a valláskérdés :...- sajnos -
inkább válaszfalakat von ember és ember
között, sokszora gyűlölködés éstürelmetlen-
ség formájában jelenik meg. Ez az oka
annak, hogy sokan szeretnék kiküszöbölni
onnét, ahol kőzrnűvelődésről, társadalmi kér:
c\.ésekről, az emberiség haladásáról van szó.
Ez rendkivül téves és veszedelmes felfogás.
Az emberiség jóléte, boldogulása érdekében

nem a vallásnak kiküszöbölésére, hanem az
igaz vallásosságnak, az Isten- és ember-
szeretetnek valódi megnyilatkozására van
szükség, Ez az igazi vallásosság nem szét-
választani, hanern nagy nemes célokra egye-
siteni fogja az emberiséget, nem türelm et-
lenséget, gyülöletet ébreszt, hanem szere-
tettel felkarolja az embertársak ügyét. Igy
arra van hivatva, hogy a gyakorlati élettel
a legbensőbb viszonyban legyen s arra a
legáldásosabb befolyást gyakorolja.

jézus Krisztus evangéliorna az élet
vallása. Az Üdvözitő maga mondotta magá-
ról': "Én vagyok az ut, az igazság es az
élet." >A mi gyakorlati' életünket tehát Krisz-
tus tiszta evangéliomának lelkével kell át-
hatni, megnemesiteni. hogy az tökéletesebb,
igazabb élet legyen;

Vajjon a történelem nem igazolja-e,
hogy .amidőn a keresztyének közösségében
nem holt kincs, hanem élő erő volt Jézus
Krisztus evangélioma, akkor ez áldásos ha-

, tását a gyakorlati életben ezerféle módon
éreztette.' ,

Az evangéliorni keresztyénség a gyakor-
lati életben erejét, hatalmát eléggé még
nem fejtette ki. Ez lesz a XX-ik század
keresztyénségének főfeladata.' Csak nehány
kérdést ernlitek a sok közül, melyeknek
megoldása terén az evangéliorni keresztyén-
ségnek vezérlő szerepet kellene vinnie. Ilye-
nek: a világbéke, a szociális igazság és
annak gyakorlati keresztülvitele, az ember-
mentés munkájának szervezése az egész
vonalon, a rnűvészet és irodalom megne-
mesítése, a munkáskérdés, a szegényúgy ren-
dezése, az erkölcsi életet veszélyeztető körül-
rnények megszüntetése s ai ezekkel kapcso-
latban levő nagy kérdések.

Hisszük, hogy ezen a téren egyházunk-
ban bölcs tervszerűséggel megindított és
szervezett munkásság fog megindulni, hogy
a keresztyénség minálunk is ne csak üres
szó, hanem elet és valóság legyen.

H. L.
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Czék us Istvánné BauhoferVilma .
• 1

1830-1911.

Czékus Istvánné Bauhefer Vilma.

Néhai Czékuslstvánnak, a tiszai kerület
püspökének ö zv'e gye, a magas műveltségü
és fennkölt lelkű matrona, a magyar pro-
testáns papnék kiváló dísze és büszkesége,
a folyó 1911. évi 'julius hó 28-án szeret-
teinek körében Budán, ahol egykor boldog
leánykori napjait élte, csendesen az Urban
elhunyt és Rozsnyón julius 30-án az ottani
sirkertben férje mellé helyezték nyugalomra.

Egy istenfélő ároni családban Sormorján
még 1830-ban pillanta meg a napvilágot. A
tudós' és kegyes életü
Bauhofer György és neje ~
Schneider Vilma, mind
ketten soproni szárma-
zásuak voltak a szülői.
Az lsten és emberek előtt
való kedvességben növe-
kedő, külsöleg is szépen
fejlett leánygyermek sze-
mefénye volt aszülőknek
s igazi dísze és ékessége
az egyszerü, szerény pap
laknak. Mária és Márta
erényeit e~'yesiti magá-
ban. Bauhofer még 50-
morján jóleső örömmel
jegyzé fel naplójába, hogy
serdülő leánya és . neje
egy bizonyos táncviga-
lomról, . neki mint apá-
nak a viszonyok által
megokolt egyszerü kiván-
ságára, egyetlen rossz
szó és a kedvetlenség
legkisebb jele nélkül tud-
tak lemondani.

Itt a somorjai paplakban, amelynek jó
hire Pozsonyon át a budai magas vár-
palotáig is eljutott, látogatta meg. az egy-
szerü papi családot Mária D.orottya nádor·
asszony. Úgyszólván meglepte őket. . Az
apát a templomban hallgatta meg, az anyát
és a gyermekeket pedig családi körükben
kivánta megismerni. Aféle háztűznézés volt
ez. S bizony, hogyanádorasszony a budai
uj eklézsia papjául Bauholert választotta
ki, abban - amint később maga is bevallá -
a derék papnénak és a jó gyermekeknek

is része volt. Ugy megtetszettek ezek neki.
hogy távozáskor a még fiatal .anyát sennek
nagyobbik Vilma leányát meg is csókolta.

Bauhefer Vilma, a vidéki papkisasszony,
Budán előkelő művelt társaságba került.
Ott volt a régi evang. templom és paplak
fent a várban, egészen közel a királyí
palotához. Eljártak Bauhoferékhoz Székács
József, Török Pál, Láng Mihály, Ballagi
Mór és a skót misszionáriusok feleségükkel.
Sőt többször' volt ott vendég az áldott

lelkü jó nádorasszony is,
aki bizony a konyhába
is kinézett és megdicsérte
az ott forgolódó Vilma
kisasszonyt, akit igen
megszeretett. Máskor is
többféleképpen kitüntette
sértékes emléktárgyakkal
ajándékozta meg, melye-
ket a család most mint
ereklyéket őriz. Bauhofer
Viimának jutott az a szép
hazafias szerep is, hogy
a budai várpalotába meg-
hivatván ott Mária Hen-
riette és Erzsébet fő-
hercegnőket társalgás ut-
ján avatta bele jobban
a magyar nyelvbe. Ilyen
alkalmakkor néha József
nádor is jelen volt a
gyermekek közt. Mária
Henriette lett utóbb a
belga királyné s mind-
két íöhercegnö jól beszélt
magyarul.

De szomoru, nehéz napokat is éltek
_át Bauhoferék a budai paplakban, amelyek-
nek emléke mélyen bevésődött a serdülő
leány szivébe. A szabadságharc idején,
rnidön Buda vára ellenség kezébe került,
a szorult helyzetbe jutott apa Vilma leányára
bizta ennek kisebb hugát és a családnak
összecsomagolt féltettebb kincseit. A bátor
lelkü leány egy lélekvesztő ladikon menekült
át hugával a pesti oldalra. Piros kendőt
kötött magára, hogy értök aggódó szülői a
partról kisérhessék szemmel, vajjon átver-
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'gődhetnek-e a Duna hullámain. S bizony
a gyenge csónak sokszor fenyegette őket
elmerüléssel.

A viruló hajadonná fejlődött papleány-
ért korán jelentkezett természetesen a kérő
is. Czékus István, akkor még csak fiatal
váci, lelkész járogatott a házhoz. Bauhofer,
az ara, eleinte csak mint jó szónokot dicséri

. naplójában Czékust, ki az ö betegeskedése
idején többször tett néki kisegítő szolgálatot.
De a nagyra termett fiatal _pap hamar fel-
ismerte a család viruló nőtagjaban a nemes
gyöngyöt és sietett azt a maga számára
biztosltani. Osszeillő pár voltak. Maga Mária
Dorottya volt az első a
gratulálók között s feje-
delmi nagyasszony létére
a vőlegényhez is komoly
hangu levelet intézett,
hogy miként becsülje meg
a neki jutottdrága kincset.

Meg is becsülte.
Czékus István mint rozs-
nyói lelkész püspöke és
egyik legnagyobb papja
lett egyházunknak. S mel-
lelte igazi jó angyal, ak i
magas céljait jól meg-
értette, munkájában lel-
kesítette és támogatta,
homlokáról a gond redőit
elsimította, - ez a jó
angyal az ő finom, műveIt
lelkü, szerető szívü hű
élettársa. Bauhoíer Vilma
volt. Czékusnak sokféle
nagy alkotásában, párat-
lan munkakedvében nagy
része volt az ő hű segé-
dének és munkatársának, a jó feleségnek.

A Bauhoíer család mellett csakhamar
egy másik derék, népes papi család sarjadt
fel, a Czékusoké, mely szintén több fiut és
leányt, köztük derék papnékat adott egy-'
házunknak.

Nekem az a ritka szerencse jutott, hogy
a fennkölt lelkű nagyasszonynak lelki vilá-

I
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gához megtisztelő levelej révén közelebb
juthattam. Bámulnom kellett a 80-éves rnatro-
nában ismereteinek nagy bőségét, az egy-
házi és világi történelemben való nagy jár-
tasságát, az irodalom és minden közügy
iránt való nagy érdeklődését, családja iránt
való gyengéd és áldozatkész szeretetét.

Büszke vagyok reá, hogy az én ostromló
kéréséimre irta meg nagybecsü Emlékezéseit,
melyekben fontos adatok és igen kedves
dolgok vannak egyházi nagyjaink életéhez.
O őrizte atyjának értékes naplóját és Mária
Dorottyának Bauhoferhez intézett leveleit,
melyeket a boldogult még életében az egye-

temes levéltárnak enge-
dett át. Vajha sikerült
volna . néki atyjának a
Bach-kerszakról szóló fel-
jegyzéseit is a Ballagi
családtól visszaszerezni.
De ugy látszik, ezt már

-l nem érhette meg.
Nemes, nagy, szinte

férfias lelkü nö volt. Kéz-
írása 80-éves korában is
oly szép, biztos és jel-
lemző, hogy bármely
fiatal is megirígyelhetné.
Az isteni gondviselés szép
kegyelmi időt engedett
megérnie. Ezt hálával is-
merjük el. De lelki vilá-
gának gazda g tartaImát
ismerve, még szfvböl ki-
vántunk volna a szép
élethez még ujabb hosszu
esztendőket.

Kiterjedt családjának.
tagjai szer ető édes anyát,

bölcs matronát, igazi örömüket és büszke-
ségöket siratják benne. Mi is hálás ke-
gyelettel adózunk a nagy protestáns pap-
nénak, aki méltó volt arra, hogy püspöknek
legyen élet- és munkatársa. A példás, ne-
mes életpálya után nyugodjék békével. Em-
lékezete legyen áldott.

Pay r S á n dor.

Mária Dorottya nádorasszony.
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A rétyi bál.
Elbeszélés a szabadságharc idejéből.

gét. A békés faluk leány-bimbóit és asszony-
. virágait akarták nem egyszer szemérmetlen

marokkal tépni a tiszturak s a hősi erő-
vel verekedő honvédségre pedig a gyaláz-
kodás szógolyóit szórták szüntelen.

- Oroszok! - rebbent meg Sylvester
Dávidné. Mintha iszonyu erőlködés után
hófehér liliom-nyakáról fo jtogató csontos
ujjakat tépett volna le. Megkönnyebbedett.
Undoredő remegése merengő szomoruságba
hajlott át.

Megálltak az oroszok. Sokan voltak. A
falusi. házak ablakából szepegő és kiváncsi
tekintette! röpdöste körül a katonákat az
·assílonyi népség. Mert a katona katona, ha
ellenség is s az asszony megnézi, ha fél
is tőle.

A tisztek hangos szóval parancsot oszto-
gattak az utra leülő legénységnek s hama-
rosan befordultak minden házba, hogy
néhány napra fedelet kérjenek a nap és eső
ellen a kifáradt katonáknak.

Három tiszt Sylvester Dávídnéhoz
kopogtatott be. Polgári ruhába öltözött
tolmács vezette őket.

- Tessék! - zendült meg a szép
asszony ajkán az invitáló magyar szó.

- Tekintetes asszonyom, a tiszturak
néhány napra szállást akarnak kérni a ku-
riában.

- Tud az urak közül valaki németül?
- kérdezte német szóval Agnes asszony.

Mind a három tiszt meghajtotta magát
s katonás tisztelettel mondták :

- Igen, beszélünk németül.
Leginkább németül beszélő tiszteket

küldöttek Magyarországba.
A kapitánya' tolmácsot elküldte s

összeütötte kifogástalan udvariassággal bo-
káját s bemutatta magát a kuria nemes ur-
asszonyának. A két tiszt is látható örömmel
csókolt kezet Sylvester Dávidnénak.

- Kőrűlbelül itt maradunk hét-nyolc
napig. Ugy hallottuk, hogy e kuriának van-
nak vendégszobái is.

- Jól hallották az urak.

A "Luther-Naptár részére

irta OYÖKÖSSY ENDRE.

Háromszék hegyes-völgyes vidéke öleli
magához Rétyet, ezt a jómódu falucskát.
Körülbelül két ezer- tiszta protestáns magyar
lakja. Szivós, kemény székelyek, akik oda.
sujtanak mindig, ahova akarnak, akár fát
vágnak az erdőben, akár kardot forgattak
a háboruban.

A falu közepén a Sylvesterek nemesi
kuriája néz körül barátságosan a kis székely-
házikók között. A kuria ura is épen ilyen·
szeretettel hordozza szét meíeg tekintetét
Végek en dolgozó rétyi magyar atyjafiai
között.

A nagy nemesi ház öblös ebédlője sok
büszke Iendületü, tiszta tükrü rnulatozásra
gyűjtötte már össze Háromszék urait, asz-
szonyait. Hány ifju szerelem tüzhette ott
ki pici piros lobogóját egy-egy meleg tánc-
ban fiatal szivek közenébe ?

De olyan hires b·ál még se volt sos':
a rétyi kuriában, mint ezernyolcszáznegyven-
kilencben!

Sylvester Dávid volt akkor a falu ura.
A jegenye-déleeg nemes ur, Réty edzett
székelyeivel a korbácssuhogtató Bern kato-
nája lett. Gyönyörü fiatal felesége, Agnes
asszony, mint a csapzott szárnyu énekes
madár, megtépett lélekkel borongott, ha
nem látta senki. Oe ha valakivel szembe
került: nyilt szemével bátorítást szórt a le-
kókadt lelkekbe. Közben pedig a maga
sólyom-lelke honvédfőhadnagy ura tüzes
paripa-lelkét kergette valamelyik csatamezőn,
ahol Bem parancsa szerint harcolt Sylvester
Dávid a nemes vadként üldözött magyar
szabadságért. _

Katonák jönnek! - sikoltozott a
falubéli lányság.

- Oroszok-e, osztrákok-e? - tuda-
kolták az öregebbek.

- istenem, mi lesz már velünk? -
sóhajtott fel Sylvester Dávid ifju felesége.

Mert már akkor az oroszok is marsoI-
tak a diadalmas harcokban megrongyollott,
leapadt honvédek ágyúja és szuronya elé.
Már akkor ismerték a székely falukban jól
az osztrák katonai gőg fitymáló hetykesé-



- 'Azt is mondták, hogy néha itt rnulat
ft fél vármegye; igy talán husz tiszt is kap-
hat helyet Nagyságod szivességéből ; mi
huszari vagyunk! '

- Lesz rninden urnak helye.
- Köszönjük.
Satisztek vigan mentek vissza a

csapatokhoz.
Es este a nemzetes asszony vendégei
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falunkban pihennek ; de szabad-e kérdenem:
mért maradnak ilyen hosszabb időre vesz-
teg ennyi katonával?

A legöregebb tiszt kornolyan nézett a
kuria nemes asszonyára:

- Mi nem tudjuk ...
- De gondolhatják az urak, ugy-e? ..
- Épen ugy gondolhatja Nagyságod

is. Gondolja is, én bizonyosan tudom.

- Ugy-e, vége? - sápadt el Sylvester
Dávidné. -

- Igen, az közeledik! - mondta ünne-
pélyesen a tiszt és a könyező asszonyt
valamennyien mély megindulással nézték.

- Elveszett Magyarország? - kér-
dezte megdöbbenve és sirva Sylvester
Dávidné.

Névtelen hősök (Oreguss Imre festménye).
A .Kultura" c. irodalmi, művészeti, kritikai képes folyóiralból.

voltak valamennyien. Izlett nekik a magyar
vacsora minden étele és itala s végtelen
finom udvariassággal vették körül a ház
gyönyörű asszonyát.

- Ne értsenek félre az urak, szivesen
látom akármeddig házamnál mindnyá jokat;
hisz tudom, hogy addig nem lövöldözik az
én szerencsétlen népem katona fiait, mig



- Oh, nem. Csak ezt a háborut vesz-
. tették el a magyarok. De nem az osztrákok
győztek,' ezt ne felejtse el, Nagyságod.-

Igaza' van! - ragyogott fel a
gyönyörű asszony szeme.

Aztán jóéjszakát kivánt Sylvester
Dávidné -a tiszturaknak s öreg bérese át-
kisérte a tiszteletes urékhoz, Ö ott hált.

S ezt csak másnap tudták meg a tisz-
tek. Délebédnél aztán meg is kérdezték az
okát. .

A nemzetes asszony kőrülrőppentette
mély szemét az urakori s ugy mondta:

- Hisz jól tudják önök, ITogy nincs
itthon az uram.

A kemény katonákat megejthétte ez a
mélységes szerétettel kizengö mondat, mert
hiába tiltakozott Sylvester Dávidné, hogy
neki nem teher a tiszteletes urék vendég-
szerető házában való alvás: kikőltözkődtek
a kuriából ; szerte szóródtak a faluban kis
parasztházakba.

- Orosz tiszt uriasszonyt ki nem tessé-
kelhet a saját házából! - mentegetőztek.

,.. Oe ebédre és vacsorára mirid a huszari
a nagyasszony vendégei voltak ezután is.

Hire futott hamar a várrnegyébcn,
r hogy Sylvester Dávidnét milyen önfel-

áldozó udvariassággal veszik körül az orosz
tisztek Rétyen s nem mult el nap, hogy
egy-egy uti család meg ne látogatta volna
egyik-másik faluból - a kuria nemes urasz-
szonyát és orosz vendégeit. És a magyaro-
kat szornoruságukban vigasztalta, hogy az
orosz tisztek - megbecsülik és hősnek
tartják a magyart. ..

Ilyen látogatás közben határozták el a
bucsuzó orosz tisztek felkérésére, hogy' az
utolsó este hált rendeznek Rétyen, Sylvester

. Dávid kuriájában.
Röpke szárnyon repűlt szét a hir, hisz

szép lányok és kedves asszonyok csicsereg-
ték tovább egymás fülébe. Nem csuda hát,
ha ott volt a félvármegye, mikor a
sepsiszentgyörgyi banda megzenditette a
hurokat.

Kedvesen rnulatoztak az orosz tisz-
tekkel a magyar leányok és asszonyok. tA
mamák és nagymamák megelégedetten néz-
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ték, hogy a fiatalok milyen buzgósággal
tanitanak egy-egy orosz tisztet a csárdás
méltóságos és mégis játszi lépéseire, S olyan
édes me!egség futkosta körül öregedő szi-
vüket, mert a tiszturak még nagyobb buzgó-
sággal akartak tanulni .

.Már éjfél lehetett, rnikor lovak álltak
meg az ablakok alatt. Behallatszott a tánc-
teremmé alakitett nagy ebédlőbe, hogy a
lovasok leugrottak á lovakról. Egykét perc
rnulva négy osztrák tiszt lépett be a- tán-
colók közé. Mindenki elhallgatott, csak a
cigány huzta tovább is a magyar nótákat.

Az osztrák tisztek odaléptek a leg-
öregebb orosz tiszthez. Bemutatkeztak s
hangosan mondták:

- Meghallottuk, hogy itt mulattok ;mj
is szeretünk táncolni; azért jöttünk. Ugy-e
jól tettük?

Az orosz tiszt rendreutasító komoly-
sággal válaszolt:

- Itt mi vendégek vagyunk. . Ott ül
a ház asszonya!

Az osztrák tiszt ősszeszoritotta a fogát
és Sylvester Dávidnéhloz lépett:

- Pardon ! - mondta s aztán ott is
bemutatkozott.

Mindjárt táncra is kérte a nemzetes
asszonyt.

Sylvester Dávidné remegő, de határo-
zott hangon válaszolt:

- Magyar ur senkit se küld ki a házá-
ból, még a hivatlan vendéget se; de osztrák
katonával nem táncolok még a magam házá-
ban sem.

Döbbenetes csend lélegzett a teremben.
Az osztrák tisztek elsápadtak. Meghajtották
magukat az orosz tisztek felé s ellovagoltak.

A nóta pedig egyre szólt a cigány hege-
düjén s táncoltak is tovább, kivilágos-kivir- .
radtig, az orosz tisztek és a magyar asszo-
nyok a rétyi bálon.

Sylvester Dávidnénak hazáját féltő
sólyomlelke pedig a zeneszó mellett is csak
ott járt, - ott borongott, ott száguldott -
férje rnellett a csatatéren. - Hátha: az orosz
katonák rétyi mulatozása idején valami cso-
dálatos fordulat állottbe. - Hátha mégis ..
mégis. . más lesz majd a vége .
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Eltékozolt vasárnapok.

Ellérkezett a vasárnap, az Ur áldott
napja, melyet pihenésre, lelki íőlemelkedésre
adott az embernek. Városon vagyunk;
hivogatnak a liarangok az Ur házába; de
a város utcáin alig venni észre, hogy vasár-
nap van. A boltok nyitva, a piacon élén-
kebben foly az adás-vevés mint más napon.
A lárma szinte meghaladja a hétköznapi zajt.
A vasárnap délutárit a vendéglők zajáról,
az utcán és a sétahelyeken tolongók soka-
ságáról lehet megismerni.

Hát falun? Bizony ott is sokat veszi-
tett a vasárnap régi jelentőségéből, csend-
jéből, áldásos beíolyásából. Ahol közel Q

város, ott mindjárt meglátszik ennek a
nyoma. A sürgés-forgás, a városba menők
es onnan hazatérők egymást kerülg etik,
egiész délelőtt. Oe általában is elmondhat-
juk, hogy falun sem az a vasárnap ami-
nek lenni kellene. A házak eleje tisztára
van seperve, ha ugyain nem hagyják a sep-
rest is vasárnap reggelre. A harang meg-
szólal ; elhangzik az első jel, a második
is; de nem akar ünnepi szint ölteni az
utca. Tárt kapuk, az udvaron szerteszét he-
verő gazdasági szerek tárulnak a szernlélő
elé. Sok a mindennapi ruhában sürgölődő

. a házakban, sőt az utcákon is. Már be-
harangoznak. Ritka sorokban megy a nép
a templomba; többnyire a jó öregek és a
gyermekek, ha ugyan a szülők gondatlan
közönbössége ezeken is meg nem látszik s
nem választják inkább a játékot, melynek
zajára, meg-megcsóválja fejét egy-egy áhi-
tatos hivő a templomban. Otthon sok a
dolga a gazdaasszonynak ; hiszen ki kell
tenni magáért a vasárnapi ebéddel; a
világért sem érne rá templomba menni. A
férfinép unalmas lassusággal végre délfelé
elkészül únneni öltözködésévei és a teri-
tett- asztalhoz ·ü!.

Az unalmas, tartalmatlan vasárnap dél-
előttöt annál vigabb délután váltja fel. A
korcsrnáros alig birta megvárni az isten-
tisztelet végét, h'ogy megszólaltathassa a
mára megrendelt bandát, amelynek játéka,
.alig hogya kanalat' letették, a korcsma
szinjébe csalja a fiatalokat. De nemsokára

\ ott van a meglettebb nemzedék is; a
gyereksereg pedig dehogy maradna' ott-
hon. Ott ácsorog egész délután felügyelet

nélkül Ott nézi a dőzsölést, ott hallgatja
a sok meggondolatlan, borgőztől zavaros,
sokszor trágár beszédet, Sőt az egyiknek-
másiknak .bátyja vagy atyja szinte virtus-
nak véli, ha az alig felcseperedett gyerek
is kihajt ja a neki nyujtott poharat és a fel-
nőttek példáját követve szintén elkezd kur-
jogatui és handabandázni.

A bor hat. Az indulatok felébrednek.
Megkezdődik az emberszólás. Az értelem ki-
ejti kezéből a korrnányt, Az ember sárba
tiporja emberi méltóságát ; a szülő nevet-
ség és megvetés tárgyává lesz gyermeke
előtt, A fékevesztett indulat tettlegességgé
fajul. A szót a bot, a kés váltja fel. Jön
a zsandár. Keservesen sir sok édesanya.
A munkás kéz a börtönben rabláncot csör-
get; a föld Iélbe-szerbe marad, pusztul a
gazdaság.

Hogy aztán ilyen vasárnap után milyen
kedvvel, milyen testi-lelki erővel megy a
nép munkára, az elgondolható. Hogy az
ilyen munkában alig lesz köszönet, azt is
kiki tudja.

Szornoru tapasztalatok ezekés azt iga-
zolják, hogy a vasárnapot nem tudjuk meg-
becsülni. Bebizonyították, hogy vasárnap
vagy vasárnapra következő éjjel. történik a
legtöbb kihágás, vétség és bűntény. Sőt
azt is mondják, hogy hétfőrt virradóra esik
a legtöbb öngyilkosság, amit a dőzsölés
után következő sivár, vigasztalan lelki álla-
potból kön:nyü megmagyarázni. Olvastam
azt is, hegy gyárakban hétfőn leggyakoriab-
bak a balesetek, ami abból magyarázható,
hogya vasárnap testileg-lelkileg kifáradt,
elkedvetlenedett munkás nem tud eléggé
vigyázni sem magára sem másra. Csak im-
mel-ámmal teljesiti kötelesség ét.

Szinte attól tartok, hlogy azt találja
valaki mcndani : "Hiszen ilyenformán jobb
volna, ha vasárnap nem is volna." D·~erre
azt mondorn : Nem a vasárnapban van a
hiba, hanem az emberekben. A vasárnapot
a jó Isten áldásul adta az embereknek; de
rni az áldást sokszor átokká változtat juk ;
vasárnapjainkat eltékozoljuk - ez a baj.

Az elt ékozolt vasárnapok vádlólag eme-
lik fel szavukat ellenünk és én azt hiszem,
megmérhetetlen az a felelősség, amelyet



Kecskemét veszedelme.
Bedőlt ház a kisbudai utcában.
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lelkészek, tanítók, szülők s a felsőség
egyenként és együttvéve magukra vesznek,
midőn nem tesznek meg mindent, hogy
népünk ismét meg tudja becsülni a vasár-
napot.

A vasárnap a nyugalom napja. Erre
rendelte az Ur. Igy tanultuk mindnyájan.
S aki a Teremtőnél okosabb nem akar
lenni, az tudja, .hogy a nyugalomra test-
nek-léleknek egyaránt szüksége van. Köte-
lesség a munka, azért tartsa meg miridenki,
amit az Ur mond : "Hat napon át munkál-
kodjál és végezd el minden dolgodat"; de
ez aztán legyen igazi, lelkiismeretes munka;

akkor aztán megérdemled a pihenést. Es
a pihenés is köteíesség, hogy ujra dolgoz-
hass és fel ne ernészd magad. A vasárnapi
munka nem tesz gazdagabba. A leggazda-
gabb . nép az angol, és ez a nép a leg-
szigorubb nyugalommal üli meg a vasár-
napot. Még a vendéglők is zárva vannak
ott. A vasárnapi munkaszünet követelése
tehát jogosult 'és a józan:ul gondolkodók.
támogatják is mindenkor.

Oe a pihenés még nem minden. A
hétköznapi munka szüneteíése csak alkalom

arra, hogy lelkünk javáról gondoskodjunk.
A mindennapi munka és gond elvon ön-
magadtól. Nem érsz rá gondolkodni aZOrL:
honnan P, hová?, mi is a rendeltetésed a
földön? Aki mindezekkel a kérdésekkel
nem foglalkozik, az lassanként egészen el-
tompul a lelki kérdések iránt. Minden bol-
dogságát, élete célját csak a mulandókban
és a látható dolgokban keresi. Szive kemény
lesz, mint az a rög, amelyet verejtékes mun-
kával tördel. Lelke hideg lesz, rnint az a
csengő érc, amelyet összekuporgat. Mert
igaz amit az Ur mond: "A hol vagyon a ti
kincsetek, ott lesz a ti szívetek is." Es ezt

a szót ki szabad egészíteni evvel: "Amilyen
a kincsetek, olyan a ti szivetek is." Vasárnap
a jó Isten akar köszönteni, akiről oly
könnyen rnegfeledkezel ; arra figyelmeztet:
Isten képére vagy teremtve, nem szabad
a földiek rabjáva lenned; nem csak kenyér-
rel el az ember, hanem az Istennek rninden
beszédével, amely az ő szájából származik.
Káténk egyszerü de gyönyörű szavakkal
mondja meg, hogyan kell megszentelni az
Ur napját és a ki ezeket a szavakat követi,
az önmagán tapasztalja a vasárnap áldását.



tartsuk szentnek Isten igéjét, hallgassuk és
tanuljuk örömest!

Valaki egy sóbányában járva, látta,
.hogy az ott lenn dolgozó lovakat felvon-
tatják és másokat szállitanak Ie helyettük.
.Mikor ennek az okát kérdezte, meg-
magyarázták neki, hogy ha azok a lovak
állandóan a föld alatt maradnának, meg-

vakulriának és hasznavehetetlenekké válná-
nak. - Igy az az ember, aki mindig csak il

földiekkel foglalkozik, szintén elveszti látá-
sát a mennyeiekkel szemben s haszna-
vehetetlenné válik Isten országa számára.

Jól tudták ezt a mi apáink, akik szent
örömmel énekelték:

Őrül mi szivünk, mikor ezt mondják:
A templomba rriegyünk, . '
Hol Ur Isten szent igéjét halljuk.
Megállván vigan szent templomodban,
Téged, óh, Ur Isten,
Mi igazságban imádunk s lélekben!

Azért nemcsak maguk m entek az Ur
n!ázába,. hanem házuk népét is élvezették.
Nem is volt akkor a vasárnap délelőtt oly
unalmas rnint mcst ; a vasárnapi ebéd is
elkészült és jól izlett.

Ma azt hiszik az emberek, hogy nagyon
bölcsek; pedig sokat tanulhatnának arégiektől,
na nem dicsérünk is mindent, ami régen volt.

. A vasárnap-legyen mindenekelőtt Istené
es a lelkedé; a délután pedig családodé. A
hétköznapi rnurrka szétszórja a család tagjait.
Az egyik itt foglalkozik, a másik ott es ha
egymás rnellett dolgoznak is, lelküket a
rnunka foglalja el, egymás lelkébe nem igen
tekinthetnek. A kisebb gyermekeket meg
éppen alig látja a szűlő egész héten M,
különösen az atya. Ha reggel a munkára
megy, még alusznak; ha este hazatér, mire
minden dolgát elvégzi, a kicsinyek is-
mét szendereg:nek; de meg maga is oly
fáradt, hogy teste a nyugalom után eped.
Gyermekeivel ismét nem foglalkozik. Mikor
ismerje tehát meg gyermekét? Mikor tekint-
sen rnélyebben lelkébe? A szegény édes-
anya sokszor oly nehézerr boldogul kü-
Iönösen a fiuk kal OÉS panaszára a munkában
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kifáradt atya vagy ném hallgat, vagy hely.
telen büntetésre' ragadtatja el' magát, s a
gyermek maga is sokszor egészen megzava-
rodik a helytelen bánásmód miatt. Mikor
vérhet a gyermek közeí atyja szivéhez ? Mikor
van alkalma tapasztalni, hogy édesatyja ért
az ő nyelvéri és vele együtt tud .örülni és
bánkódni? Alig van erre alkalmasabb idő.
mint a vasárnap délután. Oh ne rabol juk el
ezt családunktól ! A családfő valóságos bűnt
követ el családjával szemben, ha elmulasztja
ezt a jó alkalmat, mikor a család együtt
lehet, egynek érezheti magát. Legyen ilyen-
kor jóbarátja, tanitója,' papja a háznak. Az
Isten igéje, amelyet a templomban hallottak,
az a sok szép és tanulságos dolog; amit
a' gyermekek az iskolában tánultak, az a
sokféle kérdés, ami ta' hitvestárs és a gyer,

'mek szivében egész héten át felgyülemlett}
mindmegannyí hasznos és szép tárgyai le-
hetnek a családi' beszélgetésnek. Az öröm,
a bánat, a munka és a tervezgetés rnind
mind szóba kerül ilyenkor és milyen jó az,
ha mindezt békességben beszélhetik meg.
Oe ne restelje az az édes atya azt se, ha a
gyermekekkel ismét gyermek lesz. Az az
atya, aki ilyenker előszedi régi szép rneséit,
amelyekhez talán ujakat is tud toldani, ha
együtt játszik akár a legkisebbel is: édeni
boldogságot teremt, és maga is kimond-
hátatlan boldogságnak lesz részesévé: egy-
uttal szerény körében Isten országát szol- _
gálja ,és az emberiség javát munkálja.

Próbáld meg: becsüld meg a vasár-
napot; legyen az a nyugalom napja és szen-
teld Istenednek, családodnak ; magad fogod
tapasztalni áldását és áldani fognak érte,
akiket boldogítottál. A vagyori az egyik
ember kellében áldás, a másikéban átok.
Vagyon, drága kincs a vasárnap; de bánni
kell vele: áldás az egyesre, a családra, a
népre ott, ahol megbecsülik; értékét veszti,
sőt .átokká válik ott, ahol eltékozolják, a
hol visszaélnek vele.

Szornoru dolog, de való, hogy az em-
ber még a legnagyobb áldást is átokká
tudja változtatni l

Pröhle Henrik.
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Szóf ~ajforné: mehem épp ig!J irja áng!J0m:
~er hj', fia aharod, fiog!J ~sfen megáfdjon ..
Jc3izon~, ssóf Jc3afázsné, az fefief az orszog r
®ff a pénzt, a hincset. minl a pef!Jváf oszfjáh.
&;ffiaffgafnah. ~efhüh efhafandoz messze,
<9tz ujvifág csdbos szineilic veszve . . .
élz ajfó závárjáf uafahi megn!J0mja,
Jc3ecsoszog eg!J férfi t1teggörn~edve, rong!J ga'.
<ffirusfFáfgafjáh szánva gémgeFedeff festét,;
@JfanSján ismcrih fe f, fiog!J höszönf jó esfét.
~fisz ez Südi gácsi, rémüfdözneh sorga.
~f!Jen mosfolidro fiof fOlduft a sorsa?
<9tz öreget eg!Jre fassafjáh, fiiága,
"'lJésre ann!Jif dörmög: ~fof? élmerihága' ..
<9t fonógan csönd fesz. ®e genne ozófo
~jra . cseh vig daf ssóf s szerefmeíes nótc,

@( fonó8an.
<9t fonógan nem a "regl módi" jáFja,
®Uescsapfa a sondnah szürhe, fiüvös szárn!Ja.
~ifien már a jóhedv ófmosan vas~ ltarva,
~achiás men!Jecshéh nem S!Jujfanah dafra.
~ánlloh .ajcÍháróf nófázás nem csendü]

Szioef, fefhef g~öfrő csaffa szeFefemrüf.
:9ündéFvár meséi 'vajjon fiova fetteh?
~ovag, várhisasszon~, gizon!J effefedfeh!
~edveffen ge::,zédüh s eg~ sófiaj a vége,
<ffiril1ffia az csszonunép . cseh eg~ vág~fóf égne,
~süsgedf remén1Jségüh e sófiajFa éfed:
~ej <9tmerihágan más nclnc az éfet!
~sah az uj vifágróf fof1Jih a geszéd íff,
~íre, csdbífdsc cscloqcfoc szédít.
<ffiregszófaf ~ffi ~fári: ®rew!J0rh városáguf
~üfdöff irást néném: @}tej fejem is hábuf!
®trenn1Ji hincs van oftan L S hi nem fun1Ja, dőre,
Szép vaS!J0nf szerezfief eg1J-hét essfendőre. . ~efehi Sándor.

is megemlékezzünk a mi szórványban él();
evangélikus testvéreinkról s e Naptárunk
utján is igyekezzünk az evangéliomi keresz-
tyénségben őket erősíteni, felvilágosítani és.
a kisértések között támogatui.

Kedves testvérek! Ez alkalommal csak
azt kiván juk megemliteni előttetek, hrogy
nagy . küldetéstek van abban a lelketekre
nézve idegen világban. Nem az, . hogy
vitatkozzatok, hanem hogyéletetekkel bizo-
nyitsatok be az evangéliom; keresztyénség
igazságát s igy betöltsétek Krisztus intését:
"Ugy f.ényljék a ti világosságtok az emberek
előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket
es dicsőitsék a ti mennyei Atyátokat." ,

Az egyes részletkérdések kőzül ez alka-
lommal leülönösen azt emeljük ki, hogy'
vegyes-házasságok esetéri óvakodjatok a,
reverzális adástol. Sokan megbánták már ezt
a hittagadásukat. felhivjuk külőnben figyel,.
mcteket a "Levél egy protestáns testvérhez
a reverzálls ügyében" cimü cikkre.

Néhány szó a szórványban élő evang. tes tvéreinkhez.
Kedves testvéreink! Mcssze estetek az

evangélikusok egyházi közösségétöl, de az
egyház nem feledkezhetik meg rólatok;
pásztori szavának el kell hallatszani egészen
hozzátok: Apáitok hitének lángja szivetek-
ben le ne lohadjon s a kisértések között
meg ne rendüljetek. .

Tagadhatatlanul nehéz a helyzet, amely-
ben éltek. Lelki tekintetben idegen világ vesz
körül titeket, mely két veszedelmet rejt ma-
gában. A.z egyik az, Mgy meghóditson, a
másik pedig, hogy saját hitetekkel szemben
közönyössé tegyen. _

E Naptár szerkesztése közben jutott
eszembe az a történet, amit egy evangélikus
lelkinásztor beszélt el' nekem. T. i. évekkel
ezelőtt beállitott hozzá két tanuval egy a
távoli szórvá:nyban . lakó, törvény szerint
evangélikus testvérünk' és a róm. kath. val-
lásra térésének szándékát igy jelentette be:
"Tisztelendő Ur, keresztény akarok lenni."

Ehhez nem kell sok magyarázat. Ez az
egy eset is rnutatja a veszély nagyságát.
Ez inditott arra, h:ogy egy pár sorban külön H. L..
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Beszélget és Magyarországról.

Wartburg vára mellett hosszu, sziklás
völgy nyulik bele a türingiai erdőbe. Anna-
völgynek hívják és innen látni legszebben
az ősi várat egiész fenségében. Bent a vár-
ban, ha együtt tolong az ember a sok ki-
váncsi nézővel. a törneg zavarja azt a
multba vágyó hangulatot, amit az emlékek
keltenek, de itt a völgy csendjében e'gon-
doljuk azt az időt, amikor a hegy mere-
dekjén lovasok hozták ide Luthert és oda-
fönt magános szobájában elmerült a biblia
fordításába. Szebájának az ablaka ide-
látszik.

Fiatal nérnet tanárral kerültem össze az
uton és most itt ültünk együtt a völgyben,
néztük a várat. Arról volt szó, h!ogy amikor
Luther itt fönf dolgozott, akkor már Magyar-
országon ismerték a reíorrnációt.

- Nagyon szeretern Magyarországot,
- folytatta utitársam, - sokat olvastam
felőle, de még arra illem értem rá, hogy
magyarul tanuljak. Azt hallottam, hogy
nagyon nehéz a kiejtésük,

- Németnek nehéz, mert a magyar
nagyon határozottan ejti ki a hangokat és
a magánhangzóknak erős mellékárnyalata
van, ezt nehezen tanulja meg az idegen.
De hát mondja meg, mért szeréti Magyar-
országot?

- Először azért, mert rninden okos
nérriet embernek szeretnie kell. A nérnet-
ségnek legnagyobb ellensége nem a francia,

. mert ez nem tudja terjeszteni a fajtáját. Az
angol sem, mert vizen járó nép, mi p'2dig
nagy darab szárazföldi ország vagyunk. A
szlávság a Ici legnagyobb ellenségünk, mert
ha a déli es északi szlávok valaha egyesül-
nének, akkor elvesztenénk Európában vezető
szerepünket, Ennek az egyesülésnek egyet-
len bástyája van lés ez: a magyar nemzet.
Amióta mostani hazájába költözött, ezt. a
szerepet tölti be az egiész földrész javára.

- Azután?
-- Azt is megmondom. Igen fejlett

agyveleju népnek ismerem. Er.elem dolgában
szinte nincs különbség a paraszt és a főur
között. Igen érdekes eseteket hallottam, hogy
.az alföldi gyümölcstermelő gazdák hogyan
tanultak bek szinte tegnapról mára a világ-
kereskedelembe. Az is bámulatos, mennyire

magához tudja kötni a magyar föld az ott-
lakó elfogulatlan idegent.

- Olvasta jókai regényét az uj földcs
urról?

- Nem regényekról beszélek, hanern
tényekről. Stut.gartban jártak pozsonyi ~IŐ:Ő-
mivesek, Persze hogy németül beszéltek. A
vezetők között akadt valami lelkes soviniszta
honfitársam, aki egyszerre csak üdvözölni
kezdj, őket, mint anémet nemzetnek magyar
földön élő tagjait. Erre az egyik pozsonyi
szőlőrnives odakanyarít egy magyar beszé-
det, amelyben kijelenti, h:ogy ők bizony
magyarok.

- Az igaz, hogy van nálunk sok min-
denféle szép is, jó is. Jól esik idegen szájá-
ból hallani a dicséretet, Ez azonban nem
elég. Ha figyelemmel kiséri Magyarországot,
akkor b.zonyosan nem csak dicsé.etre méltó
dolgokat lát ott és erről .is jó tudni.

- Nos hát. ha meg aern haragszik,
erről is. beszélhetünk. Ugy látom, hogy
-nincsen ott igazi fejlődés, igazi haladás,
Ami 'haladásnak [átszik, az mind mesterségcs

. csinálmány, Az iparnak még mindig egész-
ségtelenül sok .állami támogatás ra van szük-
sége, Borzasztó dolgokat beszélnek a v.déki
városok kulturálatlanságáról. Az emberek
nem olvasnak könyveket, az uri ernberek is
csak kártyáznak és isznak. Egész szellemi
életük a politizálásban és ujság'olvas isban

. merül ki.
- Sok a1::ban a túlzás.
- Oe bocsánatot kérek, 'ez 19y van.

Hozzájárul még ehhez az oktalan pazarlás.
Pénzembertől hallottam, hogy sehol sincs
a középosztály o lyan zavaros anyagi viszo-
nyok között, rnint tMagyarországon, '

- Mit gondol, mi lehet ennek az oka?
- Ismétlem a kultura hiánya. Igazán

rnűvelt országban az ilyesmi nem lehetséges.
Ott az emberek megokosodnak annyira,
hogy tudnak szerényen élni" takarékoskodni.
Magyarország még nem jutott ennyire,
Nem látja be, hogy hiába lelkesedik any-
nyira szabadságáért, idegen népek adják a
pénzt az ő pazarlásahoz és a kamatért meg
kell dolgozni. Egiész munkaerejét ezzel
idegen népnek adta el. Ez csak szomoru!

Nincs ebből kibontakozás?
- Nézetern szerint az elején kell kez-



deni, Magyarország minden baja abbó! fakad,
. hlogy nagyon kevésre becsülik a 'tanitót s ma-
gát az iskolát. Ha valaki házat akarépiteni, a
fundamentum on kell kezdeni. Ha egy nép-
től azt kivánjuk, hogy a kulturnernzetekkel
együtthaladjon. akkor tanítani, nevelni kell.
Jól tanítani, jól nevelni, jó iskolákban, jól
fizetett tanitókkal, a társadalomban meg-
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becsült tanítókkal. Ez minden haladás ki-
·.indu!ó pontja. Amig önöknél a tanítók
nyomorogni fognak, addig nem mehetnek
előre, .addíg kul.urájuk csak külső máz lesz,
fejlődésük mesterkélt csn:ílmány.

Hallgattam a nérnet ember beszédét és
gondolkoztam fölötte.

Kecskemét veszedelme.
Cine.eus.

Az elmult esztendőben 1911. julius
hó 8-án" a veszedelmek legfélelmesebb alakja:
a földrengés látogatta meg a magyar földet
s századokra szomoruan emlékezetes csapást
mért Kecskemétre, arra a városra, melynek
lakossága felismerte a munka áldásthozó
hatalmát és szorgalrnával,
életrevalóságával már esz-
tendők óta példát rnutatott
arra, hogy a panaszkodás
helyett miképen lehet ma-
gunkon segíteni s miképen
kell az uj Magyarországot,
az uraskodás országa helyett
itt a munka országát fel-
építeni. Mert Kecskemét
azzal, hogy rövid idő alatt
világpiacot tudott teremteni
a magyar gyümölcsnek. ki-
.jelölte utját annak, hogy
mi módon lehet egyéb .-
ugy anyagi mint szellemi --
téren a külíöldön ismertté
és becsültté tenni a magyar
nevet.

A hivatalos kárbecslés
szerint a bizottság 3933 lak-
hatatlan és sulyosan sérült
házat talált, a külterületen
pedig I 500-at. Sértetlen házat
a 11000 ház között egyet sem
találtak. E szerint a város-
nak mint testületnek közös
ingatlanaiban a kár 1,753.357 korona, állami,
egyházi és középületben ·1,730.994 korona, .
a magánosok házaiban pedig 5,478.775 ko-
rona; az összes kár tehát a kevésbbé sérült
házakon kivül 8,963.126 korona. Ezek a
számok még jóval emelkedni fognak, mert
11000 épületben pár hét alatt a kárt hűen
megállapítani képtelenség. Az ingóság ban
esett kárt, mely szinte tetemes, nem vették föl.

Abban a rettenetes veszedelemben azon-

ban, mely Kecskemétet érte, van valami
csudálatosan megható és van valami neme-
sítően tanulságos dolog is.

Haragosan megrendült a föld és falak
megrepedtek, tűzfalak bedöltek, házak be-
omlottak, tornyok eiferdültek, a kőzápor

Kecskemét veszedelme.
Az evang. egyház uj .bérpalotájának beomlott tűzfala.

éjnek idején kikergette a házakból az
embereket, egy két perc alatt hajléktalanná
lett egy nagy város s több milliónyi kár
esett annak törekvő lakosságán, - - -
de a hatvanötezer ember közül egyetlen egy
sem pusztult el. felemelő és kiengesztelő
dolog ez a megrenditő veszedelem között;
a pótolható mellett a pótolhatatlan, az anyagi
kár mellett a legértékesebb kincs: az ember-
élet megmaradt. Ezért hálát adunk mi, kik



a, veszedelerntől :távol voltunk, hogya mi
deré k kecskeméti testvéreink közül senki
sem lett ct katasztrófa áldozatává, de hálát
adnak bizonyára maguk' a kecskemétiek is;
mert sem gyerrr\eknek szülőjét, sem szülönek
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elénk táró felsőbb hataiom szólalt meg ott
Kecskeméten és azt rnondotta : ,,'Ember,
sikereid között el ne bizakodjál, élj bölcsen
s légy készen mindig a végső órára."
Egyuttal -rnint kegyelem is hallatta szavát

és szeliden biz-
tatott: "Ember, ne
csüggedj, nemes hi-
vatásod utján nagy
küzdelmek között is
erős akarattal törj
előre!"

A másik tanul-
ságos dolgot pedig
az emberek maga-
tartása tárja elénk
a veszedelem ide-
jén. Megirták a la-
pok, hogy amidőn
a földrengés idején
az emberek házaik-
ból kimenekültek,
ott a biztonságban,
lstennek szabad ege
alatt teljesen ide- •
genek ismerősök-
ként szóltak egy-
máshoz s vteljesen
ismeretlenek testvé-
rek gyanánt öleIték
át egymást

Nem lehetne-e
ez nemcsak a vesze-
delem idején, de
mindig igy? Nem
lehetnénk - e egy-
másnak igaz fele-

a békességnek és jólétnek
{

Kecskemét veszedelme.
Az államí gyermekmenhely kilakoltatott háznépe,

gyermekét nem kellett keresnie a romok
között.

Egy az emberi gyengeséget, kerlátolt-
ságot, a földi mulandóságot megrendítően

barátai, testvérei
napjaiban is?

Gondolkozzunk rajta.

A hazaezeretet és a megélhetés.
A kiváridorlás kérdéséhez.

É~es vereirn, kik azon gondolkodtok,
hogy édes magyar hazánkat elhagyjátok s
idegen földön kivánjátok boldogságtokat
munkálni, a mindennapi kenyeret meg-
szerezni, honfi ui aggodalommal hozzátok
szólok, Álljatok meg egy szóra, beszél-
gessünk.

Hallom panasztokat :
- Rabszolga sorsa van ebben az ország-

ban a szegény embernek, mi dolgozunk,
mások uraskodnak, betevő falatunk pedig
alig akad. Amerikába kivándorolt testvéreink
azonban boldogulnak, küldik haza a pénzt,
odakünn is jó soruk van. Megyünk tehát



utánnuk. Ott lesz a hazánk, ahol kenyeret
kapunk.

- J:des véreirn, meghallgattalak nyu-
godtan titeket, .halígassatok meg ti is engem.
Nem egészen igy van a dorog. Először
Amerika sem az az Eldorádó, aminek kép-
zelitek, Ott sincs rózsa tövis nélkül, ha
egyik másik többet is keres, azt igen sok
esetben az egészség korai pusztulásával, vagy
életükkel kell az illetőknek rnegfizetníök.
Már jöttek levelek Amerikába kivándorolt
testvéreinktől, melyekben a nyomoruságokra
utalva óvják honfitársaikat a meggondolat-
lan kivándorlástól,

Ami távol van az embertől, azt a rnesz-
szcségen át rendesen szebbnek, jobbnak,
ragyogóbbnak látja s ha odakerült, akkor
veszi észre, hogy ott is van por és sár, ott
is van nyomorúság es elégedetlenség.

Egészen az sem áll, hogy a munkás
ember Magyarországon nem tudna meg-
élni, Nem 'tagadom, sok helyütt nehezek a
viszonyok, haladni is kellene, :- amire majd
még rátérünk, - de hogy annak, aki dol-
gozik, teljesen nyomor lenne az osztály-
része, ez mindenesetre nagy tulzás. Miből
telnék akkor arra. a fényüzésre és korcs-
mázásra, amivel sokszor a panaszkodók kö-
nében találkozunk? A kivándorlottak között
nagy számmal vannak olyanok, akik itthon
munkakerűlők voltak s a kalandvágy haj-
totta őket a tengeren tulra, Ott azután a
rnunka lázában belesodródtak ők is a mun-
káséletbe, ami az illetőknek nevelő iskolá-
jukká lett ugyan, de soknak drága tandijat
kellett már ezért fizetni. Azokról pedig,
akik odakünn züllöttek el, nem szól a krónika.
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Nem mondom, hogy hazánkban tel-
jesell olyanok már az állapotok, amilyenek .•
nek lenniök kellene. Ebből azonban nem
az következík, hogy megfutamodjunk a
nehéz viszonyok elől, hanem megküzdjunk
velük és jobb állapotokat teremtsünk, .Is-
merítek koszorus köítőnknek Arany János-
nak szavait: "Tudod az erő micsoda? .•

<Akarat, mely előbb vagy utóbb, de boros-
tyánt arat."

Legyetek azért még egy kissé türelem-
mel. Várjatok. M4r nálunk is közeledik a
munka korszaka, amelyben csak az boldo-
gulhat majd, aki dolgozik s rninden rnun-
kásernber biztosithatja majd családjának s
magának a tisztességes megélhetést. De
ezen az alapon a boldogulásnak egy má-
sik feltétele is lesz: t. i. a józanság, mér-
tékletesség, takarékosság, az egyszerűség;
a fényűzésnek, nagyzásnak kerülése.

Bizzatok csüggeteg szivüek, már van
több szive hazában, mely a nép jólété-
ért dobog. Magunk' is akarunk küzdeni e
"N a p t á r" utján is ezért. Szerétnők azért
teljesen tudni, hogy azoknak, kik e hazát
elhagyni akarják, hol fáj, mi fáj? Fordul-
janak tehát a szerkesztőségh'ez bizalom-
mal; amiben tévednek, nyilt őszinteséggel
megmondjuk nekik; amiben igazuk van"
küzdeni fogunk igazaikért, hogy végre a
magyar boldog lehessen saját hazájában
és egyes ünnepi alkalmakkor ne csak szóval
zengje, hanem munkájával, egész életével
betöltse a "Szózat" költőjének intését: "Ha-
zádnak rendületlenül légy hive óh magyar!"

H. L.

Anekdóták az eklézsia mul tjából.
1. Aki v ánc s iap á c á k.

A tréfát és vidámságot, az emberi lé-
leknek ezt a természetes megnyilatkozását,
még abban az igen szeritnek hiresztelt kö-
zépkorban sem tudták száműzni az em-
berek köréből, sőt még a zárdák kornor
falai közül sem.

Történtek ott bizony csunya tréfák is,
de én itt csak egy-két ártatlan dolgot akarok
elmondani, amilyeneket komoly szerzete-
sek magok jegyeztek fel a krónikáikba,

Valamelyik klastromban az apácák egy-
szer elvégezték, húgy két követet küldenek

maguk közül Rómába a pápához és meg-
kérik: engedje meg nekik, hogy az apácák
csak maguk között, egymásnak gyónhassák
meg a bűneiket. Méltatlan dolognak tar-
tották ugyanis, hogy ők, mint asszonyok;
férfiunak rnondják fülébe a titkai kat és pe-
dig gyarlóságuk titkait.

Gergely pápát, mikor az apáca követek
megjelentek előtte, meglepte a kérés, de
mint okos ember, nem jött zavarba. Szi-
ves~n fogadta a húgait, . jégleges választ nem
adott azonnal, hanem tá vozáskor egy csukott
szelenoét nyomott kezükbe, ezt mondván:
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M-enjetek a szállástokra, .vigyétek magatok-
kal -ezt a szelencét, fel ne nyissátok, hanem
holnap, .ilyen módon becsukva, hozzátok
vissza es amit kértek, megnyeritek.

Szállásukra visszatérvén az apácák, né-
zegetik, forgatják a szelencét. Vajjon mi
lehet benne? Bántotta őket a kiváncsiság
igen nagyon. Végre is mondja az egyik:
Nyissuk meg, h'add lássuk, mi van benne?
A másik feleli: Nem szabad, a pápa meg-
tiltotta. De hát tanakodtak, alkudoztak s
végre csak még sem tudtak ellenállni a ki-
sértésnek, megnyitották a szelencét. Abban
a reményben tették ezt, hogy majd becsuk-
ják és nem tudja meg apápa. Öszentsége
ugyanis akkor még nem volt csalhatatlan.

Oe mi történik? Alig nyilt meg a sze-
lence, egy élő madár repült ki abból, melyet
a pápa rekesztett bele. Másnap azután szé-
gyenszemmel jelentek meg az audi encián.
A pápát, ismervén az asszonyi természetet,
nem is lepte meg, hogy kedves hugai el-
szalasztottálc a madarat.

No lássátok, ilyenek vagytok ti
mondá apápa. - Ha egy madarat sem
tudtatok megőrizni a skatulyában, hogyan
őriznétek hát meg a gyónás titkát. Ebben

I ismertetik meg a ti állhatatlanságtok és
gyarlóságtok. Igy tenniétek ti akkor is, ha
egymásnak gyónását meghallgatnátok. Nem
tudtok ti titkot tartani, kibeszélnetek tár-
satok bünét, mihelyt csak legkisebb okért
is megharagusztok reá.

Az apácák tehát hiábari jártak Rómá-
ban. A paterokat továbbra is be kell bo-
csátaniok a zárdába. Azóta már meg! is
nyugodtak rajta.

2. A t ü z e s be s zé d ü ko l d ul ó bar á t.
Temesvári Pelbárt, a hirneves magyar

szónok és szerzetes beszéli el egyik pré-
dékációjában ezt a történetkét. amelynek
szinhelye a tolnamegyel Báta, a hires bucsu-

. járóhely volt.
Ez is a középkorban, még a V. szá-

zadban történt, mikor néha egy-egy kol-
duló barát nem is a templomban, hanem
szabad iég alatt beszélt a rnindenfelül ösz-
szecsődült néphez.

A bátai 'piacon is tehát egy ilyen ké-
regető fráter hordótetejére állva, beszélt és
buzdított az adakozásra.

Odavetődött azonban holmi vándor mu-
zsikus is, aki talán megi rigy elte, hogy a
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barát tarisznyája hamarabb telik, mint az
övé, elkezdett tehát vele íngerkedni, közbe-
szólásokkal zavarta a beszédjét s azután
egymást, amint csak tőlük tellett, csunyául
le is gorombitották, .

