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I
Nap I Hold I Utrnl!ta;tó7

Görög-orosz. keltelnyug. kelte I nyug. BlblIa
-----...!-------:-~=""T"';'__;:_""'::':"'~~:""""::'::__::_::__- ó. p. ó. p. ó, p. ó. p. olvasáshoz

1. Ujévre Lk II 21' Gal S 23 -29

Nap KatholikusProtestáns

.. , . .
1 ~erda U~v napja tllév

1
19 Dec. 1912. BOr 53 415 1 43/ dél Zsolt. 67

2 sütörtök X el ~akár apát 20 Ignác vt. . 53 16 300 li 23

1

ZSid 4
3 Péntek Benjamin Genovéva sz e •

1
21 Julianna vt, I 53 17 41811248 • 11

4 Szombat Leona Titusz pk. 22 Anasztázia 52 18 533 1 19 • 12.
2. Máté S. 13-17. J. Pét. S. 20 -22. Vízkeresztre Mt. 2. 1-1!l. f:s. 60. 1-6.

5 Vasarnap E Ujév u. v. S. E. Teleszfor vt. ~3 G. Krét. 1Ovt. 7521419 643 2 1 Zsolt. 101
6 Hétfő Vizkereszt Három kir. 24 Kar. el. bájt 52 20 712 254

" 72
7 Kedd Attila Rajm. hv. 25 Nagy Kar 52 21 830 356 Zsid. 13
8 Szerda Szeverin Szevr. ap. '}6Istensz. M. 52 23 904 505 Máté 3
9 Csütörtök Marcel Julián vt. 27 István fődiák. 52 ~4 930 616 » 4

10 Péntek Melánia Vilmos pk. 28 Több ezer vt. 52 25 949172b » 5
11 Szombat Ágota Higin p. vt. 29 Apró szentek 51 26 1006 ti 33 , 6

3. Lk. 2. 41-52. Róm. 12. 1-9'

2 Vasárnap E. '0 Ernó E.l. Vizk. u. v. 30 F. Kar. U v. 751 i27110 20 \::130Zsolt. 9
13 Hétfá Vidor 40 katona .31 Melánia 50 28 1032 1045 Máté 7
14 Kedd Bódog Hilár 1 Jan. Ujév 1913 50 29 1045 1154 "

8
15 Szerda Lóránt Pál rem. 2 Szilveszter 49 30 11 regg.

" 9
lE Csütörtök Gusztáv , Marczel p. 3 Gordius 48 32 1116

1

' 04 "
!O

17 Péntek Antal Antal Rem. 4 Teoktisztusz 47 33 1137 218 "
11

18 Szombat Piroska Piroska sz. 5 Teona 47 35 dél 338 , 12
4:. Máté 20. 1-16. I. Kor. 9. 24-10. 6.

19 Vasárnap E. Hetv. v Sára E. Sept. Kanut 6 Fo Epifania 746 436 1243 455 Zsolt. 128
20 Hétfá Fábián és Seb. Fábian és Seb. 7 Iván 45 38 139 610 Máté 13
21 Kedd Ágnes Ágnes sz. vt. 8 Domnika 44 39 252 712 ., 14
22 Szerda Artur Vince 9 Polieukt. vt. 43 41 418 .759 • 15
2e Csütörtök Zelma B. A. eljegyz. 10 Nissz, Gergely 42

1

42 550 835 " 16
24 Péntek Tádé Timót pk, vt. II Teodóz ap. 41 44 720\regg. • 17
25 Szouibat Pál ford. - Pál ford. 12 Tacián 40 46 847 919 Ap. csel. 9

5. Luk. 8. 4-15. ll. Kor. 11. 11-18. 9.

26 Vasárnap E. Hatv. v Pol. E Sex. Polik. 13 F. 1. Epi'. u. 738 447 1009 936 Zsolt. 3
27 Héffá Lothar Ar. sz .János 14 Raithi vt. 37 49 1129 953 Ap. csel.IO
28 Kedd N. Károly Apollonia 15 Pál 36 50 regg. 10 lU • 11
29 Szerda Adél Szal. Fer. 16 Sz. Pét. lánc. 35 52 1249 1028 " 12
30 Csütörtök IMártonka Mártonka sz. 1171N. Antal ap. 341 541 209 10 :=-1

"
13

31 Péntek Virgil Nol. Péter I~ N. Atanáz 32 55 325 II 20
"

14

1

l-én anappal hossza 8 Ó. 22 p.; a hó végéig 1 óra 1 perccel növekszik.

A. hold Un)'válto70ásaí:

@ Ujhold 7-én 11 Ó. 21:lp. d. e.
)l Első negyed 15-én 5 6. 2 p. d. u.
@ Holdtölte 22-én 4 Ó. 40 p. d. u.«: Utolsó negyed 29-én 8 óra

34 perc délelőtt

Izraelitá.k naptára
5673.

Jan. 1. Tebet 22.
6. 17. Sab. Vajkhi

" 90 Seh. 1.
» 11. 18. Sab.
n 18. 19. Sab.
" 25. 20. Sab.

Gyanítható ídójárás:

Jannár eleje borult, esős j 7~ 9·ig
hidegebb j 25 ike után a h6 végéig
változó időjárás széllel, hóval és

köddel.



Januárius.

Tennivalók a gazdaságban: J á n u á r ban a hosszú téli napokon a gazdasági gépeket.
szerszámokat rendbehozzuk. A télre eltett zöldségeket, veteményeket többször megvizsgáljuk :
ami megromlott, azt kidobjuk. A krumplit megtisztitjuk a hajtásoktóI. - ASz á nt ó föl d eke ~.

tanácsos e hónapban trágyázni. Gy ö m Ö 1 c a fák o n ssorgalmasan pusztitani a hangya- és
hernyófészkeket. Asz ö 1ö t is tanácsos trágyázni éa gondoskodni elegendő szölökaróról. Z öld -

ség es kertben korai salátát, kalarábét, cukorborsót, uborkát ellehet már vetni a meleg-
ágyakba. - Aty u ko kat etessük malátával, pörkölt zabbal. akkor hamarabb kezdenek tojni.

-:1 Bevétel I Kiadás INap I ó
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Fe brua.r1 us_

Tennivalók a gazdaságban: Februárban a mult hónapon megkezdett munkálatokat
foly tat juk. Agy il m öle 8 ö s ben, ha jó az időjárás, úgy a magról kelt fiatal fákat ki kell

. ültetni. Diót, mandulát tanácsos e hónapban elvetni. Az összes fák környékét ti ágyázni kell. A
metszést idejekorán kell megkezdeni, mielőtt a tavaszi neclvkeringés beáll a fákbaJl~ - A
ker t ben melegágyba vetni lehet: kelt, kalarábét, fiatal káposztát, zellert, fejes salátát, petre-
zselymet, sárgarépát, uborkát. Napos időben jó amelegágyakat sz el ldz ter ni. - A s lől ö ben
szétteríejük II trágyát. Ha ősszel még nem végeztük volna el, úgy megkezdhetjük a metszést,
ha az idő engedi. Utakat, árkokat javitani kell s az esőzés által elbordott földeket, pótolni.

--: Bevétel Kiadás INap I ó
K I f K' I f II
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Nap I Protestáns Katholikus Görög-orosz I
Nap I Hold I Utmutató a

kelte uyug. kelte nyug. Biblia
ó. p.1 ó. p. ó. p. 1 ó. p. olvasáshoz

11 Szornbat IIgnác I Ignác pk. vt 1191Makár
6. Luk. 18. SJ-48. I. Kor. lS. 1-10.

173114"571 4 3611l~ Ap. csel. ló

2 Vasárnap
3 Hétfő
4 K dd

E.Otv. V. Karol. E. Gy. sz. B.-A. O F. 36. Eutim. 7 SO 459
Balázs Balázs pk. 21 Jenő és Valér 285
V Veronik 22 At' 27

538 dél. Zsolt. 133
628 1 481Ap. csel. 16
745 -4

1

e eron. eroru a , nasz az vt. 2 2;) 17
"5 Szerda Ágota Hamvazó sz.t 23 Kelemen vt. 25 3 733 4 4 " 18

6 Csütörtök Dorottya Dorottya 24 Babilasz 24 5 755 514
"

19
7 Péntek Rikárd IRomuald ap. 25 Naz. Gergely 22 7 813 este

" 20
8 Szombat Salamon Mat. Ján, hv. 26 Xenophon 21 9 827 729

"
21

7. Máté 4. 1-11. II. Kor. 6. 1-10.

9 Vasárnap E. Bőjt 1 v. APIE.l. Invocavit ~7 F.37. Kriz. 719 510 839 836 Zsolt. 41
10 Hétfő Elvira Skolasztika 28 Efrém 18 12 852 943 ~p csel. 22
11 Kedd Dezső Dezső pk. vt. 29 Ignác erek.. 16 14 d. e. 1052