A .muzsikus látván, hogy a barát ma-
rad felül, cselhez folyamodott. Most ,egy-
szerre nagy ·álütatosságot szinlelve, mintha
ö hallgatná a barátot Tegbuzgóbban, oda-
sompolygott a közelébe s a hordó abrorr-
csa it, - rnelyek akkor még fából készül-o
tek, - alattomban elvagdalta,

A barát eközben látván, hogy ez az
egy hitetlen hallgatója is megtért. rnind
jobban beletüzesedett a beszédbe. Hogy na-
gyobb nyomatékot adjon beszédének, végre
e szavakra fakad: "Itt sülyedjek el, ha nem
igaz, amit mondok!" S mivel ezzel egy~
szersrnind a hordó tetejére is nagyot dob-
bantott, bizony beteljesült a kivánsága. Az
abrincsok leh:ullottak s a barát az össze-
dült dongálc közé sülyedve, kereshette a
maga igazságát. A hatást el leltet gondolni.

Temesvári Pelbárt tanulságot is füz e
történethez azt rnondván : Ime, igy játsza
ki az ördög a rágalmazókat es perlekedő-
ket, akik mig szavaikat erősitgetik,' hirtelen
hallálal esnek alá a pokol fenekére.

3. Török basa a protestáns t e m-
p l o mb an.

A reformáció korában Magyarország jé
része már török hódoltság volt s első prédi-
kátorainknak bizony már sok dolguk akadt
a török bírákkal, a kádikkal es il basákkal.
Sok helyen éppen ezeknek a jóindulatátél
fügött az evangéliom terjeszkedése.

Es az akkori irók a keresztyén, de tü-
relmetlen és vakbuzgó Ausztriával szemben
megszégyenitő példaképpen emlegetik a hi-
tetlen töröknek tűrelmét és jóindu'atát.

Néha pedig éppen a török biró állott
az evangéliom pártjára. Hitvitákban ennek
a javára döntött, sőt erőszakosabb eszkö-
zöket is használt. Igy például Kászim budai.
basa, kitől a tolnai pápista biró Eszéki Imre
reformátornak a halálát kivánta, nem ennek,
hanem a birónak vétette fejét s meghagyta,
hogy Tolnán azt a hitet, amelyet Luther
Márton talált föl (igy mondta ő ezt jám-
bor egvügyüséggel) szabadon és bátran hir-
dessék, mert csak ez az igaz keresztyén
valláso

Sokan a törökök közül a- magyar nyelvet



A szatmári békekötés emléktáblája.

is megtanuJták s eljáregattak a pcotestáns
templomokba. Ezeknek egyszerűsége jobban
tetszett nekik, mint a pápista fényes szer-
tartás, mert a mohainmedánusok sem türik
istentiszteletükben aklépeket és a cifra-
ságot,

Huszár Gál magyaróvári reformátor
1557-ben irta Bullillger Henrik zürichi lel-
késznek, hogy a török emberségesen bánik
az igehirdetőkkel. Gyakran megtörténík,
úgymond, hogy a törökök csapatosan jön-

nek' el .templornunkba, Végig hallgatják a
predikációt, rnikor pedig az urvacsora kez-
dődik, akkor szép csendesen kivonulnak,

De azért a török, rnint Kászim basa
esete is mutatja, mégis csak járatlan ma-
radt a mí hltünk dolgaiban. És emiatt
nem egyszer történt meg velük holmi tréfás
dolog is.
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Egyszer is a török bas a veglg hall-
gatta a szent beszédet, melyben a predi-
kátor az epistolákról szólván többször em-
legette Korintust és Tessalónikát, ami
nem ment a töröknek fejébe, .gyanusnak
találta s bizony megbotránkozott rajta.

Az istentisztelet végeztével azért h'át
rnegszólitotta a reformátort, ezt rnondván :
"Jól van, pap, meghallgattalak, szépen he-
széltél. de egyre intelek mégis: ne legyen
teneked gondod Korintusra és Tessalóni-
kára, mert ez a török császáré, hanem
ernlegesd te csak Kiskocsárdotés Nagy-
kocsárdot, abból nem lesz bajod."

Ezzel békében ő is eltávozott. A. val-.
lás szent do lgaihoz is persze ugy szól
hozzá rnindenki, ahogyan érti.

Parsy Andor.
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Ur és paraszt.
A békéscsabai esethez és a parasztszocialismus kérdéséhez.

A napilapok utján általánosan ismere-
tesse 'vált az a szornoru eset, hogy Békés-
csabán az ugynevezett "uri párt't-hoz tartozó
két fiatalember elment, az ugynevezett
,;paraszt-párt vezéré" -nek házába, hogy ez
utóbbif az édesatyjuk becsülete ellen intézett
támadások megszüntetésére, illetve, a sérté-
sek visszavonására bírják. Békés elintézés
helyett tettlegességre kerűlt a dolog sennek
folyamán az egyik testvér revolverrel rálőtt
az emlitett ellenfélre, aminek következtében
az illető meghalt.

Neveket céltudatosan nem említettünk,
mert a szernélyi- és párt-szempontok fölött
állva az evangeliumi keresztyénség fényével
igyekezünk rávilágitani az egész esetre s -
ha csak lehetséges - egy szemernyivel
is hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy ez a
mi amugyis nehéz helyzetben élő hazánk a
társadalmi osztályok gyülöletes harcaból
származó elvérzés iszonyatos veszedelmétől
megmeneküljön.

Helyi és szernélyi vonatkozásban azon-
ban annyit mégis kénytelenek vagyunk meg-
jegyezni, hogy kirnondhatatlan fájdalmat
okozott a mi szivünknek különösen az a
körülrnény, hogy egy Inagyalföldi. evan-
gélikus városban történt 'ez az eset és a
szereplői is evangélikusok; holott isme-
retes, hogy hazánk evangélikus lakosságá-.
nak életéből e nemzetre szellemi és er-
kölcsi tekintetben mily nagy áldás szárma-
zott. Mily messze kellett esnünk jézus
Krisztus evangéliornától, hogy ilyesmi az
evangélikus társadalomnak egyik nevezetes,
szinte őrállásra rendelt helyén előfordul-
hasson. Azért most már ne is vádoljuk.
egymást, - rnert ez ujabb harcra vezetne
-, hanem vonjuk le ez esetból a tanulsá-
gokat.

Ha két egymással szemben álló párt
vagy irány kőzőtt folyó hosszasabb elvi
küzdelernben az igazság diadalával nem tud
bekövetkezni a békesség, hanem az ellen-
tétes irányoknak hivei féktelen dühvel, nyers
erővel, bunkóval, vagy épen gyilkoló fegy-
verrel mennek egymásnak, akkor egyiknek
sincs igaza, mert akkor egyik sem keresi
az igazságot, nem szolgálja a közjót, ha-
'nem tetteiknek rugói a kicsinyes szernélyi

84 -

érdekek, a hiuság, a szenvedélyes gyúlölet,
vagy épen a zavarosban való halászás.

Sajnos, napjainkban elég nagy szám-
mal vannak az olyan' "vezérek", akik nem
az igazság lelkének küldetéséből lettek
apostolokká. hanem akik a nép elégedet-
lenségét saját önző céljaik, dicsőségük,
emelkedésük érdekében használják fel és
izgatnak, lázongast keltenek anélkül, hogy
egyedül a közjót igyekezniének munkálni.
Tüzet gyujtanak ezek, de amidőn már saját
magukra is veszedelmessé lesznek az el-
harapózó lángok, eloltani már nem tudják.
Felzaklatják az elemeket, megfékezni pedig
nem képesek. Nincs szerencsétlenebb és
veszedelmesebb dolog, mint ha félrnűvelt
emberek akarnak vezetőszerepet játszani.

A világtörténelem több példában mu-
tatja azt, hogy a nép jogokat ilyen esz-
közökkel kivivni soha nem tudott. Azért
véreirn, jő magyar népem, ne hallgassatok
a lázító, a föld osztást prédikáló hamis
apostolokra; ők csak a ti vállaitokori akar-
nak emelkedni s ha elérték céljukat ren-
desen ott hagynak titeket.

Most azonban forduljunk a másik ol-
dal felé és arra is rnondjuk meg az igazsá-
got. A társadalom másik rétegében, .az
ugynevezett uri osztályban is általánosság-
ban elég: sok hibával és a társadalmi ellen-
téteket szitó jelenséggel találkozunk. Sok
tekintetben meg kell változni ennek a tár-
sadalmi rétegnek is, h!ogy vezetőszarepét a
társadalomban megtarthassa és a köznép-
nek - kűlönösen a képviselő választásokkal
s egyéb módon is megingatott - bizalmát
visszaszerezhesse. Sok göggel, léhaság-
gal, kőnnyelmüséggel, felületességgel ta-
lálkozunk még itt, amint azt egyik jó
barátom egy idegen ember elfogulatlan véle-
ménye alapján mint nagy igazságot "Be-
szélgetés Magyarországról" cimü cikkében
megírta. Általánosságban kevés az érdek-
lődés a közjólét, az embertársak sorsa iránt.
Sok tekintetben a beteges önzés uralja a
mi társadalmunkat. Pedig tagadhatatlan,
hogy sok igazságtalanság van még a mi tár-
sadalmunkban. A Jézus Krisztus születése
utáni 20-ik században már nem volna sza-
bad oly szinte mérhetetlen ellentéteknek
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lenni ember es ember között, oly rendkivüli
aránytalanságnak fennállani a rengeteg va-
gyon, fényűzés és a kiáltó nyomor között,
Teljesen rnéltányosinépünknek az a törek-
vése, hogy földhöz akar jutni. De azért csak
módjával, erőszakos és gyülőletes eszközök
nélkül. Az igazság már ugyis ut ban van.

Édes véreim, jó magyar népem, érez-
hetitek, hogy azért már az uri kabátok alatt is.
dobognak oly szivek, melyek a nemzet min-
den rétegének s igy az annyira értékes
elemnek, a földműves- és iparososztálynak
is igaz jólétét óhajtják. Már a törvényhozás
is foglalkozik a parcellázás, telepités ügyé-
vel; a munkások jólétének biztositása ér-
dekében az utóbbi időben már eddig is oly
sok hasznos törvényt hoztak, mint amennyit
századok óta sem. -'Még ugyan sok a
teendő; de azért ne hallgassatok azokra,
akik egyre csak a felsőbbség, a hatalom
ellen lázitanak s a nép érdekében hasznos
es jó dolgot is ócsárlással fogadják, mert az
ő kenyerük a zavar -és háborúságkeltés.

A várva várt haladás e téren azonban
igazán csak akkor fog beállani, ha az
evangéliomnak az emberek testvériségére
vonatkozó eszméje hatja át a sziveket ; ha
"ur" és "paraszt" nem -állanak egymással
szemben ellenségek gyanánt, hanem mint
"testvérek" egymás terhének hordo zás ával
töltik be a Krisztus törvényét.

Az egyes társadalmi rétegek között az

-,

összhangnak, egyetértésnek és együttmű-
ködésnek biztosítása a legelső rendű nem-
zetmentő feladatok közé tartozik; egymás-
nak megbecsülése és támogatása a haza-
szeretetnek egyik jellemző vonása. Ha a
duló pártviszály, testvérharc, gyűlölködés,
torzsalkodás a pusztuló nemzetek sajátsága,
akkor bizony' mi rossz uton vagyunk. Egyik
jeles irónk hazánkat "Gyülöletországának"
nevezte el. Sajnos sok igaz van benne. 1\
szenvedélynek, gyülöldnek féktelen tombo-
lása egyre fokozódik. A különböző társa-
dalmi rétegekben a szóban és cselekedetek-
ben megnyilatkozó eldurvulás, elvadulás
megdöbbentő mérveket ölt. Míntha az ököl-
jog, mely maga szab igazságot magának,
kezdene visszatérni. Ha igy haladunk to-
vább es nem támadnak oly nagyjaink, akik
a társadalmi igazság alapján képesek lesz-
nek az ellentéteket megszüntetni, ha az er-
kölcsi irányu nevelés nem tudja jobban
megnernesitení a sziveket, fennköltebbé
tenni az emberek gondolkodását, ha végre
az igazságszolgáltatás nem fékezi meg job-
ban a féktelenül kitörő szenvedélyeket, ak-
kor a mi társadalmi életünkben a nagy
drágaság rnellett csak egy lesz nagyon olcsó;
az emberélet.

Reméljük azonban - mint fentebb
már jeleztüle -, hogy iobb idők fognak
következni.

H. L.

Hit és szülőföld.
. A legujabb idők szinműirodalrnának

tagadhatatlanul egyik legértékesebb alkotása
Sc hlö n h e r r Károly "Glaube und
Heimat" (Hit é s s zű'I ó f ö l d) cimü
hires műve. '

Tudvalevőleg a 17-ik század elején
. II. Ferdinánd volt a reformáció leg-
hevesebb ellensége, ki még trónrajutása
előtt fogadást tett arra, hiogy országaiból
az evangéliomi hitet tüzzel vassal kiírtatja.
Ezt azelh'atározását elöszőr is az osztrák-
alpesi tartományokban hajtatta végre.

Ezt a szomoru időt eleven iti fel előt-
tünk Schönherr remekműve, mely a leg-
egyszerübb eszközökkel tárja elénk egy nép
nagy tragédiáját s rnutatja be a két leg-
erősebb emberi érzésnek, a szülőföldhöz

való ragaszkodásnak lés a hitnek küzdel-
mét, amely küzdelem a főhős életébeni a
martyrornság árán is a hit diadalával vég-
ződik. .

V érzivatarban játszódik le az egész
darab. A Bibliához, az evangélikus hitükhöz
ragaszkodo parasztgazdáknak meg kell vál-
niok házuktól, földjüktől, jószágukról ', s
idegenbe kell vándorolniok. Csak 'egy fel-
tétel mellett maradhatnak meg, ha t. i. hitü-
ket megtagadják.

Az egész dráma kőzéppontjában a Rott
család áll. Az öreg' Rott. - egy vizi beteg-
ségben szenvedő megtört aggastyán - már
halálát várja. Evangélikus érzüíetét egyelőre
titkolja; utolsó pillanatában kiván csak hitéről
vallást tenni, hogy szülöföldén pihenhessen.



Egyik fia, a fíatalabbík, Péter már vallott,
el is üzték, de a honvágy ezer veszély és
nyomor között is haza hozza. Az eretnekeket
üldözö lovas előtt ezt mondja: "Vihetnek
engem, vándorolhatok én sok ezer órányira:
mindig csak körbe fut az utam; nunden ut
csak haza vezet." Midőn a lovas rákiált:
"Ki vele az országból", Péter térdre borul
előtte s ezt mcnd ja: "Zárass kalodába; vess
börtönbe, ahova sem nap, sem hold be nem
fénylik; csak hadd maradhassak itt. Itt nö-
vekedtem, kell, hogy itt maradjak!"

A darab főhőse, az idősebb fiu, testben,
lélekben erős ernber. A szűlőföldhőz való
vonzódás, a tulajdona iránt táplált szerétet-
teljes ragaszkodás, a beteg atyja iránt tanu-
sitott kirnélet, a róm. kath. valláshoz még
ragaszkodó felesége iránti gyöngédsége oly
nagy, hogy egy ideig ő is titkolja vallásos
meggyőzödését ; titokban, zárt ajtók mögött
olvassa aBibliát, ame1ynek rninden sora arra
sarkalja: vallani, vallani! Lelkében elfoj-
tott vihar dul rnindaddig, mig ez be nem
következhetik. Oe eljő csakhamar ennek is
az ideje. Midőn a Bibliáját görcsösen védő-
szornszédasszonyt, Sandpergernét, a vad
üldöző átszurja és meghal, Rott a holt asszony
görcsös rnarkolásábóle szavakkal fes,zi,ti ki a
könyvet : "Add nekem a Bibliádat ; nálam 16
helyen van" s az üldözést vezető lovas-
nak ezt mondja : "A viér jó trágya ám vitéz
ur; a vér erőt ad! Egynek a véréből nőnek
majd hatan!" A vérfoltos Bibliát az asztalra
teszi, ujjait esküre ráilleszti s hatalmas indu-
lattal mondja : "Lelkiismen:'Íem nyughatatlan
ösztökélésére - - Isten és az emberek előtt
fennszóval és nyiltan vallom ime hívéül
magamat a meg nem másitott ágostai Itt-
vallásnak ... , a szintisz.a evangéliumnak és
megmaradok ebben, Isten engem ugy se-
géljen." Ezután boldogan fellélegzik s igy
szól : "Ugy! Most végre künn van."

Az öreg Rott még mindig ragaszkodik
ahhoz, hogy szülőföldjén pihenhesserr meg
s- halálos pillanatáig várni akar a vallás-
tétellel. Midőn azonban megtudja, hogy
Sandpergernét harangszó nélkül, a pecér-
mezőn, az elhullott kutyák között temettek
el, felkiált: "Iródeák! Passzust nekem!
Passzust nekem!" s hatalmas indulattal' ar-
cába kiáltja a lovasnak a . vallomást: "Én
is olyan vagyok! Evangélikus keresztyén
vagyok." ,

Még ezzel sem telt be a Rott család
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szenvedésének pohara. A parancs ugy szól,
hiogy csak a: nagykeru gyermekek vándo-
rolhatnak ki szüleikkel ; a kiskoruak itt ma-
radnak, hogy a r-égi jó igaz hitben nevel-
tessenek. Rottéknak pedig van egy ilyen
15-16· éves szilaj; dc keríves és nemes, a
határozott, szilárd Rott-jellemnek csiráját
magában hordó gyermekük, akit csak
"Spatz" -nak, "Veriéb" -nek hivnak.

Rotték a kényszer hatása alatt maguk
között ugy egyeznek meg, hogy Veréb nagy-
koruságáig anyjával együtt Rottné anyjánál
marad s Rott pedig atyjával az idegenbe
megy. Veréb azonban minden áron velük
akar menni; dőre szalad; az üldözést vezető
lovas azonban egy katonával amalompatak
hidjánál íeltartóztattgtja, maga pedig a hid
felé siet. Veréb felkap a hid karfájára; a
kerlátról azonban a malompatakba fordul;
a malomkerék fejbe vágja s Rott szeretett_
fiat csak holtan hozhatja ki. Leírhatatlan
fájdalom nyilal át Rott lelkéri. Midőn meg-
győződött róla, hogy fia csakugyan meghalt,
az első pillanatban iszonyatos dühbe tör ki.
A paraszt a zsoldosta ront s küzdenek egy-
mással. Rott leteneri a lovast s mellére
térdel; a baltát ~ár felemeli, hogy fia
halálának 'Okozóját halálra sujtsa, ki igy só-
hajt fel: "Szentséges szüz anya, hadd halok
hát hű apródodul." Rott azután észretér, a
felemelt baltát leereszti s igy szól: "Nem
ugy, Krisztus parancsa nem szól vérre!"

A holt gyermeket a kordéra teszik s
azután Rott igy szól : "Én a Jézus Krisztus
evangéliumára hallgatok, azért hát igy is
cselekszem ... Isten igéje szerint, amely azt
mondja: "Bocsáss meg a te ellenségednek."
Erőt vesz magán s fogcsikorogva fojtja el
keserüségét s mintegy óriási lelki erő nyo-
mására ökle szét nyilik s arcát a lovastói
elforditva nyujtja néki bocsánatra. kezét s
S igy szól : "Amig itt a bévülsőrn (a mel.ére
mutat) rendben van, semmijéle lovasvitéz
nem törhet meg, nem hajlithat engem."
(Utrakészen áll a kordéhoz, Megtöretlenül,
egyenest.) "Asszony, rajta hát! Gyerünk uj
h'azát keresni!" A kordét tolva, feleségével
a hidori át elindul a bizonytalan országut felé.
- A lovas utána néz Rottnak, mig az el
nem tüník, kardját aztán a földnek támasztja
s egyetlen vad rátapcdással középen ketté
töri. AkutpilLér mellett összerogy.

Az itt röviden vázolt fő cselekrnénybe
mesterileg szövődnek bele a mellékeserné-



nyék, 'melyek szintén a jelzet! .álapgondo-
latnak megviIágitására szolgálnak. Igy Q
-szegény Sandperger megtagadja hitét, csak-
hogy szűlőföldjén maradhasson; de mi
haszna, nyugalma nincs'"J:!legzavarodik, ré-
mülten, fogvacogva hallja, nogy "a kamrában
ott zörög az asszony!" _

Schönherr drámája Ausztriában nem
pusztán irodalmi esemény t.j elerit. összhang-
zásban van ez avval a nagy vallási rnozga-
Iornmal, melyet ott "El Rómától" (Las von
Rom) jelszóval jelölnek. 'Az egyes osztrák
tartományokban fellendülő evangéliorni moz-
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galmat ugy tekínthetjűk mint a történelem-
nek igazságszolgáltatásat az evangéliom
igazságainak erőszakos elnyornásáért. - Ime,;
a szellemi virágban nyugaton már ismét kezd
virradni. Talán az evangéliomi világosság fel-

. kelő 'napjából egy nehány sugár vetődik erre
rnifelénk is, kelet felé.

Schönherr e művét a "Nyugat könyv-
tár" Telekes-Béla fordításában magyarul is
kiadta s 30 fillérért kapható. Nagy lelki
haszon .nélkül senki sem. fogja e könyvet
kezéből letenni., H. L.

Luther családja.
Dr. Luther Márton egyik legjelentősebb

reformátori tette az evangelikus lelkészcsalád
megalapitása volt. Mint volt szerzetes sokáig
vonakodott ezen elhatározó lépést megtenni,
de mikor a kolostori élet sivárságának szem-
lélése s a Szeritirás 'rnélyebb tanulmányozása
következtében azon meggyőződésre jutott,
hogy a szerzetesi fogadalomnak . Isten igé-
jében semmi alapja sincsen, sőt hogy az az
Irás tanitásával teljesen ellenkezik, már nem-
csak másokat biztatott a nösülésre, hanem
maga is házasságra lépett. "Aki a házasságot
szégyenli, - irja egy barátjához - az szé-
gyelje azt is, hogy ő ember, vagy csinál-
jon jobb rendet a világon, mint aminőt Isten
csinált. E világ Istene, az ördög az, aki a
házasságot szégyenletesse tette."

Mikor Luther 1525 junius 13-án oltár-
hoz vezette menyasszonyát, a 26 éves volt
apácát, Bóra Katalint: maga már 45 éves
volt. Házaséletük boldogságát legjobban bi-
zonyítják reformátorunk saját szavai: "Hála
Istennek, én jól jártam, mert egy jámbor,
hű feleségre tettem szert, kiben a férfi- szive
megbizhatik." ,

Isten gazdagon megáldotta Luther csa-
ládiéletét. Összesen hat gyermekük volt: Já-
nos, Erzsébet, Lenke, Márton, Pál és Margit.
Erzsébet már kis korában meghalt. Lenkét
- Luther kedvencét - 13 éves korában
szólította magához az Ur. Márton, kiből'
theologus lett, szintén ifjan, még hivatalba
lépése előtt halt _meg. Igy kijutott nekik
a keresztből. Oe másrészt sok örömük is
volt gyermekeikben. jánosból jogász lett s
mint ilyen igen előkelő állásra tett szert
Albrecht porosz herceg udvaránál. Pál hires

orvos volt s szintén fejedelmi udvaroknáJ
szolgált. Végül Margit Kunheim porosz ta-
nácsos felesége lett s igen magas életkort
ért el.

Ezenkivül állandóan il családnál tartóz-
kodott Léni néni, Lutherné nagynénje és
gyakran megfordultak a háznál Luther hű
barátai: Melanchton Fülöp, Kranach' Lukács,
a hires festő, Bugenhagen, a város papja,
justus jónás és mások.

Naptárunk két képe családi körében
állit ja elénk Luthert. Az egyiken házi isten-
tiszteletet tart neje, gyermekei, Melanchthon
és Kranach társaságában. Gitárral a kezében
kiséri a többiek szent énekét. A másik a
kertben ábrázolja a nagy embert, amint leg-
kisebb gyermekével karján mutatja nekik a
fán éneklő madarat, mig a rnellettűk ülő
Lutherné egy tál gyümölcsöt tart ölében.
S mindkét kép fogalmat nyujt arról az
igazi, mély és tiszta boldogságról, melyet
a küzdelern hevében gyakran megsebzett s
a ununkában sokszor elfáradt hithős a családi
.élet szentélyében talált. Hogy milyen szere-
tetteljes gyengédséggel bánt Luther gyerme-
keivel s hogy milyen gyermekded hangon
tudott velük - elbeszélgetni, azt legszebben
az a levél rnutatja, melyet 1530-ban Koburg
várából 4 éves kis fiának irt s melyet, mint
az ilyen levelek páratlan mintaképét, egész
terjedelmében közlünk:

"Kegyekm és békesség a Krisztus-
ban, kedves fiacskám! Örömmel hallom,
hogy jól tanulszés szorgalmasan imád-
kozol. Tégy ugy ezután is gyermekem.
Ha haza megyek, szép vásárfiát viszek



neked. Ismerek egy igen szép kertet, van
abban sok-sok gyermek" mind aranyos
ruhácskába öltözködve s aztán szép al-
mát, . körtét, cseresznyét, szilvát szednek

88

megkérdeztem azt az embert, a kié volt
a kert, hogy. ki gyermekei azok? Ő azt
mondta, hogy: "Ezek olyan gyermekek,
a kik szeretnek imádkozni, jól megtanulják

\,

Luther családja körében.

a fák alatt. Aztán dalolnak, fel s alá ug-
rándoznak s nagyon jó kedvük van. Aztán
meg vannak nekik igen szép kis macikáik,
arany kantárral, ezüst nyereggel. Én aztán

leckéjüket és szóíogadó!.," Erre én azt
mondtam: "Édes jó Vom,' nekem is van
egy kis fiam, Luther [ánoskának hívják,
el szabad annak 'is jönni ebbe a kertbe,



hogy ő is ilyen szép almát, körtét
ehessen, ilyen lovacskákon lovagolhasson
s ezekkel a gyermekekkel játszhasson?"
Erre, az ember azt mondta :"Hogyha
szeret imádkozni, aztán megtanulja a lec-
kéjét, meg jó. lesz, akkor el szabad, meg
Fülöpnek is, meg Józsinak is; és vala-
mennyien kis trombitákat kapnak, meg
kis dobokat, meg harmonikákat, aztán
táncolni fognak, meg kis nyilakkal lővől-:
dözni." Erre megmutatta, nekem a virágos
rétet, az arany trombitákat és agyönyörü

'ezüst parittyákat, hanem' még igen korán
volt" s a gyermekek még nem is ettek;
azért nem 'vártam mega játék kezdetét 's
igy szóltarn ahhoz a jó emberhez: "Kedve~
Uram, tüstént megyek s megirom mindazt
amit láttam és 'hallottam, az én kedves
kis fiamnak, Jánosnak, hogy szorgalma-
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san tanuljon és imádkozzék, hogy ebbe
a szép kertbe eljöhessen ; megirom neki
azt is, hogy Léni nénikéjét szintén
hozza el." Erre azt mondta azaz ember:
"Legyen ugy, menj el és irj neki." Azért
.kedves Jánoskám,tanulj és szorgalmasan
.imádkozzál iés mond meg Fülöpnek meg
józsinak is, hogy ők is tanuljanak és imád-
kozzanak, hogy veled együtt bernehesse-
nek. abba a kertbe. Es most a mindenható
Isten legyen veled; köszöntsd Léni nénit

.és .xsőkold meg helyettem. Kóburg várá-
ban,az 1530-ik évben. A, te .édes atyád
Luther. Márton."*}
, Áldjuk az Urat, hogy Luthert ilyen bol-

dog családi élettel megajándékozta s hogy
visszaáIlittatta vele legalább ,!Z evangélikus
lelkészek et illetőleg a papok házasságának
őskeresztény intézményét. S. Ö.

A magyar reformáció.

Rövid Earc. volt s a nemse; elbukott.
Halotti csöndpihmt Mohács jelett

ol S nem is tudtuk' még, mi, veszeit el ott,
Ugy éltünk tétle», pangó életet.
Nem tudtuk, hogy mért bukott el o uemse: :
Mert erkölcsében összekorhadt, senyuedt,

l' l'(fert nem volt llaRY cél,~mely magasb:l vitt,
Kihalt az eszmény és kihal! a hit.

vezérló polco1J.fegyveres nagyok .
Nem értették, mér: jött a nag-y halál.
Megoszták, mi: a, balsors meghagyott,
J/!{int égett gazda ,gyüjt, amit talál.
De hogyaromból ,uj jövó alapját, ~
Rgméló hittel tiszta szivvel rakják,
Azt mee nem sueta lelküknek ssaua,

" I

Orökség lett és préda II haza.

,És akkor lón, ftogy jöttek át legények
Nyugat felN, szegény, rend sarjai. '
Lelkes szavuktóI mef.{tisztult a lélek
És a remény kezdett kihajtani.
Hoztak if.{éket, nem hallott beszédet,
De vágya annak a szivekbm égett,'
Vigasztaló szót gunyhók ptl1laszá1lak,
vezérló elvet tévclyg-ó hazállak. .

A nemzet testét fegyver vágta Széjjel,
A nemee: lelke bmnük egyesül(
A merre jártak, földerül! az éjjel,
A 11ép megint hiú, ujra leikesült. ,
A földi bánat panaszos világa
Megmyhi'tl, mert az ég ra/[yog reája,
S amit az ember eluett : a vig~szt,
Az Ur igéje uisseaadja azt.

A nemzet nyelve, oly sobá hazátla vz,
velük meg,v és hóditva jár velük.
Kije)tími~den pépségét csodásan,
Virággá" dallá lesznek ,.holt betitk.
S az eltiport nép gyázedelmes ny;lve
A hon határá IZ bi'tszkhz álta/kelve·
Észak fe,lé száll Len/[yelország földén,
les~áll a ;tájra Havasaiföld völgyén:

Más néP munkábzá itt ma már a földet,
Más nyelv csendülne itt az ajkakon,
Ha akkor ók h'azánkba,át ium /önnek
Föl!ámadásul gyászos hantokon.
Az Ur m1fnkája! Aldjuk érte ót!
Gyengék szavával hintett 'ujerót.
'.lö'vót emelt duló évek sora. '
Csodát kivántok,'1 Itt a naK-l( csoda.

H~mvas József.

/

') Ezen levél forditását dr. Masznyik Endre ,Luther élete" c. művébő1 közöljük.,
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A tüdővészről.

A fertöző betegségek 'közül a tüdő-
vesz egyike azoknak, mely hazánkban leg-
több áldozatot kővetel, Szegény ember föl-
des kunyhájában lép ugy otthon van, mint
a nagy urak drága s,zőnyeggel boritot~ t~r~
mében. Tekintve az áldozatok nagy számát,
mely a népek összes rétegét sujtja; te-
kintve, hogy ezek a munkabiró egyének
,sorából kerülnek ki s tekintettel arra a
nagy anyagi, kulturális veszteségre. amely
ez uton teszi még szegényebbé a magyar
földet: hazánkban kétszeres kötelesség a
tüdővész ismertetése a célból, hogy meg-
ismerve a betegség lényegét mindenki ön-
tudatos módon védekezhessék ellene.

A tűdővészt az u. n. Koch-Iéle bacillus
okozza. Ez a bacillus legtöbbször a tüdő-
ben telepszik meg, hova a beszívott leve-
gővel kerül; a levegőbe pedig a felszálló
porral jut. A tüdőkben 'él, szaporodik, rnér-
get termel, miáltal az emberi testben azo-
kat az elváltozásokat okozza, melyeket
együttesen tüdővész, sorvadás, száraz be-
tegség, heptika névvel jelelünk meg.

A tüdővészt ismerték, már a régi kor-
ban iSJ de mivel akkor az emberek szét-
szórva, a szabad természetben éltek in-
kább, kevésbbé volt veszedelmes. Félel-
rnessé, hatalmassá az emberek tömörülése
tette. A hova kulturember a lábát betette,
ott felütötte sátorát. A természetes élet-
móddal való szakítás, az élvezetek kizsaroló
hajhászása, a nyomor és piszok íelhalmo-
zódása, a rossz. lakás, silány táplálkozás,
poros, rossz levegőben való munkálkcdás,
az alkoholos Haloknak napról-napra való
használása következtében be-álló testi gyön-
geség, csökkent ellenállóság s a minden-
napi kenyérért folyó kemény küzdelem az,
ami megveti melegágyát s teszi alkalmassá
az emberi testet a kórokozó bacillus be-
fogadására. Azt mondja Mir~beau "Csinál-
jatok gyermekeitekből legalább egy időre
parasztokat s nagy haszmát fogjátok látni"
Ebben a mondásban az az igazság, hogy
az akit életkörülményei dohos, szük, sö-
tét rnűhelyhez vagy rossz levegőjű hiva-
talhoz kötnek, mondjon bucsut az .évnek
egy részében az egészségtelen körülmé-
nyekinek;iélvezze a természet kincseit, az

erdők a rnezők tisztább Légkörét, a nap-, , ksugár bámulatos üditö hatását, a forraso
tiszta vizét, hogy lelke, teste visszatérhes-
sen az egészséges állapothoz, megszabadul-
jon foglalkozásának káros következményei-
től s teste erősséget nyerjen az ujabb
ellenálláshoz. '

Mi is elmondh,atjuk, nemzeti veszede-
lemről van szó, rnelyben megnyugodnunk
annyit jelentene, mint ~özömbös szemmel
nézni szornoru pusztulásunkat. Magyarcr-
szágnál csak Ausztriáb~r: s Oroszo,rszág-
ban vannak rosszabb állapotok, Evente
70-80 ezer ember hal meg; több mint
az összes íertőzó betegségben együttvéve.
Minden 7-ik halálozást a sorvadó beteg-
ség okozza. Európában évenként egy rnil-
lió embert naponkint tehát átlag 3000
embert pus~tit el. Hazánkban egy fél mil-
lióra tehető a tuberkulotikus betegek min-
denkori száma. Sajnos a törzsökös magyar ~
vidéken vág legnagyobb rendet. A Duna-
Tisza köze az, hol legnagyobb a halálo-
zás. Egészségügyi közigazgatásunk alapta-
lanságát szornoruan igazolja. Ide vezet az,
ha csak látszatra dolgozunk s rendeletek
törnezéveí záros határidőn belül, akarjuk

5' , kérdéa közegészségügy nagyfontosságú er e-
set megoldani,

A tűdőkbe jutott bacillusok s az általuk
termeIt mérgek izgató hatást fejtenek ki a
szövetekre. Ez izgalom következtében a vér-
ből nagyobb mennyiségü fehér vérsejtek
vándorolnak ki az izgalom helyére, a sejtek
élénkebben . osztódnak, miáltal a tüdő állo-
rnányában apró gőböcskék keletkeznek m,~.r-
hetetlen számban. Ezek a göbök eleinte alig
látható később gombostü fejnyi nagysá- .
guak I~sznek, majd babnyiak s még na?"yob-
bak s mivel táplálo véredénnyel nem bírnak,
környezetükből pedig belsejük táplálo szö-
vetnedvet nem kap, mivel nem tud rajta
átszivódni szétesnek, - elgenyednek. Ha ez

. a geny b';jut a légcsőnek a tüdő .~zövetébe~
végződő ágába, kiürittetik mint k~pet a be~e
ágyazott gümő ba~i1lus?kkal ,egy.~tt. S rrug
ezek a szöveti elváltozások létrejönnek, azt
látjuk, hogy az egyén bágyadt ~~S~" ha~a.r
fárad étvágytalan, hasmenés, kohoges gyotn,
'éjjel 'izzad, köhög, lázas; különösen az, esti

•
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órákban, melle fáj, vért köp stb. Ezek a csen a kézre, a ruhára, praktikusabb el-
jelenségek nem hirtelen keletkező viharként járás, ha társaságban, vagy utcán zsebken-
lepik .meg az embert, hanem lassan, íokról- dőt. használunk csakis külön erre a célra,
fokra. Az illető baját eleinte semmibe sem melyet azután egy kikapcsolható, vizathat-
veszi, pedig csak ekkor lehet, rajta segíteni: lan szövetből készült zsebben hordozunk.
s ha már bajának tudatában van, akkor Száj és az orr megtörlését .külön zsebken-
rendesen oly kiterjedt a baj, hogy visszaadni dővel végezzük. Az inficiált zsebkendőket
többé az egészséges dojgozőtársadalomnak ,nem keverjük össze a többi ruhaneművel.
nem ~ehiet, rmert a szétroncsoót tüdő szövet Külön mosatjuk, kifőzetjük, miáltal a gümő-
helyébe ujat teremteni az orvosi tudomány bacillusok teljesen elpusztulnak. Mindazok a
nem tud. .fárgyak, rnelyekkel tüdőbajos beteg er int-

A gümőbacillus az emberi testbe v3gy kezik," fertőtlenitendők. Az értéktelen tár-
a levegővel, vagy a táplálékkal kerül. A bőr 'gyat elégetjük, a ruhákat, evőeszközöket
megsértése utján a bőrbe s a vérbe juthat.' kifőzzük, butorokat, padlót, forró luggal

A levegőbe ,a gümőbacillus többnyire lemossuk. A szoba vakolatát leveretjük s
a fölszáradt köpettel jut. Uton útfélen, nyil- ujra meszeltetjük. Tüdőbajos külön szobá-
vános tereken, hivatalokban, iskolákban, a ban tartózkodjék" kűlön ágyban feküdjön,
lakásban többnyire a földre, padlóra köpn ek a szebája ablaka téjjel-nappal nyitva tar-
az emberek. Az utcai köpet reá ragad a cipő tandő, mert a napsugár nem csak esők-
talpára, a hölgyek hosszu ruhájára s ez uton kenti a levegőben levő bacillusok fertőző
bekerül a lakásba, a ruhatiszíogatáskor, a képességét, hanem el is pusztíthatja őket.
levegőbe s innét a lakók tüdejébe, Ha az- A gümőbacillus bejuthat az emberi
után a kűlőnben egészséges Iekvésü lakás- testbe a táplálékkal is. Oyöngykóros tehe-
ban valaki megbetegszik, ha a ks gyermek nek teje, husa gűmőbacillusokat tartalmaz;

~ elkezd köhögni, vagy, a serdültebb korban különösen a tejben szaporodnak nagy gyor-
levők 'egyre soványodnak, csodálkoznak azon, sasággal. Egy, gramm tejben r::réldául' fejés
honnét eredhetett a betegség. Köhögős em- után 2 óra rnulva 400.000, 24 Óra mulva
berrel ne áljunk szerntől szembe, mert a 2 és 1/2 millió, 36 óra mulva 25 millió a
kilehelt, kiköpött vagy kitrüsszentett nyál- bakteriumok száma. Nemcsak a tej, hanem
csepp az orr és száj közvetitésével szintén az ebből készült összes 'táplálékok : tejföl,
az emberi tüdőbe juthat. Terjeszti a bajt vaj; sajt szintén vivője lehet a gümőbacillus-
a csók. Tüdőbajos, szülőknek nem szabad nak. Kávéházakban, vendéglőkben a kira-
gyermekeiket szájon csókolni, Terjesztője a kott süternények, asztalkendők szintén fer-
bajnak a zsebkendő s az összes íehérnemü; tőzöttek lehetnek. Szivarok, könyvek, uj-
kűlönösen a210k körében, kik ezek tisztita- ságok, hivatalos iratok mind terjeszthetik a
sával foglalkoznak, mosónőknél, ragályt. Hogy tehát a gyomron át tőrtértő

A tüdőbajos ernber köpetében a }si- fertőzést meggátolhassuk, fordítsunk kettő-
úritett hacilusok száma 24 óra alatt 11/2 - zött figyelmet a konyhára. Tüdővészes asz-
41/2 billióra tehető. A köpet tehát az, mely szony ne főzzön, tüdővészes cselédet ne
terjeszti a ragályt, ennélfogva védekezésenél fogadjunk. Tüdőbajosnak legyen külön evő-
arra kell törekednünk, hlogtya köpetet eikülö- eszköze, ivópohara. A hust vagy meg kell
nitsük s a belé ágyazott baciIlusokkal együtt főzni, vagy kisütni. Nyers hust, sonka
megsernmisitsük. Ha csak lehetséges, vizet vagy kalbász alakjában soha se élvezzünk.
tartalmazó edénybe űrittessük a kőpet et s Nyers, forralatlan tejet soha se adjunk

, az edény tartaimát ássuk rnélyen a földbe, az gyermeknek. Sterilizáljuk ugy, hogy forrá-
edényt pedig főzzük ki. Nyilvános helyeken, sig h'evitjük, ekkor az' összes bacillusok
vasuti várótermekben. kórházakban, iskolák- megsemmisülnek. Ne engedjük a kis gyer-
ban, ta~stermekben ma mái- a legtöbb meket a földön kuszni, a porban játszani,
helyen tala~ ezek a vizzel vagy íertőt- mert keze bepiszkolódik s tudjuk, hogy
lenitő folyadékkal, félig megtöltött köpó- kezét minduntalan a szájába veszi s ez által'
csészék. magát Iertőzi. Ne űltessük tehát a puszta

Szerkesztettek zsebben hordozható kö- padlóra, vagy földre, hanern tiszta lepe-
pőcsészét is, de rnivel használatuk alkal- dőre. Könyvet, ujságot, ne forgassunk ugy,
mával a nyulós köpet könnyen szétfrecs- hogy ujjunkat nyelvünkkel megnedvesitjük.



Bélyeget ne értessünk nyelvünkhöz. Ilyen.
látszólagos kís dolgok képezik a tüdőbaj
kiindulási pontját.

Ha bérünk megsérül, mossuk ki tiszta
vizzel .s kössük be spirituszcs ruhával. Ha
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kel is el van látva s képes, ha egészséges,
a bakteriumokat elnusztitani.

Hogy valaki 'tüdőbajt kapjon, ahhoz
bizonyos hajlamosság kell. Ez a hajlamos-
ság lehet öröklött vagy szerzett. Tüdőbajos

Andrae Ernő
a pozsonyi gyülekezet jóltevője.

a portól megtudjuk óvni, valószinűleg nem
gennyed, előbb gyógyul.

Tévedés volna azt hinni, hogy min-
denki megbetegszik, kinek testébe gümő-
bacillus jut. Az emberi test védő eszkőzők-

szűlők gyermekei rendesen öröklik a haj-
larnosságot. Az pedig, kinek lakása egész-
ségtelen. táplálkozása silány, sokat dolgo-
zik, kicsapongó életmódot folytat s szeszcs
italokat mértéktelenül élvez, megszerzi a



hajlamosságot," rnert az ilyen 'ember, szer-
vezete nem ellenálló, a gyornornedv, a vér-
savó s a szövetnedvek olyan változást szen-
vednek, melyben természetes védő erejü-
ket elvesztették s nem szolgálnak többé
védőgátul a bakteriumok szaporodásának,

A tüdőbaj iránt hajlamos ember arca
keskeny halvány, közepén vészt jósló piros-
sággal. Nyaka melle hosszu' vékony. A
mellkas felső része besüppedt, lapos, bőre
zsírszegény, izmai gyengék, könnyen fárad,
izzad stb.

Hogy a hajlamosságet elkerűlhessük,
válasszunk egészséges. lakást, szellőztessünk
napjában többször, padlót, butorokat ned-
vesen tisztogattassuk meg a portói" szobá-
ban ne keféltessuk ki a ruhákat; ha többen
kénytelenek egy helyiségben aludni, éjjelre
is nyissanak ablakot. Ne sajnáljuk magunk-
tól a jó táplálékot, hisz az a mienk, amit
megeszünk. Ne akarjuk szeszes itallal pó-
tolni a táplálékot, mert a szesz csak izgat
s végeredményében gyöngít. A természetes
ellenállóképességet csökkenti s a betegsé-
gek iránti hajlamosságót növeli. Ki van
mutatva, hogyaszesznek egy része a tüdőn
keresztül távozik s a szeszes itallal élő em-
berek tüdeje meg vari fosztva a természetes
ellenállóképességtől. ,Régen több nő volt
tüdőbajos, rnint férfi. Mióta azonban a fér-
fiak erőt, boldogságot a decís üvegból vél-
nek meriteni, azóta a viszony megfordított.

Célszerűtien ruházkodás, ha ez meg-
akadályozza a teljes légzőképességet, szin-
térr növeli a hajlamosságót. Különösen a
női ruházat, a fűző esik kifogás alá, mely
összenyomja a rnellkas alsó részét, légzési
nehézséget. vérkeringési zavart okoz.

, Hivatalokban, műhelyekben tiltsuk el a
kőpködést, s jusson minden emberre leg-
alább 10 köbméter levegő. Ha a munka
nagy porképződéssei jár, a rnunkás viseljen
szája, orra előtt porfogó-készüléket. Szok-
tassuk rá a munkásokat, hogy étkezés előtt
mossák meg kezeiket.

Pályaválasztás előtt kérjék ki a szülők
az orvos tanácsát s akinek csak egy kis
hajlamossága is van e betegség iránt, az
válasszon oly foglalkozást, mely mellett ide-
jének legnagyobb részét szabadban töltheti.

Amint a tapasztalatok mutatják, a
tüdővész meggyógyitható, azonban csak a
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kezdeti szakban, aki ezt az időszakot el-
mulasztja, annak sorsa, sajnos, előre meg
van irva. Nem holmi csodaszerek azok,
melyeket a komoly orvos előír a tüdőbajos
betegnek. Ezek a csodaszerek, melyek-
nek szárná napról-napra nő s melyeket
hangos reklám hoz a reménykedőnek tudo-
mására, inkább csak az előállitó gyárnak s '
a hirdető oégnek használnak.

A gyógyulás feltétele a tiszta, por-
mentes levegő, a napsugár, a jó táplálék
(tej, tejföl, vaj, szalonna, tojás, hus), a
hidegviz s a nyugalom.

Nem lehet máról holnapra meggyó-
gyulni; egy épületet előbb össze lehet rom-
bolni rnint felépiteni. A tüdőbaj sem máról
holnapra fejlődik, hanem többnyire hó-
napok, évek mulva . s ezért nem' szabad
nyugtalankodni, ha az orvosi rendelés után
lassan állnak be a javulás, érzései. A türel-
mctlenség .s a rendszertelen orvosi gyógy-
kezdés, melynek a beteg azért teszi ki
magát, mert minden orvost megpróbál, a
kin;ek csak környékében létezését hallja,
majdnem annyi áldozatot követel, mint a
gümőbacillus.

A drága szanatóriurnokban sem gyó-
gyitanak csodaszerekkel. A tüdővész gyó-
gyitását ezek sem oldják meg, mert csak
csekély percentjét a tüdőbajosoknak tud-
ják befogadni s egy ország állapotát e
betegséget illetőleg' nem igen változtatják
meg. Ha sikerrel akarunk megküzdeni a
tüdővésszel, akkor fel kell keresnünk azt a
néptörneget. amelyikból a legtöbb áldo-
zat kikerül s azt látjuk, hogy ez a nép-
tömeg zsufolt lakásban lakik, rosszul táp-
lálkozik, rossz levegőben' végez kirneritő
munkát, keveset pihen s a körülötte el-
terülő piszok iránti természetes ellenérzé-
két szeszes itallal 'Igyekszik élhalgattatni.
Javitsuk tehát közegészségügyünket, de ne
csak papirosrendelettel, rnelyet ,az egész-
ségügyi közegek végre nem hajtanak, ha-
nem anyagi áldozatokkal. Emeljük ki a
népek millióit az emberhez nem méltó élet-
körűlményekből, tanítsuk meg a tüdőbaj
elleni védekezésre: akkor majd idővel
egészségesebb lessz a magyar faj és sok-
kal kevesebb a lehullott embervirág. .

Dr. Kovácsics Sándor
járási orvos.
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Az, eklézaia humora.
1.

Tra nos ci us György egykori liptó-
szentrniklósi papról, a régi tói énekeskönyv
szerkesztőjéröl mondja el Klein Sámuel tör-
ténetiró a következőket. Mig jó Tranoseius
a szent áriákat zengedezte, nem egyszer
szakitotta őt félbe iszonyu lármával kedves
életepárja. Anna, aki felettébb házsártos
asszony, valóságos Xantíppe vala. Meg va-
gyon pedig irva: "A sebes záporeső idején
való szüntelen csepégése és a morgó asz-
szony-ernber egyaránt vagynak" (Péld. 27,
15). Ezt a szerencsétlen . természetű asz-
szonyt a kegyes pap különös kurával gyó-
gyitotta ki a betegségéből.

Mikor a nő látta, hogy a sok beszéd-
del és perpatvarral nem foghat ki az urán,
mást gondolt. Most meg hirtelen elnémult,
egy álló hétig sem szólt az urához, hanem
csak duzzogva, minden útjába esőt össze-
visszahányva járt alá és fel a házban.
Mikor a vasárnap eljött, Tranoseius szokása
és tiszte szerint elvégezte a templomi szol-
gálatct, de predikáció után a· nyilvános
imádságba foglalta nejét, mint olyan .szeren-
csétlent, akinek szélása elakadt s kérte az
ég Urát, vajha egy hatalmas Eíiatával nyi-
latkoztatná meg őt rninél előbb. A közön-
ség részvéttel értesült a papi házat ért
nagy csapás ról, de a nyelves nő, ki szintén
ott volt a templomban, majd megpukkadt
mérgében. Ottnon azután ki is önté rnérges
szavainak egész áradatát és pedig a hivek
hallatára, kik lelkészüket hazakisérték.
Tranoseius szótlanul engedte maga felett .3
vihart elvonulni s midőn ujra szélcsend lőn,
kezeit összetéve szólott : "Én édes Istenem,
hálát adok neked, hogy kérésemet meghall-
gattad és szeretett életpárern száját ujra
felnyitottad ; add, hogy soha se használja
azt többé éktelen beszédekre és szidalornra,
hanem rnindenkor csak a te nagy nevednek
dicsőítésére. Amen." A nő megszégyenülten
és bünbánóan omlott férjének karjaiba, sirt
keservesen és javulást, megtérest fogadott.
Meg is tartotta szavát, a legbékésebb fele-
ség vált ezután belőle. Gazdag papi áldás,
öt fiu ·és· négy leánygyermek dicsérte a
családi boldogságot,

2.
Sz ő nyi Benjamin hires hódmezővásár-

helyi pap Sze nt e k Heg e d ü j e cimű
1762. évi énekeskönyvéhen rninden rendü
es rangu emberek számára kűlőn éneket
irt. Igy vannak énekei ilyen cimekkel: Fő-
biró éneke, Éneklő Tiszttartó, Éneklő Nótá-
rius, Éneklő .Céhmester, Éjjeli vigyázó em-
ber éneke, Szőlőpásztor éneke, Bábák isteni
félelme, Legény fohászkodása leány nem
adás után, Násznagy éneke, Szülő asszony
éneke, Tömlöctartó fohászkodása és a
többi. Van azután egy éneke a 120. számu"
ennek a cime : .Éne k 1ő P r ó k áto r. S,
e fölé a jó Szőnyi nem minden ártatlan
célzás nélkül nyomatta oda: Nótája : P e-
rel j, Ura m, per 1ő i m m el. Ha vador-
zók halálára is irt volna külön éneket, annak
a dallama sem lehetett volna bizonyára más,
mint : Most nyugosznak az erdők ..

3.
Sopronban az Erzsébet-kertből a Deák-

kuthoz vezető ut balíelén, amint felér az
ember a dombra, mindjárt elől van egy
szép kert, ugynevezett löver, telve óriási
nagyságu szép gesztenyefákkal. Ez egykor
Ki s Jáno s püspöknek volt a kertje. Es
S zé k ács József, mikor soproni diák volt;
ide járt ki az öreg urral nyáron minden
szombaton. Tőle tanult franciául, de néme-
tül is. Sokszor kellett a diáknak Kis János.
előtt németül fennhangon is szónokolnia;
vagy otthon a szobában sarokba állítva,
vagy pedig künn a szabadban is.

Székács maga mondja ezt el az emlék-
irataibarr, ahol mínt boldog iíjukori emléket
jegyzi fel a következőket is:

"Megjegyzem még azt is, hogy az öreg
(Kis János tudniillik) ha én a sarokhan el-
kezdtem szónokolni, néha hátat forditva
hallgatott s mozdulataiból kivettem, hogy
nevetett, minek egy izbenaz lett a ,vége,"
hogy én is élnevettem magamat s lett be-
lőle közös nevetés annyira, hogy a jó öreg
csak ugy törölte a könnyeit." Azon neve-
tett t. i., hogy Székács igen nehezen törte-
a nérnet szót, Tévednek tehát, akik Kis.
Jánost valami mogorva öregnek képzelik,



4.
, Pay r Sámuel egykori: balfi papról be-

szélte Gitggenberger ráczkozári lelkész a
következőket, Mint soproni születésü -
ugymond - jól ismertem az öreg urat. Jó
ember és buzgó pap volt, de rendkivül
hosszan szokott prédikálni. Sokan é miatt
már szinte féltek is tőle. Ismerte ezt a
tulajdonságát Kis János püspök is, ki a
balfi fürdőre Sopronból ki-kijárogatott, Egy
alkalommal egy vasárnapot is ott töltött.
Hogy az istentiszteletet el ne mulassza, de
meg a hosszu beszédnek is csak a javát
vehesse ki, már csak ugy a v:ége felé nyi-
tott be a templomba és nagy csendesen ült
le egészen hátul az egyik padsorba. De sor-

" sát el nem kerülhette, A prédikátor eleven
szemei azonnal észrevették a magas ven-
déget. Magasabbra hangolja teh'át a lant
idegeit s ilyen fordulatot ád rögtön a be-
szédnek : "Szeretett hiveirn, beszédemnek
már a végére jutottam volna, de mivel al
a ritka szerencse ért bennünket, hogy ami
szeretett főpásztorunk megkeresvén az ő

kisded nyáját e pillanatban lépett be hoz-
zánk: azért megbecsülvén ami meglátogatá-
sunk napját, beszédemet ujra kezdem elől-
ről. Falusi emberek nyári forróságban,
szivesen elütdögélnek a hűvös templomban,
de erre a kijelentésre, 'nem szólván a püs-
pökről, a jó balfiakon is csendes borzon-
gás futott Viégig. Kérdőleg nézegetnek egy-
másra, végre is elkezdi egyik s utána a
többi, csendesen felállnak, a püspök mel-
lett tiszteletadó de egyszersmind szánakodó
fejbólintással elhaladnak s egytől-egyig ki-
sompolyognak a templomból. A szónokon
kivül csak a püspök maradt, meg az egy-
házfi, Déli harangszóra beteg gyorurától
űzetve kimegy Kis János is, de az öreg
pap csak tovább beszél. Végre az egyházfi
.sern állhatja iés tisztelettel felszél a kat ed-
ún állőhoz : Tisztelendő uram, ide teszem
.a kulcsot, ha végez, sziveskedjék becsuk ni
a templomajtót. Bizonyára sok ebben a
tulzás es nagyitás. Az öreg pap unokája
legalább igen haragszik emiatt és tilta-
kozik ellene, hogy neki ilyen hosszu, unal-
mas beszédű őse lett volna. De hát a
gonosz világ igy szokott tréfát üzni éppen
.a jó emberekkel.

5.
S zé k ács' Józsefet, mint ifju kandidá-

tust, aki Bajza József közbenjárására tartott
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Pesten próbabeszédet. Lang Mihály pesti
lelkész nem akarta papi öltönyben szószékre
ereszteni, ha bajuszát le nem, veszi. Az
ünnep reggelén fél órával az istentisztelet
kezdete előtt mégis ati1lában bajuszosari
jelent meg Székács. Lang összecsapta kezét
e kenokság felett, de Székács azzal vigasz-
talta: Vagy megválasztanak pappá, vagy
nem. Ha igen, ugy elég időm lesz levenni
a bajuszt akkor js; ha pedig nem, - no
hát akkor legalább megmarad a bajuszorn.
A szép bajusz áldozatul esett, de Székács
az ország papja lett.

6.
S zé k ács Józsefnél Budapesten volt

egy alkalommal látogatóban jó barátja es
püspöktársa Kar say Sándor. A többek
kőzőtt szóba került, a távozó kápláninak
szeroncsétlen esete is, 'kinek az asztala fiók-
jából nem régiben lopták el a 300' íorintját.
Az üres helyet betöltendő Székács uj káp-
lánt kiért a püspöki kollegától és egyen-
ként kezdé felsorolni a kánláni ílletmé-
nyeket. •

- Soha se folytasd, barátom - vágott
közbe Karsay a beszédnek - csak azt ird
a 'pályázati felh ivásba, hogy előbbi káp-
lánodnak 300 forihtját lopták el az asztala
fiókjából. Ez eleget mond. Még a rendes
papok is feljönnek.

7.•
Pál f y József sopronifheologiai tanár

beszélte el a kővetkezőket. E dv illi é s Pál
nernesdömölki lelkész : ellen valamiért fel-
zudultak a hivei es semmi komoly okot
nem tudván, bepanaszolták Kis János pűs-
pöknél, hiogy az ő papjuk nem énekli,
hanern csak olvassa az enistólát. Akkor
ugyanis még magyar gyülekezetek is voltak,
melyekben a pap énekelt az oltár előtt.

Megérkezvén Kis 'János 'hivatalos le-
vele, Edvi més Pál istentisztelet után
visszatartja a presbyteriumot s eninek szine
elött odaadja a Iópanaszos gondnoknak:

- No kurátor Uram, megjött a püs-
pök levele, im átadom, énekelje el.

- Oe mi jut eszébe, tisztelendő uram
- feleli a kurátor - hiszen ez levél, ezt
olvasni kell, nem énekelni.