"
23

12 Szerda Adolf Kántorbőjt 30 Nagy Vazul 15 15 920 i egg.
"

24
13 Csütörtök Elia R. Katalin 31 Czir. és J. 14 16 939 O 3 " 25
14 Péntek Bálint Bálint ál. v 1 Febr. Trif. 12 18 1002 118 26"15 Szombat . Fausztin, Jav. Fausztin és J. 2 Il Kr. bem. 10 19 10 34 233 " 27

8. Máté 15. 21-28. I. Thess. 4. 1-7.

6 Vasárnap E. Bőjt 2 v. Ju!. E. 2. Rlminisc. 3 F. Triodium 7 9521 1120 348 Zsolt. 65
17 Hétfő Konstantin Donát pk. vt. 4 Izidor 7 22 d e. 454 Ap. csel. 28
lb Kedd KOl1l'ád Simeon vt. 5 Teod, Ágat. 5 24 142 549 Máté 18
19 Szerda Zsuzsánna Kenrad 6 Bukolus 3 26 311 629 "

19
20 Csütörtök Aladár Eleulér 7 ifj. Lukács ] 27 443 658 "

20
21 Péntek Eleoriora Szeverián pk. 8 Tódor 659 ,29 este 720

"
21

22 Szomhat , Gerzson Péter székf. 9 Nicefor vt. 58 31 740 759 ~ 22
9. Luk. 11. 14-28. Efez. Ó. 1-9.

31 Vasárnap IE.BŐjt3 v. Alfr.IE. 3. Oculi ~O IF. Septuages. 16561532l 9 51 ] 56 Zsolt. 78
24 Hétfő Mátyás Mátyás aps. 11 Balázs 1 541 34110291' 812 Máté 23
25 Kedd Géza Valburga 12 Melet pk. 52 35 11 51 831 • 24
26 Szerda Sándor Sándor 13 Márton 50 37 regg. 853 "

25
27 Csütörtök Ákos Leánder pk. 14 Auxent 48 3l:) 1 1 920 "

26
28 Péntek Elemér Román ap. 15 Onezim 46 40 227 955 "

27
I

2

1-én a nappal hossza 9 óra 26 p.; a hó végéig 1 Ó. 28 p. nö.

A. hold fényváltozásai : Izraeliták naptára 5673.

@ Ujhold 6-án 6 6. 22' p. reggel. Febr. 1. Sehat 24.
:» Első negyed 14-én 9 Ó. 34 p. d. e. 8. Adar 1. 22. Sab.
® Holdtölte 21-én Ö b. 3 p. reggel 15. 23. Sab.
CC Utolsó negyed 27.én 10 ó. Hi p. este. " 21. Adar 14. Kis-

Purim.
GJ:Luith:Ltó időjál'á~: 22. 24. Sab.

Február elején borult, köd, szél; 8-ika
körül derültebb s eléggé hideg idő, utána
ismét borult, hó és eső; l!l-22-ig hideg
szél; 26. körül derültebb, majd éjjeli hideg
eső, reggeli fagy; 28-án zord hideg idő.



,JY.[ároi us_

Tennivalók a gazdaságban I Már ci u s ban agy ü m ö l cs 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 kell ásni a zöldségágyakat. Naposabb földeken

vethetünk korai krumplit, kalarábét, kelt, hónapos retket, petrezselymet stb. - A 8 Z ő l ő ben,
ha a metszés már megtörtént, úgy enyhe időben nyitni lehet. Sz á n t ó föl d ö n szántás, vetés,

boronlilás a munka 8 köles, len és kender alá trágyázni kell.

-
i , Bevétel Kiadás ,

Kelet Nap 1 Ó
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I I
Nap I Hold I Utu.utatö a

Katholikus Görög-orosz keltelDyug. kelte I nyug. Biblia
6. p. Ó. p. 6. p. ó. p. olvasáshoz

Nap Protestáns

II Szombat IAlbin 11~~~!~6.1~lÓ.Gy~I!l~a:.fil 16441;)~21333110~ILUk. 17

E· Bőjt 4. Luj. E. 4. Laetare 7 F. Hush. V'I 642543 426 1140IZsolt. 18
Kornélia Kunizunda 18 Leó pápa 40 45 5 7 d u Luk 18

O

2 Vasárnap
3 Hétfő t>

4 Kedd Kázmér Kázmér 19 Archippus ~ BB 47 538 154 • 19
5 Szerda Adorján Özséb 20 Leó p.k. r 36 48 6 1 3 5 " 2
6 Csütörtök Gottlieb Perpetua és F. ~1 Eusatát ~ 34 50 619 414 • 21
7 Péntek Tamás Aqu. Tamás 22 Eugen. vtk. 32 51 633 521 "

22
8 Szombat Alice Ist. János 23 Polikárp 30 53 64i este Róm. 1

11.Ján. 8.4.6-69.Zsid. 9. 11-16.
24

-
9 Vasárnap E Bőjt 5. Fr. E. 5. Judlee F. Vajhagyó v 6281554 7 735 Zsolt. 71

10 Hétfö Olimp. 40 vértanu 25 Taráz 26 51? 712 843 Róm. 2
11 Kedd Aladár Konstant. hv. 26 Porfír 25 57 726 954 • 3
12 Szerda Gergely Gergely' 27 Prokép 23 58 742 II 7 "13 Csütörtök Krisztián Nicefor 28 Vazul 216 8 4 regg. • 5
14 Péntek Matild Matild kir, 1 Márc Eudocia 19 1 8321 22 "

6
15 Szombat Kristóf Lougin vt. 2 Teodót 17 3 d. e. 137 • 7

lll.Virágv. Máté lll. 1-9. Filipp. ll.5-11.Nagypénteken Ján. 19.16-80.~saiás 58.5-10.
161 Vasárnap E 6 Viragv. E 6. Palma rum 3 F Nagyb. 1. v. 61416 4 10 6 245 Zsolt. 70
17 H~tfő Gertrud Gertrud 4 Pál és J. 12 6 II 5 341 Róm. 8
18 Kedd Sándor Jer. Cir. et. 5 Konon 10 7 d. u. 425 " 9
19 3zerda József Józsf>f 6 Amor. 42 vt. 8 9 2 5 458 " 1
20 Csütörtök Nagvcsütört, Nagycsütört. 7 Vazul éli t. vk. 6 10 334 f> 21 Zsolt. 32
21 Pentek Nagypentek Nagypéntek 8 Teofilakt 4 12 5 21541 • 86
22 Szombat Nagyszemb. Nagyszombat 9 Szeb. 40 vt. 2 13 este 559 Róm. 11

13. Husv. 1.n. Márk. 16. 1-8. 1. Kor. Ó.6-8. Husv, 2. n. Luk. Il., lS 35. Ap. céel, 10.a.-u.
23 Vasárnap E. Husvétvas. E. Husvétvas 10 F. Nagyb. 2. v. 6 615 756 616 Zsolt. 5
24 Hetfö Husvethétfü Husvéthétfö II Szóf. pk. 58 16 921 634 Róm. 12
25 Kedd Gy. o. B..A. Gy. o. B.-A. 12 Teofánesz 56 18 1047 654 • 13
26 Szerda Manó Manó 13 Nicefor pk. b3 19 regg. 719

"
14

27 Csütörtök Rupert Damaszk. J. 14 Sándor 51 21 O 8 752 • 15
28 Péntek Gedeon Kapist. Ján. 15 Agáp vt. 49 22 121 835

"
16

29 Szombat Gusztáv Ciril vt. 16 Szabinusz vt. 47 23 221 d.e. 1. kor. 1
14.Ján. 20. 19-1l3.1. Jáu. 5.• -10.

30j Vasárnap iE. Husv. u. 1 IE. 1. o.uasim'j171 F. Nagyb. 3. v /546162413 711033 Zsolt. 99
31 Hétfő I Árpád Ámosz pr. 18 Ciril pk. 44 26 342 11 43 1 kor 2

4

O

L-én a nappal hossza 10 Ó. 58 p.; a hó végéig 1 Ó. 44 p. nő.

A hold fényváltozásai : Gyanitható időjárás: Israeltták napt. 5673.
• Ujhold 8-án 1 Ó. 23 p. reggel. Március eleje zord, hideg Márc 1. Adar 22.
Ji) Első negyed 15-én 9 Ó. 1)8 p. este. és szeles; 8-17-ig nagyon 10. Veadar l .
(ID Holdtölte 22-én 12 Ó. 56 p. délben. hid.; utána szeles idő hóval ,,20. Vead, 11. Eszt.
CC Utolsó negyed 29-én 1 ó.58 p. d. u. és esővel; 20-21 körül bőjtje.

esővel nagyon hideg; 22-ike 23. Vead. 14. Pur.
után melegebb, majd ismét '24. Vead, 15. Sus.

hideg és borult. Purim.

~--------------------~~--------~--------------------------------.~------



Aprilis

Tennivalók a gazdaságban: Gy ü m öle s ö s b e lJ fömunka az oltás és nemesítés.
Száraz időben a Iocsoláa. Ügyeljünk a hernyókra és fészkekre, mert most szaporodnak. Öszi
barackfákat meg kell nyesni. Sövényeket ültetünk. Asz ő 1 ő ben fődolog még mindig a metszés
és nyítás. Most karózunk és kötözünk is. Vesszőket még most is lehet ültetni. - A ker t bell
minilennemű zöldség- és füzelékféléket lehet ültetni. Száraz időben szorgalmasan öutözzünk. A

különböző férgeket pusztítsuk el. Amelegágyakat szellőztessük .. - Bar o m fia k most költenek,

az apró jószágra nagy gond fordítandó.

-'1

I II
Bevétel Kiadás
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Nap Protestáns
1

· I I Nap '\ Hold I Utm~tayr:-
Katholikus Görög-orosz keltelnyug. kelte I nyug. 1Blbáhha

Ó. p. 6. p. 6. p. 6: p. O vas 8 oz
Hugó
Theodór
Rikárd
Izidor
Diodór

HugÓ pk 19 Krizánt és D.154~lö~71 4 71 d. u.11. Kor.
Paulai Fer. 20 Szabb. vtk. 4(! 29 4 26 ~ 1 "
Richard 21 Jakab, az if]. 38 30 443 310 "
Izidor 22 Vazul vt 36 32 456 417 "
Ji'. Vince 23 Nikon 34 33 5 8 5 23 "

15. Ján. 10. 11-16. I. Pét. 2. 21-25.

3
4
5
6
7

1 Kedd
2 Szerda
3 Csütörtök
4 Péntek
5 Szomba t

6 Vasárnap
7 Hétfő
8 Kedd
9 Szerda

10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat

E. Husv. u. 2.v. E. 2. Miseric. 4~. Nagyb. 4. v..
Hermann Hermann 5 y.-o 8.-A
Dénes Dénes 26 Gábor
Dömötör Mária 27 Matrona
Ezekiel Ezekiel 28 Hilárion ifj.
Nemz. ünnep. Nemz. ünnep 29 Cirill vt.
Gyula Gyula p. 30 Klimák János

16. Ján. 16. 16-23. I. Péter 2. 11-20.

532635 5 1 este Zsolt.
30 36 535 742 L Kor.
27 38 5 51 8 55 "

I 25 39 611 1010 "
23 41 6 36 II 26 "
21\ 421 71llregg.
19 44 8 36"

43
8
9

10
11
12
13

13 IVasárnap 1-. Husv. u. 3.v. r' 3. Jubilate 1 f' N~gyb. 5 v. 517645 d. e'll 36 Zsolt. 76
14 Hétfő Tibor Tibor vt. 1 prll. Eg. M. 15 471021 222 r. Kor. 14
15 Kedd Atala Anastázia 2 Titusz 13 481044 257" 15
16 Szerda Lambert Lambert 3 Nicetas II 50 1 10 323 Máté 28
17 Csütörtök Rudotf 1 Anicet 4 József, György 91 51[ ~ 35 344 Ján. 20
18 Péntek Ilma Apolloniusv. t. 5 Diodór 7 53 4 4 2" 21
19 Szombat Timon Timon vi. 6 Eutik 5 54 525 4 19 ll. Kor. 1

17. Ján. 16. 5-15. Jak. 1. 16-21 •.

20 Vasárnap E.Husv.u.4.v. r' 4. Cantate 7 r' Nagyb. 6.v. 5 4!656 65Q 435 Zsolt. 2
21 Hétfő Adolár Anzelm 8 Herodion 2: 57 816 456 II. Kor. 2
22 Kedd Szilárd Szotér és Caj. 9 Eupszik . O' 58 940 ;) 14 " 3
23 Szerda BéJa Béla 10

r
Terenc 4587 II 546 " 4

24 Csütörtök György . György II Antip!ls 56 1 regg. 625 1: 5
25 Péntek \Márk IMárk ev. 12 agypentek 54 3\ 81 7 16 " 6
26 Szombat Ervin Kletus és Marc.Íl S Márton p. 52 4 2 817 " 7

18. Ján. 16. 23-30. Jak. 1. 22-27. Áld. csüt. Márk. 16. 14-20. Ap. 'eeel. 1. 1-11.

1 421 d e. Zsolt. 149
210 10 3~ II. Kor. 8
~3211148 9
249 d. u. • 10

27.~Vasárnap r·Husv.U5.v. ~. 5 Rogate 14~. H~své~ v;, 14511751
28T Hétfő Valéria I Vitalis, Valér. 15 usvet hetfo 50 6
291 Kedd Lenke I Péter '16 usvet kedd I 481 s/
30 Szerda Katalin Sz. Katalin 17 Simeon 46 9-- (

L-én a nappal hossza 12 Ó. 45 p.; a hó végéig 1 Ó. 38 p. nö.

A. hold fényváltozásaí;
~ Ujhold 6-án 6 6. 48 p. d. u.
)) Első negyed 14-éu 6 6. 39 p. reggel.
@ Holdtölte 20-án 10 6. 33 peste.
CC Utols6 negyed 28-án 7 Ó. 9 p. reggel.

Gyanítható időjárás:
Aprilis eleje zord esővel, hóval: majd változ6; 15-ik
körül szép idő; 22-ig esőzés; majd dél' és fagy; 30-ika

után meleg.

Izraeliták naptára b673.
Ápr. 1. Veadar 23.

" 8. Nizan 1.
" 22. Niz. 15. Passah (husv.) kezd.
" 20. Niz. 16. Pass ah 2·ik ünn. n.
" 28. Niz. 21. Passah 7-ik ÜIlU. n.
" 29. Niz. 22. Passah 8·ik ünn. n.



~ájus_

Tennivalók a gazdaságban: Máj u s ban a gyümölcsösben szorgalmasan öntözni
kell. Vadsarjakat le kell metszeni. Mihelyt a fák hajtanak, meg kell kezdeni a szemzés által
való oltást, először körténél, almánál, aztán a keménymagú gyümölcsöknél. A ker tb e n a késői
vetemények magvait elvetjük. Gyomlálni, tisztogatni és szorgalmasan öntözni kell. Borsó és bab
mellé karókat kell dugni. A melegágyban levő dinnyepalántákat, ha kedvező az idő, ki lehet
ültetni. Földi epret bőségesen öntözni kell. -' A 8 Z Ő (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 ö n
el lehet vetni kölest, lent másodszor, lóherét, mák ot. Káposztaültetést meg lehet kezdeni.' A
luumpliföldeket meg kell kapálni.• -

KeJet
Bevétel I Kiadás INa p I Ó

I-
K I f K \ f II

I i II

I
.

i
1; !

I

- , I

I
:

I
I
I

:
i
I .
I

I I

>

I
I ,

.
I It

I i
I

I
I

I
I

i

,

"

,



••••••••••••I I••••••••••••
1913. 1 Május 31 nap

•••••••••••• • •••••••••••

Nap Protestáns Katholikus 'G örög-orosz
I

Nap I .Hold \ Utmutató':
keltelnyug. kelte I nyug. Bi~lia
Ó. p. Ó. p. Ó. p. ó. p. olvasashoz

Csütörtök IAldozó esüt. ÁldOl'Ó csüt .
2 Péntek Zsigmond Athanáz pk.
3 S bt II S tf II 1'1

1
1s1 János szerz. 44517 III 3 312 41Zs01L 47
HJ Paleol.János , 431 j~1316 311Il!. Kor. 11

19011' dc h 41 13 3291418 12zom a rma z. 'e aa ~ eo or v. •
19. Ján. 15. 26-16. 4. 1. Péter ~. 7-11.

4 Vasárnap E Husv. u. 6 E. 6. Exaudi ~1 F. 1. Január 440 715 342 528 Zsolt. 123
5 Hétfó Gotthárd V. Pius pápa <?2Syc. Teodór 38 16 357 este II. Kor. 13
6 Kedd Frida Ol. f. János 23 Sz. György 37 18 416 756 Gal. t
7 Szerda Szaniszló Szaniszló 24 Szaba vL 35 19 443 913

"
2

8 Csütörtök Gizella Mihály megj. 25 Márk ev.

I
33 20 5 131027

"
3

9 Péntek Naz. Gergely Naz. Gerg. ea. 26 Vazul pk. vt. 3<! 22 557/1131 "
4

10 Szombat Armin Antonin pk. hv, "2.7Simeon :0 2" 657 regg. 5.) •
20. Pűnk, 1. n. Ján, 14. 23-SI.; Ap. csel. 2. 1-18. Pünk , 2. n. Ján, 3. 16-21. Ap. csel. 10. 42--:48.