- No lássák, kendtek, mondja Edví
Illes Pál, az epistola is levél, melyet az
apostol irt a gyülekezeteknek. És ha kend-
tek nem éneklik el a püspök levelét, bizony
en sem éneklem ám az .apostolét.
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Az okos mondáson azután meg is naltatott belőle a gyerekeknek, a megved-
nyugodtak a hivek, lett faalkotrnányt pedig átalakitotta tyuk-

katrocnak.
Halotti beszéde':- mond a pap és a Valószínű, hegyez is csak szóbeszéd

többi bibliai idézetek között elmondja azt és ráfogás. Oe tanulság van benne. Ha aján-
az ismeretes helyet is: "Az én Atyámnak dékot adunk, jól válasszuk meg, hogy hasz-
házában sok hajlékok vagynak" (János 14, nát vehessék. Az okos ember pedig aTát-
2). Ezt hallva az egyik szűrös atyafi oda- szólag haszontalannak is hasznát tudja
sug a szornszédjának : Micsoda hiábavaló venni.
dicsekvés! Jól ismerem az apját, csizmadia 11.
MiskoIczon, még egy rongyos viskójuk Győ r y Vilmos, a budapestiek jeles
sincs, nem hogy házuk volna sok hajlé- költő papja korábban, rnint fiatal lelkész,
ko kkal ! Orosházán hirdette az igét. Róla és erre az

9. ~?hn; vonatkozólag jegyezte fel Zsilinszky
Wim in e r Agostont, az egykori hir- 1 aly:

neves Ielsőlővői lelkészt és az' ottani tan- "Mikor egyszer azt kérdeztern egy oros-
intézetek alapitóját, aki lelkipásztori gond- házi embertől: meg vannak-e elégedve az
ját oly lelkiismeretes en' vette, hogy a gyer- uj pappal? ez azt felelte: "A mi Győry
mek'eket himlő ellen beoltotta és hiveinek, tiszteletes urunk olyan, mint a jó bor; ha
ha kellett, még a fájós fogát is kihuzta, az: sokáig élvezi az ember, elbódul tőle so rnin-
egyik kerületi gyűlésen megkérdezték: de denre késznek érzi magát, de aztán gyakran
hát miből fogja fenntartani az iskoláit? meg is kivánja."

- Remélem, felelé, hogy az Ur Jézus 12.
Krisztus még nem mondott csődöt. Agai Adolf irja Győ r y Vilmosról való

ernlékezéseiben; 1885-ben, születése nap-
10. ján, január 7-én utólszor gyültek össze ba-

Tóth' János dőrnőlki jeles esperesről, -rátai a már nagyon is beteg költő papnak.
aki püspőkválasztáskor Karsay mellett csak Ott volt körüle egiész családja is. Itt Győry
egy szavazattal maradt kisebbségben, a kö- a következő visszaemlékezéssei hálálta meg
vetkezőket beszélik: nejének, a nagy Székács leányának önfel-

Tudós, erélyes, a mellett igen praktikus áldozó hűségét:
eszü férfiu volt a jeles csperes. Történt "Mikor esküvőre jöttem fel ide Oros-
pedig, hogy egyszer egy' nagy hintőt ka- házáról, éppen vásár volt Halasen. En is
pott ajándékban az egyik kemenesalji patró- a vásárosokkal jöttem együtt. Kérdi tőlem
nusától. Ebben csak két hiba volt, hogya egy öreg ember: '"Valami beszerezni valója
hintóval a két szürke is vele nem ment s van Nagytiszteletű uramnak is?" - "Oe van
hogy évi konvencióba a szükséges zabot ám, kedves barátom, - felelérn .- csak-
sem utalványoztak. hogy Pesten." - S a beteg Győry ekkor

Igy hát a nehéz hintó igen sokat pihent szép szemének egy mélységes, lélekből fa-
a szinben. A találékony eszü esperes pedig kadt pillantásával nézett át nejéhez, rnond-
végre is, hogy valami hasznát vegye a bár- ván: . "Beszerezni jöttem biz, én: és jó vá-
kának, lefejtette posztóját és bugyogót esi- sárt is csaptam. Igaz-e, édes párom?"

p. s.

7

Gyógynövények gyüjtése és értékesítése.
A kutató emberi elme mát régen rájött,

hogy egyes növények olyan anyagokat tartal-
maznak, rnelyek a beteg szervezetre gyógyi-
tólag hatnak. Az ilyen növényekben rejlő
gyógyitóerőt 'megismerve, kutatták, keresték
is azokat. Egyiket leveléért szedték, a má-
sikat gyökeré ért becsülték, rnert egyiknek.

a levelei, a másiknak a gyökerei tartalmazzák
a gyógyhatású anyagokat.
_ Az ókorban a felkutatott, összegyűjtött
gyógyfüvekkel maguk a gyüjtők gyógyi-
tották a messziről hozzájuk vándorló bete-
geket. Elgondolhatjuk hát, mily tőke, kincses-
bánya volt akkor a gyógyfüvek ismerete.
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A müveltség terjedésével azonbari meg-
csappant a gyógyfükeresők száma. S bár
még ma is akad minden faluban egy-egy
kuruzsló anyóka vagy javasasszcny ; bár még
találkozunk itt-ott egy-e:gy csudadoktorral.
mégis folytonosan apad az olyan emberek
száma, akik naphosszat az erdőket buják,

Istók János szobrászművésznek Nagyszeben-
ben leleplezett Petőfi emléktáblája.

A "Kultura" c. irodalmi, művészeti, kritikai képes fo!yóiratból.

hegy azok setit, ny.rkos zugaiból ujabbnál-
ujabb ~,biztosan ható" titkoshatásu . füvet
hozzanak napfényre: a tudomány haladása
kérlelhetetlenül leránt ja a leplet a csuda-
doktorok es kuruzslókról és igy az emberi-
ségnek ez a tipusa halófélben van.

A különböző növények gyógyitó hatása

azonban ma is meg van.· Ezért a vadon-
termő gyógynövények ma is kincset érnek
a szenvedő emberiség számára, mert nem
egyszer ezek által juthatunk az élet valóban
legdrágább kincséhez : a jó egészséghez.

Az illatos rnezőn, virágzó réteken, erdők
sűrűjében, a fellegekigérő havasok oldalán,
de 'még a kopár utak mentén termő növények
között is van sok olyan szerényen meg-
húzódó gyom vagy dudva, melykitünő
gyógyhatású anyagot tartalmaz.

Azt a nagy tőkét azonban, rnelyet a
természet e vadon-termő gyógynövényekben
elrejtett, mi még - sajnos ~ nem aknázzuk
ki eléggé, mert nálunk még a vadon-termő
gyógynövények szedése, száritása és érté-
kesitése a legtöbb ember .elött teljesen is-
meretlen.

Nagy értékek vesznek pedig el évről-évre
azáltal; hogy az értékes gyógynövények ott
pusztulnak el az utak mentén, erdőn, mezőn,
Holott éppen a legszegényebb néposztály,
a nehezebb munkára alkalmatlan öregek,
nők, es gyermekek juthatnának e gyógy-
füvek szedése és értékesitése által SZéD mel-
lékjövedelemhez. Es hogy a nép az értékes
s a természet által ing y en nyujtott gyógy-
növények mellett is szegénységben siny-
lődik, annak oka csak az lehet, hogy nem
ismerik a gyógynövényeket, vagy nem
tudják a gyüjtés, értékesítés módjait.

A gyógynövények gyüjtése csak akkor
lesz érdemes és hasznos munka, ha a sze-
dett füveket é rt é ke sit eni is tudjuk. Mi-
előtt tehát megkezdenénk a rendszeres gyüj-
tést, elsőben piacról gondoskodunk, melyerr
pénzzé válthatjuk az összegyűjtött árut
Tájékozódnunk kell aziránt is, hogy mely
gyógynövények a keresettek, melyeknek van
a legjobb áruk.

Ha a piacról, illetve ve;vőről gondosked-
tunk, úgy szerződést kötünk a szedendő
gyógynövény fájára, valamint árára vonat-
kozólag. Az átvétel ideje és helye, továbbá
a fizetés módozatait sem hagyva figyelmen
kivül. '

Mivel köztudornás szerint a magános
ember a mai világban sokkal nehezebben
boldogul - bármely téren - mintha töb-
bedmagával szövetkezik, igyekezzünk tehát
g y ő g y n ö vé n y é r t é k e s it é s z ö v e t k e-

zet eke t alakítani, melyek az egész falu
vagy környék összegyűjtött növényeit egy
tömegben adnák el. E szövetkezetek akár



önállcan .szervezkedhetnének külőn alansza-
bályokkaI,de még célszerübb lenne, ha va-
lamely a faluban már rnűködő szövetkezet-
.hez, például tejgazdasági. fogyasztási stb.'
szövetkezethez csatlakoznának, annak egyik
osztályát vagy Iiókját képeznek.

A szövetkezet vezetősége a gyűjtést
megelőzőleg kipuhatolja, hogy a beköszöntő
évadban 'rnily növények gyűjtendők.

Mínden szövetkezet természetesen csak
egynéhány előre megállapitott növény sze-
dését és száritását venné fel működése kö-
rébe, .

A gyógynövények szedésekor azt is kell
árn tudni, hogy az illető növiénynek milyen
részét kell a' gyűjtőnek szedni: levelét, szá-
rát, virágát, gyümölcsét vagy pedig gyö-
kerét?

fontos továbbá a szedés ideje is. A
gyógynövényeket t. i. akkor szedjük, mikor
azok leghatásosabbak, vagyis mikor legtöbb
bennük a hatóanyag. Ez az idő többnyi.e
összeesik a növény teljes kiíejlettségével.

Vigyázni kell arra is, hogy a gyógy-
növényeket mindenkor száraz időben, a
harmat felszáradása után szedjük, mert ha
a szedésker a növény nedves, ugy nehezen
száritható és könnyen megromlik.

Oe nemcsak a szedés, hanem a szári-
tás módja is befolyásolja a gyógynövény
értékét. Miért is arra kell ügyelnünk a szá-
ritáskor, hogya növények eredeti természe-
tes szinüket megtartsák. A szári tás történ-
hetik szabadban vagy erre alkalmas szárító
helyiségekben. A száritás előtt a növény-
nészeket gondosan meg kell tisztitani.

Gyógyhatásu es értékesíthető növények
például a következők:

Ősz i kik e ric s. Evelő növény. Ősszel
virit, csak kivételesen - ha őssze! viz bo-
ritotta terméshelyét - tavasszal. Ősszel tel-
jesen levéltelen. Az ősszel megjelenő virá-
gok vereseslila vagy rózsaszinüek, A virág-
nak tölcséridornu, hatkarélyu lilaszinü leple
van, melynek alsó része íehérszínü, hosszu
esővé nőtt össze. Levelei, rnelyek májusban
bujnak elő, hosszukás lándzsa alaku, hegye-
sek, 25-30 cm hosszuak, sötétzőldek. Tok
termése tavasszal jelenik meg s magja ju-

. niusban erik.
Az őszi kikerics hazánkban mindenütt

el van terjedve, nedves réteken, legelőkön,
erdei tisztásokon. A meszes talajt kedveli
leginkább.
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Hagymája és magja a legerősebb ha-
tásu gyógyszerele közé tartozik. Szétzuzott
magjából készítik aki ker i cs b o. r t, melyet
.k ö s zve n y és viz kór s á g 'ellen hasz-
nálnak.

A magvakat junius hóban, közvetlenül
a teljes érés előtt szedjük s szellős padlásori
kiteritjük. Ha megszáradtak a tokok, kicsé-
peljük, kirostáljuk, A tiszta magot ponyván
átszáritjuk es azután felzsákoljuk.

A kikericsmag értéke rnétermázsánként
70-'-80 korona.

. Erd e i mái y v a (vagy papsajt). Szin-
tén évelö növény, me ly előfordul utak men-
tén, parlag helyen, mezőn és romtalajon.
Szára 20 cm-fől egy méterig is megnő, ke-
rek, elágozó és szőrös, Rendesen egy tö-
ből több szár indul ki. Levelei nyelesek.
Rózsaszinü virágai a levelek hónaljában ket-
tesével vagy többes évei csomósan ülnek
Az erdei mályva juniustól szepternber vé-
géig virágzik. A gyógyászatban ugy a le-
veleit, mint virágait használják. A mályva
virágaiból teát főznek, rnelyet torokbajellen
használnak, leveleit pedig csillapító és puhitó
szemek

Az erdei mályva virágait julius és
augusztus hóban tanácsos szedni, -rnert
akkor nyilik legtömegesebben. Miután a
mályva levelei is értékesek, azért egyszerű-
ség kedvéért az egész növényt levágjuk, de
otthon külön szedjük le a virágokat és kü-
lön a leveleket.. Megszáritjuk ugy, hiogy a
virágok szép szinüket megtartsák. A mályva-
virág ára. méterrnázsánként 100-11 O korona,

B ü d ö s b ü rök. Kétnyári növény. Elő-
fordul utak mentén, keritések mellett. Az
első évben bokros levélcsomót hajt: csak
a második évben hoz virágot. A bürök fel-
ismerhető sajátságos, bódító, kellemetlen,
egérre emlékeztető szagáról, melyet akkor
érzünk, ha leveleit szétdörzsöljük.

A· bürök igen mérges növény. Orvosi-
lag a leveleit, fiatal hajtásait és éretlen mag-
jait - mirigydaganatok, görvélykór, rák
ellen - használják.

A bűrök leveleit virágzás előtt junius
végén vagy juliusban szedjük s gyorsan
rnegszáritjuk. A teljesen megszáradt bürök-
leveleket zsákokba tömve szállitjuk. A bürök-
levél ára métermázsánként 25 .korona.

M asz 1a g <osna d rag u 1y a. Evelő nö-
vény.' Gyökere husos, vastag, kivül sárgás-
barna, belül fehér. Szára 1-2 méter ma-
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gas. Levelei a száron szétsrörtan állanak,
nagyok, sötétzőidek, felső lapjuk kopasz,
alsó lapjuk azonban mirigyes szőrü, ezért
megfogva Zsíros tapiritatu. A virágok, m elyek
juniusban jelennek meg, harangalaknak és
Iilaszinüek, egyesével ülnek a levelek hónal-
jában. Termése bogyó; mely - nagyon
hasonlit a fekete cseresznyéhez - eleint"
zöld, utóbb azonban szép, élénk feketeszínü,
erősen fénylő. Szétnyomva violaszinü levet
ereszt. A bogyó, ugy mint az egész növény
rop p a 'll t mér g e s.

A nadragulya lombos, árnyas erdők
szélén, továbbá árkokban, rnélypartu patakok
és utak rnentén található, A folytonos szedés
következtében már gyérebben található. E
miatt Amerikában és Angliában mestersé-
gesen termesztik. Nálunk. is érdemes volna
ezen gyógynövény termesztését felkarolni.

A nadragulya levelében, bogyójában é,:;
gyökerében levő mérges anyagot a szem-
gyógyászatban használják'. Nagyon keresett
árucikket kénez.

A leveleket 2-4 éves növényról érde-
mes szedni. A gyökereket 3-4 éves koruk-
ban ássuk ki; mert akkor leggazdagabbak
atrcoinben. .

.A jól megszárított levél és gyökér ára
métermázsánként 60-70 korona.

Bel é n d ek, b00 Ion dit ó c sal m a -
tok. A beléndek egy- és kétnyári növény.
Magról szaporodik. Az első évben csak nagy
leveleket hajt, melyek sürü levélrózsát alkot-
nak. Ha kitelelt, akkor hajt szárat, mely
virágzik, magot érlel és elpusztul. Néha már
az első évben hozza virágait. Gyökerei na-

gyon hasonlitanak a petrezselyem éhez. Szárc
piszkos zöldszinü. Levelei szürkészöldek.

A beléndek igen mérges növény s az
egész országban el van terjedve. Szemét-
dombokon, száraz árkokban. utak mentén
található. Egyike a legkeresettebb honi ya-
don termő gyógynövényeknek, rrrelyet érde-
mes lenne mesterségesen is szaporítani.

Leveleit virágzás idején - májustói
augusztusig - kell szedni. Megszáritva ér-
tékesitjük, Ára métermázsánként 65--70 kor.

Magját féléretten szedik. Ennek ára
méterrnázsánként 45-50 korona.

Elterjedtebb és jól érték'esithetők még
a következő általánosan ismert gyógynö-
vér.yek :

B u z a vi r á g (ára méterrnázsánként 200
korona). Pon gy o 1api typ a n g (gyökér
ára métermázsánként 40 korona). S zé k fű
(száritott virág ára méterrnázsánként 100
korona). Kis 1 ev el ü h' á r s (szárított virág
ára métermátsánként!JO korona). Diófa
(száritott levél ára métermázsánként 20 ko-
rona). Ősz i bar a c z k (héjától megtiszti- .•
tott magja métermázsánként 70 korona.)

Tájékozásul megemlítem, hogy gyógy-
növények vásárlás ával a következő cégek
foglalkoznak: Neruda Nándor (Budapest);
Szerdahelyi Károly; gyógyszerész (Bégaszent- ~
györgy); Thallmayer és Seitz (Budapest);
Kochrneiszter frigyes utódai (Budapest);
Laib Rezső (Bős); Burger frigyes (Kolozs-
vár).

Sz e.n t e h Dezső
gazdasági tanár.

Stadler Tófor.
1823-1911.

Hogy evangélikus egyházunkban nem
halt még ki az apák hite, sőt egyes tagjaiban
különös hévvel és szeretettel lángol, me-
legít és alkot, azt legszebben bizonyitják
azon nagyszerű adományok lés hagyorná-
nyok, melyeknek évről-évre tanui vagyunk.
A rnult (1911)év március 20-áll Besztercze-
bánya sz. kir. városában hunyt el egy ilyen
élő evangéliumi kereszténységiől áthatott
hivünk, Stadler Tófor, aki ugy egész' mun-
kás életében nagyszerű adományaival rnint

halálában is fekintélyes végrendeleti hagyo-
mányaival arra törekedett, hogy evangélikus
egyházunknak, rnint az igaz keresztyénség-
nek erősítése által, építse Isten országát
közöttünk. .

Stadler Tófor 1823. március I-érr
Pozsonyban szűletett, Iskoláí v-égeztével"
1837-ben mint kereskedőtanonc Besztercze-
bánvára jött, hol második hazát lelt, rnelyet
szülőfőldjeként szeretett. Istenfélő, kegyes
ifju volt, ki takarékosságával némi vagyont



kezet pedíg 1882-ben. Ieíügyelöjévé válasz-
totta. Tagja volt Zólyom vármegye köz-
törvényhatősági bizottságának is, Őfelsége
a király pedig királyi tanácsossá majd pedig
udvari tanácsossá nevezte ki savaskorona
rend !II. osztályának lovagjává ' avatta.

Oe ezt a sok kitüntetést meg is érde-
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Stadler Tóior.

gyüjtve 1857-ben megvette a Wágner-~éle
üzletet. Mint szorgalmas, jónevü kereskedő
egyre gyarapodván vagyonban lés tekintély-
ben 1866-ban mint társtulajdonos átvette a
hermándi papirgyárat felerészben Hüttner
sógorával. Kereskedéset 1873-ban átadta
Knauer Károly unokaöccsének iés társának,'

1899-ben pedig teljes nyugalomba vonult
vissza. Külső mozzana.okban tehát nem volt
gazdag éleífolyása, de annál gazdagabb volt
belső értékben. Minden jóés nemes ügyért
lelkesült, fáradtés áldozott, amiért egymás
után érték a kitüntetések, Beszterczebánya
sz. kir. városa képviselőtestületi taggá, majd
diszpolgárrá, az ágost. hi tv. evang. gyüle-

melte. A rendelkezésünkre bocsátott élet-
rajzi adatok között ezen jeIlemz:ésére akad-
tunk: "Stadler Tóíornál nemesebb adakozó,
nagyobb emberbarát kevés vala. Hol könyet
kellett törülni, panaszt orvosolni, mindég
kész volt jó szivvel rá, Voltak t.tkos szegé-
nyei, kik minden hó .elsején megkapták
segélyüket. felekezeti külömbség nélkül
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pártolt minden humá iusés kulturáls íitéz-
rnényt, Sok sok ezret adott Ily célra."

És pedig a jótékonyságot és áldozat-
készséget már életében megkezdte, ha'á'a-
kor, végrendeletével csak bcíejez:e és meg-
koronázta. Igy' Beszterczebánya sz, kr. város-
nak, főleg a Oarampart kiépítésére -'melyet
utóbb a város róla Stadlernartnak nevezett
el - már életében 25.000 koronát adott,
végrendeletileg pedig még 75.000 koronát
hagyományozott és pedig 25.000 kororiát
oly rendelkezéssel, hogy annak kamata.i
minden esztendőben születése napján, már-.
eius l-én szegényei között hitfelekezeti kü-
lömbség nélkül osztássanak kti,; 25.00a ko-
ronát a Oarampart folytatólagos k'ép.tisére ;
25.000 koronát pedig egy vasszerkeze'ü Oa-
ramhid építésére. Igy a várost összesén
100.000 korona jótéteményben részesitette.

Ezenkivül 1000 koronát hagyományozott
a Felső Magyarországr Közműve'ődési Egye-
sület zőlyomvárrnegyer válasz'mányának,
1000 koronát a Hazafias Olvasmánvokct
Terjesztő Egyesületnek és 200Cl.koronát te-
metése után a város házi szegényei között
leendő kiosztásra.

Azonban Stadler Tófor ezen nagymérvű
közjótékonyság mellett soha sem feledke-
zett meg az apostol ezen mondásáról: Arinak-
okáért mig időnk van, cselekedjünk jót min-
denekkel, k iv á 1t kié pen pe dig ami
hitünknek c s e lé d e iv e l. (Oal. 6. 10).
Tudta, érezte mint jó protestáns, hogy
földi gazdagságánál drágább kinc.ét, lelke
nyugalmát, boldogságát evangéliom hitének
köszönhette, hogy azon sok áldást, mellyel
az Ur életében elhalmozta, csak ugy' hálál-
hatja meg igazán, ha a reá bizott talcnumot el
nem ássa, hanem gyümölcsözteti evangélkus
egyháza és gyülekezete számára.

Ezen tudatból kijolyólag hagyományo-
zott szülőhelyének, Pozsony sz. kir, városá-
nak' evangélikus gyülekezete javára vég-
rendeletileg 5000 koronát, de főleg ezért
segített elő mint valódi Maecenási kifogy-
hatatlan bőkezüséggel a beszterczebányai
evangélikus gyülekezetben évtizedeken át
minden elképzelhető egyházi és iskolai

ügyet. De h~dd beszéljenek erről minderi
szónál ékesebben az ide iktatott számadatok.

Stadler Tófor egyházfelügyelő ado-
mányai a beszterczebányai ev. gyülekezet
számára éle t ébe n :

korona
1882-1896-ig különféle egyházi cé-

lokra (ev. leányiskola, ev. tanács-
terem, sirásói lak stb.) .

1897. Az egyházi töke gyarapítására
1898. Az ev. el. fiuiskola kiépítésére
1899. Az ev. szegényápoló-intézet

kiépítésére " .... 16.000
1900. Az ev. templom keritésére. 2.000
1904. Az ev. szegényápoló-intézet

tőkéjére - . . . . . . . . 5.000
1906. Az ev. templom rnegujitására 5.000
1910. A k-ét ev- lelkészlak meg-

ujitására . . . . . . . . 20.000.
1898-1910-ig az ev. olvasóegyletnek 6,000'

23.000
10.000
12,000

Vé g r e n d e l e t I hagyományai:

1911. Az ev. egyház főkéjére . . . 20.000
1911. Az ev. elemi fiuiskolának . . 20.000 ~
1911. Az ev. szegényápoló-intézetnek 20.000
1911, Az ev. szegény özvegyeknek

és árváknak (alapitvány)
1911. A szentantalíalvi filia ev.

tanítói fizetésének javitására (ala-
pitvány)

20.000

2,OGO

Összesen 206.000

Valóban alázattal hajlunk meg Isten
kegyelme előtt, melyet ezen gyermekében
oly bőségésen kinyilvánitott. Ö vezette a
szeglény Stadler Tófort mint kis fiut szüíő-
földjéről a messze idegenbe. Ö szentelte
meg azevangéHkus hit malasztjával szivét,
lelkét, hogy szorgalrnas munka, kötelesség-

-tudó hűség, szerény, takarékos és rnérték-
letes élettel fokról-fokra emelkedett a jó-
lét, a köztisztelet s az áldozatkész szer·::tet
Iépcsőjén s Ö nyujtja nek,j, bizonyára hű-
ségben lefolyt istenes élete jutalmául az
örök élet koronáját,

Legyen emléke áldott, nemes példája
pedig találjon híveink között sok sok kö-
vetőre !

S. Ö.
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Kérő szó két evangélikus gyülekezetünk
érdekében.

Naptárunk szerkesztésénél azt az elvet
tartva szemünk előtt, hogy az életnek -
még pedig közelebbről az egyházi életnek
- ütő erén tartsuk a kezünket, levélben fel-
kerestük a nagy csapással sujtott Kecskemét
evangélikus egyházának nagyrabecsült lelki-
pásztorát és megkérdeztük, hogy a földren-
gés következtében mekkora kár érte a gyü-
lekezetet, hogy szükség esetén felhivhassuk
a hsttestvérek fig)'le1rruéta kecskeméti kis
evang. gyülekezet felsegélésére.

Kérdésünkre Sár k á n y Bél a főespe-
res ur, kecskeméti lelkész, a többek között
a következőket irta:

"A mi nyarunk, fájdalom; a lehető leg-
szomorubb volt. A julius 8-iki éjszaka szo-
moru emlékét örökké itt fogjuk viselni lel-
keink mélyén. Valami eddig ismeretlen fáj-
dalmas borongás ül lelkeinken, amelynek
hatása alól nem tudunk szabadulni.

Anyagi kárunk igen nagy. Augusztus
hó l-én kellett volna a vállalkozótól átven-
nünk uj bérházunkat, amelyet teljesen kől-
csönpénzen . épittettünk fél millió korona
költséggel, s a földrengés annyira megron-
gálta, hogy legjobb esetben jövő hó végére
készül el teljesen. Szakértői becslés szerint
uj bérházunkon 30.000 korona, templomun-
kon és egyéb egyházi épületeinken 32.000
korona kárunk esett; és minthogy a bérház
építésénél egész hitelünk et kirneritettük és
az egyháznak semminemü olyan alapja nincs,
amelyből e váratlan kiadásokat fedezhetné, a
legbizonytalanabb jövőnek nézünk elébe, ha-
csak valami nagyobb állami támogatásban
nem részesülünk.

Ily körülmények között hálás köszönet-
tel vesszük, ha kedves kollegáék felhivják
a jószivü adakozók figyelmét a mi súlyos

veszteséget szenvedett kis egyházunkra, a
mit mi magunk még eddigelé csak azért
nem tettünk meg, mert meg akarjuk várni,
hogy milyen nagyságu támogatást kapunk
az államtól."

A másik evang. gyüiekezebünlc pusz-
tulásáról alapokból értesültünk. R il m a k o-
k o v a (Görnör rn.) községben van ez a való-
sá.ggal földhöz sujtott gyülekezetűnk. Az
augusztus 3-án itt pusztított tüzvésznek láng-
nyelvei: csakhamar belekaptak az evang. lel-
készlakna is, ahonnét alighogy kímentették'
az értékes tárgyakat, az anyakönyveket s a
-biztosnak vélt helyr-e, a templom hajójába
elhelyezték, tüzet fog a torony is, lezuhan-
nak a harangok, kettő közülők megolvad, a
legnagyobb pedig megreped, beég1 a. tem-
plom s benne oltár, szószék, padok elpusz-
tulnak. A lelkészlakkal és templommalegyütt
az egyházmegye rég,i, becses levéltára is
teljesen a tüz áldozafává lett.

A nagy csapást még rettentöbbé tette
az a körülrnény, hogy a gyülekezet lelké-
szériek, Ban c zik S á m II e 1 alesper esnek
neje, amint a lángban álló községi óvoda
felé futott, hogy kis unokáját kirnentse, le-
irhatlan ijedtségeben holtan rogyott össze.
A Jób szenvedésével sujtott hű lelkipásztor
fájdalmát enyhitse a hitsorsosok igaz rész-
véte és találjon ő maga ds vigasztalást annál,
akinek igéjév-el a szenvedök sebére annyi-
szor adott balzsamot.

Mindkét gyülekezetümket a legmelegebb
szivvel ajánljuk hitsorsosaink figyelmébe. Ke-
gyes adományaikat egyenesen a kecskeméti,
illetve a rimakokovai ágost. hitv. evang. gyü-
lekezet cimére sziveskedjenek küldeni. -
Becsüljük meg egymást a jólétben és segit-
sük egymást a szerencsétlenségben!

H. L.
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A MULT EV KRONIKAJA.

1910. juliustól 1911. [ullusig.

Közli: SCHOL TZ ÖDÖN,

A Luther-naptár minden évfolyamában
kimeritő jelentést hozunk az elmúlt esz-
tendő fontosabb eseményeiról.

Hazai ágo hitv. evang. egyházunk
1910. augusztus 27-én a dunáninneni egy-
házkerület közgyűlésének keretében szépen
megünnepelte a zs o 1nai zs i II a t 300. év-
f ordulóját. A zsolnai zsinatot 1610. tavaszán
(márc. 28.-30.) tartották meg s egyházunk-
nak első alkotmányozó zsinatja volt. A pro-
testánsoknak vallásszabadságot biztosító
bécsi békekötés után, az ország nagy
hirü evangélikus nádora g ró f Th ur zö
O y ö r g y hívta össze a zsinatot, melyen
Felsőmagyarország 10 vármegyéje volt kép-
viselve, amelyek részére L á nyi 1II é s,
M eli k S á m u e 1 és Abr a ham ide s
1 zs á k. személyében megválasztották az
első evang. szuperintendenseket, s ezáltal
felmentették egyházunkat a katholikus püs-
pökök hatalmi befolyása alól. Ezenkívül a
zsinat az egyházi tant illetőleg kötelezővé
tette egyházunk hitvallási iratait, neveze-
tesen az ágostai hitvallás mellett az u. n.
"Egyességi-iratot" (Forrnula concordiae), s
itt jelentek meg először a lelkészek mel-

lett a világiak is tekintélyesebb számban,
hogy kivegyék részüket az egyházkormány-
zás nemes munkájából.

A jelenleg csaknem kizárólag római
katholikus város és az ottani kis evangélikus
gyülekezet rendkívül meleg fogadtatásban
'részesít ették az érkező ünneplő közönséget.
Este a városház termében vallásos estély
volt, melyen Dr. Zs i 1 i n szk Y Mih á l y
egyházkerületi felügyelő tartott felolvasást
a zsolnai zsinat történetéról. Az itt elhangzott
üdvözlő beszédek közül különös en Trencsén-
megye róm. kath. vallású főispánjának,
Sza I a vsz k y O y u I á nak és Ant a l
O á bor ref. püspöknek szavai gyakoroltak
gyújtó hatást. Másnap reggel a tótnyelvű
ünnepi istentiszteleten dr. Bal tik fr i-
gye s püspök, a magyarnyelvű istentisz-
teleten pedig O y urá t z fer e n c püspök
tartották a szent beszédet. Az utóbbi után
ünnepi közgyülés volt, melynek főtárgyát
bár ó P r ó nay D e z s ő egyetemes fel-
ügyelőnek lelkes és Telkesítő emlékbeszéde
képezte. Vajha ez a szép ünnep a késő utó-
dokban is újból lángra gyújtotta volna azt
a szent lelkesedést, amellyel őseink egy-

házunkhoz s az
evang. igazsághoz
ragaszkodtak.

1910. szeprem-
ber 25-én az egy e-
te rn e s e van g.
egy ház i g' Y á m-
int é zet tartotta
Budapesten 50 éves
emlékünnepét. Az
ünnepet megelőző

estén templomi
hangverseny volt,
az ünnep reggelén .
pedig a kerepesiuti
temetőben megko-
szoruzták S z é -
k ács J ó z se f nek,
a gyámintézet ala-

pítójanak sírját.
A torzsai konfirmandus otthon és árvaház.
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Azután mind az 5 fővárosi, evangélikus ben gazdag és történeti visszaemlékezések-
templomban ünnepi istentiszteleteket tar- kel átszőtt emlékbeszédet tartott, s amelyet
tottak, amelyek után az azóta bárói rangra Sch olt z Gu szt á v püspök imával ésál-
emelt világi elnök dr. L á n g La j o s meg- dással zárt be. Június 4.-én vasárnap azután
nyította a közgyűlést. Gy urá t z Fer e n c magyar és német ünnepi istentiszteldekkel
püspök e. elnök jelentéséből kiemeljük, hogy szeritelte meg a gyülekezet az évfordulót.
a gyámintézetnek a jubileumi 'esztendőben Egyre jobban közeledik a re for m á-

44.344 korona bevétele volt. A 4796 koronás ci ó 400 é ves j ubi 1eum a, melyet 1917-
nagy szeretetadornányt a to' r zs a i koníir- ben úgy egyetemes egyházunk mint annak
mandus otthon és árvaház nyerte el. 6 szü- minden egyes gyülekezete maradandó intéz-
kölkődő gyülekezet egyenként 800 korona, mények létesítésével készűl megünnepelni.
40 pedig egyenként 100 korona segélyben Igy az 1910. november 9.-én tartott egyete-
részesűlt, A Leo pol d i á num kamataiból mes közgyűlés elhatározta, hogy ez alka-
a négy kerületi leányiskolát egyenként 400, lomból Budapesten országos e van g. sz e-
a három theol. akadémia otthonát egyenként re tet ház a t létesít, melyre addig minden
200 és két szegény gyülekezetet egyenként gyülekezetben évenként gyűjtés rendezendő.
600 koronával segélyezték. A pozsonyi dia- A budapesti. deáktéri g y ű l e k e z e t
konissza anyaház 880 korona segélyben ugyanez alkalomból a régi helyett egyetemes
részes ült stb. stb. Valóban a' könyőrülő jellegű -monumentális új templomot épít,
keresztyén szeretet ékes bizonyitványa l: ----:- Üj templom és paplak építését tervezi ugyan-
A közgyülésen jubileumi emlékalap gyűj- akkorra a k ősz egi gyülekezet is, mely
tését is elhatározták, amihez az istentiszte- eddig 230.000 koronát gyűjtött erre a célra.
leteknél gyüjtött offertorium 1000 koronát B é kés c sa b a, hazánk legnagyobb evan-
eredményezett. Ő Felsége 'az emlékünnep. gélikus gyűlekezete, Lutherszobrot állít nagy-
alkalmából 4000 koronát ajándékozott temploma elé, rnihez eddig 15.000 korona
gyámintézetünknek, amely összeget egy ko- gyült össze stb. Még 5 'esztendő választ el
rábbi 3000 koronás adományával együtt a nagy ünneptől. Bárha ezt az időt mindenütt
"F ere n c J 6 z se fal a p í t v á n y" néven jól kihasználnák, hogy, 1917-ben: a refor-
külön kezelnek. ' rnáció ügyéhez rnéltóan ünnepelhessünk.

Itt említjük meg, hogya németországi Talán a poz so nyi , dia kb nis sza
Gusztáv Adolf egylet a gyámintlzeta n y a ház is új épületetvkaphat ezen jubi-
utján a múlt évben szintén 42.695 koronával leumi esztendőben, rniliez az adományok
segélyezte szükölködő magyarhoni evang; úgy a bel- mint a külíöldről egyre sűrűbben
gyülekezeteinket ; fennállása óta pedig mái- Y ,folynak. Igy' asI e z vig - hól s t e i'n i '
1,896.634 korona segélyt juttatott a magyar- "L u the ri sch e.r Go t t e sk ast en' >- (egy
országi evang. diasporának. Her ma n TI a gy?mintézethez ha,s.ouló, egyesület) . a
Pál, markneukircheni lelkész" mint a lipcsei mennybernenetel ünnepén befolyt persely-
Gusztáv Adolf-föegylet kiküldött je 1911. ta- pénzt 3406 kor-át, erre a célra adományozta,
vaszán sorban meglátogatta az ezen főegylet s az 1910. október l.-én Pozsonyban elhúnyt
által segélyezert hazai gyülekezetek et sAn d r a ~ Ern ő, kiről később még bőveb-
ugyanezen főegylet a sopronbánfalvai leány- ben megemlékezünk, 10.000 koronát hagyott
gyülekezetnek szavazta meg idei nagy sze- az anyaház építési alapjára. A nővérek száma
retetadományát 4680 korona összegben már meghaladja a 60-at, akik Pozsonyon
templomépítési alapja javára. kivűl, Sopron, Győr, Kőszeg, Pinkafő, Locs-

, Abu d a pes t ide á kt éri (m agyar mánd, Eperjes, 19ló, Késmárk, Rozsnyó és
é s ném e t nye 1v ű) gy üle kez e t 191 L más gyülekezetekben fejteriek ki áldásos mű-
évi . június 2. és 4.-én tartotta k öz ö s ködést. Igen örvendetes, hogy legújabban
te m p tom a f oe 1.6p j. t é s é ne k 100 é ves Budapesten is sikerült evangélikus diako-
em 1é k ü n n ep é t. A,' hatalmas templom nissza-állomást létesíteni, hol Pr ó nay
képét a Luther-naptár más helyén találja az R 6 z a és I r m a bár ó n ő k 5 évi kötelezett-
olvasó. Június 2.-án dr. Zs igm ond y séggel évi 600 koronát bocsátottak erre a
Jen ő közös felügyeló vélnöklete alatt ün- célra a "T abi tha n ő egy 1et" rendel-
nepi közgyűlés volt, amelyen bár ó Pr 0- kezésére, mire pozsonyi anyaházunk Kun s t
nay Oe z ső egyetemes felügyelő eszmék- Esz ter és Luk ács A dél nővéreket küldte

8



- 106 -

a múlt évben 185 árva gyermekről gondos-
kodott, kik közül 95 magában az intézet-
ben, a többi pedig vidéki árvaházakban, vagy
istenfélő, kegyes családoknál volt elhelyezve.
Egyházunknak saját árvaházai VAnnak:
Rozsnyó, Löcse, Pozsony, Modor, Sopron.
Oyőr s Pinkaíő gyűlekezetekben. Tor z sa,
bácsmégyei gyülekezetben, 1910.. október
2.7án szeritelte fel Scholtz Gusztáv püspök a
k o n f i r m and u sot t hon nal ö s sze k ö-
t ö t t ú jár v ah á z a t. Ezt az intézetet a
hívek nagy áldozatkészsége s a hitsorsosok
buzgó támogatása mellett is még nagy adós-
ság terheli, amiért állandó támogatásra szo-

rúl. S az első 17 árva
is, az őket gondozó
diakonisszákkal mint-
ha azt kiáltanák felénk:
"Meleg- otthonunk már
van, de kérünk. ad-
játok hozzá meg a
mindennapi kenyeret
is!" Ugyanez hangzik
felénk api n ka f ö i
árva ház ból is, me- il

Iyet hitsorsosaink fi-
gyelmébe s adakozó
jókedvébe szirrtén me-
legen ajánlunk. --- A
győ ri evang. gyüle- "-
kezet is házat emelt
125'000 K. költséggel
a keresztyén irgalmas
szeretetnek, melyaz
árvaházon kivül a dia-
konisszák részére la-
kást, egyedülálló nők
részére otthont, elag-

A torzsai árvaház első lakói. godt:;!k részére men-
. I helyet, a diasporából

hogy az egyre szaporodó diakonisszaallomá- bejáró tankötelesek számára melegedő szo-
sokat nemes hivatásukat átérző hívő lelkű bát s ünnepélyek' tartására nagy diszter-
nővérekkel elláthassuk. Tudakozódások és met foglal magában. - L o cs mán d "B e-
jelentkezések az intézet vezetöségéhez, He. tha n i a" név alatt gyermekkertjét 9 ezer
Schmidt K. J. főespereshez intézendok (PO- korona költségen gyülekezeti házzá építette
zsony, BélMátyás-utca 23.): át, melyben az óvodán kívül diakonissza-

Abu d a pes ti o ti sz ágo s pro t e s- Iakás, továbbá egy árvaszoba és betegszoba
t á n sár v a ház, mely az ágo hitv. evangé- van elhelyezve. - Sze pes v á nt! j a is
likus és református egyházak közös tulaj- 8 ezer korona költségen szép termet építtetett
dona, a ref. egyház nagy jóltevőjétöl a lelkész- és tanítólakhoz, melyben a_gyü-
80.000 koronát örökölt, rniáltal vagyona 1 lekezeti közgyüléseken kívül a nöegylet és
millió 200 ezer koronára emelkedett. Az e~yéb egyletek is megtarthatják összejövete-
árvaház - melyet a Luther-naptár .tiszta- . leiket,
jövedelméből szintén segélyezni fogunk:...- . Hogy milyen áldásos lehet egy ilyen

Budapestre, akik nagy áldással működnek
a főváros. szegény és beteg evangélikusai
között. - Legközelebb Sze pes bél a szán-
dékozik diakonisszákat alkalmazni, mihez az
ottani nőegylet 2 év alatt 1681 koronát
gyűjtött ; továbbá Szombathely és
Ru szt, mely utóbbi helyen dr. R á t l-
Al f r é d' polgármester s fivérei rakták le
adományukkal boldogült édesanyjuk emlé-
kére a gyülekezeti diakónia alapját.
fel e t tes z ü k ség e s vol n a a z o n ban,
hae van g éli k u s haj a don ain k k ö-
zül minél számosabban l é p né n e k
eze n mag asz tos ügy s zol g á lat á b a,



készi teendőket a közeli lelkészek és a po-
zsonyi akad. tanárok végezték.

A mag y a r hon i ágo s t. hit v. ev.
missziói egyesület 1'910. november
10-én Budapesten tartotta első rendes köz-
gyűlését. Tagjainak 'száma egy év alatt 349-re
emelkedett, bevétele 4746 K volt, rniből
2752 K a Lipcsében székelő evang. luth. hit-
téritő társaság segélyezésére fordíttatott, a
többi pedig missziói ala púl .tőkésittetett.

1911. február havában Han dma n n
Re zs ő hittérítő Bácsmegye 13 gyülekeze-
tében, továbbá a budapesti deáktéri temp-
lomban missziói előadásokat tartott. Min-
denütt nagy közönség előtt beszélt a pogá-
nyok megtéritésének magasztos munkájáról
s a hívők előadásainak hatása alatt 798 kor,
65 fillért áldoztak missziói egyesűletűrik ja-
vára. Viszont a Lipcsei Mis~zip! 1911. évi
közgyülésén lic. Sch mid tK., J. pozsonyi
főesperes, hazai egyesületünk .kiküldött je tar-
totta Luk. XII. 35-37 felett az ünnepi szent
beszédet. A' Li p cse i Mis s z i ó a
mult évben ázsiai és afrikai munkarnezőin
ismét 502 pogányt keresztelt, rniáltal hívei-
nek száma 23.770-re emelkedett. Összesen
71 európai származású hittérítő áll szolgá-
latában s 368 missziói iskolájában 18.020
tanulót oktat, akik közül 14.239 pogány
vallású. Az egyesület évi bevétele 776 ezer
korona volt. Zárjuk mi is mindnyájan szi-
vünkbe és pártoljuk nemes' áldozatkészség-
gel a hittérítés szent ügyét.

Hiveink egyházszeretetét az elmult év-
ben is szépen mutatja . a tett adományok és
hagyományok hosszú sorozata, melyek kö-
zül azokat, amelyek tudomásunkra jutottak ..
közöljűk, 1910. október l-én meghalt Po.;
zsonyban And r ae Ern Ő, az ottani dia-
konissza anyaház és kérház buzgó gondnoka,
életének 85. évében. Mint egész életében úgy
halálában is egyházunk hű fiának bizonyult.
Végrendelete értelmében hagyott: a pozso-
nyi' evang. agghajléknak 7 ezer, az árva-
háznak 7 ezer, a kórháznak 7 ezer, a nevét
vis elő szegényalapra 20 ezer, a templom és
iskolaalapra 12 ezer és a diakonissza anya-
ház 'építési alapjára 10 ezer, a diakonisz-
száknak üdülési alapjára 14 ezer, theolo-
gusok számára ösztöndíjul 4 ezer, a temető
fenntartási alapra 1500 K-t s végül a diako-
nissza anyaház számára a Kisfaludy-utcában
fekvő legalább 70 ezer korona értékü bér-
házat, ugy hogy hagyományainak összege
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egyházi egyesület valamely gyülekezetre, azt
ezúttal csak abu da pes t i "T abi tha n ő-
'e gy let" példáján akarjuk bemutatni, mely
már 37 év óta áll fenn és megszámlálhatatlan
könnyet törölt le. Igya múlt évben 368
:szegény család között 1812 ruhadarabot,
szükölködő iskolás gyermekek; valamint el-
:aggodt beteg egyének között 548 pár láb-
bel it, 144 család vagy egyedülálló egyén
között 11.098 kg. kenyeret osztott szét,
ingyenes tüzelőanyag beszerzésére pedig
242 koronát fordított. Az egyesület özvegy
Hab ere r n Jón a t h á n n é gondos veze-
tése alatt áll és 100 ezer korona vagyon
felett rendelkezik. Bárcsak minden gyüle-
kezetűnkben valakulna e van g éli k II S n ő-
egy 1 e t, hogy habár szerényebb eszközök-
kel is, de ép oly buzgósággal betölthessük
mindenütt a szerétet törvényét.

A gyülekezetek és hívek Ielkiszükségle-
téről is buzgón gondoskodtak a múlt évben,
ALu the rt á rsa s á g, melynek már 1806
tagja és 54.310 korona vagyona van, ismét
több jó könyvet adott ki, melyek közül

}<:ülönösen Th u r z ó Gy ö r g y nek ,a zsol-
nai zsinat összehívójának életrajzára hivjuk
fe 1 olvasóink figyelmét. A dunántúli
egyházkerület ú j "K ere szt Y é nén eke s-
k ö n y v"-et adott ki, melyet külön cikkben

.•méltatunk. Ezen új énekeskönyv kiválóságát
mutatja az, hogy rövid időn, belül már a
2. kiadás jelent meg belőle. A legmelegebben
ajánljuk az ujénekeskhnyv használatba vé-
telét gyülekezeteinknek. A Sch olt z
Ö d ö n ágfalvai lelkész által 13 éven át szer-
kesztett "M i s s z i ó i Lap o k" c. havi folyó-
irat megszünt, ellenben Kap i Bél a kör-
mendi lelkész "H a ran gs z ó" cimen val-
lásos néplapot indított meg, amely újévtöl
kezdve a téli hónapokban hetenként, a nyári
hónapokban pedig kéthetenként jelenik meg,
amely kitünő lapra minden evangélikus
családnak elő kellene fizetni.

1911. január végén dr. Giovanni
Gr lj II i livornói (Olaszország) valdens lelkész
tartott Ágfalván s innen kiindulva a soproni
Ielsőesperesség több gyülekezetében, vala-
mint a soproni liceum iíjuságí belmissziói
egyesületében is a valdensegyház jnultjáról
és jelenéről tanulságos és épületes előadá-
sokat. - P ö s t y é n és Tr e n c sén t e pl ic
világhírű fürdőhelyeinken a nyári hónapok-
ban rendszeresen evang. f ü r d ő i ist e n-
ti szt ele tek et tartottak, amelyeken a lel-
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152 ezer 5 száz korona. Ezen kiváló férfiu
arcképét a Luther-naptár 92-ik oldalán találja
az olvasó. A pozsonyi gyülekezet egy másik
jóltevője San d t ner Pál, 20 ezer koronát
hagyott evang. csecsemők gondozása javára
és 5 ezer koronát a szegényápoldára. -
T á r n o k rét i nEr dél Y i S á n dor 300
koronát h~gyományozott, Sza 1a Y Fer e n c
és J ó z s e f test-
vérek pedig 1000

"koronás alapit-
ványt tettek bol-
dogult édesapjuk

emlékére. -
Nagygeresden
Bér e s István a
templomra 1000,
az iskolára 500,
a lelkész és kán-
tor fizetésének
emelésére szin-
tén egyenkint 500
koronát hagyott.
- Lo csmán-
don egy gyer-

mektelen idős
házaspár 8000 K
értékü házat tes-
tált az óvodának.
~ A So p ro n-

b a n elhunyt
Rupprecht
K á 1 mán 2500 I

K-t hagyott egy'
házi és iskolai
célokra. Boldo-
gult Oö m b ÖS
'0. volt sárvári
ügyvéd 1000 K-t
hagyott a soproni
liceurnra. - B o~
1<o don Ném et h
Pál 2000 Kt
hagyott az egy-

. háznak. B ü k
egy' egész sor
adományban és hagyományban részesűlt,
100-800 K.-ig terjedő összegben. Sze pe s-
v ár alj á n Lux C ami II a kisasszony az
egyházra 1000, a szegényalapra 100, 6zv.
1 i n s z Paula pedig az egyházra 1000 K-t
hagyott. Nag y szal ó k 6zv. O ú r É v á tói

-1000 K-t örökölt. L ö cs é n Wi ela n d A~
úrnő 'és fivérei 5000 K és boldogult Pro b s t-

ner O y u 1a özvegye 10.000 K alapitványt
tett a "Hermann 'Gusztáv-féle kórház" ja..,
vára. '0 61 nic z bán yá n özv. Eis ch e r
Ter é z 2000 K-t és két szántóföldet hagyott
az egyházra, és 800 K-t iskolai ösztöndíj-
alapra.

A dunántuli egyházkerület 'felügyelője,
V é s se y S á n dor J911-ben is, és pedig

most már harmad
izben 10.000 K-t J

adományozott
jótékony egyházi
célokra. O y ő-
rött a gyülekezet

új felügyelője
fischer Oyula
dr. beiktatása al-
kalmávallaDOD
K, egyházi alapit-
ványt tett. A pest-
megyei gyámin-
tézetnél föl d-
vár i Elemér tett
1000 K·ás alapit-
ványt, azon igét
rettel, hogy azt
évenként 200 K-
val gyarapitani

fogja. H ó d-
rn e z ő v á s á re
hel y en özv
francziszti L.-
né 3000 K-t adott
új orgona be-
szerzésére. Cs é-
pán özv. Klarik
L.-né összes in-
gatlan vagyonát
(házak, szőlök,
20 hold szántó)
az ottani egyesült
protestáns gyü-
lekezetre hagyta
mégis azzal a
kikötéssel, hogy
ha az evange-

likus gyülekezet önállósitja magát, az egész
vagyon azt illeti. A T'ó t p e l s ő c zön
építendő új templomra az ottani politikai
község 10 éven át fizetendő évi 1000 K-t
szavazott meg. Epe r jes en a theologusok
otthona javára Sze n tiv á nyi A. egyházk.!
felügyelő 4000, C sat á r y Zs igm ond n él
és a tanári kar egyenként 1000 K-ás ala-

I
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A rnuraszorn bati evangelikus templom,



lom építési alapot, míg végre felépítették 81
40.000 K-ba került új isten házát. Hogy rnilyen
nagy volt az áldozatkészség, mutatja az,
hogy The isz K munkás a 435 kg sulyú
nagy harangot, H end 1 J. munkás a 328 kg
sulyú középsőt, 9 más munkás pedigrá 189 kg
sulyú kis harangot saját költségükön öntet-
ték. A c san álo s i kis gyülekezetben' is,
mely nagy -vídéken egyedül képviseli és hir--
deti .hitünk igazságát, 41.000 ~ költségen
építettek és szenteltek fel csinos új evangé-
likus templomot.

, Alaposan renoválták templomukat: Fe i-
s ő ő r (Vasmegye) 37.268 K. költséggel, mely
alkalommal özv. K ö hl e r I-né 3400 K-
ajándékozott új orgona beszerzésére. Zs e g-
nye (Sárosmegye) 6-700 éves templomá;
10.000 K költséggel, a mod ori (Pozsony-
megye) német nyelvü kisded gyülekezet -
mely And r a é Ern ő t ő 1 szintén örököl Q.

2000 K-t - 5760 K költséggel javittatta
La j o s kom áro m (Veszprémm.) ugyan
csak alaposan tataroztatta templomát :,
egyuttal új orgonát is szerzett be.

Ves z p r é m 3 haranggal ellátott csinos
uj tornyot építtetett templomához. Mik l ó s-
hal m a (Mosonmegye) 6025 K költségge
átépíttette tornyát; ugyanott H ut f les z M.
és neje 351'0 K-ért új harangot ajándékozott
Ka boi d 3634 K költséggel tornyát újból
fed ette. Top o r c z (Szepesmegye) 5000 K
Maj o s (Tolnamegye) 3800 K áron új or-
gonát vásárolt, Far á d (Sopronrnegye) és
Sz ep e s r e m e t e harangokat, Tó t lce
res z t ú r . toronyórát szerzett; Ru szt é:
Lev é 1 a temetőt nagyobbította. Ú j 1e l-
k ész la k o t Nag y bar á t fal u és Sze-
pet nek emelt. Ta bon (Somogymegye>
pedig most folyik az új lelkész- és tanítólak

, építése.
Iskola illetve új tanterem a követ-

kező gyülekezetekben épült: Majorka, Izsák-
faiva, Nagyszalók; Felsőerdőfalu, Alsóerdő-
Ialú, Durand, Busócz, Iklad, Hegyeshalom,
Bezi, Tét, Magyarkeresztúr, Öribükkősd,
Vasfarkasfalva (toronnyal és haranggal), fe-
hérpatak (toronnyal), stb.

A hal á l az elmúlt évben is sok munkást
szólitott el az Ur szőlőjéből. M,eghCl!ltak::
1910. december 4.-én Zelenka Pál, a
tiszai egyházkerület püspöke.' Mint lelkész-
nek fia 1839. augusztus 19.-én Cseh-Brezón
született s mint lelkész először Irsán, az-
után 1866 óta Miskolczon működött. 1890-
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pítványt tettek. Az a b a ú j sz á n tói kisded
gyülekezetnek egyetemes felügyelőnknek le-
ánya, Patay Tiborné úrnő 1000 K-t
ajándékozott a templom renoválására. K a s-
s á n H a II y koM i hál y és neje egy 4000
korona értékü templomi csillárt, özv. C s i-
c s o vsz k y Aug u szt a úrnő pedig 1000 K
értékü oltár- és szószékterítőt és 4 darab ösz-
szes en 1400 K értékü nagy oltári ezüst-
gyertyatartót ajándékoztak a templomnak. A
som o s ú j fal ú i leánygyülekezetnek a bö-
kezüségéről ismert róm. kath. főúr gró f
And r áss y D éne s adott 1000 K-t temp-
lomépítési alap létesítésére, a veszprémi gyü-
lekezetnek pedig Ö Fel ség e apostoli. ki-
rályunk adott a toronyépítéshez 200 K-t.

Természetes, hogyeZa kimutatás nem
tarthat igényt teljességre, amennyiben e nap-
tár szerkesztője előtt sok jóltevő és jótéte-
mény ismeretlen marad, rnindazonáltal az
ezután felsorolandó ú j é p í t kez é sek k ei
együtt azt mutatja, hogy a vallásközöny
nagymérvü terjedése dacára, az Urnak mégis
szárnos hű tagja és gyülekezete van evan-
gélikus egyházunkban. Az elmult évben a
többek között építettek: te m pio m o t M u-
r asz o m b a t, egy Vasrnegye délnyugati ré-
szében fekvő s helyben csak 504 lelket

.szárnláló, de nagy szórvánnyal vbiró gyüle-
kezet, hol sok évi buzgó gyüjtés után 1910.
szept. 18-án szentelték fel az új templomot.
Az 56 méter magas toronnyal ellátott stil-
szerüen épült templom 99.656 K-ba került.
A nőegylet 8700 K értékü orgona és 1200 K
értékü harang beszerzésével járult hozzá a
templom építéséhez. Ezenkivül mások is
szárnos nagyobb lés kisebb adoinánnyal moz-
dították elő az ügyet. Igya gyülekezet Ame-
rikában élő tagjai 1900 K-t küldtek a temp-
lomra.

Mar C z a Ige r gel y i, veszprémmegyei
gyülekezet 52.000 korona költséggel épített
szép új ,templomot. A költségek előterern-
tésénél úgy az anya- mint a leánygyüleke-
zetek hivei nemes versenyre keltek egymás-
sal s 2-5000 K-ig terjedő önkéntes adomá-
nyok hosszu láncolatával, 25.668 Kösszegben
járultak hozzá az építés megvalósításához.

A csak 286 lélekből álló kisded p u szt a-
mis k e j leánygyülekezet 20.000 K-án épített
magának templomot.