11 Vasárnap E. Pünkösdv. E. Pünkösdv .. ~8F. 2. 9 vért. 429 725 810 2~Zsolt. 147
12 Hétfő Pünküsdhetfü Pünkösuhetfö 29 Jázon 27 26 932 1 Galat. 6
13 Kedd Szervác

,
Szervác 30 Jakab ap. 26 27 1055 128 Efez. 1

14 Szerda - Bonifác Kántorbőjt 1 Majus Jerem. 25 29 1218 1 eo " 2
15 Csütörtök Zsófia De laSal J. 2 N. Atan, hal. 2.3 30 141 2 8 " 3
16 Péntek Peregrinus Nep. János vt. 3 Theodóz 22 31\3 3 223 • 4
17 Szombat Ubul Paskál hv. 4 Pelágia sz. 21 :-l3 425 :'4U • 5

21. Jl1n. 8. 1-15. Róm. 11. S8-86.

18 Vasárnap ESz. hároV. E. !. Szenthar. 5 F. 3. Iréne 419 7::l4 548 2 5~ Zsolt 103
19 Hétfó Ivó hv. Ivó hv. '6 Jób 18 3f) este 318 Efez. 6
20 Kedd Bernát - ~z. Bernard 7 Sz. + megjel. 17 36 835 344 Filipp. 1
21 Szerda Konstantin Timót 8 Viz" •• !. I 16 37 949 418 • 2
22 Csütörtök Julia Urnapja 9 lzaiás pr, 15 3~ 1049

1
5 3 " 3

23 Péntek Dezsó Dezsó vL 10 ZeI. Simon ap. 14
1
39 1136 6 2 " 4

24 Szombat Janka 'Sz. M. ker, 11 MócvL I 13 40 ['egg 1 7 9 Koloss·. 1
29. Luk. 16. 19-31. 1: Jan. ". 16-21.

25 Vasárnail 'E. Sz-t.hu. -l. E. -2.. Orbán 12 F.-4.Epifán; "412r41 10 820 Zsolt. 111
26 Hétfó Béda N. Fűlöp hv •. 13 Gliczéria . vt. 12 43 34 d. e Koloss. 2
27 Kedd Lucián, Béda hv ... lt Izidor vt. '11 44 53 1042 • 3
.28 Szerda Vilmos Emil 15 Akii! 10 • 45 1 8 1152.

"
4

29 Csütörtök Hóland Pani Magd. 16 Teodór 9 46 '122 dél I. Thess. 1
30 Péntek Nándor A sz; Jobb fe]. 17 Andr. és J. 8 47113512 3 " 2
31 Szornbat. Petronella Angela-Mer. 18 Péter, D és t. .,. 7 48 1 48 ~ II " .

3

l~én II nappal hossza 14 6.26 p.; a hó végéig 1 őra 15 p. nó.

A hold fényváltozásai : _

CI Ujhold 6·án 9 ó. 24 p. d. e, .
)il Első negyed l3-án li! ó. 45 p. délb.
@ Holdtölte 20~án 8 ó. 18 p.-d, e.
(: Utolsó negyed 287án 1 ó. 4 p,' reggel,

G:yanitható időjárás:
Máj]ls elején szép idő, meleg,
7-ike körül mennydörgés
esővel l7-ig, utána szél és

.. azép .idő váltakozva; 23-ika
körül hüvösebb ; 29-ike után

meleg. _."

Izraeliták napt, 5673.
Máj. 1. Nizan 24.
" 8. Ijar 1.
» 25. Ijar 18. Beom.



Jú.n.1us_

Tennivalók a gazdaságban: J uni u s ban agy ü m öle s ö s bell száraz időben a
magágyakat és fiatal fákat szorgalmassan öutözzük. Párosított fákról a kötéseket le kell szedni.
A fiatal fákat kössük karókhoz. Fák tövéből a füvet, gazt irtani kell. Védekezzünk a verebek és
más madarak ellen. A szőlőben fontos és nagy gondosságot igénylő munka a törés. Ezután a szölö-
vesszőknek akarókhoz való kötözése. A barázdákat gyomlálni Kell a második kapáláshoz. A kertben
őszi és téli szükaégletre még mindig lehet vetni. Főzelékágyakat kapálni és gyomlálni kell, A már
használatra alkalmas termést fölszedjük. Az öntözés, kivált száraz időben mindennap fontos. -
Sz á nt ó föl d ö n a len-vetést be kell fejezni, ned ves földbe vethetünk még: kölest, Ióherét,
répát stb. Krumplit és káposztát fel kelt tölteni. Öszi vetés alá szánt ugarokat tanácsos felszáutani"
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••••••••••••I I••••••••••••
1913. Június 30 nap

•••••••••••• ••••••••••••

INaI' I Hold I Utm?rat~;\fap I Protestáns I Katholikus
1

Görög- orosz keltelnyug. kelte I nyug. Bl~IJa
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p. olvasashoz

23. Luk. H. 16 24. I. Ján. 3. IS 18.I Va,;rnap f. SZt. h. u. lE. ayamfil 11 F. 5. Patric 4 7 74912 3 423 Zsolt. 118
2 Hétfő razmus Anna, Mária 20 Talalé 6 50 2 1~ 527 Ap csel. 2
3 Kedd Klotild Klotild kir. 21 Konsl. és Il. 5 51 241 este " 3
4 Szerda Ulrik K. Ferenc 2~t Bazilikus 5 62 310 811 · 4
5 Csütörtök Bonifacius Bonifác 2 Áldozó esüt. 4 53 351 920 II. Thess. 1
6 Péntek Norbert Norbert 24 Simeon styl. 4 54 447 1016 "

2
7 Szombat Róbert Róbert 25 Sz. Iván feje 4 54 557 1059 • 3

24. Luk. 15. 1-10. I. Pét. 5. 6-11.

Vasárnap E, Szt. h u.3. E 4. Medárd 2l F. 6, Karpus 4 3755 718 II 31 Zsolt. 48
9 Hétfő 'Felicián Primusz Fel. 27 Hellád 2 56 843 1155 Ap. csel. 5

10 . Kedd Margit Marg. királynő 28 Eutik 2 ":,)710 7 regg.
"

6
II Szerda Barnabás Barnabás 29 Teodózia 2 57 11 ~O 13 "

7
12 Csütörtök Antonina Ék. János 30 Izsák 2 5~ d.u. 30 • 8
13 Péntek Tóbiás Pad. Antal 31 Herrna vl. 1 58 2 9 46 r. Tim. 1
14 Szombat Vazul Jéz sz, szive JuniusJllszt 1 :\9 331 1 3 "

2
25. Luk. 6. 36-42. Róm. 8. 18-23.

1 Vasárnap' E. Szt. h. u. 4. E.5. V. Mod. ~ F.pünkösd. vr 18
1

453
1

12i Zsolt. 92
16 Hétfő J usztina R'!g. Fer. hv. Pünkösd hétf 1 614 145 1. Tim. 3
17 Kedd Hilda Rainer .hv. 4 Metrofán p. 1 731 215 • 4
18 Szerda Arnold Márk és M. 5 Dorottya 1 1 837 255 "

5
19 Csütörtök Gyárfás Gyárf és Pr. 61 Thekla, Zsuzs. 1 1 9 2!) 348 " 6
20 Péntek Rafael Szilv. p. v. 7 Teodót pk. vt. 1 1 10 3 452 [T. Tim. 1
21 Szombat Alajos Gonz. Alaj. hv. S Teodor erekly. 1 21036 6 3 n 2

26. Luk. 5. 1-11. I. Pét. 3. 8-15.

E. 6 Paulin
, 1. Mindaz.4 18

21
1056 716 Zsolt. 362 Vasárnap E. Szt. h. u. 5 F.

23 Hétfő Zoltán Ediltrud 10 Antonina 2 211 13 8 ~6 JI. Tim. 3
24 Kedd Iván K. sz. Ján. sz. 11 Bartal s Barn. 2 2 II 28 d. e. " 4
25 Szerda Vilmos Vilmos 1:! Onufrius 2 21140 1013 Titus 1
26 Csütörtök Ján. és Pál Ján. és Pál 13 Aquilina

31
2 11531149 " 2

27 Péntek László László lll. kir. 14 IYIetód, Eliz. 3' 2 regg.11255 " 3
28 Szombat Arszlán Leo 15 Arnosz pr. 3 ?, 7 204 Filemon 1
- 27. Máté 5. 20-26. Róm. 6. 3-ll.

2f J:a?,árna~ ESzt. h. u. 6j E.7.Pét.éSPá~ 1t F. 2)'ikonpk /4 ~18 ~I22\-316 Zsolt. 82
30 ét ö Pál ap em!. Pál a. em. 17 Szabel :> 42 431 1. Pét. 1

l-éu a nappal hossza 15 Ó. 42 p.; 22-ig 1~ p. nő. azután e hó végéig 4 p. fogy.
A hold féllynílt"zá~ai :

,
Izrue l-t ák lI:lpl:íra ,,!i73.

~ Uj hold 4-én 8 Ó. 57 p. este. Jun. 1. Ijar 25,
)) Első negyed ll-én 5 Ó. 37. p. d. u. 6. Sivan 1.

r.

(íj) Holdtölte l8-án 6 Ó. 54 p. d. 11.
,
., ll. Siván 6. (Heti ünu.)t:.. 'Utolsó negyed 26-án 6 Ó. 41 p. d. u.
"

12. Si van 7. (2·ik üin.)
GJanitbató időjárás:

Junius havában körülbelül St-ig szép és meleg, közben
esővel és menuydörgéssel ; az,"~áJJ barátságtalan idő

a hó végéig,

.
1-



Július.