Res i c a bán y á n, hol egy többnyire
munkásokból álló, alig 300 lelket számláló
gyülekezetünk van, 1886 óta gyüjtöttek temp-
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ben püspökké választották s ugyanazon év-
ben a főrendiház tagja is lett. 1896-ban Ö
Felsége a Lipótrend közép kereszt jével tűn-
tette ki. Zelenka a restaurált wittenbergi vár-
templom s a jeruzsálemi evang. Megváltó-
templom felszentelésértél a német császár
meghívására képviselte hazai egyházunkat.
Kiváló tevékenységet különös en a gyám-
intézet terén fejtett ki, s a Leopoldianum
megalapítása, valamint a Gusztáv Adolf egy-
lettel kötött szövetség főképen az ő buzgó-
ságának gyümölcse. Sár k á n y Sámuel nyu-
galmazott püspök elhunytáról külön cikkben
emlékezünk meg. 1'910. október 3.-án 60 éves
korában meghalt B ul ke sz (Bácsm.) buzgó
papja Ko t tie r attó, ki mint a bács-sze-
rémi csperesség főjegyzője és egyházi tan-
felügyelője is kiváló tevékenységet fejtett ki.
Sulyos veszteség érte a baz ini evang. gyü-
~ekezetet is, kiváló lelkészének Ker cse r
Edének 1911. márczius l1.-én bekövetkezett
halálával. 32 évig működött mint közsze-
rétetnek örvendező lelkipásztor gyülekezeté-
ben, melynek történetében maradandóságot
biztosított nevének. B á t a apá t i n (Tolnarn.)
1911. márczius 25.-én 55 éves korában meg-
halt Kr a ch er Győrgy lelkész, ki ezen gyü-
lekezetben 26 évig működött s mint 5ll
csperességi számvevőség elnöke is mara-
dandó emléket biztosított magának. La j o s-
k o már o m ban 30 éves 'korában meghalt
Sch a d Boldizsár lelkész, csak 5 évi rnű-
kődés után. Li P t ó sze n tiv á n ban K i-
r á 1y Kálmán, A b o s o n Z em a n jános
Ielkészt szólította magához az Úro A nyugal-
mazottak közül Web er Sámuel volt szepet-
neki, és Ra ph ani d e s Sámuel voHcserii
lelkész halt meg.

Az egyházfelügyelők közül msg-
haltak: báró A m b róz y Béla, ki 40 ~vlg
állott a :bánsági csperesség élén; gömöri
:) z ont a g h Pál, a lelkes hazafi és buzgó
protestáns vezér s a gömöri esperesség
egykori felügyelője 90 éves korában; ast e r-
!amm Ármin a nag y vár a d i, Kis s
Jenő több győ r meg y e igyülekezet fel-
i.·!gyelője, Sc hol t z Emil matheóczi és P a-
~l e r Gusztáv pop rádi tiszteletbeli felügyelők.
Végül L o is ch Ede, a budapesti magyar-
uyelvü gyülekezet preszbitere, ki mint egy
cgyszerü, de istenfélő szepességi polgár-
család fia kiváló tehetségénél fogva a köz-
l :kedés, ipar és pénzügy terén előkelő helyet
\ ivott ki magának s már életében 60 ezer

koronát ajándékozott a budapesti, s 20,20
ezer koronát a felkai és iglói gyülekeze-
teknek.

Súlyos veszteség érte nemcsak egy-
házunkat, hanem az egész magyar tudomá-
nyos világot Böh m Károly nagynevű ma-
gyar filozófus, kolozsvári egyetemi rendes
tanár elhunytával. Böhm előbb mint a po-
zsonyi liceum, majd a budapesti ev. főgim-
názium tanára, illetőleg igazgatója élete
java részét evang. egyházunk szolgálatában
töltötte ,el, 1896 óta pedig mint egyetemi
tanár a magyar kultura ügyét szolgálta,
melybe bölcseleti tartalmat akart belevinni.
Mag~ mondta magáról: "Nekem a filozófia

,

Böhm Károly.

nem tan, legkevésbé kenyérkeresetem ; nekern
a filozófia élet, egész lelkemet 'átható en-
tuziazmus (elragadtatás), oly elem, mely
nélkül élni nem tudnék." Ilyen értelernben
gyakorolt felejthetetlen hatást tanítványaira
és mély befolyást a magyar bölcsészeti tu-
domány fejlődésére. Főműve: "Az ember és
világa", melyből három rész jelent meg.
azonkívül szárnos kisebb és nagyobb tudomá-
nyos munka is jelent meg tőle, melyek mind
tanrendszerének velejét hirdetik, hogy "ön-
értéke csak a szellemnek van."

Meghaltak továbbá egyházunk tanfér-
fiai közül Sz á nt ó József a rozsnyói Iő-
gimnázium igazgatója, Vo ti sky Károly



Emil malduri, UlI r e ich Tófor gölniczbá-
nyai és Ph i I i pp János iglói tanító, ki ezen
minőségben 42 évig működött s mint tan-
könyvíró is előkelő nevet vivott ki magának.

Külön említést érdemel Hor v á th Ká-
roly nyugalombavonúlása is, ki 46 évig, volt
a veszprérnrnegyei Vid község alig 100
lelket számláló evang. gyülekezetének a
gondnoka. Mikor tiszteletbeli hivatalát el-
fogadta, a gyülekezetnek csak 8 hold földje
volt, míg mostan 54 hold föld felett rendel-
kezik, szép új iskolája és 10.248 korona tő-
kéje van. Működésén tehát lithatólag lsten
áldása nyugodott. Adjon az Isten sok ily ki-
tünö gondnokot gyülekezeteinknek.

O e d u I y H en ri k nek püspökké vá-
lasztásáról máshol emlékezünk meg. lA
b ács i esperesség Wa g ner O. A. ujver-
bászi lelkészt Iőesperessé s dr. Lel b a ch
La j o s napbirtokost esp. íelügyelővé válasz-
totta. A pes t meg y e i esperesség S á r-
k á n y Bél a kecskeméti lelkészt, a bánsági
O ole sch a II L. la j o s fal v i lelkészt vá-
lasztotta főesperessé. '

Lel kés s z é válas z.ott 1: Hodrusbánya
Z o c h Ou s z t á v o t, Kacsfalu C zip ott
Áro n t Nagykároly Ré dei Kár oly t,
Restér ' Ma k o vec z k y J á II o s t, Stósz
Ho ff ma n II Kár oly t, Kapin émetfalu
Fáb r y Bél á t, Kőbánya Maj b a V q-
mos t, Czinkota B lat nic z k y pál t, Tállya
Var s á nyi Mát y á st, Szilsárkány Mik u-
I á s K á I mán t, Pusztaföldvár Hon é c z y
Pál t., Tiszaszentrniklós Tr o m p l erE r-
nőt, Pozsony Oká I y i A d o I f o t, Kernenes-
hőgyész M ész áro sis t v á n t, Rózsahegy
Bell aMe t ó do t, Zólyom Li esk o S,á-
mu e I t, Borostyánkő Kir c h k n o p f J á-

nos t Devicse Kr am á r S á m u e I tJ Kőlesd
Fáb {á n Imr é t Orosháza Hor é mus z
Pál t, Nagyszénás KI árA I ber te t, Tab
O y ar m a t h y Fer en cet, Malompatak
Fáb r y Tiv a d ar t, Hernádvécse Vall e n-
ti nyi A 1adá rt, Kisbaboth I h á szL á s z-
lót Nagvbábony Bándy Miklóst, Li-
hetbánya ie h ó c z k y O é z á t, Sajókaza
Ligeti Edét, Felsoszeli báró Podm~-
nic z k y Pál t, Nyiregyháza Kr ige r M I-
hál y t, Mucsfa P éte r La j o s t, Nagyné-
metszentrnihály Sch mid t J á nos t.

Tanitó lett: Agfalván V á n kos Jen ő,
Cservenkán Al ex y Er vin, Szepesszent-
györgyön Eh I e r.s V., Kakaslornniczon K a-
I ix J., Iglón Jak a'b fal v i J. stb.
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késmárki nyugalmazott liceumi tanár, Pap
Ferenc a kemenesmagasi gyülekezet kitünő
volt tanítója, Pau s z Samu csávai tanító, stb.

Nyugalomba vonultak Ritter
Ist v á n hollólomníczí, . Lág l e'r S,á n dor
kölesdi, Wall and t Kár o. ly csikostöttösi,
UI r e ich Kár oly nagynémetszentmihályi,
Sze n t e h G á bor nagybábonyi, S,z tan ó
S á n dor tabi, Sch 1ein ing ViI mos kött-
sei és S á nt h a Kár oly sársztlőrinczi
lelkészek. Ez utóbbi, kinek képét más helyen
bemutat juk, 1840. október 22.-én Ke cs k e-
m éte n született, s mint kiváló költő drága
kincsekkel gazdagította egyházi és énekiro-
dalmunkat. Az új dunántúli énekeskönyvbe
105 eredeti új éneket irt és ' 69 fordítást
végzett. "Buzgóság könyve" és "Örangyal"
cimű imakönyv ei közkézen forognak. A ma-
gyar tudományos akadémia, valamint a
Petőfi- és Kisíaludy-Társaság is megkoszo-
ruzta lantját, A Luther-naptár számára is
több szép költernényt irt. Áldja meg az
lsten még hosszú élettel, hogy gazdag tehet-
ségével még sokáig szolgálhassa a magyar
evangélikus énekirodalmat.

Ugyancsak nyugdíjba léptek: O r atz

Philipp János nyug. iglói tanító.



- ,112 -

10 y urá t z ferenc, a dunántúli' egyház-
kerület fáradhatatlan, buzgóságú és köztisz-
teletnek örvendő püspöke 1'911. április
l1.-én töltötte be 70. életévét. 40 éve mű-
ködik mint pápai lelkész, amely gyülekeze-
tet a virágzás magas fokára emelte. A dunán-
túli' püspöki székbe 15 év előtt választotta
az egyházkerület, setéren főalkotásai a
kőszegi felsőbb leányiskola s a dunántúli
evangeliu mi egyesület alapítása. Az ő folyto-
nos buzdításának köszönhető az is, hogy
most már az. egyháikerület legtöbb gyüleke-

Gyurátz ferenc püspök

zetében van evangélikus nőegylet. Magas ko-
rára való hivatkozással legutóbb lemondott
a gyámintézet e. elnöki állásáról, de csak
azért, hogy nehéz és felelősségteljes fő-
pásztori teendőit csak annál nagyobb buzgó-
sággal teljesíthesse. Ö felsége a vaskorena-
rend II. osztályával tűntette ki legújabban.
Tartsa meg az Isten drága egészségét, hogy
még sokáig vezethesse egyházkerűletet di-
csőségről-dicsőségre.

Dr. L á n g Lajost, a kiváló államférfiut,
s e. gyámintézetünk világi elnökét bárói
rangra emelte Ö felsége, dr. Zs ig mon d y
Jen ő e. világi főjegyzőt s Ter ray O y u 18

görnöri főesperest a _m. k. udvari tanácscsi.
címmel, B run í1 e r J á nos felső soproni
esperest a ferenc Józsefrend lovagkereszt-
jével, .irzv, Hab ere r n Jónathánnét a fő-
városi "Tabitha" nőegylet elnökét az Er-
zsébetrenddel tűntette ki, V é ss ey. S á n-
do r t, a dunántulli! egyházkerület felügyelőjét
és Sch 0.1 t z O 'll' szt á v bányai kerületi
püspököt pedig a főrendiházba hívta be Ö
felsége.

A bécsi egyetem evang. theol. fakultása
az osztrák protestánsoknak vallásszabadsá-
got biztosító patens kibocsátásának 50. év-
fordulója alkalmából Sze ber ény i Lajos
békéscsabai lelkészt és lic. dr. O a x e r

,Oyörgy pozsonyi theol. akad. tanárt a theo-
logiai tudományok doktorává ; R á t z L á s z-
lót, a budapesti evang. főgimnázium igaz-
gatóját pedig a párisi akadémia tisztjévé
nevezté ki.

Deá k János türkösi lelkész (Brassórn.)
40 éves, Haj a s Kálmán büki tanító 25
éves működési jubileumát ünnepelte, mely
alkalomból mindkettőt az elisrnerés számos
jelével tüntette ki gyülekezete.

Szép fejlődésnek indúlt az evangelium-
nak ügye Magyarország horvát-szlavon-
országi részeiben is. Igy Si d községben,
hol 20 év előtt a Dunagálosról bevándorolt
telepesek vetették meg az evang. gyüle-
kezet alapját, az alig 400 lélekből álló kis

1 nyáj 14 ezer korona költséggel imaházat
emelt magának. A templomszentelési ün-
nepre 33 kocsin 120 dunagálosi hitsorsosunk
is Sidbe érkezett, hogy együtt örüljenek az
örülőkkel. Azonfelül 550 koronát is áldoz-
tak az imaházra. Ku z min leánygyülekezet-
ben szintén épült imaház, mely az egész
vidék evang. egyházi életének központjául
szolgál. Z á grá b új iskolát épített, mihez
Ö felsége az államsorsjáték jövedelméből 20
ezer koronát engedélyezett. Ugyanott a gyü-
lekezet népiskoláját alreáliskolává fejlesz-
tette. Poz s e g a központtal a dunántúli
egyházkerület missziói lelkészi állást szer-
vezett, s O o b r o vol j a c Mil k o hrasz-
tovaci lelkésszel töltötte be. H ras z t 0-
vácon Plivelic fülöp esperességi
segédlelkész lett utódja, míg Neu dor f-
Vin k o v c é n S abb ió R e z s ő lett es-
perességi segédlelkész. Különös figyelmet
érdemel itt az a körülmény, hogy mind a
három előbb 'katholikus lelkész volt, de aztán
áttértek egyházunkba s az evang. theol.



tanúlmányok elvégzése után avatt att ak fel
eyang. lelkészekké.

A két évelőtt Uj p á z u á n alapított
'"S ilo a h" árvaház is szépen fejlődik. Bár
eredetileg csak 6 ágyra volt berendezve,
most már 10 árva nyer benne gondozást,
s újabb négy árva jelentkezett felvételre.
Kivánatos hogy ezen a horvát-szlavonországi
részeken létesült első evang. belrnissziói in-
tézet kellő pártolás rnellett szép fejlődésnek
induljon.

Boszniában nagyon JO hatással
volt az evangéliuru ügyére, hogy ŐFelsége
1. Ferenc József látogatása alkalmával 1910.
május 31.-én 5 miniszterrel s egész kisére-
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ott élő magyar evangélikusoknak a magyar'
kulturegyesület disztermében Schater Lajos
serajevói lelkész tartotta az első magyar
nyelvű evang. istentiszteletet.

Az erdélyi részi szász evangelikus
egyház püspökét D dr. Teutsch frigyest
a II. osztályú vaskorona renddel tüntette
ki Ő Felsége. Az országos konzisztorium
azon végzett theolognsok részére, kik nem
nyernek azonnal alkalmazást, Nagyszeben-
ben theologiai továbbképző tanfolyamot ren-

.dezett be. Ugyanott a Luther-házban 87
árva gyermeket gondoznak. A brenndorfi
nőegylet 6 hétig tartó "betegápolási és egész-
ségügyi tanfolyamot" rendezett, melyen 40

. -

Az ujpázuai "Siloah" árvaház.

tével résztvett Se raj ev ó ban az isten-
tiszteleten. Ő Felsége a templom elhagyása-
kor ezen szavakkal fejezte ki Sch ii fer lel-
kész előtt megelégedését: "Fogadja kö-
szönetemet a szép és felemelő istentisztelet-
ért," s nevének kezdőbetűjével ellátott
brillánstűt nyújtott át neki emlékül. Ugyan-
csak Serajevóban gyüJl<ekezetiteremmel ellá-
tott új iskola épült, evang. nő- és ifjúsági-
egylet alakult. A banyalukai anyagyülekezet
egyik filiája Sch uti ber g anyásíttatott s
1910. nov. '20.-án szeritelte fel apaplakkal
egy tető alatt épült templomát s iktatta be
első lelkészét. - B r ó d ban is új imaház
épült, Mos t á r ban pedig a nagyszámban

/

nő és hajadon vett részt. A nagyszebeniál-
talános takarékpénztár 99.300 koronával já-
rúlt hozzá különféle evang. intézmények
fenntartásához.

A hazai református egyházat az
elmult esztendőben több súlyos gyászeset
érte. Meghalt az egyház főgondnoka bár ó
Bánffy Dezső, ki nemcsak a reformá-
tusoknak volt vezető embere, hanem mint
állarnférfiu iakiváló tevékenységet f.ejtett ki
s hosszabb ideig az ország rniniszterelnöke
is volt. A református egyház egyetemes
konvent jének és a zsinatnak világi elnökét,
a protestáns kőzős bizottság egyik elnökét
vesztette el benne. Az 1911 május 26-án
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Budapesten végbement temetésén egyhá-
zunkat is tekintélyes küldöttség képviselte.

1910. szept. 28.-án meghalt Miskolczon
K ú n Bertalan, a tiszáninneni ref. egyház-
kerület püspöke 93 éves korában, Hosszú
életéből 70 évet töltött mint rniskolczi lelkész,
s 44 évig volt mint püspök egyházkerületének
vezetője, mely ' páratlanul hosszú hivatalos-
kedása alatt hívei úgy gyülekezetében mint
egyházkerületében mint valóságos pátriárkát
tisztelték. - Helyébe fej es István sátor-
aljaújhelyi lelkészt és tiszteletbeli esperest
választotta meg az elárvult kerület, ki a
kőzgyüléseknek a tanácskozásokban való
részvételével és irányító hozzászólásaival
eddig is egyik vezérférfia volt.

A tiszántúli egyházkerületet is mély
gyászba ejtette dr. Ei ő s s Lajos püspöknek
csak két évi főpásztorkodása után 53 éves
korában rövid szenvedés után történt vá-
ratlan elhunyta. EZen kiváló férfiú jellemzé-
sére ide iktat juk végső akaratát, melyet ne-
hány nappal halála előtt egy papirlapra igy
jegyzett fel: "Megmásíthatatlan és semmi-
képen el nem magyarázható .. akaratom,
hogy ne Debrecenben, hanem a püspökla-
dányi ref. temetőben temettessem el, abba a

sírba, ahol boldogúlt első feleségem hamvai
nyugosznak. Temetésem a lehető legegysze-
rűbb legyen; mondjon felettem egy 10 percig
tartó imádságot a debreceni nagytemplom-
ban a püspökiadányi ref. lelkész, de imád-
ság legyen az a nagy Istenhez, s ne afféle
okoskodás, aminővel egy idő óta szern-
káprázatba ejtik az embereket. Több és
másféle beszédet nem akarok. Gyászruhát és
divatos fátyolokat én érettem senki is egy
pillanatig se viseljen, hasztalan koszorukra
ne köItsön. Igy legyen! Ez az akaratom és
mindenkitől elvárom, hogy tiszteletben tart-
sák. A szentháromság egy Isten nagy nevé-
ben." Igy is történt s csak azt kivánnók,
hogy mindeníelé kövessék e példát nagyok-
nál és kicsinyeknél egyaránt.

Utódául dr. Bal tha zár Dezső hajdu-
böszörrnényi lelkészt s az alsószabolcs-hajdú-
vidéki ref. egyházmegye esperesét válasz-
tották, ki még alig 40 éves tetterős férfiú
s kinek működésére egyházkerülete nagy
reményekkel tekint. Ö az országos ref. lel-
készegylet megteremtője, melynek kőrében
a róm. kath. pari birtokok szekularizációjának
követelésével hivta volt fel magára ,a köz-
figyelmet. Püspöki székfoglaló beszédében
a szociális kérdések evangéliomi alapon való·

~r. Erőss Lajos ref püspök t



megoldását tüzte maga elé egyik főfeladatúl
s csak kivánhat juk, .hogy ezt a nemes célt.
sikerüljön is neki legalább megközeliteni.
Püspöki hivatalába augusztus 15.-én iktatták
Debrecenben. Székfoglalójából a következő
részt közöljük: "Minden vezér küzdelmei-
nek harcteret keres és vezérfényt. amely után
rnegyünk. A
tér, . amelyen
futásomat el-
végezni, ne-
mes harcomat
megharcolni
és hitemet

megtartani a-
karom, maga
a valóságos.
az egész élet.
Vezérfényem

az Evangéli-
um, ugy amint
az ujszövetsé-
gi szentirásba

beiktattatott.
Életet vezetni,

vigasztalni, )
gyógyitani és .
megmenteni

csak ugy lehet,
ha ismerjük,
méItányoljuk,

felkaroljuk
minden olda-
lát. Amiket az .
én ~Uram Jé-
zusomtól hal-
lottam és lát-
tam, azokat vi-
gan és bátran

hirdetni fo-
gom, i gye k-
sze m bel e-

vinni az
eleven élet-
be, a társa-
dalmi élet
minden ága-
zatába.

Az a szerit pusztaság, amely látta a
názárethi Mestert csodákat tenni az éhező
sokaságért, viszont a maga lelki javaiért
éhezni, sanyarogni, nagy tudományt tanít
nekünk, nagyobbat, mint e túlzó áramlatok
összes doktorai. Athidalná azt a rettentő
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szociális mélységet, amelyben most az osz-
tálygyülölet vérfagylaló harsonája zug, nem
csábítana a számtani egyenlőség mese-szi-
:;;-etére, de a testvéri megértés és méltatás
emberi közelségébe hozná a csucsokat és a
völgyeket, megtanítana dolgozni, küzdeni
nemcsak a becsületes kenyérért, hanem az

, lsten igéjéért
is."

A ref. egy-
ház egy buz-
gó tagja és
nagy jóltevő-
je huny ta be

síri álomra
szernét Laky
Adolf buda-
pesti ötvös-
mester sze-

mélyében.
Laky előkelő.
nemes család-
ból szárma-
zott, de azért

- bárcsak
sokan követ-
nék! - az
iparos pályára
lépett, s rniu-.
tán a szabad-
ságharc vé-
gigküzdés~

. után magát
Párizsban ki-
képezte, tu-
dása, szakér-
telme, művé-

, szi ízlése,
megbizható-

sága . és be-
csületessége
révén Buda-
pest legelső
ötvösmeste-

révé s éksze-
részévé köz-
dötte fel ma-
i':<Ít. akit az

arisztokrácia kedvelt, a külföld ismert s
akit az igy szerzett hírnév azon kitüntetésre
juttatott, hogya koronázás előtt ő javította
ki a szabadságharc alatt megsérült koronát
s ő készítette azt a két kiváló műbecsű szek-
rényt, amelyben a nemzet ajándékát felaján-

Dr. Balthazár Dezső ref. püspök.



Iották Őfelségének s a királynénak. Laky
becsületes munkájának gyümölcseként nagy
vagyonra tett szert, melyet azonban nem
használt el fényüzésre, hanem feleslegéből
.h ar ma d fél in i IIi ó t hagyományozott
egyházi, iskolai, emberbaráti és tudományos
célokra, amellett, hogy hasonló célokra már
életében is körülbelül egy mil l i ó t áldo-
zott - n é v tel en Ü 1. A Bibliát naponként
olvasta s meg is tartotta Jézus intését:
"N e tudja a te balkezed, mit cselekszik jobb
kezed." Mikor az "Erzsébet-szoborra tiz-

r~-""'";--'-----:;;'.----:n~~~~

l
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Laky Adolf, a n agy jóltevő.

ezer koronát adott, a "Nemzet" szerkesztő-
ségében határozottan kikötötte, hogy nevét
titokban tartsák. Midőn 1908. április 25.-én
a budapesti VI.-VII. kerületi református

:templomalap ,Javára 300.000 koronát .adott
.át Kovácsy Sándornak, a budapesti ref. egy-
ház főgondnokának, szigoruan meghágyta,
hogy nevét senkinek' se említsék, mert "kü-
lönben végrendeletében semmit sem fog adni
az egyháznak, pedig szándéka van még
többet hagyományozni". Az összeg átadása
után pedig hirtelen távozott, hogy a fő-
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gondnok anagylelkü adományt méltóképen
meg se köszönhesse neki.

Végrendeletileg a budapesti ref. egy-
háznak templomépitési célokra 560.000 K,
a zuglói ref. egyházrésznek ugyanarra 80.000
koronát, a Nagypénteki Reí, Társaságnak
105.000 K, a prot., orsz. árvaháznak 80.ÓOO
koronát hagyományozott sösszesen 964.000
koronát hagyott jótékony prot. egyházi cé-
·Iokra. Laky Adolíra méltán Wenek az irás
szavai: ),Aldott az igaznak emlékezete."

A hazai róm. kath. egyházban egy
ideig nagy izgalmat okozott, hogy a római
pápa Pro h á szk a Ott oká r püspök ira-
tair Indexre vetette, vagyis azok árusita-
sát eltiltotta. Mindenki azt remélte, hogy
ez az egyébként kiváló tudós ember meg-

_'marad a felismert igazság mellett slevonja
a következményeket. De nem tette meg.
Meghódolt a papának, ki erre viszont elis-
merő sorokkal ellátott fényképét küldte meg
neki. Ezt az esetet különben máshol be-
hatóbban tárgyaljuk.

Arra a kérdésre, hogy ki birja Magyar-
országon a legtöbb föl db irt o k o t, azt
kell felelnünk, hogy a róm. kath. 'egyház,
melynek tulajdonában 2,332.574 hold nyi bir-
tok van, tehát az ország területének igen
tekintélyes része. Lassanként a róm. kath.
egyház a sa j t ó t is teljesen befolyásába
keríti. E célból alapított sajtóalapjuk alig
néhány év alatt félmillió vagyont gyüjtött.
A szerzetesrendek is egyre szaporodnak Ma-
gyarországon, ugy hogy 198 zárdában 2188
barát és 402 klastrornban 5536 apáca áll a
klerikalizmus szolgálatában.

Nem csoda, ha ily módon a kath. egy-
ház befolyása egyre emelkedik s hogy fő-
képen a pro tes t á n sok kö z ő n y ö s-
s é g ek ő vet kez t ébe n egyre nagyobb
tért hódít hazánkban. Különösen szembe-
tünő ez a v egyes ház ass ágo k terén,
hol egyházunk csak 1909-ben, tehát egy év
alatt 541 esetben vesztetté el a gyermeke-
ket a r. k. egyház előnyére! Ugyanazon év-
ben 194 lelket á t tér é s folytán is elveszi-
tettünk, s ezek is főképen a r. k. egyházba
tértek át. Ha meggondoljuk, hogy 1909-ben
10.438 evangélikus Amerikába is kivándorolt,
ugy nem csodálkozhatunk azon, hogy hi-
veink száma egyre· fogy s hogy az evan-
gélikusok száma Magyarországon az utolsó
1890-től 1900-ig, tehát ~y évtized alatt az
ország' lakosságának 6'7 %-ról 6'450/o-ra



csökkent. S az uj népszámlálás talán még
elszomoritóbb eredményt fog feltüntetni.

. Ha ezen veszteségeknek véget akarunk
vetni, ugy odaadó buzgósággal fel kell
vennünk a küzdelmet a vegyes házasságok
és reverzálisok, valamint az áttérések ·és a
kivándorlás ellen. E célból nagyon is üdvöz-
lendő a bányai egyházkerület követelése,
hogya vallás- és közoktatásügyi miniszteri-
umban az evangélikus ügyek védelmére kü-
lőn szakosztály -nyittassék, Ép igy követel-
nünk kell, a kath. egyházi vagyon szekula-
rizációját, vagyis igazságos alapon való meg-
váltását s az 1848. évi XX. t.-c. végrehaj-
tását. A legfontosabb azonban, hogy ma-
gunk legyünk nem csak névleg, hanem tény-
leg evangélikusok, akkor világosságunk új-
ból fényleni fog s másokat is megnyerünk
az igazságnak, mint azt a két róm, kath,
plebánost: Hor v á thA 1 adá rt és Sz e-
ber ény i La j o s t, akik a mult évben át-

-tértek egyházunkba. Az idők jelét láthatjuk
Ébe r tAn tal volt resicai róm. kath, val-
lástanár áttéréséböl is, ki "K ;. isz tus vag y
Róm a" c. munkájával az evangéliomi igaz-
ságok bátorszavu, lelkes harcosává .lett.

Milyen más képet tár elénk' csak az
osz t rák e van g éli k u s egy ház, hol az
u. n. "Los von Rom" (El Romától !)-mozga-
lom következtében 1'910-ben is ismét 5190
egyén tért át az evangélikus egyházba, mely
ezen a réven 1898 óta, mikor a mozgalom
megindúlt, mar 6Q.744 lelket nyert. a róm,
kath. egyházból, mig az ókatholikus egy-
házba, egy protestáns irányu felekezetbe is
16.571 róm. kath. egyén tért át ezen idő
alatt. Hogy milyen áldozatkészség hatja át
ottani hitsorsosainkat, mutatja az, hogy at
osztrák protestánsok vallásszabadságát biz-
tosító pat ens 50 éves jubileuma alkalmából
rövid idő alatt 200 ezer korona adomány
gyült össze a bécsi evang. theologus ott-
honra.

Jövőre talán a többi külföldi evang.
egyházaknak élettől lüktető eseményeire is
kiterjeszkedhetünk, most áttérünk röviden
hazánk mult évi politikai s társadalmi
eseményeinek ismertetésére. Az ország-
gyülés a nemzeti munkapárt választási győ-
zelme után körülbelül egy éven át .zavar-
talanul tárgyalhatott. Tető alá hozták a pol-
gári perrendtartásról, a közös bank szaba-
dalmának meghosszabbításáról szóló s a
földhitelintézetek szövetségére vonatkozó
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törvény javaslatokat. Megszavazták a felha-
talmazási és ujoncjavaslatot;: az 1911. évi
állami költségvetést s törvénybe iktatták
Bosznia annexióját s a szerb kereskedelmi
szerződést. Azonban az új véderőjavaslattal
szemben az ellenzék ismét harcsorba állott,
hogy megakadályozza ennek törvénnyé válá-
sát. Az eredményez idő szerint még bizony-
talan.

Igaz ugyan, hogy az új véderő javaslat
új nagy terhet ró a nemzetre, amennyiben
az eddigi 103· ezer helyett 154 ezer ujoncot
tervez évenként s a hadsereg teljes hadi
létszámát 900 ezerről 1 millió 500 ezerre
kiván ja felemelni, másrészt azonban a szol-
gálati időnek két évre való leszállítása s

,a hadgyakorlatra bevonultak családtagjai-
nak segélyezésére oly előnyöket biztosít,
melyek a terhet elviselhetőbbé teszik. Az
országgyűlést legközelebb a választó jog
reformjának kérdése fogja foglalkoztatni.

A legutóbbi népszámlálás hivatalosan
megállapított eredménye szerint 1910. decem-
ber 31-én a magyar állam lakossága
20,850.700 lélekre rugott. Ebből a magyar
anyaországra 18,231.400 lélek, Horvát-
Szlavonországokra pedig 2,619.300 lélek
esett. Ezen adatok szerint hazánk lakossága
a lefolyt évtized alatt 1 millió 596 ezerrel .
gyarapodott, ami - sajnos - csak 8'3 szá-

Hieronymi Károly t



A római nemzetközi kiállítás magyar .pavillon]a.

reskedelmi és közlekedési ügy terén kifejtett gálya rabság s az eperjesi vérengzés szomorú
szakszerű működésével nagy eredményeket korszakának befejezése gyanánt újból biz-
ért el az ország javára, miért is temetésén tosította, - bár ismét csak papiroson, -
felemelő módon nyilvánult meg a nemzet . a protestánsok vallásszabadságát, Szatmár
részvéte. Ö Felsége is J ó z s ef főherceggel szab. kir. városában 1911. julius '2-án a
képviseltette magát rajta.' , Vécsey-házon ezrek jelenlétében a város

A kol o z s vár i rn, kir. tud o mán yos által készíttet.ett díszes emléktáblát helyeztek
egyet emIl. Vilmos nérriet császárt disz- el. Az emléktábla kurucalakja - mint a
doktorává választotta, rniről díszes kiállitású Luther naptár 83. oldalán közölt kép mutatja,
okievelet nyujtott át neki. -A p pon y j. - férfias bánattal hajtja le lobogóját s teszi
Al ber t gróf 1'911.tavaszán Északamerikába le a 'kardját s jellemző en fejezi ki az ön-
utazott, ahol mindenütt ünnepélyesen fogad- érzetes, de fájó fegyverletételt, a nemzeti
ták s óriási hallgatóság előtt tartott láng- gyászt és elkeseredést. A háttérben a szat-
lelkü szónoklataival mindeníelé nagy érdek- rnári vár mögött a felkelő nap látható, mely
lődést és rokonszenvet keltett Magyarország a szebb és jobb' jövő hajnalát jelképezi.
iránt. - Sz é kel y Mih á 1y honfitársunk A k ü 1föl d ö n különös en az a feszült

zalékos népnövekedésnek felel meg, míg az
előbbi évtizedekben 1(}-11 százalék volt a
szaporodás. Budapest székesfőváros lakos-
sága meghaladja a 800 ezret, ha pedig azt
.a fj,-7 szemszedos községet is beleszámít-

. juk, a melyeknek lakossága a fővároshan
folytat gazdasági és kereseti tevékenységet,
akkor Budapest 1 rnillió lelket meghaladó
világvárosként áll előttünk.

1911. febr. 8-tói márc. 4-ig Ö Felsége,
immár 81 esztendős apostoli királyunk Buda-
pesten tartózkodott, mely alkalommal a,
budai várpalotában fényes ünnepségek tar-
tattak. - Nagy veszteség érte az országot
Hi e ro n y m i Ká ro 1y kereskedelemügyi
miniszter halálával, aki a magyar ipar-, ke-
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repülőgépen Bécsújhelyból Budapestre re-
. pült és vissza, s ezen bravúros tettével a
magyar aviatika hősévé lett. - Erdélyben
Sár más község határában s több más
helyen is óriási földgáz forrásokra akadtak,
amelynek alkalmas felhasználása nagyot len-
díthet majd elmaradt hazai ipa runk fejlő-
désén.

A kecskeméti földrengésről e helyen
még csak azt említjük meg, hogy Ö Felsége
a király 100.000 koronát ajándékozott a
megkárosodott lakosság felsegélyezésére. e

Az 1711-iki szatmári békekötés 200. év-
fordulójának emlékére, amely békekötés egy-
részt lezárta a dicső emlékezetű II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcát, másrészt pedig a
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Karácsonyi gyermekének.
-' Az uj énekeskönyvből. -

A "Luther-naptár" címlapja és múmelléklete.

viszony vonja magára figyelmünket, mely
a Marokko-űgyben Ném e t- és fr an ci a-
or s z á g között állott be, s amely ismét a
háboru rérnét juttatta a világ eszébe. A
szornszédos Aus z tri á ban lefolyt kép vi-
selőválasztások letörték az u. n. keresztény
szociálista pártot, melynek soraiban Magyar-
ország legnagyobb ellenségei foglaltak he-
lyet. - Olaszország 1911-ben nagy
ünnepet ült "az egységes királyság " 50 év
elötti megteremtésének emlékére. 1861-ben
ugyanis az azelőtt több királyságra oszlott
olasz nemzet véres harcok után egyesült,
elfoglalta s fővárosává tette az addig a pápa
birtokát képező Rómát s királyává koronáz-
tatta 1. Victor Ernanuelt. Olaszország ünne-
pében minden ország résztvett, s a magyar
országgyűlés is melegen üdvőzőlte az olasz
parlamentet ezen alkalomból. A Rómában
rendezett kiállítást százezrek látogattak, s
az idegen országok kiállitása között kivált

Szeni karácsonyest közeleg,
Angyalszdmyon földre száll.
Oröm rezgi at a lelket
Karácsonyfa ldngituil.
Kulcsold kezed hő imára,
Halld a gyermek -eneket :
Nincs ma szegény, nincs ma árva,
Udvözitő seiiletett.

Naptárunknak ugy belső tartalmával,
míret külső kiállításával arra törekedtünk,
hogy a k:iltÜizötto61t, a JéZUiS Krisztustól vett
igazságnak terjesztését méltóképpen szolgál-
hassuk. Arra törekedtünk, ho/gy maga a cím-
Iap is művészi formában kifejezze azt az alap-
gondolatot és irányt,' mely Naptárunk szer-
kesztésénél vezérelt. Ez az alapgondolat: az
igazságról való határozott és bátor vallás-
tétel és annak terjesztése mint krisztusi l<ÜJI-
detés.

a jnagyar pavillón vonta magára a figyel-
met, melyet képben is bemutatunk. - P o r-
tu g á 1 i á ban forradalom ütött ki, mely
Manuel király elüzésével s a köztársaság
kikiáltásával végződött. Most azonban a ki-
rálypártiak ellenforradalomra s a királyság
visszaállítására készülődnek. - Tör ö k o r~
s z ágb a n ~ a Balkánon általában egyre
forrongnak a kedélyek és a népek, ugy hogy
- sajnos - távol vagyunk még attól a
világbékétől, amelynek megvalósítására a
legnemesebb - elmék törekednek, s amely
világbéke a kereszténységnek is végcélját
képezi. Oe épen azért törekedjünk mind-
annyian buzgón keresztény hivatásunk be-
töltésére, hogy igy a magunk részéről is
előmozdítsuk az általános világbéke s igy
a szeretet törvényének megvalósitását. Bárha
a luther-naptár krónikája is, megerősített
volna mindnyájunkat ezen nemes törek-
vésben!

Karácsonyest, szent jényedtől
Kigyullad az éjszaka;
Seivetn ben is te ragyogj föl,
jézus » üdvöm csillaga,

. Szelid béke olajága
Leng ma völgyön és hegyen;
Add, hogy éltünk szép virága
Béke, secretet. legyen! .

Zábrák Dénes.

Ezt az egységes alapgondolatot fejezi
ki- az az összetartozó három kép, mely Nap-
tárunk címlapját disziti. A három képcsoport
középpontjában van az ilgazság hirdetőit a
világba szétbocsátó Jézus. Oldalt balról, mint
Jézus lelkének küldötte Luther, tesz hitvallást
a wormsi birodalmi gyűlés előtt. Jobbról
'pedig az 1674-iki pozsonyi törvényszék előtt
álló evangélikus és református lelkészek vá-
lasztják testvérivszövetségben la kényelmet
és jólétet biztositó reverzális helyett a bi-



a soproni evang. lioeum rajztanára készí-
tette. Acirnlapon kivÜli gondoskedtunk arról
:is, hogy a könyv belső tartaimát is szép
képek díszitsék, Nemkülönben síkerüít meg-
szereznünk S z ren e s Fül ö P "Az árvák"
c. szép festményének mását ~IS, hogy ezt
műmelléklet gyanánt juttathassuk a "Luther-
Naptár" olvasóinak.
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A pró történetek és adomák.

tincset és a börtön s gályarabság szenvedé-
seít Krisztusért, ki őket az igazság hirdeté-
sére választotta. E három kép szépen lcirfe-
jeri. a vallásos élet egyetemes keresztyéni,
szükebbkörü egyháei és hazafias vonatkozá-
sainak összhangját. Sokat foglal magában e
oimlap ; bár megtudnők mind tartani!

A címlap rajzát Kr á l i k Gu szt á v,

II. Frigyes porosz királynak volt egy
mulató kastélya Berliahez közel. Gyakran
vonult oda a király, gondjai közül megpi-
henní 'egy kissé, Nyugasmét nemis háborgatta
egyéb, csupán a szornszédban levő malom
kelepelése, Egyszer felhivatta a molnárt és
igy szólt hozzá: .

'- Szomszéd ! Nekern alkalmatlan ez
a szomszédság: valamelyikünk vegye meg
a másik birtokát!

- Hát hogy adja felséged a kastélyt?
~, kérdé a rnolnár ?

- Jaj barátom, te azt nem tudnád meg-
ftzetni, minthogy diegk,edvenceiblblakásom. Ha-
nem hogy adod te .a malmot? ,

- Jaj felséges mam, azt nem tudná
felséged megfizetni, rnert apámról maradt.

- De hátha elveszem erővel ?»
- Attól :éjn nem félek, - felelt a mol-

nár - van még törvény Poroszországban !
- Ne ~s félj barátom, mert a törvényt

a király meg nem rontja soha.
Megmara,dt mindakettő saját birtokában

s a király lassankint hozzászokott a malom
kelepeléséhez.

IV. Frigyes Vilmos porosz király nagyon
szivén viselte népe müveíődését ; egy alka-
lommal éppen valami elemi iskola vizsgá-
latán volt jelen s maga is kérdéseket inté-
zett a tanulókhoz : .

- Meg tudjátok-e rnondans - kérdé
- a természetnek melyik országába tartozik
az arany, melyet kezemben tartok

- Az ásványországba - mondák' fl nö-
vendekek.

Hát ez a nádpálca?'
- A növényországba.

I 1.

- Hát én meg a tanitó ur? ,
'A gyermekek rnind elhallgattak Féltek

azt mondané a királynak, hogy az állator-
szágba.

- No, hát e.gy sem tudja? - sürgeté
a kürály.

- Tudorrrén - felelt egy megbátoro-
do tt kis HiU.

- Mondjad h'át fiam!
- Ame >ll yor s z á g b a - felelé az

őszinte gy.erni·ek.
~ Általános ,mosolygás támadt, de a ki-

rálly közbeszólt:
- Igazad van, leis fiam, az embernek

UJgy kell élnie, hogy a menyországhoz tar-
tozzék.

Sótörö Illés lopés gyanujával terhelten
\lÍIlIa szegedi törvényszék <előtt. A tárgya-
lást lefolytatják, a: biróság aztán fölmenti,
mert nem bizonyult be ellene semmi,

- Elmehet haza, - rnondja neki az
elnök.

Sótörö megrángat ja a JLaj.hJijáts szinte
kiabálva v,ág vissza.

Tekintetes urak, én lebbezek,
Értse meg, föl van rnentve, haza-

mehet.
Nem tesz semmit, én mégis 'lebbe-

zek ...
Az elnök türelmetlenségét legyőzi, a de-

rüítsége. .
- MIDellen? Nincs semmi oka rá.
Az. ember csak a vállát vonogatja.
- Már pedig, mikor elgyüttern hazulról,

azt mondta az asszony, hogy ne kerüljőn
kend nekem Iebbezés nélkül haza. Hát ezért.
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Képek az életből.
... A város utcáin részegen dű'öngél

egy apa, rnellette 6 éves fiacskája, ki gör-
csösen fogja részeg apja kezét, hogy az el
ne bukjék. Erőlködése azonban majdnem
hiábavaló volt, mert apja [de-oda rángatta.
Míndkettöjüket az elgázolás veszélye fenye-
gette.

Egy rendőr, ezt látván, b ekisérte a ré-
szeg apát, de kis f,i,át sehogy sem tudta tőle
elválasztani és mivel nem akart erőszakot al-
alkalmazni, a fiút ,is bekísérte.

Ott 'álltak a főkapitány előtt. Az apát
alig bírták a lábai', álmosan érthetetlen sza-
vakat morrnolt ; a fiú félelemtől r szketett,
úgy állt ott, rnintha halálos ítéletét várta
volna.

- Vezesse el ezt az embert, holnap ta-
lán beszámítható állapotban lesz - mondi
a főkapitány \a rendőrnek. - Oe rnit kezd-
jünk a gyermekkel? - S a fiúhoz fordulva,
így szólt hozzá:

- Kedves gyermekem! Atyádat be-
bőrtönözzük, de számodra jobb helyünk van,
csak ereszd el őt.

- Nem. nem eresztem! - kiáltá a gver-
m ek, - atyámriál akarok maradni, ne sz.;kít-
sanak el atyámtól!

- Oe el kell válnod fiú! Rendőr.
vigye el a gyermeket; hogy ,i·:;tud egy rJyerÍ
részeges emberen csüngeni ?

Ezt azonhan könnvebb volt kirnondaní.
mint végrehajtani. J ,

A fiú erősen apjába kapaszkodott es
mindig azt kiáltotta:

- Atyámnal maradok, nem eresztem 'el.
- Hagyja hát, nem hallgathatom to-

vább ezt a sivalkodást.
Igy mindakettót élvezették. Az apa csak--

hamar rnély álomba merült, a fiú pedig szo-

rosan a részeg emberhez simult és fejét
annak rnellére hajtva, szintén elaludt.

Azalatt pedig a város utcáin szivszo-
rongva kereste egy feleség és anya férjét
és gyermekét. •

*
Hajnalodott. mikor ai apa a börtön-

ben felébredt rnély álmából. Eszmélni kez-
dett. Tegnap megint a korcsmában volt, da-
cára annak, hogy feleségének megigérte,
hogy abbahagyja az ivást. Csak "egy'et",
tényleg csak "egyet" akart inni. De mikor
ez az "egy" olyan jól izlett, több ,js követte,
erre még emlékezett, de hogy mi történt az-
után, azt már nem tudta.

Hol is volt most tulajdonképpen? A
börtönben! Oe ime. iH van krs fia is! Hát
ez a szegény gyermek hogyan került ide?

Ebben a pillanatban a kis fiú is felébredt
s szemeit dörgöíve, csodálkozva néz aty-
jára.

- Oh atvárn, már felébredtél ? Milyen
jó is. A rendőr csak téged akart idehozni,
de én beléd kapaszkodtarn. Az utcán ta-
láltalak. Elvesztetted kalapodat, a fiúk ne-
vettek rajtad.' Akkor jött a rendőr és elvitt
téged. Engem el akart küldení, de nem en-
gedtelek el.

Hogy hatottak ezek a szavak az atyára!
- Oh, Istenem, Istenem. mi lett belő-'

lern! Istenem, könyörülj rajtam: - Igy só-
hajtott. Térdre borult és kezeit tördelte. -
Jézusom könyörülj rajtam, ne hagyj elveszni.
Feleségem és gyermekern kedvéért könyö-
rülj rajtam!

Szemeiből könn vek patakzottak, majd
átölette fiát s igy szólt hozzá:



este is pajtásaival a munkából hazajöve! be-
tért előbb egy keresmába. Nem volt iszá-
kos a szó szoros értelmében, de meg volt
arról győződve, hogy a munkásember sör
és pálinka nélkül nem tud meglenn.i., Jó-
zan embernek képzelte magát és az iszáko-
sokat elítélte. Ha iH-ott meghívták a "Kék
kereszt" egylet összejöveteíére, azt szekta
mondani:

- Az a kevés, amit 'á,szom, nem árt
sem nekem, sem családornnak."

Vacsora után unatkozva ült az asztal-
nál., Felesége még vasalt. Gépiesen fia táb-
lájához nyúlt. A rajta levő számok nem ér-
dekelték. Oe ime, tekintete a számok alatti
szavakra esett: ,,2190 koronát ivott meg 2G
év alatt".

- No, elég sokat ivott, ha ennyé pénzt
költött - rnondá félig hangosan, önmagának
beszélve.

Kőzelebbről megnézte az iskolai fel-
adatot és csodálkozva tapasztalta, hogy fia
naponta csak 30 fillért számítva, mégís iiy
nagy összeget .hozott ki.

- Ez nem lehet helyes számítás
mormogá. - Hisz én többet adok ki 30
fillérnél naponta szeszcs ,Halra. - Utána szá-
mított. De bárhogyan is számította, az ered-
mény 2190 korona volt. Fia jól számított.

Azon az estén a fiú apja még sokkal
csendesebb volt, mint máskor, ha unatkozva
ült asztalánál. Nemsokára lefeküdt. Felesé-
gének felhint, hogy olyan nyugtalanul for-
golódott ágyában.

Oe még jobban íeítünt neki, mikor más-
nap es:e, rögtön a munka után hazajött,
gyorsan evett ésaztán menni készült.

- Édes uram, úgy örültem, hogy ma
olyan korán jöttél haza, kérlek, ne menj
már el.

- Anya, tégy nyugodt, - mondá ba-
rátságosan mosolyogva, - A "Kék kereszt"
egyesületbe megyek, - és ezzel már el is
tűnt.

Ott azonban még sokkal nagyobbés
szebb igazságokat talált, mint fiának tábláján.
Megtalálta a drága evangélíurnot és azt a
békességet, mejyben a rnegkegyeímeze tt bű-
nős részesül.

A kezde: nundenesetre fia táblája volt.
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- Gyermekem, bocsáss meg nekem!
Öh, mi lett a te atyádból !

Ama iszákos ember. kiről történetünk
szól, ma 'CI! "Kék kereszt" .egylet tagja és
örül Üdvőzítőjének, ki őt a 'bűntől lés / az
iszákosság szenvedélyétől megszabadította.

* **

Éd:es anyám, JOJJ csak ide!
Mit akarsz, fiam?

- Ülj csak ide mellérn, édes anyám, ma
valami küíönöset kell kiszárnítanorn.

- Ugyan mit?
- Ma délután a tanító ur azt mondta,

számítsuk ki, rnennyit ad ki egy ember 20
év alatt sörért és pálinkáért, ha naponta 30
fillért ad ki.

- No és mit 'számítottatok ki,?
kérdé az anya.

- Az egyik 100 koronát, a másik 200-at,
a harmadik háromszázat. Az egyik fiú, aki jöI
tud számolni, úgy számította k.~ fejből,
hogy 1000 koronánál is többet tesz ki. l\).i
mindnyájan kínevettük es azt mondtuk, az
nem lehetséges. A tanító úr akkor azt mon-
dotta, szárnítsuk ki otthon és holnap rnu-
tassuk meg neki. .

_ - No és kiszámítottad már, hogy
mennyit tesz ki?

Kíszárnítottarn. de . nem tudom
helyes-e, mert sokkal több 1000 koronánál.

- Hát mennyi?
- 2190 korona, de azt hiszem, nem

lehet ennyi.
Az édes anya is leült, utána számított

és úgy találta, 'hogy az eredmény helyes.
Hosszú szünet következett, Az anya es

a fiú [s elgondolkeztak. Hogy gondolataik
egy és ugyanazok voltak, mutatják a kővet-
kező szavak: ~

.Oe anyám, hisz atyánk naponta
többet eliszik 30 Iillérnél! .

Az anya válasza egy mély sóhaj volt.
- Anyám, ha nagy leszek, nem iszom

,sem sört, sem pálinkát, neked adok majd
minden fillért.

Az anya szemeit törűígette, majd meg- .
csókolva fiát, így szólt hozzá, hogy gon-
dolatait másfelé terélje : '

- Már későre is jár az idő, menj Ham,
feküdj le.

Ez fél nyolckor volt. Kilenc órakor ha-
zajött az apa. Mint mar oly sokszor,Oúgy ma

* * *
"Magyarországon évente 77 ezer ember

pusztul el, tüdővészben! 40.000 őrült jár sza-
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hadon, adósságunk annyi, hc g l minden 2-Je
hold föld teljes értékéig betáb.ázotl követe-
lésekkel van megterheíve. Az egész világon
Magyarországról legnagyobb a kivándorlás.
Jelzálog adósságunk 8000 rnillió. Ha van
magyar ember, akinek ez fáj, akinek orcáját
ezekre láng, - szernét könny borítja el s
ha van férfi, aki ezek ellen küzdeni kész, -
az üzenjenhadat az ajkcholnak." (Kajel.)

* * *
Igy közöthetnék még sok szomoru, meg-

rázó történetet, sok család tönkrejutásáról,
családi boldogság sirbaszállásáról. ifjak, ha-
jadonok bünbesötyedéséről, ezrek meg ezrek
anyagi tönkrernenésérö], százezrek meg száz-
ezrek testi bajáró', milliók meg milliók lelki
romlásaról. Oe nem teszem. Akinek van
szeme a látásra, ám nézze meg jól a maga
körül lezajló életet és meg fogja látni, hogy
a fenti történetekben. számokhan nincs túl

, zás. Észre fogja venni, hog)' az alkohol mér-
tékletlen élvezete oly rombolást, pusztítást
vitt és visz végbe, rnelyet leirni, megrázó
tőrténetekbe foglalni, számokban kifejezni
alig lehet. Be fogja látni, hogy az alkohol
túlságos élvezete az emberek igen nagy ré-
szét rabságában tartja s hogy az alkohol
hatalmas, igen hatalmas folyam, mely ma-
gával ragad rninden útába akadót és pusztít,
rcrnbc', arnerre ha-ad. Testi, l·ejkj. nyornoru-
ságba dönti még sokszor az ártat'an utódo-.
kat is.

Ennek a romboló, pusztító folyamnak
gátat emel az irgalmas keresztyén szerétet.
Míndeníe'é az egész nagy v'i·:ágon "m érték-
Ietességí" és "Kék kereszt" egyletek küz-
denek az emberiség e nagy ellensége ellen.
Hazánkban Budapesten és még néhány vi-
déki városban műkő dik ilY" egvjet, Öhajtjuk,
hogy a keresztyén szerétet munkásságának
ezen ága, mely hazánkban még csak igen
kicsiny, hatalmas, terebélyes fává növeked-
j,ék, sok' ember örömére, üdvére.

W. J.
Apró történetek és adomák.
XII. Károly svéd király ifju herceg ko-

rában igen sok 'bort ivott s mámoros fővel
anyját megbántotta. Anyja néhány napig
bus an szobájába vonult. Károly tudakozó-
dott és megtud ta, mi' az oka anyja elvonu-
lásának ; bement hát hozzá egy pohár bor-
ral kezében és igy szólott :

~ Anyám, II bor vette :el eszem et, hogy
anyárnat megsértsem. Ime, kiűritem ezt a
poharat anyá:m egészségeért és fogadom,
hogy ez utolsó csepp életemben.

Fog'adásét megtartotta : ·egy csepp bort
sem ívott soha azután.

*
Ismeretterjesztő előadásokat _rendelt el

az őrnagy a legénység résZ!ére., Egy délu.án
az őrnagy bemegy az első századhoz, a
legénységi iskolába, ahol az őrmester tart
előadást. , . I

- Mit tanít? - kérdi az örmestertől.
- Őrnagy úr, ajássan jelentem, azt ta-

nítom, hogy hogyan forog a nap a föld
kőrül, '

Az őrnagy összeráncolja homlokát, pár
pillanatig gondolkozni látszik, aztán megy
a másik századhoz. Itt rnegísmétlődík az
előbbi jelenet:

- Mit iskoláz a Iegénységgel ? - kérdi.
- Őrnagy úr, alássan jelentem, azt is-

kolázorn, hogy hogyan forog a' föld a nap
körü!.

Az őrnagy néz egyet, de nem szól
semmit és tovább megy. Másnap délelőtt
összehívja a tisztikart és a következőt pen-,
deli el:

- Uraim! Tegnap megvizsgáltam a le-
génységi j.skolákat saz egyikben az őrmester
azt tanította, hogya nap forog a föld körüí,
a másikban meg, hogy a föld forog a nap
körül. Hát kérem; az nekem, teljesen
mindegy, hogy rnelyik forog a másik körül,
de azt megkövetejern, hogy egyöntetűen ta-
nítsák. Köszönöm! Abtreten ! '

*
Két egerbeesi palóc találkozik az egri

uj törvényház kapujában. Ügyes-bajos em-
berhez rnéltón kérdi egyik a másikat, ami-
kor belépnek:

- Mit keresel ,i.H, komé?
A palóc egyet ráni a ködrnönén.
- Én? Az igazságot.
Azzal nagy léptekkel indul fölfelé a

lépcsőkön. Elrnulik három, négy óra, delet i,s
h'arangoznak. Valahol a második emelet egy
zugában megint találkoznak és palóc szo-
kás szerint megant ugyanaz a kérdés.

- No, mit keresel, komé?
A f.eJ~let azonban más lett.
- Hát, tudja ked, az igazságot; de

mosmá' akijárással is megejégednék, ,-
Szólt az eltévedt panaszos a íü'ét vakargatva,



7. Pes t meg y e i es p.: Sárkány Béla,
kecskeméti lelk, al es per es: Kruttschnitt
Antal, soltvadkerti lelkész, fel ügyel ő :

Földváry Elemér, Péteri.
8. Turóczi esp.: Hodzsa János,

szucsányi lelkész," al es per es: Skrovina
Ottó, turóczszentrnártoni lelk, fel ügyel ö:
Vanovics János, Turóczszentmárton.

9. Zólyomi f ő e s p e r e s : Bakay
Péter, sz.-ócsai lelkész, al es per es: Virális
Gyula, tótpelsöczi lelkész, fel ügyel ö :
Csipkay Károly, kir. közigazgatási ítélőbiró,
Budapest.

10. Hor v á t - szl a von egy ház m e-
gye i f ö es per es: Abaffy Miklós, neudorfi
lelkész, fel ügyel ö: ,Weisz 1., Mitrovicza.

Dunáninneni egyházkerület.
P ü s p ö k: dr. Baltik Frigyes, balassa-

gyarmati lelkész, fel ügyel ö: Laszkáry
Gyula, Romhány (Nógrád megye).

1. Bar sie s p.: Raab Károly, kőrrnöcz-
bányai lelkész, fel ügyel ö: Kosztolányi
Sándor, Nemesény (Bars megye).

2. fe hér kom áro m i es p.: Jánossy
Lajos, komáromi lelkész, fel ügyel ö: báró
Solymosy Ödön, Lozs (Sopron megye).

3. Mos o nyi es per es: Ringbauer
Gusztáv, rajkai lelk., fel ügyel ö: Lepossa
Dániel, Magyaróvár.

4. Nag y hon tie spe res: Handel
Vilmos, selrneczi lelkész, al es per es: Kru-
pecz István, udvarneki lelkész, fel ügyel ö:
Laszkáry Pál, Felsőíehérkut, u. p. Csáb.

5. Nyi tra i f ö es p. : Szekerka Pál,
hlubokai lelk, u. p. Szenicz (Nyitra megye),
fel ügyel ö: dr. Simkó Lajos, Szenicz.

6. Nógrádi esp.: Hrk János, m ilna-
pataki lelkész, al es per es: Frenyó Gyula,
nógrádszentpéteri lelkész, fel ügyel ö: Be-
niczky Árpád (Lázi puszta), más o df e 1-
ügyel ö: báró Buttler Ervin (Pi-Kelecsény).