Tennivalók a gazdaságban: A gyüm öle 9 ö s ben ssorgalmasan kell gyomlálni, száraz
időben sűrűn öntözni. J6fajta magvak gyűjtését megkezdjük. A dúsan megrakott ágakat fel kell
támasztani. - A kertben gyakran öntözzünk és gyomláljunk, Téli zöldségeket még mindig lehet
vetni. Babot, hagymát stb. meg kell kapálni. Üres ágyakat újra fel lehet ásni és beültetni.
Dinnyeültetvényeket fel kell tölteni és gyakran öntözni. - Sz á n t 6 föl d ö n az ugart másod-
szor telsz:í.ntjuk, trágyázzuk és boronáljuk. Káposztát és dohányt meg kell kapálni. Öszi és korai
árpának, búzának, rozsnak aratása megkezdődik.
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1913. Július, 31 nap
•••••••••••• ••••••••••••

I Nap I Hold I Utmutatóii'
Nap I Protestáns I Katholikus I Görög-orosz kelte nyug. kelte nyug. Biblia ,

ó. p.1 é, p, é, p, I ó. p, olvasáshoz

1 Kedd Tibold Theobald rem. 18 Leone vt. 4 58 1 1 7 549\1. Pét. 2
.2 Szerda Ottokár Sado B.-Assz. 19 Judás ap. 6 1 142 7 3\ " 3
3 Csütörtök Kornél Jácint· vt. 20 Metód ap. 6 1 232 8 6 " 4
4 Péntek Ulrik, Berta Ulrik pk. hv. 21 Julián vt, 7 1 337 855 • 5
5 Szombat Sarolta Zacc. Antal M. 22 Özséb pk. vt. , 8,8 457, 931 II. Pét. 1

28. Márk. 8. 1-9. Róm. 6. 19-28.

~
Vasárnap E. Szt h. u 7. E.8. Jáz sz. v. ~3F. 3. Agripp. 4 91~ 624 938 Zsolt. 133
Hétfó Villibald Cyrill és Met. 24 Ker. Ján. 8Z. 9759 752 1019 II. Pét. 2

8 Kedd Teréz Kilián pk. 25 Febronia és t 10 59 d. e. 1037 " 3
9 Szerda Lukréc ia Ver. sz. "26 Dávid rem. II 58 103810531. Ján, 1

10 Csütörtök Amália Rufina 27 Sámson hv. 1~ 58' 12 119 • 2
11 Péntek Placid Pius p. vt. 28 Cir. és Ján, er. 13 57 d. u 11127 " 3
12 Szombat Henrik Gualb. Ján. hv. 29 Péter és Pál 14 56 24111 48 " 4

29. Máttl 7. 15 23, Róm. 8. 12-17.

H Vasárnap E. Szt. h, u. 8. E. 9. Anaklét 30 F.4. 12 apost. 4151756 4 1 regg. Zsolt. 28
Hétfó Bonaventura Bonaventura 1 Jul. Kozma 16 55 519 15 1. Ján. 5

15 Kedd Ap. oszl. Henrik cs. 2 B. Assz. meze 17 54 este 52 II. Ján. 1
16 Szerda Rút Karm. B,-A. 3 Anatál 18 53 724 140 lll. Ján. 1
17 Csütörtök Elek Elek hv. 4 Krétai András 19 52, 8 6 239 Zsid. 1
18 Péntek Frigyes Arnold pk. 5 Atanáz 20 511837\ 348 " 2
19 Szombat Emilia Paulai Vince 6 N. Szizoesz 21 50 9 1 5 • 3

30. Luk. 16. 1-9. 1. Kor. 10. 6-13.
-
20 Vasárnap E. Szt. h. u. 9. E.10.Lsz.meg. 7 F. 5. Ciriaca 14~2749 919 612 Zsolt. 39
21 Hétfó Dániel Dániel 8 Prokóp 23 48 934 723 Zsid. 5
22 Kedd Mária Magd. Mária Magd. 9 Ciril pk, vt. 24 47 946 830 " 6
23 Szerda Apollinár Apollinár 10 Leone vt, st. 25 46 959 d.e • 7
24 Csütörtök Krisztina Krisztina sz. 11 Eufémia vt. 26 45 10 12 1042 • 8
25 Péntek Jakab Jakab ap. 12 Prokl. és Hi!. 27 44 1027 1150

"
9

26 Szombat Anna Anna assz. 13 Gáb. fóangy. 28 43 1044 d u. ,. 10
81. Luk. 19. 41-48. I. Kor. 12. 1-11.

27 Vasárnap IE.Szt. h. u 10. E. " .. Pantal.h4 F. 6. József pk. 429 '42111 5 212 Zsolt. 94
28 Hétfő Ince Ince pp. hv. 15 Quirik, Juli. 31 411135 327 Jakab 1
.29 Kedd Márta Beatrix vt. 16 Atenogén pk. 32 40 regg 442

"
2

30 Szerda Judit Judit vt. 17 Marina I 331 38 17 549 " 3
311 Csütörtök Oszkár I Lojol. Ignác 18 Jácint vt. 35 37 1 15 644 " 4

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

A hold fény változásai : Izraeliták naptára 5673.
~ Ujhold 4-én 6 ó. 6 p. reggel. Jul. 1. Siván 2.6. "

Ji> Első negyed 10-én, 10 ó. 37 p. este. n 6. Thamuz 1.
(ti Holdtölte lS·án 7 Ó. 6 p. reggel. » 22. Tham. 17. A templ. elfogl. Bőjt.
CC Utolsó negyed 26-án 10 ó. 59 p. d. e.

Gyanithat6 időjárás.
Julius eleje borult, zivataros, . azután
szép idő; 11-17-ig ismét eső, azután szép

idő; 25-27-ig eső, utána zivatarok.

.



A..ugusztus.

Tennivalók a gazdaságban: Aug u szt u s ban agy ü m ö 1c s ö s ben, ha páro-
sított és oltott galyon van még kötés, úgy azt le kell szedni. A vadhajtásokat le kell metszeni.
Teljesen érett és jó fajta 'magvakat tegyünk el. Új ágyakat csináljunk a gyümölcsmagvak elul-
tetésére. Fiatal fák töve körül a földet meg kell kapálni és szorgalmasan öntözni. Hernyókat
fésekestűl pusztítsuk. Az érett gyümölcsöket gondosan szedjük le. - A ker t ben a teendők
ugyanazok, mint a múlt hónapban. ~ Sz á n t ó föl d ö n főmunka a behordás és cséplés. Ugar-
földek boronálását foly tat juk és harmadszor fel lehet szántani. Káposzta- és répaföldön vigyázzunk,
hogy a hernyók el ne szaporodjanak.
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....;. ;:; ~ ~........, m Augusztus i .
31 nap

••••••••••••
Nap Protestáns Görög-orosz

Hold \ Utmutatóa
BibliaIkeltejnyug.kelteI nyug.. 1 . h

ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p. o vasas oz
Katholikus

I Nap

11 Péntek I Vas. Pét. 1Vas. sz. Péter 1191Makrina \436\735\ 229'[ 7 :d7jJak. .5
_2~S_z_o_m_b_a_t·--,--G_u_sz_.t_á_v_--;o::!--T-L1,,-;:·go-'""A:-lf;;-o~n-;-z-.----.i~O::--';;~I:;-lé7s_;;;.pr-ó-~-ét-a-'--3-.7.!-.34 355 758\ZSid. 1

32 Luk 18 9-14 1 Kor. 15 1-10..
3 Vdsárnap E.Szt.h.u.1'. E. 12. István 1 F. 7. Sim., Ján. 439r33 524\ 8 2~ Zsolt. 53
4 Hétfő Domonkos Domonkos hv. 22 Mária Mag. 40 31 653 841 Márk. 1
5 Kedd Ozwald Havi B. A. 23 Ezekiel pr. 41 29 819 857 • 2
6 Szerda Berta Ur. szin. v. 24 Román és D. 43 28 d. e. 914 "

3
7 Csütörtök Ibolya Donáth pk. vt. 25 Anna, Olimp'l 44 26 11 6 912 "8 Péntek Lászlo Cirjék vt. 26 Hermolaus p. 46 251 dél 952 "9 Szombat Emőd . Román vt. 27 Pantelemon 47 23 152 10 18 "83. Márk.7. 31--37. II. Kor. 8. 4 9.