7. Poz so n y vár o sie spe res: Lic,
Schmidt K. J., pozsonyi lelkész, al e spe-
res: Pröhle Henrik, pozsonyi lelkész, fe 1-
ügyel ö: dr. Láng Lajos, Budapest, es p.
más o d ik fel ügyel ö: dr. Samarjay E.,
Pozsony.

8. Poz s on y meg y e i es p.: Holle-
rung Károly, modori lelkész, a 1es per es:

" ,
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Protestáns egyházi tiszti névtár.

Evangélikus egyház.
Egyetemes központi kormány.
Egyet eme s fel ügyel ő : br. Prónay

Dezsö, \. Acsa és Bpest. Egy ház i ein ö k :
dr. Baltik Frigyes, püspök, Balassagyarmat.
Egy ház i f ö jeg y z ö : Handel Vilmos,
Selmeczbánya. Vii ági f ö jég Y z ö : dr.
Zsigmondy J enö, ügyvéd, Budapest. Eg y-
ház i alj egy zök: Bancsó Antal és Kor-
bély Géza." V i í ági alj egy zök: dr. Le-
hoczky Antal, Monor és dr. Györy István,
Budapest. Ügy ész: dr. Sztehlo Kornél.
P é n z t á r n ok: Bendl Henrik, Budapest,
Deák-tér 4. Lev élt á r no k : Góbi Imre,
Budapest.

Egyetemes gyámintézet.
Egyházi elnök: Gyurátz ferenc,

püspök, lakik Pápán. Vii ági ein ö k: dr.
Láng Lajos báró, v. b. t. t., egyet. tanár, Buda-
pest. P é n z t á r n ok: Bendl Henrik, Buda-
pest, Deáktér 4. Jeg y z ö: Bognár Endre,
lovászpatonai \.

Bányai egyházkerület.
p ü s p ö k: ScholtzGusztáv, Budapest, 1.

Verbőczy-u, 28. fel ügye! ö: dr. Zsilinszky
Mihály, v. b. t. t., ny. államtitkár, Budapest.
Püspöki titkár: Wallentinyi Aladár.
Mis sio n á ri us: Bezegh Samu.

1. A ra d-b é kés i es p. : Csepregi
György, b.-csabai lelk., fel ügyel ö: dr.
Zsilinszky Endre, Békéscsaba.

2. Bács-szerémi esp.: Wagner
Gusztáv Adolf, ujverbászi lelk., al e s p e-
res: Dedinszky János, glozsáni lelk, fe 1-
ügyel ö: dr. Lelbach László, más o d f e 1-

ü g y e l ő : Kiss Gyula.
3. Bán á tie s p.: Doleschall Lajos, la-

josfalvi lelkész, fel ügyel ö: üresedésben.
" 4. Békési esp.: Veres József, oros-

házi lelkész, orsz. képviselő, fel ügyel ö :
Haviár Dániel, orsz. képviselő, Szarvas. ,

5. Budapesti esp.: Kaczián János,
budapesti lelkész, fel ügyel ő: Fabinyi
Gyula, min. tan., Budapest.

6. C san á d - c so n grá die s p.: Pe-
trovics Soma, szentesi lelkész, fel ügyel ö :
Hász Antal, Magyarbánhegyes.
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Rásó Mihály, alsószelii lelkész, fel ügyel ő :

Lenhardt Károly, Modor.
9. T ren c sén meg y e i e s p.: Krizsan

Zsigmond, trencséni lelkész, fel ügyel ő :

dr. Stur Károly, ügyvéd, Trencsén.

Dunántúli egyházkerület.
'Püspök: Gyurátz Ferenc, pápai lelk.,

fel ügyel ő : vései Véssey Sándor, Szőcsény
(Somogy megye), püspöki titkár: Bal-
dauf Gusztáv, evang. missz. lelkész, Pápa,
egy ház ker. f ősz á mve v ő : Jausz V.,
theologiai tanár, Sopron, el! e n ö r: l!0lIós
János, főgimn. tanár, Sopron, p,é n z !~ros:
Weisz Kornél, Sopron, level tar os:
Bothár Dániel,' főgimn. tanár, Sopron.

1. Fel s őso pro n i es p. : Brunner
János; soproni lelkész, fel ügyel ő : dr.
Démy Lajos, Sopron.

2. Als ó so pro n i es p.: Farkas M.,
nagygeresdi lelkész, fel ügyel ó : dr. Ajkay
Béla, Sopron.

3. Fel s ő vas i es p.: Stettner Gyula,
Ielsőlővői lelkész fel ügyel ő : Hra-
bovszky István, ki;. közjegyző, felső;5r. 1

. 4. Köz é p vas i es p.: Kund Sámuel,
répczelaki lelkész, fel ügyel ő : dr. László
Kálmán, ügyvéd, Szornbathely.

5. Ke men es alj a ie spe res: Vargha
Gyula vönöczki lelkész, fel ügyel ő : dr.
Berzsenyi Jenő, Kernenessömjén.

6. Ves z p r é m meg y e i es p.: Hof-
bauer Pál, bakonymagyar-szombathelyi 1~lk..
fel ügyel ő : Belák István, ügyvéd, Enyl~g.

7. Győ r meg y e i es per es: Horváth
Sámuel, téti lelkész, fel ügyel ő : Barcza
Géza, ügyvéd, Tét. . . ,

8. Z a l a i es per es: Magyari Miklós,
kapolcsi lelkész, fel ügyel ő : Csemez Elek.
földbirtokos, Kőveskálla.

9. Som ogy i es per es: Németh Pál,
vései lelkész, fel ügyel ő : Berzsenyi Sán-
dor, Nikla.

10. Tol n a - bar anyai f ő es per es:
Horváth Sándor, paksi lelkész, al es per es:
Tomka Gusztáv, györkönyi lelkész, fel-
ügyel ő : Szeniczey Géza, íöldb., Paks.

Tiszai egyházkerület.

P ü s p ö k: Geduly Henr., nyíregyházi 1..
fel ügyel ő : Szeritiványi Árpád, országgy"
képviselő Sajógömör (Gömör megye), f 0-
jeg y z ö k: egyházi üresedésben, világi: dr.

•

Zelenka Lajos kir. kuriai tanácsjegyző, Buda-
pest jeg y z Ő k: Nemes Károly, diósgyőri
lelk€sz Korbély Géza, eperjesi lelkész, dr.
Szánth6 Gyula, jogakad,émiai !anár, S~r~s~
patak és dr. Mikler Károly, jogakadémiai
dékán, Eperjes, egy ház ker üle tip é n z-
táros: Bumsch Béla, pénztári ellen-
ő r: Trillhaas Lajos, Miskolcz, 1 e v élt áro s,
ir o d a v eze t ő : Hronyecz József, Nyitegy-
háza s z á mve v ő : Materny Lajos, debre-,
czeni . lelkész. I

1. Árva i f ő es per es: Novák Pál,
alsókubini lelkész, fel ügy ~ 1 ő : Lehotzky
Miklós árvaszéki elnök, Lestine.

2.' B ras s ó meg y e i m agyar f ő e s-
per es: Bohus Pál, apáczai lelkész, fel-
ügyel ö: dr. Molnár Viktor, államtitkár,
Budapest. .

3. Göm ö ri f ő es per es: . Terray
Gyula, rozsnyói lel~ész) al e s p.e 1:ese,k :
Bartholomaeidesz László, esetneki .es Kar-
mán István, nandrázsi lelk., íe 1ügyel ő :

Szontagh Andor, birtokos, Csetnek.
4. Heg y alj a i f ő es' per es: Turótzy

Pál, ózdi lelkész, al e spe res: Jungmann
Géza, arnóti lelkész, fel ügyel ő : Radvány
István kir. tanácsos, Miskolc.5: Kis hon ti f ő es p er es: Gyürky
Pál, r.sszombati lelkész, fel ügyel ő : Med-
veczky Sándor kir. közjegyző, R,-S,zombat.

6. L i p tói f ö e spe res: Sirnkovics ].3-
nos hybbei lelkész, fel ügyel ő : Ruzsják
Ján~s ügyvéd, Liptó-Szent-Miklós. I

7'. Sár o s-z e m p 1é n i f ö e spe res:
Hajdu János zsegnyei lelkész, al es per es:
Liptai Lajos,' eperjesi lelkész, fel ügyel ö :
Bánó Miklós, birtokos, Kükemezö.

8. T á tra alj a i f ő e spe r es: Székely
Gyula, nagylomniczi lelkész, fel ügyel ő :

dr. Lersch Kornél, ügyvéd, Szepesszombat.
9. Ti sza vid é k i egy ház meg y e i

f ö es per es: Materny Lajos, lelkész, De-
brecen al es per es: Bortnyik György, köl-
csei lelkész, fel ügyel ö: dr. Meskó László,
országgyűlési képviselő, 1. Nyiregyháza.

10. Sze pes ivá ros i f ő es per es:
Kübecher Albert leibiczi lelkész, fe l-

J ,

II gye 1 ő : Münnich Kálmán, bányatanácsos,
Igló.

kz' ágo hitv. evang. országos egyház
Magyarország erdélyi részeiben.

P ü s p ö k: D. dr. Teutsch Frigyes;
Nagyszeben .

•
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Or~zigos egyház gondnoka:
Wolff Károly dr., Nagyszeben.

Anagyszebeni egyházvidék-
ben e sp.: Capesius Vilmos, kis-toronyi lel-
kész, li. p: Nagyszeben, gon d no k: Reis-
senberger Gusztáv, alispán, Nagyszeben.

A b r.a s s ó Í' .eg yh á z vid é k ben e s-
p er es : Sindel Ferenc, prázsrnári lelkész,
g o 'll ri no k : Hiemesch Ferenc, Brassó.

A medgyesi\ egyházvidékben
es per es: Lehrer János, városi lelkész,
Medgyes, gon d n o k ..Schuller Gusztáv Fri-
gyes, Medgyes.

A s e g e sv á r i egyházvidékben
es pere s: Schuller Mihály, lelkész, Seges-
vár, gó n d n ok: ,Walbaum Frigyes, Se-,
gesvár.

A.b esz ter c z e ie g y ház v.i d ék ben
es per es: Csallner Dániel, aldorfi lelkész,

,g ond no k: Kuales Godofréd, Beszterce.
A .s z á sz se b e.s i egy ház vid é k-

be n es per e s:: Thullner :Ernő, nagyapoldi
lelkész, gon ri no k;' dr. Krasser Gusztáv,
ügyvéd.

A . s z á s z-r ég eni egy ház vid é k-
be n es per es: Kinn Gusztáv, dédrádi
lelkész, gon d n o-k: ,Wermeseher Emil dr.,

, ügyvéd, Sz-Régen.
Asi n k i eg y ház vid é k b e il e s p e-

res: Brandsch Henrik, báránykuti lelkész,
. .g ond no k: Steinburgi Pildner Károly,
Szt.-Agotha.

A sei y k i egy h áz vid é k ben e's-
'P ere s: Müller Márton, nagy-selyki lelkész,
gon d n ok: dr. Binder Vilmos, Medgyes.

J( k ő hal m i egy ház vid é k ben e s-
per es: Binder Mihály, kaczai lelkész,
:g o n dn ok: Kasper Mihály, Kőhalorn.

Református egyház.

Dunántúli egyházkerület.

P ü s P ö k: dr. Antal Gábor, .komárorni
1., f ő gon d n ok: Tisza István gróf, Geszt,
Biharrnegye.

1. Bar sie spe res: Patay Károly,
a.-szecsei 1., gon d n ok: Kovács Sebestyén
Endre, Budapest, József-tér .s.·sz.

2. Be l s ő-s o m o g y i e s p e r e s : Nagy'
Laj0B, lábedi I.elkész,g o Ll dn 0 k: Szabö
Kálmán, ügyvéd, Kaposvár <.

3. Dr é gel y-p alá nk i . es per es:
Oroszi Jenő, nógrád-verőczei lelkész,' Nó-
grád megye, g.On d n ok: Sárközy Aurél,
nyugalm. főispán, Pettend, Fejér megye.

4. Komáromi e spé r e s : Tóth Kál-
mán, deákii (pozsony megye) lelkész, gon d-'
no k: Kálmán Rudolf, nagybirtokos, Csuz,
Komárorn megye.

5. Ör ség i es per es: Somogyi Gyula,
e-rádócriIelkész, gon d n ok: Chernel An-
tal, lelkészhelyettes, Tömörd, Vas megye.

6. Mez ő föl die spe res: Szűcs De-
zső, csajági lelkész, gon d n ok: Kenessey
Miklós, Szentrnártonkáta. .
, 7: Páp a i es per es: Kis József, pápai

. lelkész, Veszprém megye, go n d no k: Bar-
thalos István, Pápa.

8. T a t a i esp ere s: Czike Lajos, ó-

szőnyi 1., gon d no k: Konkoly Thege Imre,
Tata. '

9. Ves z p r é m i es per ~ s: Segesdy
Miklós, b.-füredi 1., gon d n ok: Mórocza
Kálmán, kir. itélőtáblai biró, Veszprém.

Dunamelleki egyházkerület,

P ü s P ö k: dr. Baksay Sándor, főrendi-
ház tagja, a Magy. Tud. Akadémia és a Kis-
faludy-Társ .. rendes tagja, Kunszentrniklós.
F ő gon d n ok: dr. Darányi Ignác, v. b. t. t.,
m. kir. íöldmivelésügyi miniszter .

- Egy ház ker üle tie. f ő jeg y z ö :

-Adárn : Kálmán, vezsenyi lelkész. Vii ági
f ő jeg y z ő: dr. Vécsey Tamás.

1. AIsó-baranya-bácsi esperes:
Szabó Péter, pirosi lelkész, gon d n.o k:
Kozrna László, Zombor.

2. Fel s ő-b a ran y a i es pe res: Dá-
nyi Gábor, kis-csány-oszrói lelkész, u.p.
Oszró, gon d n ok: Ádám András, kuriai
biró ..

3. K e esk e m éti es p er es: Adám
Kálmán, t,-vezsen yi lelkész, gon d n ok: Ba-
gosy Károly, Szolnok.

4~ Pes tie spe res: Mády 'Lajos, uj-
pesti 1., go n d n o k: Teleki József gróf,
Tetétlen és Budapest.

5. Sol tie spe r e s: Baky István, érsek-
csanádi lelkész, gon d no k: Hajós József,
cs. és kir. kamarás, Dömsöd és Budapest.

6. Kü l s ő-s o m o g yi e s p e r e s: Kál-
mán Gyula, ságvári lelkész, 'g ond n ok:
hernádvécsei dr. Vécsey Tamás, egyetemi
tanár, Budapest.

I
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7. Tol n·a i es pere s : Kátai Endre,
dunaszentgyörgyi lelkész, u. P: helyben,
gon d n ok: Szilassy Aladár," m. kir. közíg.
bir ó, Budapest, Wesselényi-u. 71.

8. Vértesaljai esperes: Kontz
Imre, seregélyesi 1., gon d n ok: Degenfeld
Lajos gróf, v. b. t.. t., Szirák és-Budapest.

Tiszáninneni kerület.
P ü s P ö k: Fejes István, sátoraljaújhelyi

lelkész, f ő gon d n ok: Dókus Ernő, cs.
kir. kamarás, lakik Legenye és Budapest.

1. A bau j i es per es: Révész Kálmán,
kassai lelkész, gon d n ok: Meczner józsef,
Korláth.

2. Als ó-b o r s o die spe res: dr. Tü-
dős István, miskolczi lelkész, gon d n ok:
vajai Vay Elemér báró, A.-Zsolcza.

3. Als ó-z e m p 1é n i es per es: Bálint
Dezső, sárospataki lelkész, gon d no k:
Meczner Béla, főrendiházi tag, S.-A.-Ujhely.

4. Felső-borsodi esperes: Va-
dászy Pál, a-szt-péteri lelkész, gon d n ok:
Ragályi Béla, lakik Balajt, u. p. Edelény.

5. Fel s ő - z e m p lén i es per es;
Hutka józsef, bánóczi lelkész, gon d n ok:
Dókus Ernő, lakik Budapest és Legenye.

6. Gömöri esperes: Csabay Pál,
tornallyai 1., gon d n ok: Bornemisza
László, Gömör és Kishont vármegye al-
ispánja, lakik Rimaszombat.

7. Tor nai es per es: Ragályi Géza,
bódvalenkei lelkész, gon d no k: Ragályi
Gyula, 1. Felső-Kelecsény, u. p. F.-Nyárád.

8. Ung i es per es: Szűcs István, tisza-
salamoni lelkész, gon d no k: Komjáthy
Béla, 1. Budapest.

Tiszántúli egyházkerület.
P ü s p ö k : dr. Balthazár Dezső, deb-

reczeni lelkész, fő gon d n ok: Degen-
feld józsef gróf, egy ház ker ü 1et i f ő-
jeg y z ő : Dicsőfi József, debreceni lelkész,
dr, Baksa Lajos, 1. Budapest, VIL, Ahonyi-
u. 21., egy ház ker üle t i alj egy z ő :

Futó Zoltán, szentesi lelkész, dr. Kuun Béla,
jogtanár, Debrecen, p ü s p ö kit i t kár:
Hajdu Zsigmond.

1. Alsószabolcs-hajduvidéki
es per es: Kiss Ferenc, püspökiadányi lel-
kész, gon d n ok: Rázsó Gyula, kir. tan.,
[)ebrecen. .

2. Ber egi es per es: Sütő Kálmán,
munkácsi lelkész, gon d n ok: Várady
Gyula, ügyvéd, Munkács ..

3. B é k é s-b á n á tie spe res: Dornbi
Lajos, gyulai lelkész, gon d n ok: Fekete
Márton, kir. tanácsos, Szentes.

.: 4. B i har i es per es: Sulyok István,
nagyváradi lelkész, gon d no k: Bary jó-
zsef, törvényszéki elnök, Nagyvárad.

5. D eb r e c eni es per es: Dávidházi
János,' kabai lelkész, gon d no k: Fráter
Barnabás, alispán, Nagyvárad.

6. É r mell é k i e s.p ere s: Marjay Pé-
ter, nagylétai lelkész, országgyülési kép-
viselő, gon d n ok: Fényes Endre, Szé-
kelyhid.

7. Fel s ő-s zab o 1esi es per es: Vas
Mihály, gégényi lelkész, go n d no k: járrny
Miklós, Eperjeske.

8. Heve s-n agy k u n s ági e spe res:
Győry Lajos, kenderesi lelkész, gon d n ok:
dr. Tóth János, Budapest.

9. Kö z é psz a boi esi e spe res: Gö-
römbey Péter, nagykállói lelkész, gon d-
no k: Genesi Albert, Kisléta.

10. Már mar o s-u g o c sai e spe r es:
Biki Ferenc, tekeházai lelkész, gon d n ok:
György Endre, lakik Budapest és Pétertalva.

11. Nag y-b á n ya i es per es: Széll
György, avasujvári lelkész, gondnok: Hel-
meczy J., 1. Szatmár.

12. Nag y kár oly i es per es: Berey
józsef, nagyecsedi lelkész, gon d n ok:
Domahidy Elemér, 1. Debrecen.

13. Nag y-s z a Ion ta i es per es:
Balog Ambrus, sarkadi lelkész, gon d n ok:
Tisza István gróf, Geszt és Budapest.

14. Szatmári esperes: Biki Ká-
roly, szatmári lelkész, gon d n ok: Luby
Géza, 1. Budapest.

Erdélyi egyházkerület.
P ü s P ö k: dr. Kenessey Béla, Kolozs-

vár, f ő gon d n o k ok: Bánffy Dezső báró,
Kemény Kálmán báró, Bánffy György gróf,
Zeyk Dániel és Lészay Ferenc. Egy h á z-
ker üle t-i f ő jeg y z ő: Nagy 'Károly.

1. Hunyadi esperes: Jánó Albert,
hátszegi lelkész.

2.' Oyulafehérvári es per es:
Benedek Károly, alvinczi lelkész.

3. Nag y-e nye die spe res: jancsó
Lajos, marosujvári lelkész.



"'CTj -vá.sárok és -vá.sá.rhatá.rnap-vá.ltozások.

.Dicsőség és győzelent. ~4u~fé~~~j~~SZ,~~~:~o~:~ig~~:~e:e~~~~I~er~
azok az összes létező motorok között valóban a legegyszerübbek és a gazdák legjobban és leg-,
könnyebben tud,ják kezelni. Ezen oknál fogva lettek Kállai Lajos moto •.•! az összes kiálIításokon
első diszoklevelekkel, arany és ezüst érmekkel kitiintetve. Figyelmeztetjük a tisztelt gazdaközön-

séget, hogy ez idő szerint KáUai L ••jos motorgl'árából sok száz mutor esépfőkészfet van az országban kitünö sikerrel műkö-
désben. Minder.ki saját érdekében cseleksztk, hi! ezen mindenütt legjobban borűtt és az országban ismeretes egye{lm létező
legegyszerübb és legkitiinőbb benzhuuotoroa oséplökészletekről iirjegyzéket kér és felvillÍgositásért Kál"'! Lajos motorgyárához
(Budapest VI., Gyár-utC/) 28. szám alá) f'o rdul , mivel a hí m eves valódi KálIai Lajos motorok csakis Budapest, VI., Gyár-utca
28. szúm 811\tt kaphutók. Saját érdekében mindenki jól vigyáz1.on u Kállai Lajos motorgyár poutos cimére és fŐkép a
.J,AJOS" keresztnévre, nehogy lilás hasunuevfí Kálla! oégekkel KáUai J,ajos hirneves 1II0torgyárát összetévessze. Saját pénzé-
nek ellensége, aki más motort vesz, mint Kállai Lajos-félét, mert Kállai Lajos motorai az jlgész országban It legjobbaknak
vannak elismer ve. Minden gazda legyen óvatos, ne kérjen kiváncsiságból mindenféle hangzatos nevü cégekWI motorárlapot, mert
másnap már az ügynökök, - kik magukat gyári fötisztviselőknek, titkárnak, fönöknek, ~őt gyárosnak adják ki, - zaklatják szer-
.•.ődéskötés végett. A gazdaközönséget tehát saját érdekében figyelmeztetjük, hogy motorvásárlás végett csakis a jó hirnevü, az
egész országban már általánosan ismert Kállai J,ajos motorgyárához, Budapest, VI., Gyár-utca 28. forduljon, hol pontos jó kiszol-
gálás mellett előre biztositva lehet, hogyalegkitünőbb motorcséplőkészletet kapja.

4. Kalotaszegi esperes: Biró An-
drás, darócz-bogáti lelkész.

5. Kol o z s vár i es per es: H erepei
Gergely, kolozsvári lelkész.

6. Sz i lág y-s zol n oki es per es: K.
Nagy Elek, bogdándi lelkész.

7. De'~si e s p e r e s : Pap István,"
sáros-magyar berkeszi lelkész.

8. Sz é k i es per es: Sófalvy Károly,
rettegi 1.

9. Nag y-s a j ó i es per es: Muzsnai
Károly, sz.-czegői lelkész, u. p. Kerlés.

10.0örgény.i esperes: Csekme
Ferenc, gernyeszegí lelkész.

11. Mar os i es per es: Ravasz János,
nyárád-szeredai lelkész.

Abádszalók (Jász-Nagykuu-Sz.vm.) febr. 16, máj. 18,
aug. 10, nov. l1-ét magában foglaló hét vasárnap-
j án és hétfőú. '

Aisó-Balog. (Gömörm.) febr. 3-4, ápr. 5-6, junius
ti-9, és nov. 12-16.

Apátfalva (Csauá Im.) ápr. 24-ét magában foglaló hét
utáni szombat és vasárnap. (Változáe.)

Bittse-Lehota (Nagy-Bíttse, Treucséum.) Fülönnap he-
lyett marc. 19-ét követő hétfőn, a megelőző pénte-
ken állatvásár:

Belezna (Somogym.) jun. 28. szept. 30. (Uj v)
Dömsöd (Postm.) máre. 7, jun. 22, és aug. 10.
Egeg (Hontm.) febr, 15,. máj. 2, jul. 18, és nov. 28-át

követő szerdán orsz , állatvásár.
Egyek (Hajdum.) jan. 20. ,ápr. 25. aug. 20 és okt,

20-át megelőző héttőn. (Uj vásár.)
Izsák (Pestm.) márc. 23, jul. 19, okt 11 el. vasárnap

és héttőn.
Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10, szept, 26, nov.

25. Az orsz. állat- es kirakó- vásárok két· napon
át, még pedig vasárnap és hétfőn, s ha a vásártar-
tásra kijelölt napok valamelyike nem vasárnapra
esik. akkor a kirakó-. valamint a baronivásár a
kijelölt napok elötti vasárnap és hétfön tartatnak.

Kövágó-Szöllös (Baranyam.) márc. 1. állatvásár, jul.
22. szept. 15. kirak6vásár, dec. 1. állatvásár. Ha dec.

1. vasárnapra esik; akkor a rá következő napon.
Lajoskomárom (Veszprémm.) feb. és jun, utolsó csű-
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12. K ü k ü 1l ő i es per e s ~ Nagy Do-
mokos, kutyfalvai lelkész.

13. Nag y-s z ebe ni es per es: Nagy
József, nagyszebeni lelkész, .

14. Udvarhelyi esperes: Vajda
Ferenc, székelyudvarhelyi lelkész.

15. Er d ő v idé k i esperes: Kövér
András, kisajtai lelkész, u. p. Nagyajta.

16. Sepsi esperes: Józsa Sándor,
i1yefalvai lelkész.

17. Or b a i es pere s: Péter Károly,
szörcsei lelkész, u. p. Kovászna.

18. Kéz die spe res: Bodor Géza,
alsócsernáti lelkész.

19. A rom á n ia i mis s i ó ban e s p e-
res: Ujváry István, bukaresti lelkész.

törtökén, szent István hetében csütörtökön, a meny-
nyiben szent István csütörtökre esik, e napot mege-
lőző szerdán; nov. második csütörtökén. a kirakodó
és állatvásár egy napon, (Határuap-változás.)

Magyar-Lápos (Szolnok-Dobokam.) jan: 18-19, máj,
13-14. jul, 6-7, szept. 26-27. (Uj határnapok.)

Mártonhely (Vasm.) máj, 6, aug. 6. nov. ll. (Változás.)
Martyanócz (Vasm.) nincs vásáro
Nagy Rákos (Vasm.) febr. 10, május 25, aug. 16, nov.

15.
Nyirmada (Szabolcsm.) husvét el. héten. áld. csüt,

Anna-nap, Kisasszony-nap és Andrásnap hetében
mindig szerdán.

Pilisvörösvár febr. 20. és szept. 8 utáni hétfön,
Szent-Iván (Baranyam.) febr. 20, máj. 12 hetében hét-

fön, jul. 4, szept. 14. (Uj határnapok.)
Szent-Péter (Komáromm. ) febr. harmadik, ápr. első,

jun, második, szept. harmadik csütörtök napján.
(V áltozás).

Szénavár (Hontm.) május 25, október 19,
Tiszakürt (Jász-Nkun-Saolnokm.) ápr. 20 helyett máj.

első vasárnapján. (Változás.) ,
Törökkopány (Somogym.) jun. 15, szept, 17. (Uj határ-
. napok.
Ujszöny (Komáromm.) a szept. állatvásár helyett febr.

Mátyás hetének hétfőjén állatvásár, utána két napig
kirakóvasár. (Változás.)

Vasvár (Vasm.) május 4-ike helyett máj. 3-án.
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Abaujszántó (Ab.-Tornam.), NagycsÜJ1:.,júl. U.
okt. 4. és dec. 6. meg-előző 1 nap állatvásár,

Abádszalók (Szolnokm.), febr. 16." máj.' 18.,
aug. 10., nov. I l-ét megelőző . vas. és hétíőn.

Abony (Pestm.), máj: 30., aug. 20. és nov. 30-át
megelőző vasárnap' és hétfőn országos vásáro

Abrudbánya, az é-nap. szerintí Tódor naport
már első hetében, Szt-Mihály előtt, karács.
előtt rníndíg hétfői napokon.

Acsa (Pestm.), 'ápr; 15. és okt. 29.
Ada (Bácsm.),·márc.19.,jun. 15. és okt. 25-ét

megelőző vasárnap és hétíőn.
Adánd .(Somogym.), Laet. vas., Nep.' János, Ur-

szine változása és Mindszentek napot mag.
fogl. hét hétfőn. A vásár 2 nap tart.

Aknasugatag .(Mármarosm.), ápr. 24. és okt. 26.
napját mag. fogI. hétlőn és kedden.

Alcsill (Aradm.), ápr:' 24., j.ul.. 11., okt. 26.
Ha' e- nap' ünnepre esik,·.a következő nap.

Alberti (Pestm.), máj. 16., jut 13., nov. ő-ét
megelőző vasárnap' és hétfőn.

Algyógy, máj. 5., " szept. 5., dec. 30. megél
,2 napon át marhavásár. .

Alhó (Vasm.), márc. 19., pünkösd előtti hétiő,
, okt. 8., dec. 13.
Al.bunár (Torontá1m.), ó-nap. szerinti Pünkösd

és ó-nap. sz. Márh menyhernenetele napján.
Almás (Bácsm.), febr. 9.; máj. 1., szept.: 14. és
. nov. 22, Ha e n. vasáru. esnek, a következö

hétíőn : ha héttőn kivÜli más napra esnek,
. a vásár: a megelőző hétíőn tartafik.
Alpár (Pestm.), Virágvas. és okt. 10-ét meg-
. előző vasárnap és hétfő. . .
Alsóbalog (Görnörm.), febr.' 3-4., ápr, 5-6.,

jun. 8-9., nov. 12-16.
Alsódiós (Pozsonym.), Fekete vas. ut. kedd; a

Szenthároms. vas., Egyed és András napot
magában foglaló hét keddjén.' " .

Alsódomboru (Zalarn.); március 19., május 16.,
július 13., december 9. .'

AIsókubin (Arvam.), febr, Sexag. vasárnap utáni,
Viragvasárnap utáni, jun. 24. utáni, szept. 8.
utáni és nov. 19. utáni hérlőn.

Alsólendva (Zaiam.), jan. 25., Miserere hét csüt.,
Nagycsiirt., Pünkösd utáni hétfő, okt. 28., Ka-
rácsony: elötti csüt., jul 28. és aug. 28:

AIsólipnicza (Arvam.), Pál. 'ford. Sarl.: b.vassz.
nap és Luk. ap -. napja utáni hétfőn.

AIsómeczenzéf (Ab.-Tornam.), -Husv. elötti kedd,
szept, 6., jul. 2. követő hétfő és Advent első
vasárnapját követő nap.

Alsónémedi (Pestrn.), ápr. 2., jul. 4., szept.: 2.,
dec. 3. vasárnap' és hétfőjén.

Alsórryárasd (Pczsonym.), ápr. 24., jul, 26.,
szept. 8., nov. 25. után eső csütörtök.

Alsóőr (Vasm.), Husvét. után 2. hétfő, áug. 10.,
nov. 11. .

AIsópalojta (Hontrn.), szept, 17:, nov. L
AIsópáty (Vasm.), febr. 3., ináj. 4., szept, 4.,

november 4.
Alsóság (Vasrn.), ápr. 4., máj. 25., szept. 21.,

nov, 5. Ha ünnepre .esik, kővetkező nap.
Alsósebes (Sárosm.), Nagypént. előttí szerdán.
Alsóvereczke (Beregm.), jan. Vizker., márc. Elek,

"ápr. Szentg)"o fgy, jun. Pétef és Pál, aug.
. Mária és okt. Paraszkeva napot mag. fogl.
hetek szérda iés csütörtök napján. .

Antalfalva (Torontálm.), ápr. 1., okt, 10.
·Apátfalva(Csanádm.),· ápr. 24., jul. 26, szept,

8. és nov. 25., ut. hétfő és kedd napon.
·Apatin (Bácsm.), máj.' 16. és okt. 21. Ha az

eng. hatarn. más n. esik, mint vas., v. hé n,
az el. hétfőrt tartatik. "

Apcz (Hevesm.), márc. "19., aug. 1. és okt.
", 15. megelőző hétfő. napokon.' .
Apcstag (Pestm.), jun. 24. ~és okt. 12. megel.

vasárnap.' '. .
Aracs (franyova), (Torontá1m.), máj. 13., jul.

'13., okt. 30. Ha a határu. nem esik vas., a vás,
megel. vas, tartatik. '.

·Arad, Jud. v. íek. vas. megel. pént., jun. 29.
- ut. pént. és nov.' 5. megel. pént, kezdv.

4 napi tartammal és ped. a megjel. pént.
kezdv.-4 napi tartam mal és ped. a még[el,
pént. és szomb. kizáról. állatv., vas.,. hétfő
és keddi' nap. ped .. kirakóvás. Mind. hétf. , .
és pént, hetivásár. -

Aranyosmaróth (Barsm.), a febr. 2: n. és ·a
, husv. ün. megel. hétfő és kedd, Sz-György

n. köv. 2. hét hétfő és kedd n, junius 2~.
megel. hétfő. és kedd, j~l.' 25. köv. 2. hét
hétíő és kedd, s~ept.29., nov. 1. és dec. 25.
megél. hétfő és kedd. Hétfő barorn-, kedd
kirakóvásér. ". .'

Aranyosmedgyes(Szatmárm.), Ich-vas. het.,
nagyhétben, áld.csÜJt., .jun. 24, au~ .: 8.., nov.
5. és dec. 24. mag. fogl. hét kedd, szerda,
·csü<t.Ha e.·n. ün. esnek, a megél. két- nap.

Asszonyfa (Györm.), máj. 9. és szept, 14.'
Aszaló (Abaujtornarn.), márc. 28., jun. 22.,

dec. 31. . .
·Aszód (Pestm.), áld. csüt., Sz-Istv. és SZ.-Márt.
· ~p~ . '. . .
Avasfelsőfalu (Szatmárrn.), a márc. 19. meg-

, előző és szept. 8: után' köv. hétfő.' .
Avasujváros (Szatmárm.), márc. 1., máj. 1., [un.

12., aug. 15., okt. 25. mag.fogl. hét hétfőjén.
Babécsa (Somogym.), márc, 19., Szt-Háromság-

vas. ut. hétfő; aug. 24., nov. 30. .
Bács (Bácsm.), márc. 10., ut. hétfő, máj. 21.

ut. hétfő,szept.8. és okt 26. ut. hétfő.
Bácsíöldv. (Bácsm.), márc. 22., máj. 22., aug. 21.,

· ha a vás. ün., v, vas. el. n. esik, a -vás, az el.
hét. vas. tart.

·Bacskó (Zemplénm.), junius 19., szept. 8..
Bagonya (Zaiam.), máj. 19. szept. 4.

'Baja, febr. J4. megel. vas., ápr. 24., juI. 22.,
szept 21. és dec. 6. Ha a 4 'Ut. határn. a hét

"közep. esik, az illető vásár a megel. vas.
következö hétfőn tartatik. . .'

Bajmócz (Nyitram.), jan. 7. kirakőv., ápr.17.
marhav., ápr. 24.· kirakóv., . Pünk. el.' kedd
rnarhav., Pünkösd ut. kedd kirakóvásár, aug.

. 17. marhavás., aug. 24. kírakóv., okt. 4. ki-
rakóv., 8 n. előz. állatv., a Vizker. vás.
megel. állatv. 8 nappal el., nov. 4. marhaw,
nov. 11 kirakóv., dec. 30. marhav.

Bajmok (Bácsm.), máj. 25., aug. 24., nov. 11. Ha



B;ít (Hontm.), Septuag. előtt csüt, barornv.,
. ut. hétfő kírakóv., vrrágvas., Rogaten., aug.
Lőrinc, adv. Ill. vas. és nov. lVlártonn. el.

.,CS/Urt:. n. barom v., a 3. n. utáni hétfőkőrt kir.-v.
.Bata (Tolnam.), ápr: 9. és okt. 15. mag. fogl.

hét hétfő n.
Bátaszék (Tolnarn.), márc .. 19.,. jun, 16., szept.

24. és okt. 28. mege!. hétfő n. I

Báté (Somogym.), mérc. 10., máj. 25., aug. 29.
és okt. 9.' .

Bátka (Nógrádrn.), máj. 20., szept. 29.
Bátorkesz (Esztergomrn.), jan. 25., máj. 4.; jul.

2., szept. 14., nov. 11. orsz. vás. .
Battonya (Csanádm.), virágv. el. 2 hét., Péter-

Pált megel. vas. és Döm. n. el. 2 hét.
Battyánd (Vasm.), jul. 10., szept. 10,., ha e

n. Üln. esnek, az ut. köv. hétközn., máj. 28. és
nov. 10. . .

Battyáníalva (Vasm.), márc. 26., pünk. .eI. kedd,
jul. 2., aug. 16., akt. 8.

Bavaniste (Temesm.), máj. 22., okt. 26.
Bazin (Pozsonym.), febr. Dorottyan. ut. szerda,
,ápr. husv. Üln. mege!. szerda, jun. a pünk. ün.

megel. szerda, jul. Magdolna ut., aug. Szt.-
Ágost. ut., okt. Fer. ut., nov. Katal. ut.
mindig szerda napon, Minden sz erdán .hetiv.

Beél, marc, 1., jun. 1., szept. 1. és okt. 1. hetében
kedden és szerdán.

Becsehely (Zaiam.), márc. 19. máj 11., szept. 1.,
okt, 13.

Bécz (Somogym.), máj. 23" okj. 4.
Be czk ó, Szt.-Gergely napja, keresz'járó napok,

. Péter és Pál, lstv. és Kat. napja előtt kedden.
Béga-Szt-Oyörgy, Szt.-Gy. e!., jun. 20. és S~.-

Mihály ut. vasárnap. .
Békés, márc. 24., jun. 20., szept. 29., vasárnap

vagy megel vasárnapon.
Békéscsaba. márc. 3.; juI. 1., okt. 26., dec.

2-ik adv. vasárnap.
Béla (Szepesmegye), jan. 15.-16., ápr. 16.-

17., máj. 28.-29., jul, 16.-17., szept. 24.-25 .•
. nov. 26.-27., dec. 17.-18.
Béla (Uj-, Szepesm.), febr. 2., pünk. keddjén,

nov. 19. .
Belényes (Beled), é-naptár szerint Gyertyasa-

B.-Assz., Szt-Oyörgy, Szt.-Illés és Demeter
hetében csűrőrt. ,és péntek.

Bellatincz, jan. 20. február 21., ápr. 25., jun. 27.,
jul. 15., nov. 5. .

Béltek, 1. Kraszna-Béltek.
Bellus, febr. Máté, április utolsó szerd. marha-

vásár, a követk. csütört, kirakóvásár, jun.
Füíöp Jakab, aug. "Urszine változása", okt.
Simon Juda.

Beodra, máj. 6., szept. 8., nov. 1. vasárnapon.
Berczel (Szabolcsm.), febr. 16., jun. 2., aug.

24., okt. 15.
Bereczk, jan. 25., aug. 7., szept. 26.
Beregszász, vil'ágvas. el; héten szerdán és csüt,

pünkösd el. másfél héttel szerdán és pént.,
rád. Antal napja után követk. héten, Bertalan
nap het., Mindszent és Lucza nap hetében
mindiz szerdán és csütörtökön, szept, Iő-ét
'mag. fogI. hét szero'á j.á,norsz, sertésvásár.

Berencs (Szabolcsm.), jul. 2., dec. 18.
Berettyóujfalu, ápr. 24., aug. 15., okt. 9-ikét

'- 130 -

e határn. vas. nem esnek, az előtte való hétfőn
tartatik. '

Bajna (Esztergomm.), febr. 16., máj. 16., aug.
16., .nov. 16. mag. fogl. het, szerd. és csüt,
marha- és kirakó orsz. vásárok.
mag. fogl. het. szerd. és (Süt. marha- és ki-
rakó orsz. vásárok. .

Bakabanya (Hontm.}, Septusg. vasárn. el. szomb.
'és'hétíö, ápr, 24. 'el. n. liarom-, magán a napon
kiraköv., jul. 1. és 2., aug. 31. és szept. 1.,
dec. 6. el. n. marhav., Miklós )1, kirakóv,

-Bakonya (Baranyarn.), iun. 10., szept. 29.
Baksa és Győrla (Zaiam.), máj 4., szept. 14
Balássagyarmat (Nőgrádrn.), jan. 6. és febr. 2.

napját megel. hétfő és kedd, ha hétfő vagy
kedd ün. esnék, a követk. két n., Laet. vas.
köv. hétfő és kedd, máj. 1. megel. hétfő. és
kedd, jún. 26., 'ha vas. esik, a köv. hétfő és
kedd;' haszomb. esik, a megelőző hétfő. és
kedd, aug. 20 . .megel. hétfő és kedd, ha vas.
esnek, a köv, két nap, szept. 29. Ha utóbbi
nap -vasárn.' esik, a követk., ha más n. esik,
a megel. hétfő és kedd, nov. J. megeI. hétfő
és kedd' n. ... ,.

Balatonfüred (Zaiam.), jan. 14., ápr. 15., jul. 11.,
szept. 11.

Ba'kány (Szabolcsm.), ápr. 1 .. és jul. 1., nov. 1.
és dec. 25. n. megel. kedd orsz. kirakó- és
állatvásár.

Balmazujváros (Hajdum.), febr. 2" máj. 25.,
a).lig'. 14., .nov. 19. n. mag. f.og!. hét szerda.
Minden szerdán hetivásár állatfelhajtással.

Bán (Baranyam.), márc, 10., jun, 1., szept. 29.
oés dec. 8. határn, megél. hétfő.

.Bán (Trencsénm.), Háromkir. vas.: állatvás. jan.
:2., kira'kóv. jan. 5. Sexages. állatv. febr. 1.,
kirakóv, febr. 7.Sz.-Gyöl1gyn. állatv. ápr. 17.,
kirakóv. ápr. LD., Szenthéroms.: állatv. máj.
22., kírakóv. máj. 25. sz. jánosi állatv. jun. 22.,
kíraköv. jun. 24. B.,-assz.: állatv .. aug. 14.,
kirak,óv.· aug. 11. Szt.-Mihálynapi; állatv. szep,
25., kírakóv. szept, 28. Simon és Jud'ásp.

-állatv. okt. 26., kirakóv. okt. 28. Luczan állatv.
dec, 11., kirakóv. dec. 14.

. Bánok-Szt.-György (Zalam.), ápr. 24., jun. 24.,
aug. 3., nov. 29.

Bánréve (Gömörrn.), márc, 18. és szept. 6.
orsz. váJS.

'Bara:cska (Bácsm.), jun. 17 .., okt. 20. Ha a
határn. vas. esik, a. v. köv, hétfőrt tartatik.

-Baranyavár (Baranyarn.), febr. 2., jam. 8., aug. 5.,
nov. 15. n. mag. fogI. hét hétfő,

Barátfalva (Vasm.), Husvét kedd, juI. 2., aug.
Ni-Bold-Assz, ut. n., nov. B.-A. av. n,

Barcs (Somogym.}, ápr. 1., ju.n. 24., szept, 2.,
dec. 9. .

Bá,rtfa (Sárosm.), 1. Mátyásn. vás.: febr. 24.
mag. fogI. hét szerda kir. 2. józsefn, vás.:
rnárc. 19. mag. fogl. hét szerda kir. 3. Zsófian.
v,ás.: máj. 15. mag. fogI. hét szerda k~:r. il. Ker.
Jánosn. vás.: [un. 24. mag. fogI. hét szerda kir.
5. Sz-Egyedn. vás.: szept. 1. mag. fogI. hét
szerda kir. 6. Terézlan. vás.: okt. 15. mag. fög!.
hét szerda kirakóv. 7., Tarnásn. vás. dec. 21.
mag. fog\. h'ét szerda kírakóv. E határn.
megel. hét szerda orsz, áIlatvásár.



megelőző és jun. 21. mag. fogI. héten szerdán Bolkács, rnárc, 18., nov.. 9. ,
_.. és 'csütörtökön. ~Bonczhida, Laetáre utáni napon, jun. 30. és

Berkenyes, o-naptár, Péter es Pá-lnapján. __ , okt. 21. ,
Be!"kesz,' Vizk~reS:zJt, ápr, 24.; jun, Szt~JAqos::' Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pünk. utáni

es nov, Lukács ut. pénteken. 'szerda, szept. 27.-,-;,30. , ' '
Berki(Söinógym,);'Husvétu'táh.i kedd, Juli. "i1.•- Bonyhád, márc. 6., máj. 1., juI. 10., szept, 4.

aug. 10., szept. 25: _. , ' ' mag. fogI. és dec. 8, el. héten hétfőn éli kedd.
Berethalom (Bir.halm), ápr. 17., dec, 17. ,Borgóprund, ápr, 14.,.okt. 30" martav, 2 n. erőPb.
Berzeneze. fekete vasárnap utáni hétíőn, [un. Borosjenő, Kei'.-Szt.-János napja, Szt-Illés hete

13. aug. 10., dec. 28. , - , és Paraszkeva napja előtt vasáru. ő-napt, szer,
Berzászka (Sz:örénym.), máj. 26.-27" jul. 25.- Borossebes. Szt.-György hetében, Szt.-Mihály

26., okt 6,-7. és nov. 7.-8. . , hetében szerdán, ó naptár szerint Miklós (dec.
Berzevicze, Bálint napját, Husvét, Pünkösd, 15.) hetében szerdán. ' ,

Bertalan, Mindszent és karácson nap előtt Borostyánkő (Vasm.), bőjt 2. hétfőjén, rná],
szerdán, , 3., jun: 10., szept. '14.~16. .

Berzova, márc. 21., juI. 6., okt." 26. megel. Borsa (Kolozsm.), febr. 24., máj. 6., okt. 4.
vasárnap.' .' Borzás, ápr. 24. I '

Beszterce (Besztercenaszódm.), Hamvazószerda Bozók, máj. 5., aug: 30,. decz. 11.. ' l'

, ut vas., hétfő és kedden orsz. állatv., máj. Bozovics '(Krassósz.-m.), jan., ápril., okt. hó I-ső
17.-18., Bertalan után és Katalin előtt szerda. keddjén és a gör.-kel. Aid. Csüt. el. kedden.
Marhavasár 3 nappal' előbb. , > Bő, . febr. 6., máj. 9,,' aug. 10'., okt. 4. '

Beszterce (Vág),' jan. 3.-7., ápr. 11.-15., Bögöz, Laetare ut. csütört." .
jun. 13.-17., aug. 8.-12., __szept. '19.-23~; Bö'h6nye, márc. 19., [un. 'Urnap utáni napon,
nov. 8.-12. , " jul. 20.• aug. 21, .

Besztercebánya, jan.' 25.-27., máj. 7,-;-9., .nov. Bőős, jan. 14., márc. 24., máj. 1., aug. 6., okt. 28.
29.'-:"30., dec. 1. es 2.' , , hetében csütörtök.

Bet~le~, áp~. 5,-'-6., P~illkös~ ut- va~árlY. ~é~ Börsöny (Pilsen-, Hontm.), jan. 1., jun, 1~.,
, hétíőn, Kisasszonynap el: es Katalm utam 'aug. 6., okt. 18:

vas. és héttőn. Bözöd, jun. 2., okt. 3, és dec. 13.
Bethlen-Szí-Miklós, ápr. 25., szept. 21., dec. 13. Brád, márc. 20., jun. 2" szept. 29." dec. 16.
Bezdán, ~árc. 15.,..J~l. 1,6,.. szept. 29. és nov. napja élőtti csüt?rtök. ,

.19. n~PJ. megelc:~o hetfon. , , Brassó, Urnap után, Lukacs után csütörtök.
Bicske, Jan. 25., maj. 3", szept. Szt.~Mate evan- 'péntek szombat.

gelista: jul. Jakab nap hetében kedd és szerd. 'Brezova' Vizkereszt után, Hamvazó-szerda el.
B!k~zád (~za~márm:>"jul. 12., a1;lg,25.,s~ept. 19. ' hétfő~, Nagycsütört., Pünkösd, Ke·r.,-S.zt.-~-á~.os
Billéd, marc, 26" Jun. 15" okt. 8., vasamap V. hétf .. Istv. kir. Máté és Imre utáni- héttőn.

.megelő,~ő v.asárnap: ,Brezn6bánya, La~tare ut ,hé!főn, Pünkösd el.
Bilke, maj. 20,-21., JUI. 17.-L8., aug. 14.-15" szerdán, aug. 16. ut. hetfon, nov, 30.

.sz~pt: 20.-21; , ,," ,,' " ,. Broczkő, jan. Rem. Antal, márc. József, aug.
Bírkis, Jan. 28"apr. 6,/ g~m)g. Pünkösd utam vas. N.-Bold.-Assz." nov, Márton napokat megel.
Bittse (Trencsénrn.), Pál fordul., fülöp, Pün- kedden. '

kösd, jakab, Boldogasszony és Mindszentek Brulya, márc. 3., okt. 20,
ut. hétfőn, el. csütörtökön marhavasár. Budapest; balparti rész: (IV.-IX. ker.) márc,

Bicske (1. Tápíóbícske). , 2. vasárnapján (József), máj. utolsó vasérnap
Bobró, febr. 6-., máj. 1" jul. 24., nov. 6; (Medárd), aug. 3·ik 'vasárnapján (János le-
Bocskó (Zemplénrn.), jun. 19., szept, 8. f'ej.) nov. 1. vasárnapján (Lipót) kezdődik
Bóldogfalva (Oralja), ó naptár szerinti vírágwas., és tart 14 napig. Az előtte való hét-en, az

szept. 20. elővásár tartatik. Jobbparti rész: I.-II. ker.
Bodon (Tc-Aranyosm.), I1ünkösd után szerdán. Négy orsz. vásár, a balparti vásárok ut 1
Bodókőváralja, febr, 16., máj. 26., aug. 11., héttel s egy hétig' tartanak; Ill. ker. febr. 16"

nov: 11. ' máj. 25., aug. 1.5"..nov. 1. -- A marha- és
Bodajk, ujév után, jun. 29-ike után, Szt.-Mihály lóvásárok a vásár második het~ben v~sá.rnap

napja után héttőn. tartatnak. Ezeken kivül Szt.-György előttí va-
Bodrogkeresztur, febr, 20" iun. 5, aug. 28., sárnapon, valamint okt. első hetében- vasám .•

nov, 27. Ha e n. ün.' esnek, megel. héttőn. hétfő ,és kedd, még további két orsz, lóvásár.
Bodzásujlak, jan. 18., mérc. 24" jul. 14., okt. Butka, ugynev. Pünkösdi vásár, jun. 2., aug. 28"

17., dec. 21. okt. 4.
Bogdán~, márc. 1~., jun. 24" o~t. 4., decz. Buttyin (Temesm.), ·~pr. ~4:> jun. 24." okt. 15.

6 heteben szerdan. • es' nov. 30. Ha e határnapokra rom. kath,
Bogsánya, I. Nérnetbogsén. V. óhit, sátoros ünnep esik, egy' héttel később,
Róka (Horváth.), szept. 15., vasárnap vagy a Buttyin (Aradm.), é-naptár Gyertyaszentelő,

megelőző vasárnapon. Urnap, Szt.-János, fejvét és Karácsony el.
Boldogasszony, Oyergyaszentelő, Pűnk. el. hét- héten: a vásárok a nev. napokhoz legköz. esó

főn, Nagi)'ho-ld0gassz. és Boldogassz. bemu- (előző V. köv.) hé'Hőn tartatnak. "
tat. el. < h'étlőn.- Bur-Szt-György, ápr. 24., aug, 16., Karác~ony

Boleraz, márc. 19., jun. 8., szept. 4., dec. 23. el. hét kedden, .
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Í3ur-szt.-Miklós, ápr. s, szept, 21. és dec: '8.,
ut. kedden. . .

Buza, jan. 19., ápr. 29., juI. 27., okt. 25.
Buziás, jan. 23., .ápr, 24., jül. 25., okt. 1.
Bükösd (Somogym.), aug.' 5., . Ni-Bold-Assz,

ut. vasárnap.
Bükösd (Baranyam.), márc. 25., Szt-Háromság

után hétfőn, okt. 4., nov. 11.
Büsü, febr. 16., ápr. ·28., jun. 8., aug. ·21;

Ha e napra ün, esik, a ra köv. napon.
Dsabrendek (ZaIam.), jun. hó első hétfő;

csonka csüt., aug. 10., Lőrinc' napján, ha
vasarn. esik, a követö héttőn. .'.

Csacza (Trencsértm.), Virágvas. után, Szt.-Há~
romság vasárnap, Bertalan napja utáni hétfőn.
dec. 21. . .

Csákány (Somogyrn.), aug. 15.
Csákány '(Vasm.), íebr. ~5., máj. 2., jun. 8.,

aug: 6., szept, 8. és 29., nov. 25. .
Csák.gorbó, ó-nap.ár szer, Pünk, u.ání Sz:.·Mi-

hály napon és +íushagyö el. hétf. és kedu,
Csák ava (Temes.n.), ó naptár sz.r.nt nlg)'b5jt

közepe, [un. 29., aug. 15., é-naptár szerint
Szt.-Mih.-nap,. uj naptár szer. Szt-Márt.vnap.

Csáktornya, febr. 3., Virágvas. után hétíőn,
jun. 30., aug. 3., okt. 13., .nov. 25.'

Csákvár, 'Oculi vasárnap utáni hétíön, Rogate
.vasárnap után és Anna hetében hétíőn ' és
kedden és dec. 6-a hetében héM.' és kedden.

Csanád (Szerb- és Ném.-), márc. 16., j:m. 20.,
okt. 16., dec, 10. vasárn. v. amegel. vasárn.

Csanád, febr. 14., máj. 7., okt., 16., nov. 11.
Csantavér, máj. 1. és szept.· 24. el. hétfőn.
Csap, márc, Oy.:Oltó·Bold.-Assz. napja el. szer-

dán, jun.' 8., IStván kir. és Bold.-Assz. fogant.
el. szerdán; ezenkivül jan. 25-e, okt. 18-a el
szerdán rnarhavásár. ' .

Csatád, márc. 12., máj. 1., okt. 15.
Cséffa, á pr., . aug. -és dec. hó első csüt.
Csege (Hajdum.), ápr. 12., jul. 1., szept. 20.

és nov. 15. elötti héríön.
Csejthe (Nyitram.), Máté, husvét, Rogate,

László,Szt.- János' lefej. napján, Orsula, Ta-
más előtti hetek csütörtökén .: A kirakó vásár
el. napon marhavasár ..

Csenger, jan. 25., febr. 24., rnárc., 19., ápr. 24.,
máj. Ald.-csüt., [un. Urnap, jul. 22., aug. 20.,
szept. '29.; okt. 28., nov. 19. utáni pénteken
és dec. 25. előtti pénteken.

Csépa, ápr. 12., jul. 12., szept. 5., dec. 18.,
vasárnap vagy el. 'vasárnap.

'Csepin, máj. 20., nov. ll. .
Csepreg. Hamv. szerda ut. csütörtökön, Nagy-

péntek, Exaudi, jun. 29., juI. 2'2, szept, 29.,
Karácsony el. .csütörtökön.

Csermő, . Virágvasárnap, Péter-Pál után vasár-
nap ő-naptár szer. Demeter nap utáni vasárn.

Csernátfalu, máj. 4., szept. 20. .
Csernek (Vasm.), máj. 15., jun. 28., nov. 6.
Cseszte (Schattmannsdorf), Oculi vasárnap, fehr.

24.; jun. 29.
Csesztreg, ian, '19., máj. 16, aug. 25., okt. 31.
Csetnek, .Gerzelv, Orbán, Ilona, Simon nap

hetekben hétíőn.. ..' ....
Csikkarczfalu. Bőjtelő hétfő, jim. 24., okt: 16.

• Csíkszereda, Septuagesima ut. pénteken. Aldozó
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., cs~örtök o(jt. napen, jtrl. 13." szzpt. ·2fJ.~"meg-
. ,elozvleg 3 napig állatvásár. ' .

.~slklovabány-a (Kr.-&zőrénym.») [ul. 2..
xsClk-Szt:-Dómokos, márc, 19. és okt. 10,.

~ Gsjk-SLt.-György, . Virágvasárnap utáni hitlQn;.
, . Karácsony elötti héttőn. .
Csik-Szt.-Márton, máj. 3., nov: 9.
Csikszépviz, jan. 7.,. ápr. 1'4., jun, 30., szept.

9., a megelőző napon marhavasar.
CS:Jka (Torontáun.}; Jézus nevenapján, .Quasi-

rnodo, Szt.-Hároms. napj., Mária nevenap-
ján, szept. 29.