10 Vasárnap ~. Szt. h. u. 12. E. 13. Lőrinc ~8 F.8. Nikánor 4481721 310 1051 Zsolt. 13
11 Hétfő Tibor Tibor vt. 29 Teodota 50 20 422 1135 Márk.:
Ul Kedd Klára Klára vt. 30 János katona 51 18 521 regg " ~
13 Szerda Ipoly Ipoly vt. Kas. 31 Eudocim 5~ 16 este 61 "

:9
14 Csütörtök Ozséb Athanázia 1 ~ug. A sz. t k. 54 15

1

641

1

137 " 1
15 Péntek Mária Nagy B.-Assz. 2 Istv. vt. er. átv.1 55 13 7 6 248 " li
16 Szombat Ábrahám • Rókus hv. 3 Izs. és Fauszt. 56 11 725 4 1 • t

34. Lnk.10. 23-37. Gal.3. 15-22.

'17 Vasárnap E. Szt. h. u. 13. IE.14.Sz. Joák. 4 r. 9. Ef. 7 gy. 4581710 740j5·11 Zsolt. 41
18 Hétfő Ilona Ilona fl Fabius vt. 59' 8 754 620 Márk. 13

:19 Kedd Huba . TuJúzi Lajos 6 Az Ur sz. vált. ;) 7 8 7 726 Ján. 2
~O Szerda .. István kir.N. ü. Szt. Istv. kir. 7 stván kir. . 1 5 819 831 :3

"21 Csütörtök Sámuel Sámuel pr. 8 Emilian pk. 2 3 833 d. e. "
-4

22 Péntek Menyhért Timót vt. 9 Mátyás ap. 4 11848 1046 " il
23 Szombat Farkas Ben. Fülöp hv, 10 Lőrinc vt. 5659 9 8 1157 "\

35. Luk.17. 11-19. GaLÓ. 16-24".

24 Vasárnap E. SZt.h.U.,4'lE.15. Bertalan ~1 F. 10. EUPluszj5 7 6571933 d. u. Zsolt. 73
25 Hétfő Lajos Lajos k. 12 Anic., Fotin 8 5510 8 223 Ján. '7
26 Kedd Izsó Zefirin vt, 13 Maxim hv. 10 531057 333 " S
27 Szerda Gebhárd Kalaz. Józs. 14 Marcell vt. II 51 regg. 432 " 9
28 Csütörtök Ágoston Ágoston 5 N. BoI. Assz. 13 49 2 f:> 20 " 19
29 Péntek Ernestin Ker. Ján. fejv. 16 Dioméd vt. 14 47 1211555 " 11
30 Szombat Róza Lim. Róza 17 Miron pap vt. 15 45 249 este " 12

36. Máté.6. 24 34. Gal.5. 25 -6. 10.

311Vasárnap IE·Szt.h.:u.15. p.16.Öran.ü.l8jF.11. Flor.,L.1517164314201 643, Zsolt. 136
L-én a nappal hossza 14 Ó. 59 p.; a hó végéig 1 ó. 33 p. fogy.

A hold 1'ényváltozásai: Gynllitbató időjárás: Izraeliták napt, 5673 •
• Ujhold 2-án 1 Ó. 58 p. d. u, Körülbelül 9-ig esős idő; Aug. 1. Thamus 27.
Ji) EIRő negyed 9-én 5 Ó. 3 p. reggel. azután egy szép nap, ismét

"
4. Ab. 1.

@ Holdtölte 16:án 9 Ó. 27 p. este. eső 15-ig; lltána szép és . 12. Ab. 9. Templom
(( Utolsó negyed 25-én 1 6. 18 p. regg. meleg idö körülbelül 25-ig; puszt. Bőjt.
• Ujhold 31-én 9 6. 38 p. este. ettől kezd ve a h6 végéig

ismét eső.
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SzepteJ:Xl. ber.

Tennivalók a gazdaságban: Gy ü m ö 1c s ö s ben a faiakolát föl kell ásni és gon-
dosan tisztogatni, gyomlálni. Az érett gyümölcsöket miudig le kell szedni. A börmagú gyümölcs-
fákat a hónap vége felé át lehet már ültetni. Alma és körtemagok vetése Szent Mihály-napkor
kezdődik. Asz ő 1 ö ben e hónapban van a harmadik, az érés alá való kapálás. A fölösleges
leveleket le kell szedni, különösen azokat, melyek elvonják a nap molegét 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 ritkítani. Sz á nt ó-
föl d ö n a bükköny, borsó, lencse és köles aratása folyton tart. Vetés alá szántunk. Buzát,
rozsot és őszi árpát vetünk. - A krumplit e hónapban felszedjük.
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Nap Protestáns Katholikus.1 Görög-orosz I Nap I Hold \-Utmutatóa
keltelnyug. kelte I nmg· I,Bib,liha.
óp óp ó p ó p o vasas oz

••••••••••••I I••••••••••••
1913. Szeptember 30 nap

•••••••••••• ••••••••••••

.. . .
1 Hétfő Egyed Farkas pk. hv. 19 Aqdrás ö 181641 548 7 1lJán. 13
2 Kedd Rebeka Elpid ap. 20 Sámuel pr. 21 39 715 718 Hoseás 1
3 Szerda Hilda Mansuet pk. 21 Tádé 21 37 842 736 ." 2
4 Csütörtök Rozália Rozália sz. 22 Agatonik 22 35 d. e. 755 ~ 3

~IPéntek Viktor Viktorin vt. 123,Kalinik patr.
1

24 33
1
1134 819

"
4

Szombat 1Zakariás Zakariás pr. 24 Eutik 25 31 du. 850 " 5
37. Luk. 7. 11-17. Eféz. 3. 13-2!.

7 Vasárnap E. Szt. h. u.16. E'.17. Kas. v. ~5 F. 12. Berta}. 5271629 213 930 Zsolt. 150
8 Hétfő Korbinián Kisasszony n, 26 Adrián 28 27 317 10 24 Hoseás 6
9 Kedd Ádám Górgon vt. 27 Liber 29 25 4 7 1127 t

~? "Szerda Erik T. Miklós 28 Mózes rem. 30 23 445 regg. ~ 8
Csütörtök ITeodóra Teodóra ~9 Ker. sz. Ián, f'

l
32 21

1

512 38 "
9

[2 Péntek Guidó . Guido hv. 30 Sándor pk.: 34 19 533 150 ~ 10
~3 Szombat Ludovika Amát pk. 31 B. Assz. öv. t. 35 17 549 3 ~ II
I 38. Luk. 14. 1-11. Eféz. j. 1-6.

14 Vasárnap E. Szt. h.U.17. E. 18. Sz. t fel. 1 F. 13. Szept. 5361615 este 4 Zsolt. 12
[5 Hétfő Nikoméd Eutrópía.özv. . 2 Mamánt 37 13 614 516 Hoseás 12
[6 Kedd Edit Editha sz. 3 Teoktiszt 38 II 627 623 " 13
17 Szerda Ludmilla Kántor b.Lam. 4 Babilasz 40 9 641 710 " 14
[8 Csütörtök Titusz Kupert József 5 Zakariás pr.

I
41 6 655·836 Joel 1

19 Péntek Wilhelmina Január vt. 6 Mihály csod .. 42 41 713Id.e. "
2

20 Szombat Friderika Euszták vt, 7 Szocont vt. 44 2 735 '10 58
"

3
l 39. Máté 22. S4. 46. 1; Kor. i. 4-9.

21 Vasárnap E. Szt. h. u. 18. E. 19. Máté ap. 8 F.14. Kisassz.\545 6 8 6[ dél Zsolt. 143
f2 Hétfő Móric Móric vt. 9 Joakim 47 558 848 120 Ámos 1
~3 Kedd Tekla Linus p. T. 10 Menodórast.v. 48 56 945 222 " 2
24 Szerda Gellért Gellért i 11 "I'eodóra 50 54 1056 312

" 3
25 Csütörtök Kleofás Kleofás i 12 Autonóm pk. v. 51 51 regg. 352 ~ 4:
~6 Péntek Jusztina Juszt. sz. 13 Kornél 53 49 18 422

" 5
27 Szombat· Adalbert Adolf vt. :14 t felmagaszt. 54 47 145 445 6"40. Máté 9. 1-8. Eféz. <1.22-28.

28 Vasárnap IE.Szt.h.u.19.jE. 20. Vencel~5IF.15. Filot.

1
556 545/31315 4 Zsolt. 148

29 Hétfő 1 Mihály I Mihály főangy·1161Jozafát 57 43 440 520 Ámos 7
30 Kedd Jeromos I Jerom. áld. ea. 17 Zsófia vt. 58 41 6 RI ó 28 • 8

1-én a nappal hossza 13 6. 23 p.; a 16 végéig 1 6. 40 p. fogy .

.A.hold fény változásai:
» Első negyed 7-én 2 Ó. 6:p. d. u.
(ID Holdtölte 15-én 1 6. 46 p. d. u.
CC Utolsó negyed 23-án 1 ó. 30 p. d. u.
@) Ujhold 30-án 5 Ó. 57 p. reggel.

Gyallitható időjárás:
Szeptember elején szép őszi idő körülbelül 12-ig;
17--25-ike körül jobbára hüvös és nedves időjárás;

azután a 'hönap végéig ismét szép idő.

Izraelttak naptára 5673.
Szept. 1. Ab. 29.

" 3. Elul 1.
" 28. Elul 26. Selieh.



Október.