Csokmány, jan . .8., nev. 13.
Csokonya, febr.' 24.," Husvét ut. csütörtökön;'

jun. 27., juI. 26., szept, 21.
Csongrád.: márc. h" máj'. 1., aug. 25., dec. 10 ét

megelőző vasárnap.
'Csorba, jan. jézus névnap utáni vasárnap, Can.
· tate vasárnap után; juI. és nov. első vasár-

napja ut. hétíőn.. .
Csoma (Sopronm.), jan. 6., Gergely-nap, Fülöp-
'Jakab-nap, Szt.-Iván;' Szt.-Mihály és Szt.-
· "Márton 'napján. Ha e napok péntek vagy

szcrnbatra esnek, a következö hétlőn.
Csögle [Veszpm.), .márc. 12., jun. 23., okt. 9.
'(}seköly,, jan, 25.,. Ni-csüt., aug, 28., nov. 25.
Csúz (Komáromm.), márc. 12. és okt. 1!). hetében

hétfon ..
Csurog, márc. 4., jun.. 1. és okt. 6-át megelőző

vasárnapon és hétlőn.
Csurgó, Husvét után, Pünkösd ut. kedden,

szept, 1.
Csütörtök (Pozsonyrn.), febr. 5:, máj. 3., jul, 3.

és okt. 21. hete csütörtök. .
Csütőrtökhely, Pünkösd t:t1ni kedden, Simon-

Judás elötti vagy utáni kedden.
Czecze, Fekete vasárnap utáni hétfón, L05rinc

nap és Miklós nap utáni' hétfőn.
Czege, febr; 19., máj. 22., .okt. 9.
Czegléd, jan. 15., ápr. 19., jul, 22., nov. 1.

napját megelőző vasárnap és 'fnHfon. '
Czenej (Torontálrn.), máj. 24., aug. 21., okt. 24.

Ha az illető határnap hétközrrapra esik, a vásér
a megelőző vasárnap tartatik. .

Czibakháza, rnárc, 31., máj .. 30.,. szept. 15.,
nov. 18., vasátnap és hétíőrr vagy 'az előtte

· . való vasárnap es hétlőn. ' ,
Cziffer, márc., 19., jun. 14.) szept, 29., nov. 22.
Czirkovlány (Zaiam.), Szentlőrínc napján.
Czrepaja (Torontálm.), ápr. 4-6., szept .. 8-tO'.
Dálya, máj. 4., okt. 30.
Dabas (Pestrn.), . febr. 18., máj. t., aug. 3.,

nov .. 1. előző vasárnap és hétlőn.
-Darány, márc. 9., aug. 18., nov. 5.
Dárda, már. 27. napját mag. ,fog\. hétJiétlön,
· máj. Keresztjáró hét hétfőn, Bertalan napot

és Mindszent napját mag. f.og!. hetek hétfőjén.
Daruvár (Kr.-Szörénym.), márc. 10., jun. 10.
Debelyácsa, március 19., szepternber 1. .
Debreczen, a Remete Antal, Szentgyörgy, Nagy-

boldogasszony és Dénes rrapokról nevezett
orsz. vásárok 9 napon át tartatnak, még pedig
a következő felosztással:·A vásár-ugvanis fent-
nevezet' hatámaookat megelőző 'hét hétfőjén
kezdődik és pedig nyers terrnényekre s ipar-
cikkekre nézve az egész 9 nap alatt; ezen-



Dombó, az ö-napt .. szer.: Vizkereszt ut. is
Szt.-György ut. hértőn és kedden; ó-napt,
szer. Panteleón és Lukács hetében hérlőn

. és kedden.
Dombóvár (0-), Vizkereszt ut. hétí., Szt>

György, Szt.-Péter nap., nov. 30:
Dornanizs (Trencsénm.), febr. 1.-5., márc.

22.-26., máj. 9.-14., jul. 5.-9., aug. 9.-13.,
. szept. 13.-17., dec: 22.-26.

Dorog (Hajdum.), febr. 8., juI. 29. és nov.
11. -hetében csütörtök.

Dorozsma (Csongrádm.), ápr. 7., jun. ~9.,
szept. 16., dec, 8. előtt vasárnap.

Dökrőköz (Tolnam.), Virágvasá:rn. előtt, István
király ut. hétlőn.

Drág (Kolozsm.), jul, 6.., aug. 18., nov. 7.
Dragoméríalva, ó-napt, szer. Vizkereszt előtt,

uj napt. szer. Szt.-György nap előtt, ónapt.
szer. Péter és Pál ut., ó-napt. szer. Szt.-
Mihály ut. első héttőn. .

Drassó János főv. napján, szept. 9.
Dubnicza (Trencsénrn.), ·febr. 12.-13., ápr.

28.-29., jul. 24.-25., szept.· 29.-30.
Dubrava (Liptóm.), máj. 10., juI. 26., szept.

29 .. dec. 6.
Duna-Adony (Fejérm.), ápr. 2., jun. 16., szept

15., nov. 24.
Dunaföldvár, rnárc, 25., Pünkösd és aig. 20.

és november 1. köv. hétlőn.
Dunapataj, febr. 19., ápr. 14., jun. 29., okt.

4. és dec. 13. el. vasárnap.
Dunapentele, Szt-György napot, Szt, .Hárorn-

sig vasárnap, Kisasszony napi hét hétfői nap-
.ján és első Adventvasárnap ut. hétlőn.

Dunavecse, febr. 14., máj. 6., jul. 26., szept.
29., megelőző vasárnap és kedden.
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kívül az első héten ésütörtökön és pénteken
juhvásár, szombaton és vasárnap sertésvásár,
a második, t.' i, az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain pedig
marhavasár is tartatik, a hortobágyi pusztán
jun. 20-án országos állatvásár.

beés, márc. 1., jun. 1, aug .. 20. és dec. 13-át
mag. fogl. hetekben kedd, szerda és esütörtök,

Deklezsin, jun. 18., aug. 21.
Deliblat, április 6., szeprember 10.
Dengeleg (Szatmárm.), rnárc, 30., szept. 17.'
Derecske (Biharm.), jan. 15., ápr. 24., aug. 15.

és okt. 15. mag. fogI. hét előtti pénteken.
Derecske (Sopronm..), márc. 12., jun. 24., nov. 30.
Deregnyő (Zemplénm.), jan. 11., szept. 6., dec. 6.
Detta (Temesm.), márc. 24., jun. 15., szept. 12.

és nov. 20.
Dettva (Zólyomm.), lásd Gyetva.
Déva, jan. 14., máj. 13., aug. 3., okt. 30.,

megel. 3 napon át marhavá:sár.
Déva-Ványa, jan. 17., ápr. 15., jul, 5., okt. 12.

Ha valamelyik vásár a hét köznapjaira esik,
az előző szomb. és vasárn. tartatik.

Devecser; jan. 25., máj. 1., aug: 6. és _.nov,
1. napja előtt hétlőn és kedden.

Dévény (Pozsonym.), jan. 2.-3., máj. 1.-2.,
jun. 25., aug. 10.-11., okt. 18.

Dézna (Aradm.), márc. 19., máj. ~~., szept,
10. Ünnepnap esetén a következő hétfőn.

Dezsér, máj. 1., aug. 6., 'nov. ,.
Dicső-Szt.-Márton, márc. 1., máj. 1., jul. 24.,

okt. 15., megel. 3 napon át marhavasár.
Di.ószeg (t:r-, Biharm.), febr. I-sö hetében,

márc. 3-ik hetében, máj. I-ső het., jul. 2-ik
het., szept. 2-ik het., dec. 2-ik hetében, szer-
dai napokon.

Diószeg (Pozsonym.), jan. Jézus neven., ápr.
Szt.-György, jul. Margit. nov. Márton napok
előtti csüt.

Disznód, jun. 30., aug. 29.
Ditró, 1. Gyergyó-Ditró.
Divény (Nográdm.), jan. 2., máj. 1., jun. 24.,

aug. 10., okt. 18.
Dluha (Árvam.), . jan. 1., márc. 1.,' jun. 1. és

okt. 16. követő első héttőn.
Dob (Tisza-), jan. 15., ápr. 17., aug. 7., okt.

4. hetében hétlőn.
Dobra (Hunyadm.), máj. 5., o-naptár szer.

Pünkösd ut. 2-ik héten csütörtökön, szept.
20., november 7.

Dobra (Vasm.), Sat-István utáni és nov. 1.
után első héttőn.

Dohra (Nagy-, 'Zemplénrn.), jan. 2., Husvét-
kedd, jul. 10., aug. 16., nov. 5.

Dobricza, máj. 3.,--5., szept, 23.-25.
Dobsina (Gömörrn.), Péter, Péter székfogla-

lása ; Pongrác, Mária fogant.
Dobronya (Zólyomm.), márc. 1., máj. 15., szept.

20. és nov. 5.; ünnep es etén a köv. napon.
Dobronak (Zaiam.), Urnap ut. hétí., juI. 25.
Degnácska (Krassórn.), szept. 18.
Dclha, máj. 15.-16., juI. 25.-26., aug. 28.-

29., okt. 25.-26.
Dolova, márc. 21., okt. 11.
Domasina, jan. 1., gör. szert. Virágvasárnap,

iul. 17.. nov. 20.

Ecséd (Hevesm.), már c. 1.. dec. 6
Ecsel (Etzeldorf), febr. 14., ápr. 24., aug. 11.,

dec. 6.
Edelény (Borsodm.), jan. 15., ápr. 1S., juI.

15., okt. 15.
Egbell, Szt.-György, Pünkösd, Szt-Mihály és

Katalin hetében csütörtökön.
Eger, Vizkereszt ut. hétfőn, máj. Pongrác nap

hétfőjén, juI. Sarlós Boldogassz. után hétíón,
szept. 29. 3 napon át.

Egerág, ápr, 5., okt. 11.
Egerbegy (Tordam.), márc. 19.; nov. 15.
Egerhát, jan. 1.-2., márc. 28.-29., jul. 31.,

aug. 1., szept. 19-20.
Egervár, márc. 19., nov. 25.
Egyed, máj. 1., okt. 20., ünnep- és vasárnap

esetén ut. héttőn. .
Elek, márc. 15., jun. 15., okt. 15. el. vasár-

napokon.
Elesd febr. 25. hetében szerd. és csütört.,

Alajos el" Máté és Luca hetében csütör-
tökön és pénteken.

Előpatak, aug. 17.-19.
Enying (Veszprémm.), febr. Sexagesima vasár-

nap; jun. Margit, szept. Kisasszony, dec.
Aprószentek hetében hétfőn.
Enyiczke, ápr. 24., jul. 7, szept. 14., dec. 21-ét

mag. fogl. hétlőn.
Eperjes, kirakóv, jan. :28., :29., 30., máj. 6.,



, jun, 17.-;JQ".,aug., .J2.-14.; szept. 16~, nov.
· 25-27, rnarhavásér , jan. 25.,' máj, 3" jun.

14., a.ug.~. 9,; szept, 13., nov. 22. Böjti, v.
rninden hétf.ön mate. 11., 18.,- 26" ápr.8.,
15., jul, 16. ::-:- Havi ma .rhav. jan, 7., fehr. 4.,

· márc.' 4.,.:áPI: .. 1:, máj. '2P.;,. LU~. 3., jul. 1."
aug. 19., szept.. ,;2., okt. ,7., JJQV. 4., dec. 2.'

· .oyapjuv.: máj:' 13.,. 27., ·-§z.;ept;"8., 29. _: ' .
Ercsi, "ápr, "Leó ·'é's." ·Szt.-Mihály\üi.p. 'hét> hétf.

. és kedden, ' .. '. " ., . - , ' ,. '.
Erdőbénye,' .jan. 28:, .ápr. 24., okt. 28., Ha e

napokra ünnep esnék, el. hétfon.
.Erdőd, febr.', 2. ut., husvét el., pünkösd el.,

Sado bold. .assL. ut.,; Kereszt felmag. ut.,
, Mindszerit ut. és Miklós után csütörtökön.

Erdő-Telek, ápr. 1.-2., okt. 15.":"'16.
Erdészáda, márc. és '[un, első hetében, aug:

3-ikés nov. '2-ik hét pénteki napon.
Erdővég, ápr, 9., szept.' 28.
Erked, ápr. 24., okt.' 16. . .
Érd (Hamzsabég), máj. első vhétföjén, aug. 10;
Er-Mihályfalva, márc. 14.-15., jun. 27.-28.,

szept. 6.-7., dec. 1O.-1L
Ersekujvár, Matyásnapi, Virágvasárnap, Pün-.

kösd előttihéf, ker. Szt- János, Dömötör,
Szt-István, Kelemen és Lucza hét szerd.,

Erzsébetváros, jan. 27., Gyümölcsoltó Boldog-v
assz. ut. 'nap, jul. 5., szept. 21., nov. 20.,
megeI. 3 napig marhavásár.

Esztergom, marc. Gergely, máj. Orbán, aug.
Lőrinc, okt. Simon Juda hetében, mindig
hétlőn és kedden. _

Etéd, febr. 3:, ápr. 4., Szt-Hérornság utáni
hétfőn, szept, 29. megelőző 3 napig marhav.

Ettyek, máj. 9. és 10-én, szept. 9, és 10.
napokat mag. íogl. szerdán és csütörtökön.

Farkaslaka, máj. 8., aug. 19, nov. 12.
Farkasd (Nyitram ..), Ni-Károly, Urnap, Ilona,

Bor. Károly és Borbála hét 'keddjén, ünnep
esetén héttőn. El. nap marhavásár. ,

Fazékíalva, juI. 4., okt. 24.' ..' .
Facset, .ó-napt. szerint Vízkereszt, Szt.- Tódor,

Virágvasárnap, Áld. Csütörtök, Péter Pál,
Ni-Boldogasszony, Demeter, Miklós.

Fegyvernek (Puszta), m.árc. 1., [un. 1., szept, 12.,
nov. 20., vasárnap és hétfőn. ,

Fehérvár, 1. Gyulafehérvár. '
Fehérgyaomat, febr, 2. ut. héten, Husvét el.

héten, Pünkösd el. héten, j,un.' 28. hetében,
szept. 29. hetében és' Karácsony el. héten
mindig hétfőn.

Fehértemplom, márc. 5.-7., [un. 20.-23.,
okt. 15.-18.

Fehértó (Uj-, Szabolcsm.), jan. 28., jun. 8.,
'aug. 26., nov. 20. hetében csütörtökön.

Fekete-Ardó, jan. 20., márc. 19., Úrnap, juI. 22.,
szept. 21., nov. 30., megeI. hétfő, kedd.

Feketehalom (Zeiden), ápr. 25., szept. 30. .
Feketehegy (Bácsm.), máj. másod., okt. utolsó

hétfon.
Feketetó, Pál ford. e!., Vince, apost. oszlása és

Gál apát W. hétíőn.
Feledé febr. 10.-11., máj. 4.·-5., szept, 9.-10"

dec. 4.-5. .
Felek, augusztus 13.
Felka, Pál ford. ut. héríőn, Nagyhét hétfőjén,

r:: jun, Medárd ut .. hétfön, .szept, Szt-Mih, ut,
Mjf{íp. .. - c .....- ,,;

P,elki;nyér,: Húsvétrut.cpént, -és. dec. 8., ó-naptár
szerint. , c . ~ •

Felsóbajom, ápr. 1., atig: 1. i ~

Felsóbánya. jan. .Vizkereszt hetében, Kereszt-
,já~ó hétben, ,jul.;Apost.. Oszlása, és v okt;
, -Szt-Ferenc vhetében, hétíön és kedden,

Felsődiós, Szt.-Gergely, napján, Urnapés, szept,
Maria sz. nevenap után kedd, Szt.- Tamas nap .

Felsőlendva.vmárc .. 2.8., jun. 20., aug .. 16.,' szept,'
. 29., nov.' 30. . "', .

Felsőlövő (Vasm.), Húshagyó hétfőn, Pünk,
el. hétfőn, szept. 20., nov. 19.. '

Felsőeör, Ni-Bőjt 2-ik' hetében, Husvét utánr
2. szerdán, Portiunkula és Demeter hetében

. szerdán, '
Felsőpetrócz, jun. 4., juI. 4, szept. 8'J okt. 28.
Felsőpulya, a bőjt közép hetében csütörtökön.
'Pünkösd, Ni-Boldogassz. és nov. 11. el.

csütörtökön.
Felsőszegesd. márc. 30., [ul. 2. ut. hétíőn, szept,
. 8.; nov. 25.

Felsősurány, rnárc. 19., máj. 1., aug. 12., okt. 26.
Felsőszenicze (Nyitrarn.), márc. 24., máj, 5., jun.

19., jul. 14:, .aug, 24., szept. 29., nov. 24.'
Felsószilvágy, jan. 21., márc. 8, jun. 23., szep-

tember 13. .
Felsőszőlnök (Vasm.), jan. 1., máj, 1., jun. 1.
Felsővadász, ma-rc. 25. utáni héríőn, junius 24.,

Örangyal vasárnap utáni héríön, okt. 26.
Felvinez, Oculi vasárnap utáni hétíőn, iun. 8.,

aug. 23. és nov. 19, Megelőző 3 nap marhav.
Félegyháza (Kiskun-i), jan. 20, marc. 19, máj.

27., aug. 18., okt. 4. Ha vasárnapraes.ik
az elötti napon.

Fényszaru (Jász-.), márc. 12.-13, máj. 12.-,3,
juI. 29.-30., okt. 24.-25.

Fertő-Szt-Miklós, Bőjt 3·ik hétfőjén, Pünk. ut.
kedden. Máté és Miklós ut. napon.

Fogaras, Pünk. utáni csütörtök, szept. 9., dec. 6.,
Minden vásár .4 nap'g' tart; az illető nap el.
két napon baromvásár.

Forró, jan. 10., ápr. 25., aug. lq., okt. ~.
Földeák, Mátyás nap, "Cantate" és "örangyal"

vas., és Bold-Assz. fogant. előtt hétfon.
Földvár (Marienburg), márc, 25., dec. 14.
Földvár (Bácsm.), márc. 22., máj. 22., aug. 21..

ha ünnep vagy vasárnap előtti napra esik
az előző hét vasárnapján.

Frányava, máj. 13., jut 13., okt. 30. vasárnap,
Fráta, lásd Magyar ...
FUltak (0-, Bácsm.), marc. 31., jun. 16., aug.

17., nov. 6. vasárnap. I I
Fülek, febr. 6.-7., máj. 24.-25., nov. 18.-19.
Fülöpszállás, ápr. 8.-9., jun. 17.-18., szept. 5.,

december 6. '
Füred (Balaton-), jan. 14., ápr. 15" ju!. 11.,

szept, 11.
Füred (Tisza-), jan. 4., ápr. 15., aug. 4., okt. 3.,

hétfőjén vagy el. hétfon.
Füzesaboriy, márc. 12., jun. 12, szept. 12.,

dec. 12. hétf. vagy el. héttőn.
Füzes-Gyarmat, márc. 29.-30., jun. 10.,-11."

aug. 25.-26., okt 24.-25.
Gáboltó, jan. 10., marc. 12., máj. 25., [ul, 15.,:

szept. 29., nov. 11. Ha a határnap szornbatra
esik, a köv. hétfőn tartatik.
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Gajár, Laetare, Exaudi vas., Úrnap és Bertalan
ut. hétf., Mindszent és Boldogassz. fogant.
után hétfőn.

Galambok, febr. 16. 'és aug. 2-a elötti héríőn.
Galantha, Gergely hetében, Pünkösd el., István.

Király után és Advent első hetében hétfőn
és kedden.

GaIgócz (Freistadt), Szt.-Pál megtéritése. Lae-
tare, Husvét, Szt-Fülőp, Pünkösd, Péter-Pál,
Szt.-Lőrinc, Szt.-Mihály, Mindszent, Tamás
hetéb. csütört. és kedden marhav. ; minden
marhavás. ut. köv. hét.őn, kedden k.rakóv,

Garam-Szt.-György, György ut. ápr. 25-én és
okt. 9-ike ut. héten hétfőn és kedden.

Garamszőllős, febr. 2., márc, 19., jun: 24., szept,
14., dec. 4. hete szerda, . .

Gattája (Ternesrn.), jan. 20, ápr. 20., juI. 20.,-
okt. 20.

Gács (Nógrádrn.), Jézus nevenapja után hétfő
és kedd; márc. 18.~19., nov. 4.-5.

Gácsváralja, jan. 7., febr. 8., máj. 6., juI. 1.,
aug. 26., szept. 30.

Gálos, Husvét ut. s Urnap ut. köv. hétfőn,
dec. 21.

Gálosfa, márc. 12., máj. 16., julius 3., aug. 21.,
szept. 21.

Gálszécs, jan. Rem. Antal, márc. Gergely, máj.
Zsófia, juI. Mária Magdolna, szept. Mihály,
nov. Márton napon.

Gelej, ápr, 24. és nov. 19. hetében keddi napon.
Geletnek, jan. 22-e, ápr. 24-e, jun. 24-e, nov. l l-e

el. hétfón és kedden.
German (Temesm.), jul. 26., aug. 20.
Gerend, juI. 26., okt. 7.
Gernyeszeg, jan. 14., máj. IS., aug. 16., nov. 19.
Gesztely, jan. Pál ford., ápr. Gyula, jun. Péter-

Pál, okt. Demeter hetében kedden. .•
Girált, jan. 8., ápr. 17., juI. 29., okt. 12.
Gnezda, Vizkereszt utáni hétfőn, Farsang

utolsó hétte jén, .Laetare" vasárn. és Can-
tate után, Szt.- János. el., Bertalan, Szt.-Mi-
hály, Mindszerit után és Tamás nap előtt
hérjőn.

Gorosz ló (Nagy-), o-naptár szer. Péter fogs.
el., Hushagyó el., Jeremiás el., Urszine
változás .el., Gábor' és Mihály el. napon.

Gödöllő, máj. 20, jun. 29., okt. 1., dec. 13.
köverő hétíőn.

Gödre, márc. 19., juI. 22, szept. 21. után és
. nov. 5. megel. hétfő.
Gölniczbánya, Fekete vasárnap utáni kedden,

Keresztelő Szt.- János előtt kedden, szsp., Első
hetében hérlőn és dec. 11. -12.-én.

Göncz, január 23., mérc. 29, junius 19., augúsz-
tus 19., dec. 9.

Görcst n (Szilágym), márc, 19, [un. 24., sz-pr.
21., nov. 25.

Görcsöny (Baranyarn.), febr. 24, máj. 25.,
aug. 24., nov. 5.

Görgény-Szí-Imre, máj. 5.
Grenitz, jan. J ézus nevenapja, máj. Zsófia

napja, juI. Apostolok OszI. napja, nov. Ka-
talin ut. héttőn.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, jun. 13, szept.
21. hete héttőn.

Oyalakuta, jan. 25., jun. 12., nov. 25.
Gyanafalva, febr. 14., máj. 12, aug. 23., nov. 25,

Gyarmat, 1. Balássa- és Füzesgyarmat.
Gyarmatha, jan. 16., máj. 16, okt. 26.
Gyeke, juI. 6.
Gyergyóalíalu, febr. 24., okt. 31.
Gyergyóditrói, febr. 3., máj. 1., jul. 17., nov, 25.
Gyergyó-Szt-Miklös, Virágvasárnap el. n.ap, )un.

15., szept. 7., decz, 13. MegeI. 3 napig alIat-
vásáro

Gyéres, Ie.br. 3., juI. 8., okt. 12.
Gyertyárrios, ápr. 5., jun. 17., szept. 19. vas.
Gyoma, márc. 10.-11. jun. 1.-2., aug. 15.-16.,

nov. 15.-16.
Gyorok, rnárc, 15'-, szept. 29.
Gyöngyös, febr. 2.-3., máj. 25.-26., aug.

24.-25. nov. 19.-20. vasárn. és héríőn.
Gyöngyösme llélc (Somogym.), ápr. 5. és okt.

5-iki hétfő és kedden.
Gyönk, Hush. kedd előtt, Pünk. el. csütörtökön

aug. és nov. első icsütörtökén. .
Győr, jan. 18. (Piroska) hét, a N.-Hét első

3 napján, az Urriap, jul. 22·ike, Magdolna,
végre szept. 8., (Kisasszony) és nov. 25. (Ka-
talin) hetének három első napján.

Gyula (Békésm.), Pál ford. (jan. 25.) megel.
héten, "Exaudi" vas., jul. 22. és sz ept 8.
el. hétben szerdától vasárnapig.

Gyulafehérvár, Husvét után hétfőn, juI. 25.,
szept, 30., dec. 17., 3 nap megeI. marhav.

Gyulakészí (Zalarn.), ápr. 24, jun. 4., sz spt. 8.
é s 29., nov. 11.

Hadad, jan. 13., Gerl}e!y, Áldozó csüt., Szt.-
Us/ló hetében, Maria Magd. és Demeter
hetében kedden.

Hadház (Hajdu-), márc. 12., juI. 6, szept. 21.,
hetében csütörtökön.

Hagymáslápos, Gyürn-Ol'ó Bold'<Assz. ,Ss
Szt.-Miklós napon.

Hajduböszörmény, febr. 3., ápr. 1., jun. 26.,
aug. 25. és nov. 19. hetében hétíön.

Hajdunánás, rnárc. 19., julius 16., szept. 14.,
dec. 4. hetéhen szerdán.

Haidusicza, aug. 25.
Hajós, márc. 25, jun. 29. és sz ept. 29. ut.

vasárnapon.
Halas (Pes'rn.), márc. 25, jun. 29., szept. 1.,

nov. 9-Hee el.. vas. és hétíőn.
Halászi (Mosonm.), íebr. :;:4, jun 27., aug. 20.

és nov. 11. ut. hérlőn
Halmágy, ápr. 12., okt 16.
Halmi (Ugocsarn.), jan. 1, márc7;1., ápr. 24.,

julius n., aHg. 24, Püntöd el. csüt., tav. nov.
30. hete hétfő és keddjén.

Hamzsabég, lásd Érd.
Handlova, jan. 7. marhav , j m 14. kirakóv.,

febr. 17. utáni héttőn marhav., febr. 24. ut.
hérlőn kirakóv., május 18. utáni rnarhav.,
máj. 25: utáni hétfőrt kirakó, jul. 9. elötti
hértőn marhav., jul. 16. elötti hétlőn kirakó,
szept, 17. el. hétlőn rnarhav., szept. 24. utáni
hérlőn kirakó, nov. 13. m arhav.,' nov. 20.
kírakóvásár.

Hanusfalva, Mátyárs ektt, Husvét el., Pünkösd!
el., Szt.- János és István király el. csütörtökön.
Mihály nap, Mindszent és Karácsony utáni
csütörtökön.

Harkány, febr. Zsuzsanna, ápr. Szt.-György,



Hosszuhetény (Baranyam.), máj. 4. CI hétíőn,
. szept sz. t felm. elötti hétfőn.

Hosszupereszteg, márc. 4., máj. 5.,. jun. 30.,

Haug~ 21.P'1 f d )' f P't ' P'l 'ögyesz, a orn., oz se , e er es a es
Lipót hetében szerdán és csütörtökön.

Hradistye (Nyitrarn.), ju\. 15., nov. 11.
Hunfalu. jan. 20., jun. 29. és okt. 21. het.

csütörtök.
Huszt, márc. 2. hete, jul. 3. hete, okt. I-sö

hetének hétfő és keddjén, ó-naptár szerint
Áld: nap, N.-Bold.-Assz. nap, továbbá az
é-naptár szerint Szf-Mihály napj., mindig
két napon áto

Idvor (Torcntá'rn.), máj. 3., szept. ~3.
Igal (Somogym.), ápr. 24., jun. 24., szept. 1.,

okt. 28.
Igló (Szepesrn.), bőjt. köz.epén, .. :vagyi.~ H~m-

vazó szerda ut. 4-lk het csütörtökön, jun,
7-iki hetében, szept, utolsó hetében, dec. első

. hetében szerdán.
Iharosberény, febr. 24., máj. 16" jul. 26.,

szept. 21.
Ikervár, rnárc. hó els? szerdáján, szept. 21.

és dec. 21. el. szerd an.
Illava febr. Dorottya, Gyüm.-Jlt. Bold-Assz.,

Áld: csütörtök, jun. Urnap, julius Mü;a Mag-
dolna, szept. Máté, nov. Mindszent, dec.
Mária fogant.

Ilonda (Szolnokdobokam.), febr. 9.-10, máj.
1.-2., okt. 15.-16.

Ipolyság, febr. 24., (Mátyás) elötti hétlőn és
kedden, Gyümölcsoltó Boldogassz. előtt, máj.
25. jul. 20., N.-Bold.-Assz., szept. 21., nov.
5. 'és dec. 28. elötti hétfőn és kedden.

Iregh (Tolnarn.), Balázs Szt.-György, Kis-
asszony és Katalin het. héttőn.

Irsa (Pestrn.), febr. 14. jun. 15., sz ipt, 1., dec.
13. Mindig vasárnapon.

Istvándi (Scmcgym.), ápr, 27, junius 8., aug.
29., okt. 28.

Ispánmező, máj. ~O., szept. 10. .
Isztirriér, József, Zsuzsanna és Mmdsz2nt het.

hétlőn.
!ttebe (Magy:..r· és SZErb), Szt, György nap

el. vasárnap, okt. 16.
Ivánegerszeg, jan. 6. utáni szerdán és ápr.,

jul és október hónapok első szerdáin.
Iván (Sc pronrn.), Szf.-Pál, Husvét után 2 ik kedd,

Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
Izsák, márc. 1., [ul. 1. és okt. elötti vasár-

napon és hétlőn.
Jablonka, jan. 20., márc. 15, jun. 20., okt. 25.
[ablonitz, máj. szept. és dec. első kedd napJam.
jakabialva (N.·Kükül1őm.), ápr. 22-21., okt.

26.-28.
jákéhalma (Jász), márc. 4., aug. 30 napján

mindig két napon vasárnap és hétftin, v. a
megel. vasárnap és héttőn.

)ankovic, ápr. 17., jul. 26., nov. 2.
Jamnik (Liptóm.), jan. 14., ápr. 8., jun. 3.,

jul. 29., aug. 21.
Jánk (Szatmárm.), máj. és szept. hó 2 dik csü~.
)ánosháza (Vasm.), márc. 19., Pünkösd eJ. héríő,

aug. 23., nov. 15.
jászapá-i, febr. 19.-20, jun. 24.- 25.) szept.

8.~9. és dec. 3.-4. hét vasárnapján és hétf.
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aug. vasas-Szr.-Pérer és dec. Miklós heté-
ben eső hétíön ..

Harczkerek (M.-Tordam.), márc. 9.-12., jun.
. 29.;-30., jul. 1.-2., aug. 13.-16., nov. 16.-19.
Hurka, jun. 29., aug. 24.
Hatvan, febr. 2., ápr. 28., jun. 2., aug. 31.,

okt. 2. és nov. 5. hetében vasárnapon és
hétíőn.

Hápos, márc. 15., dec. 19.
Háromfaágarév, márc. 1., máj. 6., aug. 30.,

nov. 19.
Hátszeg, ·:ebr. 11.-14., aug. 21.-24.
Hagy-falu, jan. 8. és szept. 29. ut. hétíőn,

jun. 8. és szept. 29 ut. hétfőn, jun. 8.
és nov. Tl-ike utáni szerdán.

Hegykő (Sopronm.), Husvét és Szt.-Mihály el.
hétlőn.

Helle, ápr. 22., Husvét után, jun. 10., Pün-
kösd után kedden, szept. 1., okt. 31.

Herczegszöllős (Baranyam.), máj. 4., nov. 25.
. hete h~tfőjén ... hé f'" ,. 1" ··t·· tökiHetes, marc. elso et oje. maj. e so csu Or o je,
.jun. 3. hétfője és jul. 4 hétfője.

Hetes (Zaiam.), Husvét ut. kedden, Áldozó
csütörtök el. szerdán, jul. 27.

Heves, jan. 25., ápr. 18, ju\. 18., okt. 24. het.
vasárnap és hérlőn. .

Hédervár, Husvét ut. kedden, Urnap ut.,
szept. 8. (Kisasszony) ut. és nov. 25-ike
utáni hétlőn.

Hé.h írs, Vízker. ut., Virágvasárn. el., Pünkösd
el., Sar\. Bold-Assz. ut., szept. 2. ut. és
Katalin nap hetében mindig csütörtökön.

Hibbe (Gaib), jan. Pál ford. utáni hétfőn,
rnárc. Gyüm.-Oltó-Boldogassz. ut., Urnap ut.,
Szt.-Egyed ut. és Mindsz. ut. köv. napon.

Hidalmás, ápr. 5.-6., szept. 25.-26.
Hidegkut (Temesm.), jan. 16., máj. 16., szept. 14.
Hídegku' (Vasm ), Virágvas. ut. és Szerithárom-

s~ vas. ut. hétfőn, szept. Rupert, nov.
Marton nap.

Hidvég (Rába-, Vasrn.), Vízkereszt, V ir~g-
vasárn., ~~e~.-Szt-JánJ!;' és Szt-Fereric hitv,
után hétfon.

Himesház (Baranyarn.), Vineze és Teréz het.
hérlőn.

Hochsrettnó (Pozsonym.), márc. 19, jin 15.,
szept. 4., dec. 6,

I-:ódmezővásárhely, jan., Jézus nevenapja ut.
vas. és hétfőn, márc. József, Úrnap, jul.
apost. oszl. és okt. Szf-Gál nap el. vas.
és héttőn. .

Hódos (M.-Tordam.), jan. 28., ápr. 1., szept, 21.
Hódság, ápr. 19., szept. 29.
Holits (Nyitram.), Pál ford. ut., Laetare ut.

kedd, Husvét ut. 2-ik kedd, Urnap el., SLi.-
Is.ván, Gallus és Szt-Márton után kedd.

Hamonna, febr. 5.-6., márc. 20.-21., máj. 22.-
23., jun. 26.-27., aug. 8.-9., szept. 11.-12.,
okt. 30.~31., dec. 19.-20. hetében szerda
és csütörtök.

HomoródokJánd, ápr. 28., okt. 27.; megelőző
3 nap marhavásár.

Homor-ód-Szt.-Márton, febr. 4., máj. 16., szept.
1., megelőz. 3 nap marhavásár.

Horgcs C:::s:::rg:<idm.), febr. és máj. másedik
és nov. hó harmadik heréb. hétlőn.

f



jászberény, márc. 25.-26., máj. 18.-19., aug.
15.-16., okt. 4.-5. és dec. 9.-10. heté-
ben vasárn. és hétlőn.

jászdósa, jan. 8., jul. 8. és okt. 25., azon vagy
a következő vas. és hérlőn.

Jaszenova (Temesm.), máj. 21., okt. 11.
jaszladány, jan. 18., ápr. 5., julius 2 és nov.

22. hét vasárnap és hétfő.
jászlajosmise .(Pestm.), máj. 26-át és szept.

15-ét megelőző hétfői napokon.
jászó, márc, 12., máj. 7., jun. 17., szept, 27.,

dec. 13.
jókeő, Szf-Balázs, Szt-Hároms., Mária Meny-

bemen. és Szt.-Endre napok utáni héttfőn.
jolsva, febr. 8., ápr. 20, jun. 23., aug. 31., nov.

19. előtti napon.

Xaál (Marostordam.), jan. 19.-22., máj. 22.-25.,
okt. 1.-4.

Kaba, febr. Bálint, jun. Alajos, szept. Kis-
asszony és nov. Imre het. ezerdán.

Kabold, márc. 8., aug. 10.
Kadarkut (Sornogym.), Istenes János el. kedd,

Szt.-Iván el. hétfő, Bert. előtti hétíö., Imre
el. hétfő.

Kalocsa, márc. 19., máj. 19., jun. I-ső vasárnap
és hétíőn, aug. 15., nov. 15., nov. 30. het.
első 2 napján.

Kamjonka (Szepesm.), jan. 27., ápr. 27., jul.'
20., október 20.

Kanak, márc. 19., szept. 20.
Kanizsa (Török-), ápr. 29., jul. 1., nov. 1., min-

díg vasárnapon.
Kapi (Sárosm.), rnárc. 12.
Kapolcs (Zalarn.), máj. 10., okt. 28.
Kapornak (Nagy-); Jézus nevenapja, Fehér vas.,

Szt.-Háromság vasárn., Bold.-Assz. és Mind-
szerit ut. héttőn.

Kaposrriérő, febr. 10., ápril. 1., máj. 18., jun.
14. aug. 11., szept. 30.

'Kaposvár (Somogym.), márc. 26, jun. 29. eIő:ti
hérfőn, szept. 4., nov. 2.

Kapuvár (Sopronm.), jan. 25., ut. hétfőn, márc.
19. Urnap ut. hétf., Terézia, Lucza ut. hétf.

Kaptol, junius 29.
Károlyfalva, márc. 19.-21., jun. :9.-20., jul.

1., szept. 29.-30., nov. 7.-8.
Karajenő (Jász-), ápr. 3., jul. 8, okt. 2.
Karánsebes, febr. első het., máj. els), aug. első

és okt. esö he.éb sn, péntek, szomb. és vasár-
napon.

Karád, márc. 12., május 4., jun. 27., szept. 29.
Karczag, Mátyás, Pünkösd, Marg.t, Szt.-Mihály

és Szt.-András hetében, vas. és héttőn. A
Pünk. vásár ez ünnep el. vas. és hétfőn.

Karmacs (Zaiam.), máj. 3-a és nov. 1-e ut. kedd.
Kassa, jan. 20., máj. 3, jun. 27., aug. 15., nov.

19-iki hetében hétfő, kedd és szerda; rnin-
den hó első szerdáján orsz, baromvásár.

Katona, február 1.-3.
Katymár (Bácsm.), 'máj. 16-a ut. hétfőn, okt.

havában Teréz hete hétfőjén.
Kavarszkó, ápr. 16., aug. 24, szept. 15.
Kaál (Hevesm.), márc. 1., és szept, 3. hétfőjén,
Kákova (Krassóm.), máj. 1.-2., nov. '2.
Kálóz, febr. 1., Husvét előttí hétfőn, jun. 27-,

szept. 26-, dec. 19-ike het. hétfőn.
Kápolnás (Oláhfalu), jun. 25.-28.
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Kápolnás (Krassórn.), jan. 13, márc. 21., rn 'j.
5., gör.-kel. Pűnk. hétfőn, jul.. 6., szept, 20.,
nov. 20.

Kápolnokmonosror, jun. 1., dec. 6.
Káposztafalu, Pál fordu!., Fülöp Jakab apcst,

oszl. és Szt-Ferenc hete szerdáján,
Káptalan- Tóti (Zaiam.), márc. 19.
Kászony (Beregm.), Husv. el. héten kedden,

Pünkösd el. héten kedden, jul, 25. és: dec.
6. hete hétfőjén.

Kászonyaltisz, máj. 1., jul. 2, nov. 27.
Kecskemét, márc. 12., máj. 10., aug. íO.,

szept. 26., nov. 25. Az orsz. vásár mindig
hétfőn tart., .ugy azonban, hogy ha a vásár-
tartásra kijelölt fennebbi napok valamely ke
vasárnapra esik, akkor a vásár utána kovet-
kező hétíőn, ha a hét ut. napjainak vala-
melyikére esik, akkor az azt megelőző hétren
tartatik.

Kecze (Maros-), máj. 27., jun. 27., szept. 1.
Keczel (Pestm.), Husv. ut. vasárnap és hétíén,

Illés és Demeter el. hétíőn, okt. 26-át köv.
vas. és hétlőn.

Kemnicz, máj. 3., jun. 22, okt. 18.
Kendilona (Dobokam.), jah. 23., máj. 24.,

aug. 16. .
Kercseliget (Somogym.), márc. 24., máj. 15.,

aug. 16., okt. 15.
Kerelő-Szentpál, Husv. el. szerda, ónapt. sz.

Nagyboldogassz. napján.
Keresd, jan. 18.
Keresztur, lásd Bodrogh-, Nérnet-, Szék.-

Keresztur.
Keresztes (Biharm.), máj. 29., szept. 12.
Keresztes ( érnet-), Szt.-Háromságvasárn. és

Virágvasárnap ut. héríőn, dec. Miklós ut.
hétfon.

Kerka-Szt.-Miklós, febr. 16., ápr .. 23., jun. 10.,
aug. 6. ut. keddi napon.

Kernyája (Bácsm.), maj. 12., okt. 6. hetében
vasárnap.

Kertes (Vasm.), Áldozócsüt. el. nap, aug. 13.
Keszi (Komáromm.), márc. 12., jul. 26., aug.

24., nov. 11.
Keszthely (Zalarn.), jan. 6., Husvét ut., Ur-

nap ut., aug. 10. ut., szept. 21. és Szt.-
Márton utáni csütörtökön.

Kékkő, jan. 23., márc. 13., ápr. 24., Áldozó-
csütörtök, Urnap, jul. 10., szept. 4. és 29.,
nov. 11., dec. 4. napokat megelőző szerd.
és csütörtökön.

Kéménd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap e l,
szerdán.

Késmárk. Invccate ut., Trinitatis ut., szept. 14.
hetében és dec. 13-ika hetében, kedden és
szerdán.

Kéthely, Vizkereszt utáni, Adorján nap utáni.
Dömötör nap utáni hétfőn.

Kézdivásárhely, jan. 3. és máj. 2. utáni hétfőn
és Simon Juda napja.

Kíbéd, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
Kíliti (Sornogym.), máj. 2-át és jul. 2 át mag.

fogI. hét hétfőjén.
Kinizs, jan. 12., máj. 18, arg. 24., akt. 5.,

nov. 1.
Király-Darócz, febr. 2., ápr. 9., máj. 28., juI.

23., szept. 9., nov. 12., dec. 24.



Királyfalva, ju!.7., nov. ·11! .....
Kírályhéza, máj. J5-ét, jun . .27-ét, aug. 30.át .és

nov. lO-ét magában Iog!. hétb. hétíón : és
kedden.. . , ,.

Király-Helmecz., Nagycsüt., [ovábbá : jun. 24.,
okt. 10. és dec. 13. 'hete hétfőjén.

Kisbaáb (Nyitrarn.}, ju!. .31. I

Kisbér, ápr. 24. hetében, jun. Szt.-Iván nap,
aug. Nagyboldogassz. nap és- nov. Si:'.-Márton
hetek csűt. '.

Kis-Czell (Vasm.), bőjt 2-ik hétfőjén, máj. 16.,
szept. 1., okt. 24. .

Kis-Er (jász-Kun-Szolnokm.), febr. 8., ápr. 25.,'
juI. 25., nov. 11. Ha vasárnapra vagy ünnep-
napokra esnének, a megelőző hétiőn. A
határnapokat megelőző napokon marhavas.

Kisjenő, Vizkereszr, Szt.sGyörgy és SLi..Mihály
napok e!. vasárnapon.

Kis-Kend (Kis-KüküIlőm.). febr. 22., nov. 7.
Kis-Komárom (Zalarn.), Szf.-György, Szt -Pál

és Katalin . el. hétfon. . '.'
Kis-Kőrös (F;e3tm.),febr. ,24.-~5. máj. 1.-·2.:-

aug. 1.-2., okt. 18.-19. hetében vasárnap
és hérfőn.

Kis-Marja (Biharrn.), márc. 9., jun. 12., szept.
11., dec. 11. .

Kis-Mária-Czell, lásd Kis-Czell,
Kizrnarton, Oculi vasárnap, Exaudi vasárnap,

Vasas Szt-Péter és okt. 4. ut. az első hétfői
napokon.

Ki smarron- Váralja (Soprcri.n.), március, jul.us,
szept. és dec. hónapok első hétfőjén,

Kis-Selyk, jun. János nap, nov. Márton nap.
Kis-Sink, Laetare , vasárnap. után hétfőn.
Kis-Szeb en, febr. 24., ápr. 24., jun. 24., szept,

8., okt. 26., dec. 8. krrakóvásár. Ha e napok
nem csutőrtökre esnek, az előz 'í csütörtökön.
Vásár el. szerdán á,JJa'.v.1sár. juhvásár : ápr,
24., okt. 16-át megeI. kedden. KüI. havi
marhavasár jan., márc., jul. és aug első
szerdáján. .

Kistelek (Csongrádm.), jan. 13., ápr. 16, iul.
7., okt. 20. el. vas. és hétfon. '

Kis-Tererme, máj. 1.-2., nov. 11.-12. .
Kis-Ujszállás, márc, 19:-20., jun. 30., szcpt.

4.-5., dec. 13. el. vas. és hétíön ..
Kisucza-Ujhely, febr. Dorottya előtt, máj. 8 ika
. ur., jun. 15-ike ut., jul. Jakab nap el., Szt.-

István, Gáj és Lucza napok előtt csütörtök
rnarha-, a reá kőv. hérlőn kirakóvásár. Heti
rnarhavásár febr. 21., 28. és rnárc. 7., 14.,
21., :28.

Kis-Várda, márc. 17., máj. 23., jun. 16., szept,
1. nov. 1. hetekben hétfőn és karácsonyt
megeI. hétfőn.

Kís-Zornbor (Torontálrn.), márc. 18, arg. 15.,
okt. 11.

Klenócz (Görnörm.), febr. 6, ápr, 24., [ul. :;:6.,.
okt. 26.

Kluknó, Szt.-Anna napján, nov. 4.
Kóka, febr. 22., jun. 22., szept. 22., nov.

22. hete vasárnap és hétlőn. .
Kokova (Gömörrn.), jan. 14.-15., ápr..3.-4.,

ju\. 5.-6., okt. 6.-7.
Kolozs, febr. 10., Husvét ut. szerda, szept. 29.
Kolozsmonosror, május 5.
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Kolozsvár, jan. 10., márc, 12., jun. 13., szept.
Ó, 1., nov. 2. juhvásár máj. 5.

Koltó-Katalin, jan. 6., április 24., [unius 24.,
.szept. 29.' ..

Komárom, Fülöp-Jakab, 'Péter-Pál, Rókus, Szt.·
Ferenc és András hetében és pedig a barom-

. és elővásár hétfő és keddi napokon, a íö-

vásár szerdán és csütörtökön.
Korn játh' (Nyitram.), Fáb.-Sebestyén, Gyümölcs-

oltó Boldogassz., Zsófia, Apost. oszlása és
Dömötör napok hete pénteken marhav., a
ráköv. hérlőn kirakóv.

Komlós (Bánát-), rnárc. 5., jun. 15, szept. 1.
vasárnap.

Konoső. (Barsm.). Husvét után keddert és szer-
dán, Aldozócsüt. és pénteken. aug. '20., 21.
és Mindszent ut. köv. hrétfőn és kedden.

Kónyi (Tolnam.), ápr. 12. és okt. 9. hete
szerdán.

Korond, jan. 18., máj. 13., jul. 4., aug. 25.
Korpona, febr. 6., Dorotya előtt pénteken és

utána hétfőn, Aldozócsűtőrtök u'án pénteken
. és . héttfőil, jun. 29., aug-. 24, okt. 28.,. dec.
25: elötti hétíön kirakó-, ez el. pént. marhav.

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztol1n.
Kűottori (Zal arn.), márc. 9, [un 27., szept. 30.,
, nov. 30., Imáj. 5. és szept. 15-ét köv. vasárnap.

Kovászna, Iebr. 11., máj. 2., jul. 22., nov. ll.
Kozár (Rácz-),márc. 13., máj. 1., jun. 26.,

ckr. 16.
Kozmás (Csikm.), jan. 25., aug. 10. .
Kőhalorn (Sopronm.), farsang ut. hé.íön, Hus-

vét ut, 3-ik és jun. hó ut. hétíőn.
Kőhalorn (Re ps), Vizkereszt és Virágvasárnap

után hétíőn, juI. 25., okt. 10. megel. 2 nap
marhavasár.

Kölesd (Tolnam.), Judica, Szt.-Gotthárd, Szt.-
László és Szt-Márton het. kedd.

Köpcsény (Mosonrn.), Simcn és Juda napját
kővc tő hé.íön,

Kőrm end, febr. 2., márc. 12, ápr. 5., máj. 10.,
jun. 24., juI. :;:0., aug. 24., szepr. 21., okt. 18.,
nov. 11., dec. 13.

Kő.rnöczbánya (Barsm.), Szt. -György utáni csüt.,
.péntek és szornbaton, aug. 1. és Mihály hete
csütörtökön, pénteken és szembaten.

Kőrösbánya, jan. 2.,- jul, 8., nov. 20., dec. 7.
Kőrös-Ladány, máj. lQ., jun. 28, szept. 15.
Körösmező, ú-naptár szer. János sz.:Hetését,
.. János íővételét. Boídcgassz: ny fogant. meg-

előző hérlőn -is kedden.
Kőröshegy, márc. és aug. hónapok ut.' keddi

napján.
Kőrcspatak, Mátyás nap; jun. 16., okt. 4
Kőszeg (Vasrn.), Virágvas. el., Pűnkcsd el.,

Jakab el., Egyed ut, Orsolya el. é, a 3-ik
adv. vas. ut. hérlőn.

Köszvényes, febr. 9., máj. 3., aug. '20., nov.
2. megeI. 3 nap marhavasár.

Kötegyán (Biharrn.), jan. 10., iul. 10.
Köveskálla, Husvét után kedden, Aldozócsűt,

után pénteken. Lajos után hétfőn.
Kővágó-SzőIlős (Baranyarn.), ápr. e.sö hé.I. j.n,

iun. 8-ika hetében héífőn.
Kövágó-örs (Zaiam.), aug. 17., nov. 5.
Krassó (Szatrnárrn.), máj., jul, és szept. első,

nov. második keddi napján.
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Krassov'a ápr.24. ut. elso, jun. 29. ut. 2-ik,
nov. 14. ut.: 3-jk hétfőn és kedden. ..'

Kraszna, .'jan~uárban esö 3~ik héttőn '~s. ke~d~p,
'.ápr., jul. es okt. hónapokban· eso 2-lk hetfon
. -és kedden. . '. , ,

Kraszna-Béltek (Szatmárm.)," febr. ..10,. Husvét
és -Pünkösd hétfő ut. kov .. Kedden, [ul; 21.,

- szept. 22., nov. 10., dec. 22.
Krompach (Szepesm.),· Szt.-Oyörgy és szept.

Mátyás hetében csüt. és pént. . ,
Kubin (Alsó-), íebr. Sexagesima vas. utan,

Virágvas. ut., jut 24. ut., szept. 8. ut., nov.
"19. ut. héttőn. -Ó: •

Kubin (Temesm.), -rnárc, 17., máj. 5., nov. 7.
Kudricz, máj. 1., okt. 16.
Kula (Bácsm.),ápr. 29., jun. 24., aug. 6. és

·okt. 15. el. vas. és héttőn. .
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai Antal,
'Sámuel és Lukács napján mindig vasarn. és

héttőn. ' ,
Kuri-Szf-Márton, febr.' 14.~15., máj. 22.-23.,
. aug. 22.-23., nov. 11.-12. hetében, vas. és
·hét,főn.

Kun-Szt-Miklós, febr. ,'3.-4., máj. 16.-17.,
. aug. 22.-23., dec. 29.-30.

Kurirna (Sárosm.), jan. 24., márc.6., ápr. 26.,
jun 24-ét köv. kedd., aug. 14.-15., szept.

- 29.; nov. 11., dec. 28. el. kedden, Mind-
. szent ut. 3 napig juh- és- kecskebőrvásár,

Kutas, ápr. 5., jun. 30.; jul. 31., szept. 6.
Kuti (Nyitrarn.), jan. 14., apr. 15., jun. 10"aug.

4., szept. 29., nov. 11. elötti hetekben szerdán,
Kutyíalva. ápr. ,10., nov. 25. . .
Küküllóvár, Vizkereszt utáni hétfőn; Hushagyó-

kedd el., Husvét el., Pünkösd el., aug. 21.
el. és Karácsony el. hétíón ..

~ürFöd(Kirchbt:g), Fál ford. ut., Virágvas.
ut. hérlőn. E napok el. szombaton országos
állatvásár.

l\ürth (Komárorr m.), márc. első, jun. 3-ik, aug.
első és okt. első hétfőjén.

Kuzrna (Vasm.), Aldozócsűtőrtők.
Isaczháza (Kunság), febr. 28.-29., máj. 25.-26.,

aug. 3.-4., okt. 15.--,16. vasárnap és héttőn.
Ladornér (Sárosm.), jan. 20.-22, jun. 3.-4.,

nov. 11.-13.
Lajosfalva (Mosonrn.), jan. 25, máj. 25., Ker.

felmagasztalása.
Lajos-Komárom, rnárc. 20.--21., máj. 8.-9"

szept. 25.-26., nov. 27.-28.
Lajthafalu, Pál ford" Márkus, t felmag.
Lajtha-Szt-Miklós. jubilate. János fővétele,

Terézia és Miklós ut. kedden.
Laskó, ápr. 24-ét mag. fogl. hétfőn, október

l-ső hetében hétfőn.
Lednicz (Trencsénm.), Rozate vasárn.. iul,

Szt.v lakab ;' szept Szt -Mihály és dec. Miklós
napján.

Leibicz (Szepesm ), febr. első kedd 'én : Husvét·
wt. 8-ad naoon kedden, iul. első keddjén;
aug. TS-én kírakóvás.. utána kedden marha-
vásár: ha av~. 15-ke kedre esnék, akkor 'lUQ'.

22-én tartatik amarhav. ; nov. első keddjén.
Lekeneze (Szatmárm.). márc. 1., jul, 6:
Lekeneze (Erdély). márc. 1.-2., ápr. 25.-26.,

íun. 1., szent. 20.-21.
Lelesz, jan. 6., márc. 19., máj. 3 .. aug. 10,

szept. 14. és nov. 19-ét magába foglaló héten
. héttőn'.';' . .. .

LeHe (Soirtogyin.),' Husvét és Pünkosd' ut.
. 'kedden.Kisassz. el. hétíön, farkas nap.

Lengyeltóti, julius 5. ,
Lepsény, (Veszpr~mm.), Orban és Terézia nap

hetében eső hétfőjén, .
Letenye (Zalam.), febr. 24., [un. ,2., jul. ~9~1

· aug. 25., okt. 6;.. és dec. 25-et f!1.~geloz~
. keddi napon. .: ," ..
Léhény (Mosonm.); jul.,'25.,· nov. 4. kov: szerd.
Légrád (Zaiam.), rrrárc; '12.; Szt.-Háromsag nap-

ján,·aug. 24., nov'. 2.,' dec. 13.
Léka (Vasm.), febr. utolsó. hétf., máj. 2-ik és

szept. utolsó hétf., dec. Miklós, Mária neve
napján. . ,,'

Lenti (Zalam.), febr. :22, [pr.. 10., dec. 6.
Lénárd, jun. 6., nov. 6
Leseneze- Tomaj (Zalarn.), julius 26.
Léva, . jan. '6., . Fekete vasárnap, Úrnap] jul.

25., szept.. 29. és nov. 25-iki hete hétfőn
· és szerdán. Hértőn rnarha-, szerdárt kirakó-

vásár. Ha ünnepre esik, akkor a vásár a rá
köv. napon tartatik.

Líbetbánya, febr. 2., máj. 1, ju!. 22., szepr. 29 .
Lieblinz. márc. 10., szept. 7. . .
Liget (Baranyam.), ápr. Dömötör el., örangy.

vasárnap el. hérlőn. .
Lipcse, lásd Nérriet- és Tót nevek alatt .
Lipótvár (Nyitrarn.) . jan. 17., rnárc. 23., jun. 1.,

jul. ~12., szept. 21.
Liptó-Szt-Miklós. Reminiscere, Exaudí, aug.

Bertalan és dec. Miklós napokon rnarha-,
másodnapon kirakóvásár. .

Lippa. ó-napt.· szer. Szt-György, Szt-Illés,
Kisasszonv és Sz·.-M;h~lv· n=p előtti vasár-

- nap: 2 nappal előbb állatvásár.
Up-se (Zólvornm.). ian. 6., Septuages, Pünkösd

ut. nan, jul. 25, okt 4. ..
Lisza (Trencsénrn.), jan. Vince, Szt.-György,
· Pétf'r p~ Pál, aug. Lőrinc, nov. András ut.

csütörtök.
Liszka (Olaszi-). márc. 19., [un. 24. szept. 29 .•

nov. 10. Ha ünn=pre er ik. mezetőző bé!fön.
Locsmánd (Soprcnrn.), Husvét. Szen't-Vida,

Kálmán és karácsony el. hétfőn.·
Lokcza (4rv3m) T éZ1JS neve SZ' -Iakab. S-t-

Mihá.lv és Szt.-András el. hétíön
Loók. Husvét ,·tán 7-ik szr mbat. ill',!. 14.
Losoncz (Nográdm r ~E'br 13 -14. május

9-10 .. iul. 1.-?, QZPpt. 13.-14. dec. 9-
10.; ünnep esetén il következő napon.

Losoncz-Tugár (Nóg-rá,rlm) 'an. 4., ,spr. 4.,
aug. 2., okt. 4. he-éb-n rét~ön és kedden ..

Lózs, Husvét előtt két héttel eső hét'őn : Ur-
nap előtti, Szf.-István u'án és karácsony elötti
hétlőn.

Lovasberény (Fehérrn ), Nagyhétben és Pün-
kösd el. hétfőn. szept. ll-iki hetében és
Dömötör ut. hétfőn.

Lovász-Patena, ápr. Rezső. iun. Antal, '1ug.
. ÁQ'oston és nov. Erzsébet napok hetében
hétfő, ünnep es etén a következő napon.

Lődős . (Litzelsdorf), Pünkösd utáni kedden;
aug. 11.

Lövő (Pozsonyrn.), jan. 5., márc. 11.-13, mái.
11., jal. 21., aug. 11., szept. 21, nov. 12.



Lövö, 1. Zala-, Nérnetlövö.
Lőcse (Szepesrn.), Ujév ut. első' penteken,

marhavasár az előző szerdán; Judica vasár-
nap elótti héten pénteken .. (a marhavasár
szerdán), Sarlós Boldogasszonyt (julius 2.)
magában fogl. hete péntek en (m. v.' szerdán),
okt., 16. hetében' pénteken (m. v. szerdán).

Lubicza (Szepesm.), febr. 7.-8., ápr. 18.~19.,
. [ul. 4.-5., -aug. n.-23., nov. 7.-8.

Lubló (0-) (Szepesm.), Ujév után; Virágvasár-
nap; jun. Exaudi vasarn. i jul. Sarló Bol-
dogasszony napja; Szt.-István király napja;
szept. Máté; okt.· Gallus; dec. 6. heteben
hétfő és kedd.

Lucska, 1. N.-Lucska.
Lugos (Krassóm.), febr. 10., máj. 10., jul. 2.-

4. és okt. 21.-23-ikát megelező szornbaton.
Lupsa, jan. 11., máj. 3. és szept. 18.; meg-

előző 3 napon :át marhavásár.
11lád (Zemplénm.),..febr. 15., máj. 30., okt. 6.,

dec. 12.
Mada, ápr. 3., máj. 14., ju!. 18., aug. 24.

és dec. 17-iki hetében szerdán.
Madar, jun. 8.-9.,' aug. 24.-25.
Madaras, 1. Nagy-Kun-Madaras.
Mágócs (Baranyam.), febr. 14., ápr. 18., jun.

13., okt. 7. hétfőjén.
Magyar-Almás (Bácsm.), febr. 9., máj. 1., szep+.

14., nov. 22.
Magyar-Barád, jan. 6., ápr. 13., jun. 1., aug. 15.,

okt; 28.
Magyarfalva (pozsonym.), a bőjti 4-ik vasárn.

ut. hétíőn: jul, 22-én; Szt.-Mihály nap utáni
hérlőn és nov. 26.

Magyar-Gyerő-Monostor, márc. 19., jun. 29.,
aug. 20., nov. 11.

Magy.-Igen (A.-fehérm.), Pünkösd utáni pén-
teken, okt. 19.-26.

Magyar-Lápos, jan. 17.-18., máj. 12.-13., jul.
5.-6., szept. 25.-26.

Magy.-Nagy-Zsombor, jan. LO., ó .naptár szerinj
Husvét utáni és Pünkösd utáni napon, aug.
27., nov. 22.

Magyar-Ovár, jan. 6., máj. 5., aug. 1., szept,
21. "és okt. 28. hetében héttőn.

Magyarós, febr. 3.-6., ápr. 7.-10., aug. 2.-5.,
nov. 12.-15.

Magyar-Pécska, 1. Pécska.
Magyar-Szt.-Pál, 1. Szt.-Pál.
Majsa, febr. 9., Szt.-Háromság vasárn. utáni'

hétfőn, aug. 27., nov. 11.
Maiss (Baranyam.), jan. 20., máj. 1., aug. 29.,

okt. 10.
Majtény, 1., N.-Majtény.
Makfalva, jan. 2., ápr. 24., jun. 24., szept. 9.
Makó (Csanádm.), Judica vasárnap elötti szom-

bat, jun. 24., aug. 19. és nov. 19-iki elötti
szombat, vasárnap és hétfőn.

Malaczka (Pozsonym.), febr. 24., Ambrus nap,
Ker. fe It. nap, Sarl, Bold-Assz., Porczíun-
kula, Ker. felmag. Márton és Szt.- J án. heté-
ben csütörtökön.

Marczali, márc. 26., máj. 1., jul. 25., szept,
4., nov. 5.

Marczaltő, jan. 25., Szf.-György, Szt-Margit,
nov. 5-ét követő csütörtökön.

Margita (Biharm.), jan. 6, ápr. 24., jun. 13.,
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szept. 14., nov. 5-ét mag. fogl. szérda, csü-
törtök és péntek.

Marikó, jan. 16. és jun. '19. utáni csütörtökön.
Markod(Maro~tordam.), ápr. 1. és szzept. 17.
Márrnarossziget, ó-naptárszer.ibőjt. első hétfő és

kedd napján, ó-napt. szer. Pünkösd hétfő
'. és kedd,ó-naptár szer. Illés nap hete hétfő

és keddjén; ha Illés vasárn. esik, a következő
hét u. a. napjain: okt. 13. hét hétfőjén és
keddjén, ha okt. 13. vasárnapra esik, u. m.
az I1!ésnapi a reá köverkező héten, der. 2-ik
felének első hétfőjén éli keddjén.

Marosilye, Vízkereszt, Gy.-Olt. Bold-Assz.,
Pünk. másnapj., ker. János és ~.-Bold.-Assz.,
mind. ó-napt, szerint, és október 10.

Marosludas, május 4., október 4.
Marosujvár, ápr. 13., aug. 15-ét megel. pén-

tekén. Megelőző 3 nap marhavasár.
Marosvásárhely, jan. 17., Virágv. el. csütört.,

Urnap ut. hétf., szept. 4., nov. 11.
Martonos (Bácsbcdrogm.), [un. 8, (szept ) Mária

névn. ut. hétíőn, nov. 7. A jun. és nov. vásá-
rok, ha nem esnek vasárnapra vagy hétfőre,
a megelőző hétfőn tartatnak.

Martonvásár (Fehérrn.), márc. 25 ..---L6, jun.
15.-16., szept. 14.-15., dec. 21.-22.

Martyanócz (\1 asm.), máj. 21., aug. 10., nov. 11.
Matheócz (Szepesm.), Iebr.; 6.,' [un. 8., aug. 6.,

nov. 19., het. csütört, és pénteken. .
Máriapócs (Szabolcsm.), febr. 6., rnáj., 3., aug.

21., Mária neve nap ut. hétfőn.
Mándok (Szabolcsrn.), Judica vasárnapot kö-
. vető hétfon, jun. 29., okt. 28-át mag. fogI.

hérlőn és Advent első vas. ut. hétfőn.
Mány, jan. 15., ápr. 1., jul. 8., nov. 24.-ét mag.

fogl. hetek szerdáján.
Máriaczell, 1. Kisczell.
Mártonhegy (N.-KüküIl5m.), ápr. IS., 16, 17.,

nov. 4., 5.,. 6. -,
Mártontelke, márc. 19., Pünk, ut. szomb., nov. 5.
Mátészalka, jan. 25. és márc. 19. hetében hétf.,

ápr. 24. és szept. L9. hete hétfőjén; jul.
Mária-Magd. és nov. Erzséb. hete hétf.

Megyaszó, jan. 15., máj. 10., szept. 29.
Medgyes . (N.-Küküllőm.), márc. LO, Invocate

ut. csütört., jul. 13., Szt.-Mihály nap elötti .
csütörtökön, nov. 20.

Mehádia, jan. 22., ápr. 6, jul. 16. és okt. 16.
Mekényes (Baranyarn.), ápr. 21. és aug. lü-ét.

magába foglaló héten hétfőn,
Melencze, a gör::g. kel. Pünkösd első napján

aug. 27., nov. 7.
Merény (Wagendrüssel, Szepesrn.), Hamvazó

szerda hetében, Pünkösd hetében, Lőr .nc és
Dömötör hetében szerdán.

Merczríalva (Ternesm.), ápr. 20., aug. 10.
Mernye (Sornogyrn.), febr. 24., máj. 5., aug. 2.,

nov. 5. hete hétion.
Meschen (Ni-Küküllőm.), április 23.
'Me+zenzéf (Alsó-), Nagy csütörtökön, Sarlós
Bold.-Assz. szept. 8. és Advent első vas. után.
Metzenzéf (Felső-), ápr. 5., jul. 31., dec. 3.
Mezőbánd, máj. 1., okt. 31. Megelőzőleg 3

napig' juh- és marhavasár.
Mezöberény, ápr. 6., jul, 12. és okt. 6.
Mezöbcdon, ónapt. szer. Pünk. utáni n 'pJn.
Mezőcsát, m.árc. 4., jun. 6., okt. 10., dec 30.



Mezókeresztés (Borsodm.), jan. 25, jun. 12.;
szept.' 19., dec. 22 el. vasárnap.

Mezőkomárom, Judica. Roga'.e napcn, 'Szt-
Mihály nap hetének kedd. és szerdáján, Szt.-

. Kelemen.: napon (MV. 23.') 2 'napon át.
Mezőkövesd,' m.árc. 19., jun. 27, aug. 20.,

okt. 4-ét megelőző hétfon. .' .
Mez6laborcz, jan. 14., márc. 14., jun. 21., szzpt,

26., nov. 8.
Mezőméhes, jan. 24., máj. 30, aug. 30. Meg-

el5z5 3. nap marhavásár,
Mezőőrményes, ó-napár szer.nt V ízk. , máj. 5 .•

ó-naptár szerint Szt-György, jul. 6. dec 18.
Mezőtur, jan. 1., máj. 1., aug. 1., nov. 1., vasár-

nap vagy megelőző vasárnap. . .
Miava, Pál íordul., józsef, Pünkösd, jános és

Pál, apost., jakab., Kisasszony, Simon-Juda,
M.iklós pk. napok ut. mindig szerdán és el.
kedden marhavasár.

Micske (Sopronm.), máj. 3., szept. 14., dec. 8.
Mihály, . 1. Nagy- és Szt. név alatt.
Mihályi' (Soprontn.) .. jan. ·6, Ijun.13., aug. 6.

. és okt. 4-ike után kedden.
Mike, febr, 16., ápr. 8., szept. 1. nov. 5.
Mikrszásza, jan. 28.,. máj. 20, okt. 13.
Miklóstelke- (Klosdcrí), márc, 19., .dec, 6.
Mindszent (Csongrádm.), jan. 7.--~, ápr. 14.-

15., jun. 30., jul. 1., okt. 27.-28., ha nem
szornbat és vasárnapra esnek, megel. szornbat
és vasárnap. .

Miske (Pes m.), febr. 2-át és márc. 25-ét kö-
vető napon, juI. 2-án, aug. 23-át és szept.
8-á: köv., napon, okt. 4, nov. 15., dec. 13.

Mi:kolc, febr. -]uliánna, máj. Orbán. aug. Sá-
muel. okbóber Lukács és dec. Lázár napok
het. hétfőn.

Miszla, jan., ápr, sz ip'. első, okt 26·ika hét
hétfőn.

Misztótíalu, máj. 3., nov. 25 hete hétf. és kedd.
Mocs, jan. 12. virágvas., áld. csütörtök és aug.

20. utáni napon ..
Mocsonok . (Nyuram.), ápr.. György el. kedden,

Olv. vasárnap el.' csüt., marhavásár, ápr. 24.
és Olv. vasárnap ut. kedden k'f3k61V., máj. 3.
és szepr, 14. bucsu-vásárok.

Modor, febr. 2., ápr. 24., jun. 24., aug. 24.,
szept. 29., nov. 11. Ha szerdára esnek, a
vásár mindig a megel. napon, ha pedig
szerda ut. következő napra esnék: akkor a
következö hét keddjén:

Módos (Toronrálm.), márc, 25, jun .. 29., aug.
.24., nov. 26. vasárnap. . ..

Mohács, febr. 24., ápr. 17., jun. 24.,. szep],
15., nov. 11., dec. 21. '

Moholy (Bácsm.), máj. 30., szept, 30.
Mokrin, febr. 14., máj. 21, aug. :::0.
Moldova (0-) április 21., aug. 27.
Moldova (Uj-), május 5., jun. 24.
Monor (Pestm.), márc. 12., jun. 1., aug. 18.,

dec. 8. vas. é s h étfőn.
Monor (Erdély), máj. 31., szept. 27.
Monora, jun. 5., okt. 28.
Monostorkrasznóbródi, máj .. 22., 23, 25.
Moncszló (Moszlavina), ápr. 11.-15., szept.

4.-9. .
Monyorókerék, márc,' 19., Pünk: el. kedd.,

okt. 23. .

•
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Moór (Fehérrn.), Szr.-György; Szt-Háromság
nap ut. hétíón, Rozália és Márton nap hét
hétfőjén.

.Moravicza, ápr. L, .okt, 1
Morgoilda, aug. 25.
Móriczföld, márc. 3., máj. 2.,. aug. 3., és nov ..

első vasárnap. .
Morovicza (Bácsm.), )ózs~f nap hetében hét-

főn, jul. ut. hétfőjén, nov. első hétfőjén.
Mosgó (Somogym.), Husvét ut. kedden, jun. 24.'
Moson, ápr. 2., jul. 13., okt. 4., dec. 21. leg:

közel, eső hétfőn, ünnep es etén legköze-
. lebbi köznapon. . .
M6ssócz (Turóczrn ) Fábián és Sebestyén,

Szaniszló, S.zt.-Háromság,. Urszinvált , Máté,
és Mindszent napok ut. szerdán. .

Mucsi (Tolnam.), máj. :::0., okt :;:O-i1dhet. szerd.
Munkács, Vizker., rnárc. József, ápr. György,

Pünk., jun. ker. Szt.- János, aug. N.·Bold.-
Asssz. és nov.
Márton napokat. megel. v. köverö, a. város
által évről-évre meghatározandó' két-két
napon, az ó-napt, szer. N.-B.-AsSlZ. napj. hete
hétfőjén, a kirakővásárok, s ezen orsz. ki-
rakóvásárok mindenikét a (Ni-Be-Assz. ünn.
kivéve) 3 nappal megel. orsz. marhaV'ásárok~.
Ápr. 2., máj. 14., szepr, 14. és okt. 8-ika: hetéb,
mindig hétfőn juhvásár.

Murányalja (Görnörrn.), rnárc, 20, jun. :20.,.
aug. 22., dec. 9.

Muraszcrdahely (Zalam.), máj. 1., jun, 26., aug.
19., okt. 26. .

Muraszombat, Hushagyő kedd el. egy héttel,
+íusv. hétfő el. két héttel, Husv, hétfő ut
egy nappal, jun. 25., aug. 24, okt. 15., dec .. 6.

Musnia, febr. 2., jul. 12., aug. 10., szept. 29-.
Muzsna (Nagyküküllőm.). ápr. 23.
Muzsla (Esztergomrn.), ápr. 10., jun. 7..
N~agyajta, íebr.: 16., Áld.' csüt. ut. nap, -dec, 28'.

. Nagyapold, márc. 19.,' dec. 12. .
Nagyalmás, jan. 23., máj. 1., jul. 22., szept. 17~
Nagyatád (Somogym.), Gergely nap el., tavaszi,

~"Ker~.szt: nap" el., IIIé,~ nap el., Rókus naJ'l'
Jan, oszt. "Kereszt nap . előtt, nov. 11. után
mindig hétfőn.

Nagybajom (Biharm.), márc, 4., jun. 4., szept. 27..
Nagybajom (Somogym.), József nap. el. kedden,.

. Pongrác el. hétfőn, Urszinvált -. ut. nap, Te~
réziaelőtt hétíőn. .

Nagybarom. Dömötör elót: csütör., és farsang-',
utolsó csütörtökjén. ,

Nagybánya, Oculi vasarn. ut" Úrnap ut.,atig.'·
.,' Szt.-István ut. és nov. Márton nap ut. hétfő

és kedden.
Nagybár.íd, Gergely nap ut., hé'tfö, Péter-Pál

hetében, N.-Bold.-Assz. és Márton nap ut.
héjíőn. .

N:agybecsk~rek,márc.· 1., máj .. 25:, aug. 17.,
okt. .12. és nov. 23. napját megelőző csütör-
tőktől kezdve 4 napon át.

.Nagyberezna (Ungm.). febr. 2. megelőző hétfőn,
Pünkösd el. csütőrt., Ni-Bold-Assz. el. ked-

. den, Mária pártf. ünn, ut. 2-ik kedden, az
- ó-napt, szerint. . .
Nagybittse, 1. Bittse. .. ...
Nagybiróez, rnárc, 10., máj. 16., szept. 1., nov. 19~



Nagyborócz, Invocat vasárnap. ut hétíőn, máj.
. 16.) szept, 1., november 19

Nagyborosnyó, júliánna'; !náj.15.-=-16., . aug.
. 25.-26., nov. 19.~20. ' e'lőtt
Nagyczenk, Husv. ut. . és Simon-Juda

csütl;örtök.
Nagydolicz (Vasm.), [un. 16., dec. 6.' "
,Nagydorogh, márc, '13.,. jun. 5 hete hétfőjén,

aug. első' hétfőjén, okt. 16. .
,Nagyekemező, febr. 1, [unjus 13. . .
Nagyenyed, jan. 25., máj. 8., aug. 19.} !okt. 16.,
· Mege,lőző 3 napig marhavasár. .
NágyfilJu(Árvam.), Vizker., Szt.-Mátyás, ~t.-

György és Szt.- Jakab és Szt,:Miháty napok
ut; héttőn.

Nagyfalu . (Szilágyrn.), jan. Vizker. ut hét.,
marc. bőjt közepe hetében, AId.. csütörtök

• el.. héten, jul. 3. het., szept.. 3. het., nov, 2.
het. szerda és csütörtök.

Nagygáj (Torontálm.), máj. 1., nov. 7.
Nagyhalmágy, 6-naptár szer. Virágvas. el.

héten, Péter és Pál hetéb., Kisasszonynap
és 'Borbála, hetében, mindig szornbaton

Nagyharsány, Remete Antal, jan. 17. elott ápr.
12., jun. Szt.-László és okt. 9. előtti hétfőn
és kedden. )

Nagyhöflány, január 25., szeprember 9·
Nagyida . (Abaujm.), Jud: vasárn., máj. 25.,

szept. 21., dec. 22.
Nagyigmánd, márc. józse], jun. .Vitus, szepi.
· Szt.-Mihály nap hete' hétfőjén.
Nagyiloada (Szolnokdobokam.), febr. 9.-10.,

máj, 1.-:-2., okt. 15.-16. . . '. .
r;-.l'agykaUó, Hush. kedd ut. csü:tör;tök, április

24-ik, -Sarlós b. a. nap". szept, ~8. 'és .nov,
30,iki .hetében cSJÜ:törtőkön. ,

Nagykanizsa, íebr, 2., Husvét, Pünkösd, aug.
15., október 1-5., decz. 8. elötti héttőn 8' na-
~n~. . . .

Nagykapos, . Vízker. ut: hétíőn, Gyüm ..-Oltó
Boldo-Assz, UIt. jnétfőnj Pünkösd e1.hétfőn,
aug. István nap ut. hétfőn, szept. Mária nap -Ó,

,előtlti- héttőn és nov. András nap el. hétfőn.
Nagykapus, aug. 24. .
'l\ofagykároly, febr. 4.,ápr.. 15., jun. 3.,' jul.
, 1., szept, 16., nov. 4., dec. 9 l}ete hétfőjén.
Nagykáta, jan. 25., ápr. 24, szept. 14., vasát-

JHP és. héltfő. ..' -, : -
N,é)lgjkikinda},. állr. 24:, )un. 24."szept. 20., dec. J.
'Nagykosztolány (Nyitram.), Gyertyaszent es

Rogate ut. pénteken. Máté és András utáni
hétféri. A rriarhavásár négy nappal a kírakó
előtt tartatik.

Nagykörös, márc. 5., ápr, 24., jun. 27., aug.
utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagykunmadaras, jan. 25. Pálnapi vásár, ezen
napot megel. vasárn. és hétrón, AId. csü-
törtöki vásá'r, ezen ünnepet megel. vasárn.
és hétlőn. jut 25. Jakab-napi vásár, e napot
magában fogl. hete vasáru. és hétíőn, okt.
26. Dömötör-napi vásár, ezen nap. meg-
előző vasárnapon és héttőn.

Nagyl~K (Csanádm.), .ápr, 24. és szept. 29. he-
. tekben szobaton, jan. 6. után követk. és juI.

2. szornbatján. Ha az első két nap egyike
ünnepre vagy a szornbatot megel. napra esn.,
ugy a megél. hét szornhatján tartatik.

Nagylévárd (lc.sonym.), Vizker. ut. hétfőn,
Gergely napj n, Rogate vasárrrap ut. hétfon,
:ittl. 2ó.,.~a'-g. ,10; 'szep:. ,::n. és -nov .. 11.
után hétiőn. .

Nagyléta (Biharrn.), jan. 15, ápr. 24. és 'szept.
~9." mindig csütörtökön.

Nagylomnicz (Szepesm ),áp:'l :;'5. és október
19. hete csütörtökön.

Nagylucska (Beregrn.), febr. 13., ápr, 5., Pünkösd'
ut. csütört., jul. 31, szept. 10. és nov. 30.

Nagymagyar (Pozsonyrn.), Julianna, Husvét,
· Urnap, Szt-Xereszt felma,g<lsizt. el. szerdán,
nov, 5. ut. szerdán és Karácsony el. szerdán.

Nagyrnajrény (Szatrnárrn.), febr. 5.} ápr, 16.,
máj. 15., juI. 10., szept. 18., nov. 6., dec. 11.

Nagymaros (Honnn.), márc. 19. józse] heté-
ben. sz:rdán, c kt .. Br.g.tta, dec. Judith het.
hétjőn.

Nagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök elötti,
, Szr.-Hároms~g utáni hétíőn, Lóiinrz , és Már-

ton napok hetének hétfőjén.
Nagyw:egy::er, jan. 25., máj;' 15, aug. 6., okt.

27.; dec. 6. hetében szerdán. .
Nagymihály . (Zemplénm.), u, n. Boldogassz.

váS'á('ja~. 2S.~29'., Virág-vásér, ápr, 8.-9."
György-vasér, máj. 6.~ 7., Antal-vásár, jun.
11-.-12., N.-Bofd.-Assz.-vásár, aug. 12.--13.,
-Lukács-vásár, okt. 15.-16, Karács. vásár,
-dec ... 16,"':-17.·

Nagyorosz+ (Nógrádrn.), márc. :19. hetében.
májusban Keresz]. herén, aug. 6 hetén és
.dec. 6. hetéri hétlőn és kedden.

Nagypirith,' máj. 10., júl: 25, szept. 29.
Nágy:rőcze (Oömörm.), márc. 19, jun. 13.,
, szept, 21., dec. 16.
Nagysajó, október 1.
NagysaI1ó (Barsm.), Harnv. szerda ut. héten,
. Virágv. ut. héten, Pünk. el. héten, jul. 2.

· héten, aug. 20. ut. héten, nov. 1. ut. héten és
; dec. 25. el., héten, hétfőn és szerdán.

Nagysármés.Lő-napt. szer, Kisassz. napján.
Nagysáros. 'Fekete vasárnap, julius 13., és nov.

9. utáni szerdán.
Nagysínk, 'rnárc. 11.-14. jun. 17.-20., szept.

20. ut. hétfő, kedd és szerdán.
Nagysurány, jan. 25., (Pál ford.) máj. 1. (fülöp

jak.), aug. 10. (Lőrincz) és nay. 1. (Mind-
szent) napot megelőző hétlőn.

Nagyszalorrta, a febr. 15., ápr, 15., aug. 15. és
nov. ll-ikét magában íoglaló héten pén-

. teken és szombaton. '
Nagyszalaina, január 31., Szt.-Háromság napja,

·nov. 11., megel. napon marhavásár, .
Nagyszalök (Sárosm.), máj. 1., 'nov. 15.
Nagy-Szt-Máklós (Szerh- és Nérnet-), ápr. 5.,

jul. 25., okt. 25.
Nagyszeben, Vizkereszt ut. első hétíön, máj.

3., szept. 14., Megelőzőleg 7 .napig marhav.
Nagszornbat, jan. 22., márc. 2. hetének. ápr.

24., jun. 15., jul, 25., szept. 8., okt. 28.,
dec. 6-át magában foglaló hétfő, kedd, szerda
és c$i<förtök.

Na~yszŐllös (Ugocsam.), jan. Pál, Gyűrrt-Oltó,
Ald.cs'Ü!t., jun. János, aug. 11., szept. Kis-
assz., okt. Simon - Juda, dec. a Kar. ün-
nepek hetében héttőn és kedden.



Nagyrzőilős (Veszprérnrn.), Szl.-György nap és
Mindszent nap héten széfdán.

Nagytárna (Ugocsam.), :ebr. 16, ápr. 1., jul.
26. és okt. 18. het. hétlőn és kedden.

Nagyvárad, a márc. 12., jun. 21., szept.. 8.,
dec. 8. hetén, péntektőr keddig, és' pedig
pénteken s szornbaton sertésvásér, a többi
napokon kírakó-, ló- és szarvasrnarhavásár ..

Nagyvázsony (Veszprémm.), Invocat. vas., Szt-
Kereszt feltal., jun. 24-ét, Szt-Kereszt fel-
maga szt. és Karácsony napját megel. hét-
főn és kedden.

Nagyzerind (Aradrn.), jan. 4., szept. 1., ünnep
esetéri a kővetkező napon.

Nagyzorlenz, ápr. 4., .jul. 11., okt. 24.
Nagyzsám (Ternesm.), Szt-György és SZ'1:.-

Mihályelőtti vasámap ..
Naszád, máj. 27., Bertal. utáni 2-i15 szerdán,

no.v. 8.
Naszvad (Komáromm.), aug. ·10., ésnov. 5.-:két

megelőző hétfon.
Nádudvar (Hajdum.), ápr. és aug. első heté-

'<en s okt. 25. het. mindig hétíőn.
Nádasd (Baranyarn.), márc. 19. és aug. 20. heté-

ben hétíőn,' ,
Nágocs (Somogym.), József, Antal, Nagyasz-

szony, . Terézia' nap, hétfőn.
Nárnesztó (Arvam.), jan. 13., márc. 1~., aug. 1.,

október 18. .
Nesrpál (Turóczm.), ,ápr. ::0.-24., szept, 13.-14.
Ncdelicz (ZaIam.), márc .. 10, jun. 15., örangyal

nap utáni hétfőn és dec. 13.
Nernesdéd (Somogym), jan. .25. el. hé.íőn,

Szt.-Háromság utáni kedden, szept, ::9, dec.
21. élőiti héttőn.

Nernesmil.t.cs (Bácsm.), máj. 7., ckt. ::0, vas.
és hétí., vagy el. vas. és -héríőn.

Nemesvid (Somogym.), jan. 22., márc. 21., jun.
17., október 24.

Nezsider (Mosonm.),· március judika ut.,· juI.
Jakab utáni, szept. Egy,ed ut., okt. P41 utani,

., dec. Miklós utáni hétfön. '
Németi (Hontm.), jan. Jézus nap előtt, márc.
. 12. (Gergely) nap előtt, ápr. 25. (György)

nap el., jun. Szt-Háromság előtt, szept, első
- vas: el.' és Adv. 2-'ik vasarn. el. csütörtök.
Nérneibogsán, április 1., máj. 16.~ Péter Pál

után és szeptember l8. utáni pénteken.
Nérnetboly, jan. 6. máj. 16., jul. 25., szept. 8.,

okt. 20. 'Ha e napok vasárnap vagy ünnep-
napra esnek, a reá köverkezö, ha pedig csü-
törtökre, pént. vagy szombatra," amegel
hétíön.

Németkeresztur, máj. 3., szept. 14.
Nérnetlipcse., jan. 25., ápr. 24., jun, 24., szept,

21., dec. 21.
Nérnetlövő (Sopronm.), febr. 14., április 24.

N.-Bold.-Assz., Sz~.-Mtrton nap el. csütörtök.
Német-Szt.-Miklós (Vasm.), Cantate utáni és

Bertalan és Miklós elötti héttőn.
. Nérnetujvár (Vasm.), Gyergyaszentelő ut. na-

pon, Virágvasárnap után hétíőn, Urnap után
pénieken, aJug. 2., szept. 1., okt. 30. és dec. 6.

Nimnics, jun .. 13., aug. ID} november 25.
Niczkyfalva (Temesm.), maj. 23., aug. 7.
Nógrád, febr. 16., máj. 15., jut 26. és nov.

19-ét megelőző héttőn.
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Noszlop, (Veszprémm.), ápr.l .Szt.-Gyö-g y és
. okt. Terézia hetében hétlőn.
Nova (Zalarn.), Gergely, György, Sarl. Brlu v

Assz. el.hétfőn, N.-Bold.-Assz., M.hály és
Karácsony elő.ti héttőn. '

Novoszelicza (K.-Ll}cska), jan. 31., ápr. 4., máj.
- 9., jul. 25., szept, 12. ' _
Nyánád-zrreda, február 21 -24., augúsz U3 1.,

'dec. 7.-1Q., ,
Nyárhád, Szenthárorriság napj.án -szej t. 1.,

december 7.-10.
Nyárh.d, Szentháromság' napján szej remb er 1..
, december 13.
Nyék (Sopronm.), ápr. 24., Pünkösd ut. k dden
. -aug. 10.; szept. 29: '-
Nyírbakta (Szabolcsm.), jan. 27., ápr. l~., jul. 5.,
, - aug. 21., nov. 6, nap hete hétfőjén. .
Nyirbátor, jan'. 20., márc, 25., szept. 8., nov.

-9. es dec. 6-. után következő csütörtök
Nyíregyháza, Tamás het., Pünkösd elötti, szept,
. 8-ikr és Lúcza hetében héttőn.
Nyitra, Rem. Pál után hétf., Oculi vasárnap

ut. hétíön, Nagycsütörtök napj., Nep. Szt-,
Jáno,s után hétfon, Sarl. Bold-Assz. után hét-
Iőn, Ni-Bold-Assz. el. hétíőn, Szt.-M;hály el.
-hétf., Szt.-Lukács után hétíőn, Szt.-Tamts ut.
hétfon.

Nyitrazsámbokrét, Vizker., Szt-Háromság és
Kisasszony nap után köv. és Bold-Assz,
fogant. megelőző, szerdai napokon.

Nyulas, ápr.24.
Nyustya (Gőmőrm.), ,febr. 11., szept. 11.

-Ó-Béba (Torontálrn.), mérc, 8., jun. 8., szept.
- 8., mindig vasárnap.
O-Becse, ápr. 8., jul. 5.' és okt. 17-e el. vas.
O-Bessenyő, máj. 16., október 15.
'Ocsa, jan. ~8., márc. 27., jun. 24.,' okt. 19.

előiti vasárnap.
Öcsóva (Zólyomrn.), márc. 8., dec. 13.

-ó-Falu (Szepesm.), jan. 30., márc. Q8.; maj. 23 ..
-jun. 27., aug. 1., október. 3., dec. 5.

O-Kani~a (Bácsm.), máj. 25., szept. 1.
Olad (Vasm.), febr. 4., máj. 5., jun.: 8., nov. 6.
Oláhlápcs; február, ápr., jun., aug., okt. és

'dec. első szombatjaín.
-Olcznó (Alzen au) , febr. 18.....,..20., aug. 29.~31.
O-Morayicza, József nap hetében hétfőn, jut

24. ut. hétfőn, nov. első hetében hétfőn.
Ompitál (Pozsonym.), a bőjt harmadik hetét

követő kedden, Pünkösd el. hét keddjén, Ur-
- szine utáni kedden, október 18-át köv.. kedd.
Onod, jan. 2., márc. 19., máj. 10., jul. 3., okt. 4.
O-Pécska (Román-), a febr. 2; és júl. 24.

megel. szornfíat, vas. és hétíén.
Oppova, máj. 21., nov. 1.
Ó-Radna, Febr. 26. elötti szombat; [un. és okt.

hó utolsó szombaton, máj. 4., aug. 10. és
dec. 18. el. szerdán.

Oravka (Árvam.), jun. 24., dec. 2,
Oravicza (Román-), márc.> 25., jul, 25 .
Orezifalva (Temesm), ápr. 24., szept, 8.
Oroszfalu (Háromszékrn.), rnárc. 30., szept. 30.
Oroszvár (Mosonm.), aug. 18., okt. 13., dec. 29.
Osgyén (Görnörrn.), marc. 4., máj. 29., aug.

19., okt. 30., dec. 22.
Ostfi-Asszonyfa (Vasm), jul. 13.
Oszlány (Barsm.), Viragv., K.-Szt.- János, Se;t.-
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ls.ván, Szf.-Mihály és Szt.-Miklós ut. héttőn
és kedden. .

.Ottok, jun. 13., dec. 6. , " '
Ozora, Jézus nevelJapjíln, Nagyheten, Sarolta

"és Terézia elötti hétlőn. . ,
ökörtnező (MánnaTosm.). ápT. utolsó h",te he~-

főn és kedden, jun. 26.-27., aug. 2-lk hete-
ben héttőn és kedden, szept., 4.-5.

Örményes (Mező), jan. 18., máj. 5., juI. 6.,
dec. 18. I_.U

P'acsa, aug. 18 és Mátyás el. csütörtök.
Paks, máj,' 16" jul, 15, szept. 21. és nov.

19. héten hétíőn és kedden.
Palocsa, jan. 6., márc, 19., jun. 10., szépt. 29.

követö kedden.
Palota (Vár-, Veszprémrn.),' ápr. 12., aug. 5.,

nov. 11., dec.. 13. hetének hétfőjén.
Pancsova, ápr. 22., jul. 9. és szept. 18. hete

csüt, v. a köv. csüt., 4 napon át.
Pankota (ö- és Uj-), máj. 3., aug. 1., okt. 15.

vasárnap, illetve, a megelőző' vasárnap. Hl!
a máj. 3-ikj vásár a világosi vásárral össze,
esnék, a pankotai egy héttel előbb tartatik

Papolcz, febr. 14.,. Pünkösd előtt, aug. 12.,
szept, 29, 'hete hétlőn. '

Parajd, márc. 19., jul. 26, okt. 15., dec. 17
Megelőzőleg 3 napig marhavásár.

Paszmos, máj: 6., aug. 24.
Paulis, máj. 6., okt. 1.
Pánczélcseh, jun. 24.-Z és szept. 9.-10,
Pápa, Gyertyaszentelő-Boldogassz., Gyümölcs.

oltó-Boldogassz., Szt.-Háromság· vas., jut
Sarlós=Boldogassz. aug. Nagyboldogassz.,
szept. Kísassz, és dec. Boldogassz. fogant.
ünnepek ut. kedden és szerdán illetve a
köv, hét keddjén és szerdáján. ,

Pápócz (Vasrn.), febr. 14. és Pünkösd el. hét-
főn, aug. 10. és okt. 26. előtt hétfő napokon.

Párdány (Torontálm.), máj. 16., szept, 16.
Párkány (Esztergomm.), ápr. 24., [un. 24., aug.

24., okt. 28., dec, 15-ét mag. fogI. héttőn
és kedden.

Párucza (Nyitra külv.), orsz. vásárai . össze-
esnek a Nyitrán' tart. orsz. vás. napjaival.

Pásztó (Hevesm.), Virágvasárnap utáll köv.
és jun, 29.,. ,aug. 10.' és dec. 24. el. hétíön
és kedden.

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogassz. hetén, Hus-
vét előtti, Pünkösd elötti héten, Mihály héten
hétlőn és kedden, Haví-Boldogasszony és
Katalin nap hetében, vasárnaptól kez ivejnin-
dig egész héten.

Pécska (Magyar-), máj. 9. és ,szept. 14·ét
megelőző ~:>:0mbat, vas. és hétlőn.

Pécsvárad (baranyam.), Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Sarló-Boldogassz. és ckt. Lukács nap
hetében hérlőn és kedden.

Péczei, .máj. hó első hétfőjén és kedden, szept,
második hétfőjén és keddjén,

Pelsőcz (OömÖrm.),febr. 21., ápr, 9., szept, 16.
Perbete (Kornáromrn.}, febr. 10., márc, 25., jul.

13. és ,okt. 19. hetek hétfőjén.
.Pered (Pozsonym.), március Benedek, május

Relflete Antal, aug. Ur szjnvált'i nov. Er-
zsébet hetében szerdán és csütörtökön.

Perlak (Zalarn.), Hushagyókedd, Pünkösd ut.
kedd, . Jakab nap ut. kedden. .

Perjámos, ~p~. 24.,. jun. 15, szept, 24.
Perlasz, jun. 27., nov. 9. ,
Petele, -ó-naptár szerint Pünkösd első szornb.,

dec. 6.
Petrozsény-Dilsa, máj. 13., okt. 13.
Petres (B.-Nasz.ódtn.), ápr. Hugó b oKt.

Simon- juda napján.
Petris, jan. 2., rnárc. 8., jun. 23. és aug. 1.

. Petrovácz, mérc. 11., máj. 13., aug. 26., nov.
11., vas. v. héttőn. ,

,Petrovoszello, máj. 8., aug. 30. és nov. 7.
el. héríőn.

Pétervásár (Hevesm.), jan. 1., I ha az Ujév
napja péntek v. szombatra, esik, utána való
hétlőn és kedden, máj. Pongrác, szept.
Cyprián hetében kedden és szerdá:n.

Pilis (Pes.rn.), jan. 5., ápr. 5., jul, 5., okt. 5.
Pínczehely (Tolnam.), Húshagyókedd. és Ham-

vazószerdán, Szt-György, Urnap és Simon-
. Juda hetében kedden és szerdán. '

Pínkaíő (Vasrn.), jan. 25.,' ápr. 24., jun. 24.,
aug. 24., okt. 16.,. nov. .n. Ha e . napok
péntek, szombat v. vasárnapra esnek, avasár

- az utána köv. hétfőn tartatik.
Piskolt (Biharm.), márc. 1., szept, 1.
Pivnicza, ápr. 17., jut 1., okt. 23., mindíg

vasárnap vagy hérlőn.
Podolin (Pudlein, Szepesm.), január Szf.-Pál,

márc. Judica vasárnap és jun. Ker.-Szt.-
János nap hete csűrőrtőkén, továbbá· [ul.

. 25.-26., végre aug. Szf-Lőrinc, okt. Simon-
Juda és nov. Katalin nap hetén csütörtökön.

Polgár, 'Vizkereszt hetében, márc. 'és jun.
második hetében és Mihály nap megelőzö
hetében szerdán.

Polgárdi (Fehérrn.), márt.' józsef, szept, lÚs-
asszony nap hetében héttőn. '

'Polonka, ápr. 9., okt. 8.
Pomogy (MOsonm.), Mátyás ap. elötti és szept,

14. elötti héttőn. . '
Poprád (Deutschdorf)", Judica vasárn., Szt>

László, okt. 15.\ és dec. 6. nap hetében
. kedden' és szerdán. . '

Poroszló (Hevesm.); febr. 9., jan. 1., szept.
'1., nov. 9:, vasárnap, illetve az azokat meg-

előző vasárnapon. -
'Pozsony, az ápr. 5-re eső Vince, jun. 24-r'e

eső Ker.-Szt.- János, szept. 29-re eső Mihály
és dec. 13-ra eső Luca napot megelőző és
követö 2-2 heti időtartamon 'belül, a város

- ,~ltal. évenkint meghatározand.ó napokon.
Porgolm (Vasm.), okt. 28.
Pöstyén, febr. 27.-28., ápr. 10.-11., máj.

15.-16., jun. 26.-27., aug. 21. es okt. 2-3 ..
. nov. 6.-7., dec. 18.-:19. .

Prásmár, febr. 3., a.ug. 6. .
Predmár (Trencsénm.), jan. 11.-15., máj. 9 ....:....

14., juI. 5.-9" szept." 27., okt. 1., nov.
22.-28. '

Prépostialva (Propstdorí, Ni-Kűkűllőm.), febr.
1., máj. 13.

Prívigye (Nyitrarn.), Pál íord., József, Szt.-Ker .
fe Ital., Lukács és András napokon, ha szorn-
bat vagy vasárnapra esik, a köv, hétfőn.
A' kirakodó vás. el. egy héttel marhavasár.

, Priglevicze-Szt-lván (Bácsm.), jun, 24. utáni
hétlőn.
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Próna (Nérnet- Nyitram.), Invocat és Virág-
vasárn. utáni kedden, Miserere után szerd.,
Ker.-Szt.-]ános hetében hétiőn, Jakab hete

. csütört., Örangyal vasárn. és Mindszentek . ut.
kedden. Advent után hétlőn kirakóvásár,
Quinquages., Reminiscere, Laetare, Virág-
vasárnap utáni kedden, Szt-Háromség utáni
héríőn, Mindszentek el. kedden, Adv. vasár-
nap után héttőn marhavásár.

Próna, 1. Tótpróna.
Pruszka (Trencsénm.), Gergely, Szt.-Györg-y,

Péter és Pál, Szt-Lőrinc és Erzsébet elötti
csütörtök.

Pruzsina, jan. 24., máj. 16., aug. 24., nov. 3.
Puchó (Trencsénm.), Ujév, Husvét, Pünkösdi,

Mar~it, t felmag. és Mindszent után köv.
hétfői napokon.

Putnok (Görnörrn.), Gyertyaszentelő el., Hus-
vét előtt, Pünkösd előtt, Nagyboldogasszony
előtt és Mindszent előtt hétfőn.

P.-fegyvernek (jász-Nc-Kun-Szolnokm.}, rnárc.
1., jun. 1.,' szept, 12. és dec. 1., ha e napok
nem vasárnapra esnek, akkor az azokat meg-
előző vasárnap.

Püspöki, l. Bihar-Püspöki (Biharrn.), nov. 30.
Püspökladány, márc, 19., [ul. 13., szept. 29.,

nov. 11. hetében csütörtökön.
R:ába-Hidvég, Vizkereszt, Virágvasárnap, Ker.-

Szt.-János és Szt.-fer. hitv. ut. hétfői napok.
Rába-Szt.-Márton (Vasm.), Husvét utáni 2-ik

héríön, aug. 10., nov. 28.
Ráczkanizsa (Zaiam.), Husvét ut. szerdán, máj.

16., jun. 24. és aug. 10.
Ráczkeve (Pestm.), jan. 25., ápr. 17., jul. 15.

és nov. 5. elötti vasárnap, hetfőnés kedden.
Ráczleozar (Baranyam.), márc. 12., máj, 5./

jul, 12., okt. 20. Ünnep esetén a következö
napon.

Rákos (Sopronm.), Szt-György előtt és Szt-
Mihály utáni csütörtökön.

Radna, Áldozócsütörtök utáni nap, okt. 6. ő-

naptár szerint.
Radnóth, ó-naptár szerint karácsony negyed-

napja, Laetáre vasárnap utáni hétíőn, jul. 2.,
nov. 4.

Radistyán (Borsodm.), jul. 13., nov. 1.
Radosnya (Nyitrarn.), Vizkereszt után követk.

héten, Hamvazószerda .u~áni héten, Sarlós-
Boldogasszony és Szeritkereszt felemelése
hetéri hétlőn és szerdán.

Radosócz, (Nyitram.), jan. 2., febr. 24., ápr.
24., jun. 11., szept. 4., nov. 25.

Radvány (Zólyornm.), máj. 4.-5., szept. 8.-10.
Rajecz, febr. Mátyás,. ápr. Szt-György, máj.

Zsófia, Ker.-Szt.-János, szept. J ános fővétele,
okt. Szt.-Orsolya, dec. Miklós.

Rajka (Mosonm.), farsang ut. hétfőjén, Nagy-
csütörtökön, Pűnkősdkedd, aug. 18., okt. 13.,
dec. 29.

Rakarnaz, ápr. 25., aug. 2-ik hetében eső hét-
főn és nov. 2-ik hetének első napján, ünnep
esetén a következő napon.

Rakítsán (Vasrn.), március 26., Pünkösd előtt
kedden, jul. 2., aug. 16., okt. 8.

Ratkó (Gömörrn.), jan. 25., máj. 3., aug. 19.,
dec. 13.

Regede (Vasm.), jun, 9., nov. 1.

Regöly, máj. 16. és aug. 15. hetében kedden.
Remete (Einsiedl, Szepesm.), febr. 6., ápr. 17.,

jun. 12., jul. 10., dec. 6.
Rcsiczabánya (Krassóm.), Virágvasárnap elötti

pénteken. aug. havi Boldogassz. eL, szept.
Szt.-Mihály nap hete péntek., illetve el. való
pénjeken, . .

Rendek (Zaiam.), okt. 25.
Resinár (Szebenm.), márc. 1., nov. 16.
Retteg, máj. 7., jul. 11., szept. 28.
Rékás (Temesm.), febr. 23.-24., jun. 23.-24.,

okt. 31. és nov. 1.
Rékás (Pestm.), febr. 9., jun. 16., szept. 16.
Répcze-Szt.-György, márc. 12., ápr. 24., Pün-

kösd után kedden, okt 26.
Réten (Felső-Fehérm.), Áldozócsütörtök után

héttőn.
Rézbánya, febr., ápr., jun., aug., okt. és dec.

hó első szombatján. -
Rimaszombat, jan. Vizkereszt után való nap,

Virágvasárnap előtt .péntek és szombat, máj.
14.-15., jul. 12.-13., aug .. 28.-29., okt.
20.-21.

Ríma.Szécs, jan. Pal ford., ápr, György, [un.
Urnap és szept. Mihály hetében hétlőn és
kedden.

Riornfalva, nov. 15.
Rittberg, ápr. 17., jun. 15., szept, 13.-14., nov.

lS-ét megelőző vasárnapon.
Rohoncz (Vasm.), bőjt közép., nagy péntek,

jun. 15., jul. 13., aug. 24., nov. 25., dec. 24.
Rozsnyó (Görnörm.), márc. Gábor, jun. MárK,

szept. Gellért, dec. Lázár hetében, hétíőn és
kedden.

Rozsnyó (Brassórn.), jan. 25., jul. 11.
Rózsahegy, Vizkereszt ut., márc. 19., Áldozó-

csütörtök ut., szept. 29., dec. 1.
Röcze, 1. Nagy-Rőcze.
Rőt (Vasm.), aug. 15., szept. 8. '
Rudna (Torontálm.), máj. 21., szept, 20. vasár-

napon.
Rum (Vasm.), jan. 10., márc. 21., jun. 27.,

aug. 25., okt. 15.
Ruma (Bácsm.), ápr. 13., máj. 29., jun. 13.,

jul. 29., szept. 29.
Ruszkin, Simon és Juda, Reminisc. hetében

kedden.
Ruszpolánya (Máomarosm.), O-Pünkösd, 0-

Illés, O-Mihály előtt egy héttel héttőn és
kedden.

Ruszt (Sopronm.), Gyertyaszentelő-Boldogassz.
után, Rogate után, Egyed nap után, Mind-
szerit. csütörtökön.

Sárd (Somogym.), Áldozócsütörtök előtti hét-
főn, Sarlós-Boldogasszony, Urszine vált. és
Máté napján.

Sajó-Gömör, febr. 15.-16., máj. 3,-4., [ul.
5.-6., okt. 3.-4.

Sajó-Szentpéter (Borsodm.), marc. 12., apr. 24..
jun. 29., szept. 29., dec. 6. mindig a követő
hérlőn.

Sajtoskal (Sopronm.), Laetare el. csütörtök, to-
vábbá Szt-István, Szt.-Gellért és Szt-Tamás
hetében, csütörtökön.

Salánk, máj. 25., jul. 6. és szept. 21. nap.
hetén szerda és csütörtökön.

10
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'Sa!gótarján; ian., máj., jul. és okt. hónapok
3-ik hétfőjén.

Sarkad, ápr. ~4., jun. 8;,' okt. 28., dec. 21.
el. hét szombat es vasarnap.

Sasvár (Sassin), Pál íord., József, Szaniszló,
Péter és Pál, Urszine változ., Keresztfel-
magaszt., Gál és András napj. köv. szerdán.

Sámson (Somogym.), jan. 2., aug. 2., nov. 12.
Sándorf (Nyítram.), Vipágvasárnap ut. hétíőn,

Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján és
Lukács utáni hétíón.

Sándorház (Zalam.), jan.' 25., márc. 9.
Sárbog:árd, ápr. 4.. jun. 14., szept. 15. és nov.

19. nap hete hétfőjén.
Sárkány (Fogarasm.), máj. 10:, aug. 23., nov. 11.
Sárkeresztur (Fehérm.), máj. 13. é:s okt. 15-ét

megelőző hétnőn.·
Sárköz, febr. 16., máj. 15., jul. 20., szept, 20.

és dec. 6. hetében hétíön és kedden.
Sárosd (Fehérrn.), máj. 1., jul. 1., aug. 14.,

nov. 11. hete kedden.
Sárosnagypatak. márc. 6., máj. 11., aug. 14.,

okt. 10., dec, 5.
Sárpaíak, Áldozócsütörtök utáni napon.
Sárvár, aug. 2. ut. köv. hétíőn : Simon-Juda

napján.
Sárvár-Vármellék (Vasm., Rogate hétfcn, Adv.

első h'éríőjén.
Sásd (Baranyarn.), máj. 7., jul. és szept. l-ső

hetében héttőn. Ha e napokra ünnep esik,
a köv. kedden. .

Sátoralja-Ujhely, febr. 9. hetében és Virágvas.
el. hétben kedden és pénteken. [ul. 2., szept.
2. és nov. 5. hetében és karácsonyt meg-
előző héten kedden és pénteken. Ha a
vásár keddnapjára ünnep esik, el.. hétJfőn,
ha pedig a pénteki napra esik ünnep, ugy az
azt megelőző csütörtökön tartatik. .

Segesvár, márc. 16., jun. 24., nov. 4.
Selrnecz, a négy Kántorbőjt napján kirakóvásár ;

az ezeket megelőző hétfőn, ha hétfőre ünnep
esik, kedden baromvá.sár.

Sel1ye (Baranyarn.), márc. 4., máj. 1., aug.
10., okt. 15. és dec. 3-ika elötti hétlőn állat-,
kedden kirakóvásár.

Selye (Vág-, Nyirram.), Dorotya, Orbán, Margit,
Szentkereszt. felmag. és Katalin nap het.
hétfőn és szerdán.

Selyk (Kis-, Sejkanika), [unius János, novernb.
Márton nap.

Selyk (Nagy-), máj. 20., dec. Luca nap.
Sernpthe (Nyitram.), Nagycsütört., Márton nap

és Kar. hején csütörtökön.
Seprós, máj. 1. és nov. 2-át megelőző vasárn.
Sepsi-Szt.-Győrgy, Reminiscere, György, jun.

János nap és Brigitta nap után szerdán és
csütörtökön. .

Seregélyes, Gyertyaszent.-Boldogassz., Fekete
vasárnap, Ferenc és Sarlós-Boldogassz. nap
hetében hétfőn.

Siklós, márc. 19-iki hetében hétíőn ; Szt.-
Háromság ut. hétiőn ; Nagyboldogassz. heté-
ben hérlőn nov. 30., dec. 2.

Silingyia (Arad), máj. 25., okt. 2. és dec.
13-át köv. vasárnap.

Simánd, febr. 13., máj. 13. és szept. 13. heté-
ben vasárnap.

Simontornya, Laetare, Exaudi és örangyal
vasarnapja és Imre hg. napja hetében kedden
és szerdán.

Siófok, márc. 24. és okt. 19-ét mag. fogl.
szerdán.

Soborsin, febr. 14., máj. 13., aug. 18., dec. 3.
Sókeő (Nyitram.), febr. Balázs nap, máj. Szt-

Három:ság, aug. .Mária égbemenetele, nov.
András apost. ut. héttőn.

Solt, jan. Sára napot megelőző vasárnap, máj.
Áldozócsütörtököt megelőző kedden és szer-
dán, aug. Rókus napot megelőző vasárnap,
nov. Márton napot megelőző vasá.rnap.

Somlyó-Vásárhely, márc. Benedek, jul. Maq~it,
szept. Lambert és Karácsony hetében hétfón.

Somkerék, január 2.-3., februar 2.-3., jun.
23.-24.

Somlyó, 1. SziláJgy.
Somkut (Nagy-), márc. 19., jun. Margit, aug.

Nagyboldogassz. és nov. Károly ut. szerda
és csütörtök.

Somogyvár, ápr. 18., okt. 15.
Somorja (Pozsonym.), márc. Gergely, ápr. Szt.-

György, jun. Kereszt.-Szt,- János, aug. Szt.-
Bertalan, szept, Brunó, nov. Mindszent nap
előtt héttőn. Ha ünnep esik, a köv. napon.

Sornos (Ujralu-, Nógrádm.), márc, 4., jul. 7.,
okt. 6., dec. 13.

Som os (Sárcsm.), Husvét és Pünkösd el. csüt ,
aug. utolsó, dec. 13. el. csütörtök.

Sopron, márc, első hétfőjén, máj. első hétfő-·
jén, aug. utolsó hétfőjén, Szt.-Erzsébet nap
heten hétiőn, kedden és szerdán. .

Soroksár, rnárc. 1., máj. 15., aug. 10. és okt.
31. napja hetében vasárnap.

Sóskat (Fehérm.), Gergely,. Medard, Urszine
változ. és Erzs:ébet hetében kedden és szerd,

Sósmező, ápr, l-ét mag. fog!. hét szerda és
csütörtök .napjain, máj. 20., [ul. 15., okt. 26.

Stájerlak (Krassórn.), Szt-Háromság vasárnap,
okt. hó 2-ik vasárnapján.

Stornfa (Sztupava), Nagycsütörtök, máj. 1.,
jul. 25., aug. 21., nov. 6., dec. 21.

Stridó, márc. 19., jun. 22., szept. 30. és dec. 4.
Sumjácz- Vőröskő, (Gőmőrrn.), máj. 6., okt. 26.
Surány (Vasm.), márc. 19., máj. 1., aug. 12.,

okt. 26.
Sülelmed, jan. 13.-14., máj. 20.-21., aug.

27.-28.
Sümeg, bőjtközepe utáni kedden; nagy hétfőn;

Áldozó csütörtök előtti kedden; Sarlós Bold.-
Assz. napján; Bertalan; Dömötör és Er-
zsébet napján.

Süttő (Esztergomm.), márc. 18., jun. 18. és
dec. 18-ik hetében csütörtök,

Svedlér (Szepesm.), Vizker., SIZt.-GyörgYUitán
hétfon, Urnap ut, pénteken, Szt-Mihály ut.
héífőn.

Szabadszentkirály, Áld. csütörtök el. nap., aug.
Szt.-László elötti napon, szept, Máté
napján, november 2.

Szabadka, febr. 24., máj. 16., szept, 8., 'ok1:.28.,
napját megelőző vasárnaptól szerdáíg.

Szabadszállás, márc. 31. és jul. 7., nov. 15.-16.
megelőző vasárnap és hétíőn, szept. 17-ét
megelőző vasárnapon.

Szabéd, ápr. 17., okt. 7.



Szakácsi (Somogym.), febr. 10., ápr. 1., nov. 11.
Szakolcza (Skalitz), Gyertyaszent., Judica,

Pünk., Péfer Pál; Kisassz. (szept. 8.) Por-
tiunkula, Mindszent és Lucza napok ut. kő-
vetk. szerdán rnarhav., csütört, kirakóvasár.

Szakcs (Tolnam.), febr. 24., jun. 3., szept. 14.,
dec. 6. .

Szákul (Kr-Szőrényrn.), Urnap elötti hétfőn,
Mindszent után hétfőn.

Szalka (lpoly-), jan. 25., (Pál ford.); márc. 6.,
(Friderik); ápr, 25., (Márk), jun. 21., (Sit.-
Lászlo) és nov. 19., (Szf.-Erzsébet) előtti
szomb. marhav., a reá köv. héríőn kirakőv.

Szalkszentmárton, jan. 28. elötti vasárnap,
hétfő, kedden, Piünk. 2-ik napján és utáni
két napon; Illés és Lukács napot megelőző
vasárnap, hétlőn és kedden. \

Szalónak (Város-, Vasm.), bőjt 3-ik hétíön,
Szt.-Háromság vasáruapja után, Mihály és
Karácsony el. hétfői napokon.

Szalárd (Biharm.), febr. 2., aug. 4.
Szamos (Torontálrn.), máj. 13., okt. 1.
.Szarnosujvár, febr, 3.-5., ápr. 29.-30., máj.

1., jut 23., 24., 25., okt. 26., 27., 28.
Szany, máj. 9., szept, 19.
Szarvas (Békésrn.), febr. 24.-25., jun. 24.-25.,

okt. 19.-20., dec. 21.-22-ét megelőző szomb.,
vasárnap és hétlőn.

Szarvkő (Sopronm.), ápr. 6., jun. 18., Kará-
csony előtt hétlőn.

Szárcsa, márc. 19., szeprember 15.
.Szárhalorn (Ni-Kűküllőm.), nov. 11., 12. és 14.
Szatmárnémeti, febr. 2., márc. 19., máj. 1., iul,

2. szept, 29. és nov. 21. hetének kedden és
szerdán. .

Szántó (Abaujm.), Nagycsütörtök jul. 13., okt.
4., dec. 6. Megelőző napon állaivásár.

Szántó (Zalarn.), Pünkösd és Illés ut. kedd.
Szászbonyha (Nagylciiiküllőm.), Hamvazó-szerda

napján, Pünkösd Uitán szerdán, szept, 27.-30.
Kirakóvásárok előtt 2-3 nap állatvásár.

Szászcsór (Szeszcsór), rnárc. 30., okt. 29.
Szászhalom, Márton nap ut. pén., szornbat és

hétfő.
Szászpelsőcz, nov. 11. köv. hétíön kir-vásár,

e napot megelőző pénteken és szornbaton mar-
havásár.