Tennivalók a gazdaságban: Okt ó ber ben agy ü m ö l c s ö s ben elkészítjük az
ágyakat és ültetünk. A tavaszi ültetéshez is most kelJ az ágyakat elkészíteni. A fák töve körül
a földet fel kell ásni és lehet már t.rágyázni. Piatal fákat meg kell óvni a fagy tói, azért jól be
kell kötözni szalmával, gyékénnyel, ronggyal stb. Tanácsos a fák vastagabb ágait és derekát
bemeszelni hernyók, nyulak rágása stb. ellen. - Sz ő I ő ben szüretelünk. Vigyázzunk, hogy
lehetőleg száraz időben szüreteljünk. Szüret után a gyenge hegyvesszőket és leveleket szedjük
le, azt juhoknak, kecskéknek vigyük haza. - Ker t ben a még föl nem szedett gyökérféléket,
feles káposztát stb. most már mind föl kell szedni és eltenni télire. Ha kedvező az időjárás,
lehet vetni korai répát, petrezselymet, salátát, spenótot, hagymát stb. A veteményekre az őszi
ásás nagyon jó hatással van. - Sz á n t ó ,f öld ö n az őszi vetést foly tat juk. A tavaszi vetés
alá szánt földet megforgat juk. Trágyát hordunk a földekre.
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Október
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Nap Protestáns Katholikus Görög-orosz I
Nap I Hold I Utm~ta:ó a

keltelnyug. kelte 1 nyug. I BIblIa
ö, p. Ó. p. ó p. 6. p, olvasáshoz

1 Szerda ' Malvin
2 Csütörtök Petra
3 Péntek Helga
4, Szombat Ferenc

Remigpk.hv. 181 Ariad vt.
Leodegar pk, 19 Trofim vt,
Kandid vL 20 Euszták, Teop.
Assziszi F. hv.,21 Jónás pr.

41 Mátt! 22 1-14 Efez 5 15-21

'6 539' 736 557 Ámos 9
1 37 d. e. 619 Abdiás 1
3 351032 "648 Jónás 1
~ 321155 725" 2

..

~
Vasárnap E. Szt. h. u.20. C:. 21. Rózsaf. 22 F.16.Fóka pk 6 Ö 530 d. u. 815 Zsolt. 31
Hétfő Brunó Brunó hv. 23 Sz. Iván fog. 7 28 2 3 916 Jónás 3

7 Kedd Amalia Márk p. hv. 24 Tekla sz. vt. 9 'j,7 245 1026 • 4
8 Szerda Etelka Brigitta assz, 25 Eufrozina 10 25 316 1138 Mikeás 1
9 Csütörtök Dénes Areop. Dénes 26 Nilúsz II 23 338

1

,egg.
"

2
10 Péntek Gedeon Borg .. Fer. hv. 27 Kallisztratus 12 21 356 49 "

3
II Szombat Brigitta IPlacidia sz. 28 Baruch pr. 14 19 41-1 159 • 4

~2. Ján. t. *1 M. Efez. 6. 10-17.

12 Vasárnap E.Szt h.u. 21. E.22. M.-N.-A. 29 F.17. Kiriak 6151517 4:2213 6 Zsolt. 106
13 Hétfő Kálmán Ede kir. hv, 30 Gergely pk. 17 15 436 413 Mikeás 5
14 Kedd Helén Kalliszt p. vt. 1 Okt. B. Sz. Y. 18 13 448 519 • 615 Szerda Teréz Terézia 2 Jusztina I 20 Il 5 3 6 27 "

7
16 Csütörtök Gál Gallusz ap. 3 A~. I?énes pk. 21 9

1

520 736 Nahum 1
11 Péntek Hedvig Hedvig assz. 4 Hierót . 23 7 541 847 "

2
18 Szombat Lukács Lukács ev. 5 Mamelta I 24 569 d. e. • 3

4S. Máté IB. ~S 35. Filipp. 1. S 11.

H Vasárnap E.Szt.h.u 22. E.23. AIk. Pél. 6 F. 18. Tamás 6265 3 641 1112 Zsolt. 122
20 Hétfő Iréne Vendel 7 Szergius, B. 27 2 738 dél Habak. 1
21 Kedd Orsolya Hilárion ap. 8 Pelágia 295 843 1 9 "

2
22 Szerda Előd Kordula 9 Jakab aps. 31 458 959 1 51 "

3
23 Csütörtök Gyöngyike Ignác patr. 10 Eul., növ. vtk. 32 561121 222 " 4:
24 Péntek Salamon Ráfael főangy. 11 Teofánesz 34\ 541regg·1 246 Zofoniás 1
25 Szombat Blanka Krispin 12 Tarák, Andr. 36 52 47 3 6 " 2

H. Máté 22. 15-22. Filipp. 3. 17-21. Rel. ünnepen Lnk. 15. 8-9. R6m. 1. 16-37. r>

2~ Vasárnap I E.Szt.h.u.23. E.24.Dömötör 131 F. 19. Agatod·16371450 2 II 314 Zsolt. 85
27 Hétfő Nárcisz Szabina vt. 14 Nazár 39 49 b 35 341 Zofon. 3
28 Kedd Simon és J. Sim., Juda ap. 15 Lucián vt. 40 47 5 1 359 Jerem. 9
29 Szerda Zenó Nárcisz 16 Longin vt, 42 45 6291418 " 10
30 Csütörtök Kolozs 1 Rodr. Alfonz 117 Ozeás pr. 43 44 759, 444 Aggeus 1
31 Péntek Ref. eml. Ü. Lucil, sz. 18 Lukács ev. 44 43 926 518 Dániel 1

l-én a nappal hossza II Ó. 39 p.; a hó végéig 1 Ó. 40 p. fogy.
A hold fényváltozásai : Izraeliták naptára 5674.

)) Első negyed 7-én 2 Ó. 46 p. reggel. Okt. 1. Elul 29 (5673). Okt. 16. T. 15. Sáto űnn,
@ Holdtölte l ő-én 7 ó. 7 p. reggel. ,,2. Tisch. 1. (5674) ,,17. T. 16. Más. ünn.« Utolsó negyed 22-én 11 ó. 53 p. este. ,,3. T.2, Másod. Ü. n. ,,22. T.21.Pálm.ünn.
~ Ujhold 29-én 3 ó. 29 p. d. U. 5. T. 4. Ged. bőjt. ,,23. T. 22. Sáto Ü. v.

" 11. T. 10. Eng. űnn, ,,24. T.23.Törv.ö.ü.
Gyanitható időjárás:

Október első napjaiban szép idő, azután zivatar s barátságtalan idő körülbelül' 9-ig j utána
szép illő 29-ig; ekkor \fagy, utána 16 és borult idő.



N oveD:lber.

Tennivalók a gazdaságban: N o v e m ber ben agy ü m öle 8 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 párosítottak. A tavasszal elültetendő fáknak
meg kell ásni a gödröket. - Szől ő b en a karókat felszedjük. Ha szükaéges, most kell trágyáz ni.
Esetleg befedni a szülőket a korai fagy ellen. - Kert ben 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 be~ejezzük. Folytatjnk a fölforgatást és trágyázást.
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Nap ., Protestáns I Katholikus Görög-orosz I
NBJ} I l-lt>ld I Utmutató a

keltelnyug. kelte I nyug: l BI~iIha
Ó. p. Ó. p. Ó. p. Ó. p. o vasas oz

r..·········
~ ~

••••••••••••
1913. . November . 30 nap

•••••••••••• ••••••••••••

11 Szornb.u 1 Marianna IMindszent ü. /191 Kleopatra
45. Máté 9. 18-26. Koloss. 1. 9-14.

2 Vasárnap Szt. h, u. 24. E. 25. Halott. n. 20 F. 20. Artern 1647 439 11511 7 1 Zsolt. 84
3 Hétfő Győző Pirmin pk. 21 Hilárion ap. 49 38 d. u. 810 Dániel 3
4 Kedd Károly Borr.,Kár. pk. 22 Abero pk. 50 36 1 16 924

"
4

5 Szerda Imre Imre h. 23 Jakab ap. 52 35 142 937 • 5
6 Csütörtök ILénárd Lénárd hv. 24 Proklusz 531 331 2 2 1147 " 6
7 Péntek Rezső Willibrord 25 Marciari 55 321217 regg .• • 7
8 Szemhat Gottfried Gottfried pk. 26 Demeter vt. 57 31 230 56 • 8

46. Mátá 24. 15-28. I. Thess. 4. 13-18.

9 Vasárnap Szt. h, u. 25. E. 26. Tivadar 27 F. 21. Nesztor/658 42912431 2 2 Zsolt. 89
10 Hétfő Luther M. Aveli. András 28 Neonilla 7 27 25öI 3 7 Dániel 9
11 Kedd Márton Márton 29 Ábrahám rem. 2 26 310' 415

"
10

12 Szerda Jónás Márton vt. 30 Zenób vL 3 24 325 523 "
11

13 Csütörtök Szaniszló K. Szaniszló 31 Epimak vt,

~I
23 346 634 • 12

14 Péntek KIementina Jozaf. pk. vt. 1 Nov. Kozm. 22 412 747 Ezekiel 1
15 Szombat 1Lipót Lipót pk. 2 Acindin és t. v. 21 447 9 9 "

2
47. Máté 25. Sl-46. II. Thess. 1. 3-10.