Szászerked, ápr. 24., október 16.
.Szászkabánya (Krassóm.), május 5., julius 11.,

szepternber 29.
Szászkézd, Pünkösd. előtt más. hétíőn.
Szászkeresztur. jan. 25., szept. 1.
Szásznádas, febr. 5., ápr. 28., okt. 31.
Szászrégen, febr. 12.-19;, máj. 4.-12., aug.

1.-10., okt. 16.-23. .
Szászsebes, január 29., ápr. 24., aug. 24., ápr.

6., 7., 8., aug. 10., 11., 12., juhvásár.
Szászvár. márc. 25. utáni és szept. Iő-ike hete

hétfőjén.
Szászváros. márc. 14., jun. 4., okt. 4., dec. 6.

Megelőző 3 napon marhavásár.
Szebelléb, jan. 25. (Pál íord.), Fekete vasárn.

ut. hétfőn; máj. 26, (Fülöp), jun 24., (Ker.
Szt.-János), jul. 22., (Magdolna), szepf-ben
ben Szt.-Ker. felm. napján; nov. 25. Katalin.

Szeben, 1. Kis- és Nagyszeben alatt.
Szécsány (Torontálm.) ápr. 22., jun. 12., okt. 19.
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Szecsen (Vasm.), febr. 16., jun. 17., szept. 14.,
nov. 22.

Szécs, 1. Rirnaszécs.
Szécsény, jan. 25., márc. 12., ápr. 24., jun. 13.,

julius Apost. Oszl., aug. 29., nov. 25. heté-
ben héttőn és kedden.

Szeged, febr. 17., mái. 5., jul. 31., okt. 10.,
nov. 30., vasárn.-tól kezdve egy hétig és
minden vásár el. péntek és szombat sertésvás,

Szegzűrd, Virágv., Aldozó csüt., Sarl. Bold-Assz.,
Ker. feltal. és Erzsébet napok hetében hét-
főn és kedden.

Szegvár, márc. 10., máj. 19., aug. 19., nov.
19-ét megeI. szomb., vasárn. és hétíón.

Szegh alom (Békésrn.), febr. 10.; máj. 20., jul. 20.,
szept. 20. utáni héttőn és kedden.

Szekcső (Duna), márc. 12., jun. "Szt.-Három-
ság" ut. hétíőn, szept. 1., nov. 5.

Szelnicz (Liptórn.), febr. 3., márc. 24., máj. 1.,
jun. 25., nov. 2.

Szék, febr. 24., jul. 8., szept, 27., október 18.,
nov. 30.

Székesfehérvár, Invocavit, vasárnap, Szt.-
György, Szf.-Iván, Dömötör és Bertalan
hetén vasárnapon és hétlőn.

Székelyhid (Biharm.), febr. 19., máj. 1., jun. 24.,
, szept, 29., nov. 25., dec. 25. hetekben pén-

teken, Ezenkivül Husv. és Pünk. előtt csütör-
tökön és pénteken.

Székelykereszturv- febr. '21.-24., máj. 1.-4.,
jul. 4.-7., szept. 8.-11.

Székelyudvarhely, Bőjt. közepe ut. szerda és
CSÜlt., Urnap után kedden, okt. 4.-5., dec.
19.-22.

Székesut, jan. 25., jul. 27., okt. 23.
Szelistye (Szebenrn.), jun. 14., okt. 7.
Szélesküt (Pozsonyrn.), ápr. 29., [un. 24., szept,

30., dec. 16.
Szélesküt (Sopronm.), jun. 24-ikhete csütörtökön

nov. 6.
Szemlak, Judica vasárnap el. és ó-napt szerint

Péter és Pál előtt két héttel vasárnap és hét-
főn; okt. 3-ik vasárn. és hétfőn. .

Szemere (Répcze-), máj. 7., szept. 14.
Szernpez, Vízkereszt: Mátyás ; Husvét előtt;

Leo, Orbán-, Margit-, Egyed-, Lukács napok
és Karácsony előtt hétfőn.

Szendrő, jan. 22., rnárc. 25., aug. 1., okt. 4.,
megelőző hétfon. .

Szenicz (Nyitram.), Pál ford. hétfőn ; Oculi
vasárnap ut. kedden; Miserere ut. hétfőn; Ur-
nap utáni hétfőn : Ágoston napon; Mihály ut.
követk. más. ked.; Erzsébet napj. és Tamás
ut. héttőn.

Szentágotha, Judica ut. és Szt.-Márton utáni
hétfon, dec. 21.

Szentanna (Uj-, Aradm.), febr. 2., jul. 26., nov.
11., vasáru. vagy hétí., esetleg a követk.
vasárnap tartatik.

Szentantal, máj. 3., aug. 10., nov. 19.
Szemantalfa (Zalam.), Antalnap hetének sze.d.
Szentannakápolna (Szépesrn.), jul. 26., okt 4.
Szentbalázs, febr. 3., jun. 12., aug. 21.
Szentbékálja (Zalarn.), Oyüm.-Olt.-Bold.-Assz ..

után hétfőn.
Szentbenedek (Barsm.), jan. 25., márc, 19.,

10'·>



Pünkösd kedd. és szept. l-ére eső hét keddi
napjára.

Szentbenedek (Vasm.), Farsang elötti , Bőjti
Kántor ut. Virágv., Öszi Kántor ut. és Ka-
rácsony elötti hétfőn.

Szeritben ed ek (Erdély), Pál ford., Pünk. előtti
kedden, szept. 2.

Szeritdienes (Baranyarn.), márc. 15., jun. 1.;
aug. 10., vasárnapesetén a ráköv. hétfőn,
okt. 9. utáni vasárnap bucsuvásár.

Szentegyházas (Oláhfalu), márc. 12., nov. 29;
Szeritelek (Vasm.), jan. 22., máj. 16., szept,

8., nov, 15. ut. kedden.
Szentendre, máj. 5., aug. 1., okt. 20. hétfőn ;

marhavasárral. .
Szentgál (Veszprémm.), julius 16-ika hetében

és szeptember első hétfőjén áIlatvásár.
Szenígotthárd, rnárc., jun., szept. és dec.

Kántor szerda ut. hétfőn ; Nagycsütört.; máj.
1.,' juI. 22., okt. 18. .

Szentgróth (Zalam.), febr. 3., márc. 12., Husvét
el. szerda, jun. 24., juI. 13., szept, 1., nov. 13.,
Karácsony előtti szerda.

Szentgyörgy (Barsm.), ápr. 25. és okt. 9. ut.
hétfőn és kedden.

Szentgyörgy (Esztergomm.), ápr. 24., nov. 30.
Szentgyörgy .(Oláh-, Beszterozenaszódm.), febr.

1., május 8., aug. 1., nov. J.
Szeritgyörgy (Pozsonym.), febr. 27., ápr. 24.,

jun. 26., szept. 5., nov. 5. és dec. 21. heté-
ben csütörtökön.

Szentgyörgy (Torontá1m.), ápr. 15., szept, 15.
Szentgyör'gyvölgy (Zaiam.), febr. 19., ápr. 12.,

jun. 8., aug. 10.
Szeritilona (Zalam.), máj. 22., szept. 22.
Szentimre (J.-Nagykunszolnokm.), jul. 2.-3. és

nov. 18.-19. napj. kizárólagos marhav.
Szentiván (Baranyamt), máj. 12-iki hét hétfőn

és jul, 4.; marhavasár. .
Szeritjános (Mosonm.), márc. 19., jun. 4., aug.

20., nov. 11. hete hétfőjén.
Szt.-János (Morva-, Pozsonyrn.), Fábián és

.Sebestyén ; Judica vasárnap ut. hétfőn; jun.
Ker. Szt.-János; aug. János; aug. János fej-
vét.; október Simon-Juda. ,

Szeritkereszt (Barsm.), febr. 2., ápr. 25., jun.
. 24., aug. 15., szept.· 29., és nov. 21-ét kő-

vető hétf. és kedden.
Szeritkereszt (Zaiam.), máj. 3., szept. 14.
Szentkirály (Baranyam.), máj. Aldozócsütört.

el. napon, jun. 27., szept. 21., nov. 2.
Szentlászló (Zalam.), ápr. 22., máj. 29., jun. 27.
Szentlászló (Tordaaranyosm.), ápr. 17., okt. 28.

E napokat megelőző 3 napon át marhavasár.
Szentlőrincz (Barany am.), febr. 14., szept. 4.
Szentmargita (Sopronm.), junius 24. . .
Szentmárton (Sopronm.), febr. 24., aug. 24. és

okt. 15-ét megeI. kedden.
Szemmárton (Turóczrn.), febr. 24. után és Pün-

kösd el. hétíőn, aug. 10., szept. 21. és nov.
11. ut. hétfő napokon kírakóv.: marhavásárok

. e napokat megelőző péntek. Ezenkivül máj.
25.-26. és szept. 25.-26. gyapjuvásárok.

Szentmárton (Győrm.), a Husvét ünnep után
köv. csütörtök., aug. 21., nov. 11. Ha et napok

. egy ünnepre vagy vasárnapra esnek, a rá kö-
vétkező napon.
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Szentmárton (Alsóstrázsa, Vasm.), Husvét ut.
2-od héríőn, aug. 10. és nov. 11.

Szentmártonkáta, szept. l-ét megeI. vasárn.
és hétfőrt.

Szentmihály, 1. Német-.
Szentmiklós, lásd Lajta-,. Fertő-, Liptó- s

Gyergyő nevek alatt.
Szentmiklós (Küküllőm.), április 25., szept. 21.

deczember 13.
Szentmiklós (Nagy-), ápr. 5.-6., juI. 5.--6."

okt. 25.-26. .,.
Szeritpéter (Öri-, Vasm.), febr. 28., márc. 21.,.

máj. 18., junius 20., augusztus 1., nov. 4.
Szentpéter (Komáromm.), jan. 6-iki hetében és

ápr. első hétfőn, szept. 21., és nov. 19.
hete hétfőjén.

Szentpéter (Német-, Temesm.), aug. Iő-án. Ha
a határnap vasárnapra esik, ugy az azt köv,
hérlőn. .

Szentpéter (Uzdi-, Kolozsm.), jul. 12.-15.
Szeritpál (Magy-, Kolozsm.), juI. 28.
Szenttamás, márc. 12., juI. 26., szept, 20.
Szentes, febr. 2., ápr. 24., jul, 22., szept. 21-ét
. megelőző szombat,. vasárnap és hétíön,

Szepesbéla, 1. Béla.
Szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében hétfőrt

marhav., szerd, kirakóv.; Husv. ut. kedden
kirakö és marhav. együtt; János' Iejvétele

. napján kirakó-, két nappal előbb rnarhavásár ;
nov. 6. hetében hétfőn marha-, szerdán ki-
rakóvásár.

Szepesrernete, febr. 2., után, ápr. 14. után, jut
2. után és dec. 8. után hétlőn. "

Szepesszombat (Georgenberg), Vizker., Szt.-
György, aug. 24., nov. Mindszent ut. hetek-
ben csütörtökön.

Szepesváralja, Bőjtköz., máj. Áld. csűt. hetéb.,
juI. Margit-nap hetén ; . szept. és dec. első'
hetében, hérlőn marhav. és csütörtök kírakóv.;
kivéve Áldozó csütörtök hetét, ekkor a kira-
kóvásár szerdán van.

Szeptk, márc. első hétfőjén, dec. hó Lucza napja>
elötti hétfőn. ' .

Szepsi (Abaujm.), a febr. 26-a, julius 15-e, okt.
31. hetében hétfői napokon és Husvét, Pün-
kösd és Karácsony elötti csütörtökön.

Széplak (Vasm.), jan. 22., márc. 22., aug. ,22.,
október 22.

Széplak (Biharm.), a bőjt másodhetében ; Szt.-
Györgyelőtti héten; Lőrinc het.: okt. elso
hetében mindennap keddi napokon.

Szerdahely, 1. Muraszerdahely,
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., jul. 27., nov. I'I,
Szerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18., Husvét

előtt 2 héttel; Keresztj. héten, jun. 27.,. juI.
22., nov. 11. és dec. 13-iki hetében, keddi n .. ·

Szeredujvároska, Gy.-Szt. febr. 2.; jun. Szt.-
Iván; aug. N.-Bold.-Assz. és okt. Terézia
napok het. csütörtökön rnarhavásár után hét-
főn kirakővásár.

Szereda, 1. Csíkszereda.
Szereda (Maros-), febr. 21.-24., [ul. 28.-30 ...

dec. 7.-10.
Szerednye, máj. 2., jun. 13., juI. 12., aug. 28 .•

szept. 8. és nov. 5. ut. következő hétlőn.
Továbbá Áld. csütörtök, Urnap és jakabn.,
utáni hétíőn juhvásár.



. Szöllősgyőrök (Somogym.), márc.21., maj. 16.,
szept, 9., okt. 18. .

Szöny, (0-), márc. 4., máj. 16., jul, 17. és szep-
térnber 13-át köv. hétfő napokon.

Szőregh (Torontálrn.), febr. 24., ápr. 20., jul.
15., szeptember 14.

Stanisits (Bácsm.), ápr. 12. és okt. 4-ét meg-
előző hétfői napokon.

Sztára (Zemplénm.), jan. 22., jun. 24., jul. 26...
december 30.

Sztrázsa (Szepesm.), márc, Reminiscere; jun. 15;
szept. Egyed; nov. Szt.-Márton után mindig

. szerdán.
Sztropko (Zemplénm.), Gyer-yasz., Husvét,

Ker-járó napok, Úrnap, Péter-Pál, Bertalan,
Szt.-Mihály, Simon-Juda és Lucza nap heté-
ben kedden ha e nap ünn. esik, ugy a meg-
előző kedden.

Szucsány (Turóczm.), jan. 17., április 25., máj.
16., julius 25., szept. 12., okt. 17.

Szuha (Pozsonyrn.), márc. 24., jul. 27., aug. 29.,
nov. 9.

Szulok (Somogym.), Husvét, Pünkösd .és Lu-
kács nap előtt hétfőn.

Szvidnik (felső-), jan. 19., ő-naptár szer. fekete
vasárnap IUJtán,máj. 6., jun. 7., aug. 2., szept.
21., okt. 27. .

Szvedlér (Szepesrn.), Vizker. és György nap
után hétfon, Urnap után pénreken, Mihály után
hétfőn haromvásárral összekötve.

Tab, ápr. 11., jun. 2., aug. 1., szept. 21.
Tabajd, febr. 3.-4., máj. 24.-25., aug. 30.-31.,

nov. 8.-9.
Tállya (Zemplénm.), jan. 22., ápr. 4., jun. 27.,

okt. 19~
Tamási (Tolnarn.), febr. és máj. Kántor nap el..

jul. Magdolna el., szept, Kántor el., dec. Kántor
előtt hétfőn és kedden.

Tapolcsány (Nagy-, Nyitram.), jan. Dorottya.
febr. Antal, márc. Gergely máj. Ivó, [un. Iván,
jul; Mária-Magdolna, aug. Bertalan, szept.

. Máté és nov. Lipót nap hetének csütörtökén
marhavásár, ut. kedden kirakóvásár.

Tapolcsány (Kis-, Barsm.), jan. 6., febr. 24.,
iul 16., nov. 25. csak kírakővásár.

Tapolcza (Zalam.), aug. 16., december 6.
Tápióbicske, febr. 7., máj. 7. és szept. 8. heté-

ben vasárnap és hétfőjén.
Tápiógyörgye, márc. 1., máj. 5., aug. 31.
Tápiószele. jan. 1., ápr. 1., jul. 2. és okt. 15-ike

heteiben hétfői napokon.
Tarcsa (Mosonm.), márc. 16., máj. 3., nov. 14.
Tarczal, febr. 3., márc. 10., máj. 5., aug. 4.,

szept. 29., nov. 10. utáni hétíőn, ünnep esetén
a megelőző hétfőn .

Tarjin (Komáromm.), márc. 31., máj. 18., aug.
4., okt. 6.

Tarnócz (Liptórn.), febr 24., Pünk. ut. kedden,
aug. 10., október 16., dec. B.

Tarpa (Mező-), márc. 19., jun. 11., okt. 8,
Tasnád, Bálint hetéb. pénteken ; Husvét el.

csüt.; máj. Szaniszló; jul. "Sar!. Bi-Assz."';
szept. Kisassz. ; okt. Gáj és nov. Márton nap
heteiben pénteken.

Tata, Husvét ut. hét. kedd és szerda, Pün-
kösd utáni héten kedd és szerda, aug. 27.-28.,
november 5.-6.
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Szerencs, 'jan. '., ápr. 27., aug. -16., nov. 2.
Szilágycseh, jan. 4., febr. 15., márc. 15., jun.

7., szept. 13., okt. 25., dec. 13.
.Szilágysomlyó, rnárc, 20., jun. 26., szept. 25.

és dec. 18. hetekben, csütört. és: pénteken.
.Szígetvar, jan. 25., ápr. 24., jun. 13., aug. 2.,

szept. 29. és nov. 19. hete hétfő és kedden.
Szikszó, febr. 6., máj. 1., jul. 22., szept, 8.,

nov. 11. hete vasárnap és hétlőn.
.Szil (Somogyrn.), márc. 1., máj. 10., aug. 6.,

november 19.
.Szill (Sopronrn.), ápr. 24., Bertalan napján,

ünnep esetén az utánok követk. hétfőn; Mmd-
szent és Karácsony után héttőn.

.Szina (Abaujm.), márc, máj., szept., nov.
hónapok második péntekjén. Ha ez ünnep, a
következő pénteken.

Szinna (Zemplénm.), január 30., márc. 22., jun.
23., szepternber 4.

.Szinye, jan. 15., márc. 26., jun. 27., okt. 15.

.Szinnérváralja, felixnap, Gyulanap. Incze- és
Teréznap hetében hétfőn és kedden.

.Szirák (Nógrádm.), márc. 5.-6., máj. 15.-16.~
szept. 8.-9., nov. 26.-27. napokat meg-
előző héttőn és kedden.

:Szivágy, l. Felsőszivágy.
Szjelnicz (Liptórn.), febr. 3., Oculi vasárnap,

máj. 1., jut 25., nov. 2.
Szkacsány (Nyitram.), fábián és Sebestyén:

Szt.-Márk ev. ; Szt-Prokop ; Mária szül. ;
Mindszent nap után követk. kedd napokon,
fábián és Sebestyén nap előtt marhavasár.

. Szklenó, febr. 14.-15., Virágvasárnap, Szt-
Háromság és István kir. utáni héttőn és
kedden.

Szebb, jan. Remete Pál; ápr. Dezső nap; jun.
Szt.-László és okt. Szt.-Vendel el. hétfő és
kedd napokon.

Szoboszló (Hajdu-), Virágvasárnap követő és
Áld. csüt. hete hétfőn; jul, első hétfőjén;
Demeternap hetében hétfő.

Szobotiszt, Mátyás napján, Husv. ut. héttőn
Mária menyb., Má~é nap, Lukács nap, Mária
fogant. utáni nap.

Szobráncz, Hamv. szerdán, márc. 25. (Gyürn>
Olt Bold.-Assz.), Pünk., jul. 2. (Sar!. B.-Assz.);
aug. 20., szept. 8, nov. 11. és Karácsony
utáni szerda napokon.

Szolnok, febr. 24., máj. 18., szept. 8., nov. 5.•
ha szept. 8. vasárnap ra esik, vagy az ünnepen
és ut. kővetk. napon, különben a hét előző
vasárnap és hétfőjén.

Szolyva (Beregm.), márc. 19., ápr. 24., ju!. 29.,
szept. 29-ik hetéb. csütörtökön.

.Szornolány, f elc vasárn. ut. csütörtökön, Áld.
csütörtök el. .szerdán, szept. 7., nov. 25.

Szornbathely, Hush. kedd előtt kedd és szerda,
Szt.-György el. kedd és szerd., Kisassz.
előtti kedd és szerda és András nap el. kedd
és szerda. .

'Szornhat, 1. Szepesszornbat,
Szomolnck, Ni-csütörtök ; Urnap utáni szomb.,

julius 2., november 24., deczember 21.
Szölgyén (Esztergomm.), József, Urnap, Kis-

asszony és Advent hetében hétíő marha- és
kedden kirakóvásár ; szepternber 29.

Fzőllős, 1. Gararn-, Herceg- és Nagy nevek a.
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Taucz, ápr. első és augusztus utolsó vasárnap
előtri szombat.

Teke, febr. 1., máj. 1., jun. 27., nov. 5.
Telegd (Biharm.), ápr, 3-ik és dec. első hetén

szerd. napon.
Telegdi-Bacon, jan. 21., ápr. 13., jul. 31., okt. 7.
Temerin (Bácsm.), febr. 25., máj. 5., szept. 4.

és nov. 22. hetében vasárnap és hétlőn.
Temesvár, márc. 19., jun. 1., aug. 15., szept. 29.,

dec. lS. csütörtöktöl 5 napig.
Tenke (Biharrn.), márc., jun., szept. és dec.

4-ik heteiben hétfőn.
Tepla (Liptórn.), jan. 16., márc. 12., jun. 10., aug.

16., nov. 15., Miklós napon.
Teplitz (Trencsénm.), márc. 1., jun. 29., szept,

1., december ·S.
Terebes(Tőke-), jan. 10., máj. 5., aug. 1.,

október 13.
Terebes (Tur-), ápr. 6. és okt. 13. hetének

hétfő és kedd.
Teregova (Szőrényrn.), jan. 19., Husv. ut.

pénteken, jul, 6. és Szt.-Demetert megelőző
pénteken.

Tevel (Tolnam.), Veronika, Szt.-Háromság és
Tekla ut. hétíőn.

Técső, 6-naptár szerint Virágvasárnap; Péter
és Pál; Ursz. vált.; Bold-Assz. és U jév napja
hetében hétíőn és kedden, ünnep esetén Q
kővetk. héten' héttőn és kedden, esetleg kedd
és szerdán. . .

Téglas (Hajdum.), jan. 2S., máj. 10., aug. 18.,
okt. 29. hete csütörtök.

Téthszernkut, máj. 16., ut. követk. és nov. 1.
után következő csütörtök. .

Tihany (Zalam.), ápr. 24., és juI. 24-ét követő
kedden.

Tinye, jan. 5., márc. 5., jun. 15. és okt. 2. hetén .
hérlőn.

Tiszolcz (Theissholz), jan. 17., máj. 19., aug.
10., nov. 5.

Tissina (Vasm.), febr. 25., jun. 5., szept. 9.
Tiszaföldvár (Jásznagykunszolnokm.), rnárc. 24.,

jun. 8., aug. 29., okt. 11. mindig vasárn. és
héríőn.

Tiszaföldvár (Bácsbodrogrn.), márc. 24, máj.
~O., aug. 22.

Tiszafűred, jan. 4., április 15., aug. 4., ck.. 3.
hete csütörtök és péntek.

Tiszakürth, máj. 20., szept. 30. hetének vas.
és héttőn.

Tiszalök, mái. 15., ju!. 10. aug., 21., szept.
25., nov. 27., hetében csütörtökön.

Tiszalucz, jan. 5., ápr. .15.,iu!. 10., nov. 5.
Tiszanána, febr. 24., máj. 1., aug. 4. és .okt.

15. vas., esetleg amege!. vasárnapoken.
Tiszaörs, máj. és dec. hó első hétfőjén ..
Tiszaszalók, febr. 16., máj. 18.. aug. 10. és

nov. 11. hetének vas. és hérlőn
Tisza-Szj-Imre, jan. 2.-3., nov. 18.-19., -csak

marhavasár.
Tiszatarjárt (Borsodrn.), ápr. 5, juI. 30.,. szcpt.

10., nov. 30. E napokat rnegel. hétfőrt
állaivásár

Tiszaujlak, Vizker., márc. Gerg, ápr. Sz.t.-
György, jun. Alajos. aug. Be-Assz. és I1'JV.

Erzsébet nap. ut. köv. szerd. é, csütörtök.

Titel, ápr. 6., aug. 22. es okt. 20. hetében hétfő
és kedden, ha e napok egyike ünnepre esik, a
köverkező napon.

Tokaj, márc, 24., jun. 23., jul. 22., szept. 22.,
okt. 27., dec. 22. het. hétfőn ; ünnep es etén
a következő hétfőn.

Tolcsva, ápr. 8., junius 22., szept. 9., nov. 10.;
ünnep esetéri a megelőző hétíőn.

Tolna, máj. első hétfon, jun. 13., aug. 10.,
nov. 5.

Topánfalva, 6-napl. szerint Virágv. el. pént.;
ó-napt. szer. Pünk. el. pénteken ; jul, 9.,
aug. 28., nov. 5. E napokat mege!. 3 napon
át marhavásár.

Topolya, ápr. 18., jul. 13. és okt. 4. napját meg-
előző vasárnap és héttőn.

Toponár, ápr. 25., Szt-Hárornség vasarn. ut.
napon; aug. 25., november 11.

Toplicza, 1. Oláhtoplicza.
Torda (Tordaaranyosm.), Hamv. szer., ut. szem-

bat ; ápr. 24., jun. 24., szept. 9., dec, 6. E nap
megél. 3 napon át marhavásár.

Torna, febr. 2., márc. 19., máj. 1., szept. 1.,
okt. 26., nov. 25. Ha le napok nem csütörtökre
esnek megelőző csütörtökön.

Tornalja, márc. 14.-15., máj. 21.-22., okt.
14.-15., dec. 2.-3.

Torzsa (Bácsm.), jun. 11., okt. 2.
Tornya, ápr. Vincenap el. vasárn.; Péter- Pál

és nov. 17-ikét (Gergely) köv. vasárnap.
Toroczkó, máj. 16., okt. 10. E napokat megeL

3 napon át marhavasár.
Torontál-Vásárhely (Torontálm.), junius 20.át

megel. pénteken és szombaton országos ki-
rakóvásár és állatvásár.

Tovarisova, febr. 2., nov.)6.
Törcsvár, aug. 8., okt. 6.
Török-Becse, márc.: 25., 1/-ug. 17) okt. 3.

vasárnapon, esetleg amegel. vasamapon.
Tőrők-Kanizsa, máj. 1., aug. 1., nov. 1.
Törökkoppány, áJpr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Miklós, jan. 10., ápr. 17., jul. 26 .•

okt. 4.
Tövis (Alsó-Fehérrn.) febr. :;'0., aug -, ~4.-27.,

nov. 4.-7. Kirakóvásárok előtt 1-1 nap
állatvásár.

Tótkeszi (Tolnarn.), Szt.-György el. Nagy-
boldogassz. és Márton napokat mag. fogt
hét hétf. és kedden.

Tót-Pelsőcz, márc. 11., és 12., jul. 14.-15 .•
szept. 6.-7., nov. 13.-14.

Tót-Szentrnárton (Zalam.), [un. 13., nov. ll.
Tótvárad, jan. 19., ó-napt. szer. Husvét ut.

csűtőrt., ó-napt, szer. Urnap, szept. 26.
Tót-Próna (Turóczm.) Gergely nap, Rogate'

ut. hétf., Jakab nap, Pál nap.
Trencsén, febr. Gyümölcsoltó-Boldogassz.: Hus ..

vét ut. Oktavián : Pünkösd; [ul, Sarló-Boldog-
asszony: aug. Péter; szept. Ker .. felmag. ;
okt. Lukács ; nov. András napján.

Trsztena (Árvam.), Dorottya napja ut. hét-
főn, ápr. 24., Pünkösd ut. kedden, juI. 16.,
Nagyboldogasz. és Márton napja ut. hétíőn,

Turkeve, ápr. 1., jun. 20., szept. 20., dec. 6.
hetében vasárnap és hétfőn. Ha e napok
~Ptki\znaDra esnek, el. vasárna» és )-;é·~0r.



Ujvidék, rnárc, :;:0., máj .. 19., aug. 10., okt. 29.
Utrna (Temesm.), máj. 26., aug. 18.
Und (Sopronm.), márc. 20., máj. 11., jun. 30.,

szept. 9.
Ungvár, jan. 25., rnárc. 12-ét AldozócsÜitört.,

Úrnap, jul. 25., szept. 8. és 29., ugy nov,
29. megel. héttőn es kedden orsz. kirakó-
vásár, továbbá. Aldozócsűtőrt., Úrnap, jut 25.
után következő hétfőn, kedden és szerdán
juh- és gyapjuvásár.

Uszod (pestm.), szept, l-ét megelőző héttőn
marhavasár. .

Uzdin (Ozora), máj. 10., szept. 12.
Uzd i-Szt-Pé ter, jul. 15., megelőző 4 nap marha-

vásáro .
Uzon, márc. 18.-19.; máj. 24.-25., dec. 5.-6.
Üllő, márc. 4. és aug. l0-ét mege\. hértőn.
Ürmény (Nyirrarn.), jan. 3.-4, márc. 15.-19 ..

máj. 27.--"-30., jul. 26.-27., szept. 6.-8., nov.
28.-30.

V"aál (fehérm.), f.ebr. 20., máj. 16., aug. 16.,
okt. .20. .

Vácz, Husvét el., Sarlós-Boldogassz., Gál és
Tamás nap el. vasárnap és hétfőn.

Vadász (Aradrn.), ápr. 7., jun. 24. és október
2-ik vasárnapján.

Vad kert (Nógrádrn.), jan. 2., ápr. 21.-22., jul.
21.-22., szept. 22.-23. , .

Vadkert (Pesrm.), ápr. Szt-Oyörgy hetében
vasárnap és héríőn, nov. 1. megelőző vasárn.

Vág-Ujhely, Septauges., Reminisc., Quasimodo.
Szt.-Háromság, Prokop, Mária szül., Urseine
változ., Mindszent és Tamás napok utáni hét-
főn. A kirakóvásár el. csütörtökön marha-
vásár,

Vaiszló (Baranyam.), márc. Gergely, juI. Sar! 5-
Boldogassz., okt. ferenc és dec. Luca n.p
hetében hétfőn.

Vaja (Szabolcsm.), aug. 1. hétfőjén.
Vajdaháza, márc. 19., szept. 20.
Vajdarétse, jan. 18.-19., aug. 1.-2.
Vajda-H-unyad, ó-naprár szerint Laetare el5tti

szembaron és Aldozócsiitört., juI. 11., nov. 13.
Va jda-Karnarás, márc. 19., jul. 24.
Valpó-Szentiván, dec. 6. .
Vályemáre (Krassórn.), 6-naptár szerint Hus-

vét el. csütörtökön és okt. 26.
. Vámos-Mikola (Hontm.), jun. 22·ike és szept.

29-ike elötti hétfőn, állat-, kedden kirakó-
vásáro

Vámos-Péres, jan. Károly, máj. Zsigmond, aug.
Lajos, nov. Katalin nap hetében héHőn.

Varannó, febr. 15.-16., ápr. 25.-26., julius
2.-·3., aug. 21.-22., dec. 5.-6., ünnep e e-
tén a köv. napon.

Varasd (Tolnam.), ápr. 24., jun. 25., jul. 25 ...
nov. 5.

Varadia (Temcsm.), ápr. 22., szept. 2.
Varna (Trencsénm.), január Jézus nevenapja,

Laetáre vasárnap, Szf-Hárorns, vasárnap, jul.
Margit, szept. Mária neven.. első Advent
vasárnap.

Varsány (Aradm.), okt. 2.
Váralja (Krasznahorka), márc. 19., jurt. 26,.

szept. 26., dec. 6. .
Varias. ápr. L szépt. 1., dec. 1..
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Tura (Ö-Nyitram.); Vízkereszt, Judica, Exaudi,
Szt.-Iván, Nagyboldogassz., Szt.-Mihély, s.zt.-
Katalin ut. kedden. A kirakóvásár előtt min-
dig marhavásdr. .

Tura (Pestm.), ápr. 18., okt. LO-ét köv. vas.
és hétfőn.

Turán (Turóczm.), jan. 5., Pünkösd hétfőn,
nov. 5.

Turcz, jun. 24., szept. 2. hetében hétfőn és
kedden.

Turdossin (Árvam.), jan. 26., máj. 1., szept.
14., nov. 6. \

Turnischa (ZaIam.), Husvét ut. 2-ik hétfő;
Pünkösd el. csütörtök; Antal; Nagyboldog-
asszony el. csütörtök; Kisasszony utáni nap
és fekete hét csütörtökjén és okt. 4-én.

Turócz-Szt.-Márton, lásd S.zt.-Márton.
Tűrje, Belső-, (Zaiam.), febr. 24.. ápr. 24.,

juI. 24., szept. 29.
Tüskevár, febr. 24., jun. 13., juI. 22., szept.

8. mindig hétlőn.
U brezs (Ungm.), márc. 19. eL, ápr. 24. előtt

jun. János nap előtt és nov. 1. előtti szerdán.
Udvard (Komárómm.), jun. első hetében, Ör-

angyal hetében hértőn és kedden.
Udvarhely Székely-, (Udvarhelyrn.), bőjt közepe

után való legközelebbi szerdán és csütört.,
Urnap ut. hérlőn és kedden, okt. 4.-5. és
végre dec. 21.-22. napján, mindenikét meg-
előző 3-3 napi rnarhavásárral. Ha akár a
kirakó-, akár a marhavásárok első napja
ünnepre esik, a követk. napon kezdődik a
vásáro .

Ugra (Kisküküllőm.), Quasimodo utáni csütör-
tökön, szept. 16.

Uj-Arad (Terriesm.), rnárc, 1., jun. 16., okt. 18.
Ujbánya (Barsm.), jan. Vizkereszt .utáni hét-

főn, márc. 12., Aldozócsütört. el. szerdán.
jun. 24., szept, 7., nov. 19. A megelőző
napokon marhavásár.

Uj egyház, febr. 3., Kr. menybem. utáni napon
és okt. 16. ut. héttőn.

Ujfalu, máj. 13,., aug. 29., okt. 15., dec. 6.
Ujfalu (Torontálrn.), jun. 22., aug. 15.
Uj-Galgócz (Borsódm.), Husvét héttőn.
Ujkécske (Pestm.), febr. 20., máj. 15., jul. 31.,

nov. 3. .
Ujlak (Nyitram.), jan. 2.-3., márc. 19.-21.,

máj. 21.-23., jul. 30., aug. 1., nov. 19.-21.,
dec. 17.-19.

Ujlak (Bodzás-, Ze.mplénm.), jan. 18., márc.
24., jul. 14., okt. 17.

Ujpest, febr., máj., jul. és okt. 15-ét követő
vasárnap.

Ujpécs, ápr. 4., aug. 10., okt. 28. vasárnapon.
Uj-Szivácz (Bácsm.), ápr. 3., jun, 10., szept.

23., vasárnap V. héríőn, esetleg a megelőzö
vasárn. és hétlőn.

Uj-Szöny, jan. 6. és szepr. 1. hetében hétfőn.
Ujváros ,(Balmaz-), febr. 2~, máj. 25., aug. 14.,

nov. 19. hetében szerdán.
Ujvároska (Nyitram.), márc. Oculi, aug. Szt.-

István, nov. Szt.-Lipót napot köv. keddi
napokon.

Uj-Verbász, rnárc. 28., jun. 2. és szept. 12-ét
mege!. vasárnap és hétlőn.
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VáraIja, 1. Bodókő, Szepes, Szinyér, Znió,
nevek alatt. '

Várhely (Hunyadrn.), -ónaptár szerint Husvét
után köv. 2 szornbaton, okt. 20.

V.ari ,(Beregm,), jan, 28., ápr, 5,-6" máj, 24,-
25" jun. 21.-22" aug. 30,-31., okt. 18.-19.,
dec. 20.-21.

V.árkony (Borsodrn.), ápr. első és okt. első
.hétfőn.

Vármellék (Vasm.), Rogate héríön, Adv. első
hétfőjén.

Városlőd, febr. 13., szept. 17,
Vásárhely (Veszprémm.), márc. 20.-21., jul. 17.
Vásárhely (Sornlyó-, Veszprémm.), márc. Bene-
. dek, jul, Margit, szept. Lambert, dec. kará-

. csony hetében hétíőn.
Vaskoh, íebr., ápr., jun., aug., okt. és dec. hó

első péntekjén.
Vasvár, jan. 27., rnárc. 15" máj. 4., jun. 13.,

aug. 10., szept. 29., nov. 10.
Vásárcsnamény, Hnshagyókedd .ut. hétíőn, jun.

Medárd nap hét. hétíön, szept. 8. (Kis-
asszony) ut. hétfön, dec. Luca nap hetén
hétfőrt.

Vásárut (Pozsonyrn.), febr. 24., jun. 13., aug.
20. és okt. 15. héten kedden.

Vazsecz, jan. 4., ápr. 5., jun. 28., szept. 24.
Vécs (Maros-), jul. 2.
Védeny (Mosonm.), máj. 1., nov. 2.
Vémend (Baranyarn.), márc. 27., jul, 17. és

szept. 30-án kizárólagos állatvásár.
Velencze (Fehérm.), márc. 27., aug, 7., nov. 6.
Velkápola (Barsm.), febr. 3.-4, márc. 27.-

28., mái, 30.-31., jun, 12.-13., aug. 29.-
30., dec. 11.-12.

Verhó (Nyitram.), Ujév, Sexages., Virágvasér-
nap, Cantate, Szt.-Vitusz, márc. Magd., Ker.
felmag. és Márton nap hete kedd napjain.'
A kirakóvásár előrti hetében pént, marhav.

Verbócz (Nyitram.), jan. 21., ápr. 7., máj. 13.,
jun. 17.,. szept. 2., nov. 4.

Verebély, febr. 1., márc. 22., ápr. 26., jun.
28., aug. 2., szept, 27., nov. 22. és .dec .. 20

Vereczke (Alsó-), jan. Vízkereszt, márc. Elek,
ápr. Szt.-György, jun. Péter és Pál, aug.
Mária és okt. Paraszkeva nap hetében ~zerda
és csütörtökön. •

Verespatak. márc. ut. és okt. 2·ik hetében pén-
tek és szombaton.

Vermes, máj. 8., okt. 11.
Verőcze, jan. 6., máj. 1.
Verpelét (Hevesm.). jan. 18., ápr. 24., jul. 27.

és okt. 31. Ha hétfőre esnek, el. való hétíón.
Versecz (Temesm.), Gyertyaszerit. el., Virág-

vasárnap előtt, aug. 1. vasárnap, okt. utól.
vasárnap, mindig péntektől hétíöig.

Veszprém, jan. 6., febr. 14., márc. 12., Gergely,
máj. 4., aug. 10, szept. 21. és dec. 6. heté- .
ben hérlőn és kedden.

Vép (Vasm.), jan. 25., Fehér vasárnap után
héríőn, Áldozócsütörtök el. szerdán, Péter és
Pál és István kir. előiti napon és nov. 5.

Vidovecz (Zaiam.), ;j,p( 25., okt. 18.
Világos (Aradm.), b'őjt' közepe, jun. l-ét köv.

vasárnap, aug. 2-ik hete és Szt.-András nap

hetében vasárnap, a jun. vásárt kivéve az
o-naptár szeririt.

VilIány (Baranyam.), ápr. 4., okt. 31.
Vinga (Ternesm.), Aldozőcsüt. előtt, Szt.-István

és Szt.-Mihály napja után péntek, szombat
és vasárnap.

Visk, az 6-naptár szerint: Szf.-Pál, Szt.-György,
Szt.- János és Demeter nap hetében hétíön
és kedden; ünnep esetért köverkező hétfőn
és kedden. '

Viszló, ápr. 1., jul. 13., okt. 26.
Vissó (Felső-, Mármarosm.), máj. 11.-12., aug.

10.-11., nov. 9.-10.
Virtencz, jan. 20., rnárc. 19., máj. 6., jun. 24.,

aug. 24., okt. 16. I

Vízakna, ápr. 1., aug. 6., dec. 20.
Voila, máj. 5., aug. 18.
Vojtek, máj. 7., szept. 1.
Való ez (Beregm.), apr., jun., aug. és okt. hó

első szzerda és csütörtök.
Vörösmart, febr. 14., ápr. 4., jul. 6., okt. 26.
Vörösvár (Vasm.), Vizkeresztut. hétfőn, Ke-

resztjáró hét., Péter és Pál, Anna nap, Mind-
szent nap ut. hétfőn.

Vörs (Somogym.), ápr. 3. és jul. 5. után köv.
hétfon.

Vrány, ápr. 13., jul. 11., nov. 7.
Zábola, Hamvazószerda el., Szt> János, ferenc

és Katalin után mindig pénteken.
Zagyva-Róna, minden hó l ő-ét köv. kedden.
Zakarnéne-Klin (Arvam.), máj. 25. és szc.pt. 29.

'Urt:áni másod hétfőn.
Zákány, jun. 24.
Zala (Somogym.), ápr. 9., máj. 15., aug. 19.,

okt. 4.
Zala-Apathi, 1. Apáti.
Zalabér, Szt.-Gergely előtt, Nagyboldogassz.

ut., Adv. második vasárnap ut. kedden.
Zala-Egerszeg, febr. 14., Virágvasárnap, Szt.-

György ut. hétíőn, Pünkösd után kedden,
jul. 22., szcpt. 9., okt. 28., nov. 30., dec. 28.

Zala-Lövő, ápr. 1., máj. 13., aug. 29'., nov. 5.
Zalavár, febr. 24., jul. 26,.
Zalatna, márc. 1.-3., [ul, 16.-18., aug. 30.-

31. és szept, 1.
Zaránd (Aradrn.), o-naptár szerint Hamvazó-

szerda ut. vasárnap, ó-nantár szerint Boldog.
asszony napja és dec. 17. el. vasárnapoken.

Zay-Ugrócz, bőjt 3-ik vas., Anna nap és Szt.-
Márton után hétíőn.

Zárn (Hunyadm.), jan. 28., nagybőjt 4. heté-
ben szerdán. jun. 2., jul. 20., szept, 10. és
26., dec. 12-én.

Zboró, febr. 25., jun. 25., okt. 28., dec. 28.
Zeliz (Barsm.), febr. 2. hetében, ápr. 25-ét

megelőző héten, Urnap hetében, [ul, 31., aug.
31-én, szept. 8. és nov. 19. hetekben, hét-
főn és kedden. .

Zemplén. febr. 24., jun. 2., nov. 30., dec. 21.
Zenta (Bácsm.), márc. 26., jun. 22., aug. 17.

és nov. 19-ét megeI. vas. és hétíőn.
Zentelke, rnárc. 30., szept. 14.
Zernest, máj. 31., nov. 20.
Zentelaka. máj. 30., szept. 3.-5.
Zichy.falva (Torontálm.), ápr. 4., okt. 15.
Ziffer (Pozsonyrn.), jun. 8., nov. 2t.



Zilah, márc., ]un., szept. és dec. hónapo« első
szerda és csütörtökön.

Zircz, márc. 19., máj. 1., jul. 26., szept. 29.,
dec. 4.

Znió- Váralja, jan. 7.; H usvét elötti szerdán ;
Pünkösd ut. kedden; Szt.-Mihály és MikLós
nap.

Zólyom-Lipcse, jan. 6., Septuagesima, Piinkö:d
utáni nap, jul. 25. okt. 4.

Zólyom, jan. 12. marhavasár az ut. kővetkező
napon kirakóv.; febr. 23.-24. kirakóv.: Nagy-
csütörtök marhav. ; ápr. 20-án marhav. ; Ur-
nap után következő két nap kirakó-, jul.
26. rnarhavásár ; szept. 4., nov. 19. és dec.
21. napján kirakóvásárok.

Zomba, ápr. 18., jul. 26. hete szerda, nev. 7_
Zombor (Kis-, Tororitálm.), ápr. 15., aug. 10.,

okt. 18. Ha nem vasarn. esik, a vásár a meg-
előző vasárnap tartatik.

Zornbor (Bácsm.), Gyüm-Oltó Bold-Assz. napja.
-.ó-naptár szerint N.-Bold.-Assz., nov. 25.

Zurány (Mosonm.), apr, 20., jun. 29., okt. 9.,
dec. 4.

Zsárnbék, febr. 4., jun. 24. és okt. 28-át kö-
vető csütörtökön és pénteken és ápr. 24·ét

. mag. fogl. hét. csütörtök és pénteken.
Zsarnócza (Barsm.), jan. 20., Gyíurr-Olt. B.-

Assz., márc. 25., máj. 1., Szt.-Háromság
vasárnap, jun. 25., okt. 31. és dec. 13·ika
utáni hétlőn és kedden.

Zsíbó, febr. 13.-14., máj. 4.-5., jul. 10.-11.,
okt. 10.-11., dec. 17.~18.
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Zsombolya, márc, 19., jun. 20., szept, 8.,
nov. 11. mindig vasárna p. .

Zsolna, febr. Dorottya, Husv., Urnap, SzL-"stván,
okt. Gál apát és dec. Lucza ut. köv. hétfőn.

Zsombor (M.-N. Kolozsm.), nov. 22.

••.•. A nagyérdemü olvasó közön-
séget kérjük, hogy a megrende-
léseknél sziveskedjenek a "Luther-

Naptár"-ra hivatkozni. ••••

::-------------_._-----_._----::- -- Buber SalUu :---SOPRON, Várkerület 3. sz. ---Elvállal mindennemü temetkezéseket, rava- -
talozásokat, hullák exhumálasát és szállitását. :
Nagy választéku raktár érc-, tölgy- és _
puhaía-koporsókban, ugyszintén minden- -

: nemű gyászárukban. :::---_._--------------_._-_._.::

temetkezési vállalat

Telelon-szüm 299, Sopron, Vdrkerület 109. szdrn. Telelon-szám 299,

~ -----ut-n-da·~~ SchölI 3usztáv ö r

asztalteritö, flanell-takaró, angol utazó-takaró és angol plult-rnk-
tárát, valamint mlndennernü Iutö-, pamlag- és ágyszönyegeket,
fiutorszöuetet, fehér és crérn csipke és színes szöuetlűqqönuöket,
fa- és sárgaréz=függönyfartók, Icmbrequínek, díudntukcrök, papír-

kárpitot, fehér és színes uri ingekef, gullér és kézelöt, nyakkendöt, gabona,
gyopju- és szulrnuzsdkof, uízhutlun- és gabonaponyvát, selyem- és gyapju-
szltd], viaszvásznat és pcrquettot, továbbá Iöször, tengerifü és ulrique crU . Ieqlutdmjosubb áron.~fI---------------------~

I
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•, ....,•••• 1••••••••
:Jekel eonrád Sopron
••••••••
I

Iparművészeti tárgyak ért pénzünket ne küldjük a külíöldre, mikor hazai
cég is k-pes e téren kifugástalan árut szolgáltatni. Azért anagyérdemü

közönségnek szives figyelmát felhivem a nálam készitendő:

Oltár-, szószék· és ravatal-takarékra müvészíes
arany, ezüst és selyem kézi, valamint géphimzésü
kivitelben, ugyszintén egyleU és disz·zászlókra
rajz szerínt, mindennemű kivitelben és árban.

Azoukivül ajánlom svájczi himzésben és Baby-cikkek-
ben gazdag választéku raktáram szives megtekintését.

Pontos járásu' órák s különböző ezüst- és
arany tárgyak raktára!

I Királó tisztelettel =~~~~~?~~~ Jekel Conrád. l'
••=~~~I==========================~I~~W

A

b~1~dreél~~~i Pontosan járó órák
jól használ-

l~~a~el ~~~ó gazdag raktárát találhat juk fel
órával.

Schwerá~ ferenc
cégnél

Sopron, V árkerület 15. sz,
ahol' az emlitett órák minden kivitelben
és minűségben, p. G1ashütte, Schaff-
hausen, Omega, Omega-féle, Ora-

ziose, Bilodes stb. kaphatok.

Elismerten legjobb és legolcsóbb

javitóműhely. Eredeti gyári árak!

A legkülönböz öbb ezüst- és arany-tár-
gyak, gyertyatartók, ékszerek; egyházi
használatra szolgáló eszközök, u. m.:
keresztelő kannák, kelyhek, urva-
csorai bortartó edények. a legjuta-
nyesabb árban kaphatók. - Arjegyzéket
kivánatra ingyen és bérmentve küld.ünk.

••••••••

Várkerület
25. szám .

virágkereskedése

SOPRON, Várkerület 38-:-40.

Mély tisztelettel értesitern anagyérdemü virág-
kedvelő közönséget, hogyaVárkerület 38-40. SZ.

házban, dúsan felszerelt és a mai kornak megfelelő

: VIRÁGCSARNOKOMBAN :
a nap bármely órájában a legfrissebb vágás"
virágokkal szolgálhatok. Ugyszintén csokrokat,
virágkosarakat minden alkalomra, disz- és
gyászkoszorukat, valamint mindenféle szoba-
diszeket, bármily nagyságban, a legelegánsabb
kivitelben, tetszésszerinti árakban, minden idényben
készitek. Vidéki mearendelések pontosan és lelki-
ismeretesen a kivánt időben eszközöltetnek. A nagy-
érdemü közönség szives pártfogását kérve, vagyok

I IIIII Kiváló tisztelettel Steiner Vilmos. III
~ ,tB ot, raID
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__ Kállai Lajos IDotorainak nincsen párja! -..••
~-------------------------~--------------------~

"A köztudatba ment át", hogy osakis K IIL L A 1 LA J OS hir-
neves motorai felelnek meg legjobban a magyar gazdáknak !

= IS első dijjal, aranyéreuuuel ldtüntetve % =

Kállai Lajos
lll.oto~·gyáraBUDAPEST, VI., Gyár-utca z8. sz.

Legujabb szabadalmazott villamos ellenőrző készülékkel ellátott benzin-
motor és villamos benzinlokomobil cséplőkészletek kettős tlsztító
szerkezettel a földbirtokosoknak és gazdáknak legjobban ajánltatnak.

Uj! Uj!
Egyedül létező ujdo n- A világ legegyszerübb
ság % Teljes jó r ál l ás ki- és legtökéletesebb mo-
tünő cséplésért ! ~SíIB torcséplökészlete! 60

A KÁLLAI LA.TOí'i-féJe motorok h:ímulatos p::'.\~zeriick, míuden gazda kdnnyeu kezelheti
liSSialmaCödeles házak között is üzemben t:trthatoik,

Legolcsóbb üzem % Képes diszárjegyzék ingyen és bérmentve!
__ MOIora iIn kitünőségét az is igazoJj,\, hogy készséggel szállitom pr6bára 'is. ill

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Kállai Lajos hirneves motorgyára nem tévesztendö össze más Kállai nevU cégekkel!

I
I~======================================~
A dunántuli uj fne~es~öny~ben
foglalt énekek oly gonddal vannak összeválogatva,
hogy azok valamennyie vallásos hűség, külsö szép-
ség tekintetében a legerősebb kritikát is kiállja.
Ennélfogva azon egyházak hiveinek is ajánlható e ki-
váló énekeskönyv, amely egyházakban ezen énekes-

könyv még nem használtatik.

A dunántuli uj énekeskönyv kapható
fél vászonkötésben . • . . . . . . . K 2'20
egész vászonkötésben " 280
azonkivül bőr- és csontutánzatu kötésekben.

Ezenkivül kapható még:
A régi dunántúli énekeskönyv

fél vászonkötésben ..
egész vászonkötésben
bőrkötésben , . .

K 2'20
3'20

" 6'50
A Györi énekeskönyv

vászonkötésben . . . . . .
chagrin bőrkötésben aranymetszéssei
Borjubörkötésben

A Békéscsabai énekeskönyv
füzve .
vászonkötésben .

K 3'60
" S'-
" 10'-

K 2:-
3'-

~a;hda~Óke~ Luther-Társaság ~~dl:~be;~~:
Budapest, VIlI., Szentkirályi-u. 5I/a.

A LUTHER-TÁRSASÁG könyvke-
reskedésében, de szerző nél (Sopron)
is kaphatók a következő könyvek :

HETVÉNYILAJOS: "Keresztyén
vallástan." Engedélyezett tan-
könyv a középiskolák és polgári
iskolák IV. osztálya számára. Ára 1 K.

HETVÉNYILAJOS: "A keresz-
tyén egyház rövid tör-
ténete kor- és életrajzok-
ban." Engedélyezett tankönyv a
középfoku iskolák Ill-ik és az elemi
iskolák felsőbb osztályai számára.
Képekkel: Ára 1 K. ~~~~

A birálat szerint e könyvek, kölönösen
az utóbbi, nemcsak tankönyveknek.
hanem felnőtt hivek számára épíjő irányu
olvasmányok gyanánt is alkalmasak.



•••••••••••••• A ••••••••••••••••••
~ ~. . . ~'

~LENK LAJO~,~opron~
~ Távbeszélő Gőzerővel müködő horny~1t '~itőcserép- Távbeszélő ~
.•••• 47. szám. és téglagyár (Schmiedheine-sZ,8.11adalom) 47. szám. ~

....• ~~~~~~~~~ ~....• ~

..••• Ajánlja mindenütt elismert kltünö minö- ~

.••• ségíi hornyolt tetö, gerinc és közön- ~

..•••• séges tetöcserepét, homorutégla, kéz- ••

.•••• zei vagy géppel gyártott falréqláját, ~

...•••• • lyukasztott kéménytégláit stb. ••

~ ~~f~~~ ~~~~ ~.

~ SOPRON, II. Rákóczi Ferenc -utca 13., szám. ~
.••• Gyári iroda: Tégla-utca 3. szám. •••• Sürgönycim: Lenk Lajos Sopron. ~~-- ~.T~~~T••~Y.~••V~~TT~.~.~TT?~T?TT•
."Hungária" Ajánlom saját elsőrendü gyártásomat:

beszélő - gépek

-- 156

tölcsérnélküliek is,
.kizáról:;\g eredeti elsíJrangu
gyártmány, részletfizetésre is

olcsón kaphatók ~

Deményi és Társa
Budapest, VI., Teréz-körut 4. Kérjen árjegyzéke!.

Távbeszélő 33. szánt.

Hackstock Károly
vas- és mindenféle kovácsolt érc-
•• nemű- és lakatosáru-üzlet a ••
"Vas ember" és "Vashorgony"-hoz

s O PRO N, Várkerület 74. sz,
Portland - cement és vasgerenda.

Semprenis - cipökrém
x tucat K x.80

~niderson ..cipőkrém
x tucat ·K x.(jo

6 tucat vételnél bérlllentve.

SCHNEIDER G. A, SOPRON, Rózsa-utca 3,
,

• ••••••••••••••••• a •••••••••••••.~ --- ..
: Olcsó árak! Olcsó árak!
: Legjobb fajta gyümölcsfák,
•. = cordonfák, diszfák és =•••••••
: ÖZV,Meyne Jánosné f&.iskolái :
• -Sopronban. ••· _ .•iI _ ,••••••••••••••••••••••••••••••••••

Diszcserjék.
. Árjegyzék ingyen ésbérmentve.
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,
Alapíttatott 1816.Tiz évi Jótállás. Hazánk legrégibb harangöntődéje!

SEl TENHOFER FRIGYES FIAI, SOPRONBAN
cs. és m. kir. udvari szállítók.

Tüzi-fecskendök és hydro-
forok, miudennemü tüzolt6-
szerek és szerelvények közsé-
gek és tüzoltóságok részére.
~6&90119~6'89~3l$9

Szi vattyukminden célra.gaz-
dasági-, házi-, gyári-, építke-
zési- és borszí vattyuk s bor-
sajtók, PÖCegÖdörtisztitÓg~- I
pek, vízhordó s locsolókocsik.

Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket a t.
községnek és egyházaknak. Harangok bármely nagyság-
ban és zengzetben, csak a legfinomabb harangércból. tiszta,
csengő hanggal öntetnek. - Repedt harangok ujraöntet-

nek; ezek valamint az uj harangak is a már meglévőkhöz teljes összhangzatba öntet-
nek. Minden 'harang hangja előre határoztatik meg. Különösen figye-Imeztetjük-
szabadalmazott kovácsoltvasból készült szerkezetünkre nagy harangak részére,
mely által ezek könnyen huzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangak
ezen szerkezetre olcsó árért átalakittatnak. Kovácsoltvasból készült tüzmentes
harangállványokat, célszerű szerkezetben és olcsó árak mellett legjobban ajánlunk.

Költségvetésekkel s képes árjegyzékekkel postafordultával szolgálunk.

KITÜNTETÉSEK:

1887. Szombathelyaranyérem --
1888_Pécs aranyérem -- -- -- -.
1896. Budapest elismerő oklevélL1903. Szombathelyezüstérem --

I Sándor ferenc
toronyóra-készitö és müIakatos .
KÖRMENDEN (Vas ID.)
:::: Thököly-utca saját házában. ::::

A_I~a=Pi=tt=a~to.tt.-I.8_8_6' .J\.,--. A_Ja_p,_it~ta.to=t=t=18~8_6.

Készit: Torony-, kastély- és laktanya-órákat
különféle szerkezettel, teljesen vert vas és acélból.
Megrendelésre készit nagyobb szabásu torony-
órákat, ugymint éjjeli ismétlő verésre és kétszeri
óra verős szerkezettel. Felállítással együtt 5 évi
jótállás mellett. Régi toronyórák a legpon-
tosabban kijavittatnak vagy átalakittatnak, több
évi jótállással. A legkedvezőbb fizetési feltételek.
Toronyórák állandóan készletben vannak. Költség-
vetés bérmentve. Szám os elismerö-bizonyitvány.