16 Vasarnap Szt. h. u. 26. E. 27. B.-A. olt. 3 F. 22. Acep. 71°1420/534 d. e. Zsolt. ]6
17 Hétfő Alfeus Cs. Gerg. 4 N.· Joanicz 11 18 este II 5 Ezekiel 3
18 Kedd Öd ön Odó ap. 5 Episzterne vt. 13 17 750 Ll 51 "

10
19 Szerda Erzsébet Erzsébet 6 Pál pk. 14 16 9 9 dél Zsolt. 115
20 Csütörtök Jolán Valois B. 7 Lázár

I
16 15 10311251 Ezekiel 12

21 Péntek Olivér B.-Assz. bem. 8 Szt. Mihály 17 14 115311 12 • 14
22 Szombat Cecilia Cecilia vt. 9 Mátróna 19 13 regg. 129 Jerem. 1

48. Máté 24. 37-51. II. Pát. 3. 3-13.

23 Vasárnap Szt. h. u 27. E.28. Kelem.~O F.23. OlimPia/720 412 1 15 144 Zsolt. 61
24 Hétfő Emma K. János II Vince 22 II 236 2 1 Jerem. 2
25 Kedd Katalin Katalin sz. vt. 12 Alam János 23 10 4 220 "

3
26 Szerda Milos Szil. ap. 13 Ar. sz. János 25 10 526 242 » 4
27 Csütörtök Virgil Virgil pk. 14 Fülöp ap. 26 9 653 312 " 6
28 Péntek Stefánia Szosztén vt. 15 Szarnúnasz vt- 271 818161351 " 7
29 Szombat Noé Szaturn.pk. vt. 16 Máté ap. ev. 29 8de.~~ 8

49. Máté 21. 1-9. Róm. 13. 11-14.

301; Vasárnap IE. Adv. 1. And.IE 1. Adv. And~7IF. 24. N. Gerg.] 3014 71 !O/~~ 49jZ e , 29

1.én a nappal hossza 9 Ó. 55 p. j a hó végéig 1 Ó. 18 p. fogy-~ ..L ;;~
A. hold fényváltozá.sai: Izraeliták ,táil,a~d?j~. F'.l

JD Első negyed ő-én 7 Ó. 34 p. este.
I .0,0 .•• ),

Nov. 1. Mátchesch ah(ID Holdtölte 14-én O Ó. 11 p. reggel. » 30. Kisl~v 1.!(; .~cr U~olsó neg!ed 2~-én 8 Ó. 57 P d. e. ss
.. .@ UJhold 28 an 2 o. 41 p. reggel.

G)'anithat6 időjárás:
Nov. eleje borult zord széllel j 6-7-ik körül szép idő; 9-17-ig

kezdve hó j az utolsó napok nagyon hidegek sok hóval.

"-. ----
esőzés; 18-tóI



Deoernber_

Tennivalók a gazdaságban: Dec e m ber bell agy ü m öle s ö s ben ugyanaz a

tennivaló míut novemberben volt. - Szőlőben, ahol szükséges, folyta-juk a döntést és tragyá-

zást. - Tekintettel arra, hogy télen a földmiveléssel foglalkozőknak sokkal kevesebb dolguk

van, meleger! ajánljuk a háziiparral foglalkozás felkarolását. A kosárfonás, kefekötés, .fafaragás

elsajátítása már az ifjú korban nagy áldás lenne a földmiveléssel foglalkozó népünkre.
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Nap Protestáns Katholikus Görög-orosz
1

Nap I Hold I Utmutató a
keltelnyug• kelte I nyug. Biblia
6 p 6 P 6 p ó p olvasáshoz

••••••••••••I I•••••••••••••
1913 December 31 nap

•••••••••••• ••••••••••••

. . ..
1 Hétfó Elza Elig. pk, 18 Roman

1
7314 711 ~ este Jeremiás 9

2 Kedd Aurelia Bibiánasz.vt. 19 Barlaam vt. 32 71142 818 "
10

3 Szerda Olivia Xav. sz. Fer. 20 Dek. Gerg. 33 6 d. u. 931 , II
4 Csütörtök Borbála Borbála sz. 21 Bold. A. felaj. 34 61221 1041 • 19
5 Péntek Vilma Szabb. ap. ·22 Filémon, Ap. 35 51~361148 ft 21
6 Szombat 1 Miklós Miklós pk. hv.123 Amfilok pk. 37 5112391regg. "

23
50. Luk. 21. 25-36. R6ma 15. 4-13.

Vasárnap E. Adv. 2. Am. E. 2. Ambrus 24 F. 25. Kel. p. 738 4 5 1 .' 55 Zsolt. 83A ~
8 Hétfó Mária B. A. 8Z. f. 25 Katalin vt. 39 5 1 )5 2 1 Jerem. 31
9 Kedd Natália Leok. sz. vt. 26 Nikon 40 5 130 3 8

"
32

10 Szerda Judit Melkiad p. 27 Perzs., Jak. 41 4 149 419 • 33
11 Csütörtök Árpád Damáz p. hv. 28 Irenark 421 4

1
212

1
ó 31 • 34

12 Péntek Gabriella Szinesz vt. 29 Paraniori és t. 43 4 244 644 • 35
13 Szombat Luca Oltilia sz. 30 András ap. 44 4 328 755 • 36

51. Máté 11. 2-10. I. Kor. 4. 1-5.

14 Vasárnap E. Adv. 3 ..SZil.1E. 3. Nikáz 1 F. 26. Dec. An. 745
1

4 4 427 858 Zsolt. 134
15 Hétfó Johanna Valerián pk. 2 Habakuk vt. 46 5 531; 948 Jerern. 37
16 Kedd Albina Albina sz. vt. 3 Szofoniasz 46 5 este 1026

"
38

17 Szerda Lázár Kántorbőjt 4 Dam. Ján. 47 5 820 105:-'
"

39
18 Csütörtök Augusta Grácián pk. 5 Szabbasz

1

48 [) 942 II 17 • 52
19 'Péntek Viola. Nemez. vt. 6 Miklós 49 6 11 311135 Zakariás 1
20 Szombat Teofil Teofil 7 Ambrus ea. 49 6 regg. 1151 , 3

&2.Ján. 1.19-28. Fil. *. 4-7. Kar. 1. Ü. Luk. 2. 1 a. I. Titus 2. 11-15. II. Lk. 2.16-20. Titus 3. *-8.

21 Vasárnap E.Adv. 4. Tam.1 E. 4. Tamás 8 F. 27. Patáp 17504 6 23 d.u. Zsolt. 50
22 Hétfó Zeno Zeno vt. 9 B A. fog. 50 7 144 12 :l4 Zak. 6
23 Kedd Viktoria Viktoria sz.vt. 10 Hermogén 51 8 3 61244

"
8

Ádám, Éva
. .

24 Szerda Adám és Eva 11 Dániel styl. 51 8 431 1 10 • 9
25 Csütörtök Karácsony N.-Karács. 12 Szpiridion pk. 52 9 554 144 Máté 1
26 Péntek István 1. vt. István 1. vt. . 13\ Eusztrát vt. 52\ 9 7121230 Jelen. 1
27 Szombat János János ap. ev. 14 Tirzus vt. 52 10 810 329

"
2

53. Luk. 2. 33-40. Gal. 4. 1-7.

28 Vilsárnap IKar. u.v. Karn. E. Apró sz. 15 F. Ösatyák I I - 414 Zsolt. 21752411 d.e
29 Hétfó Dávid Dávid kir. 16 Teofánia 5~ 12.940 557 • 3
30 Kedd Zoárd Anizia vt. 17 Dániel pr. I 63 13 10 6 este "

4
31 Szerda Szilveszter Szilveszter 18 Sebestyén 53 )0,1025, 824 . 63

L-éu a. nappal hossza 8 Ó. 36 p., 21-ig 20 p. fogy.; azután a hó végéig 4 p. nő.

.A.hold Iénj-váltczasnt :
J1 Első negyed 5-én 3 Ó. 59 p. d. u.
<ID Holdtölte 13-án 4 Ó. d. u.
CC Utolsó negyed 20-án 5 Ó. 16 p. d. u.
@) Ujhold 27-én 3 Ó. 59 p. d. u.

G)'anitható időjárás:
A.z első napokban hideg idő, azután hó;
9-IS-ig hideg, utána enyhébb havazással

és esővel; 23-ika után enyhe idő.

Izraelíták naptárn 5674.

December 1. Kislev 2.
" 24. Kislev 25. Templom szent.

30. Tebet 1.



Ábel, január 2.
Abigail, feb. 9.
Ábrahám, aug. 16.
Achill, nov. 2.
4-dalbert, szept. 27.
Adám, szep. 9.
Ádám, Éva dec. 24.
Ádél, jan. 29. .
Adolár, április 2l.
Adolf. február 2l.
Adorjftn, március 5,
Ágota, január ll.
4-gnes, január 21.
4-goston, aug. 28.
Akos, febr. 27.
Aladár. márc, ll.
Alajos, junius 2l.
Albert. április 23.
Albertina, j unius 23.
Albin, máre. 1.
Albina, dec. 16.
Alfonz, okt. 30.
Alfréd, február 23.
Alice. márc. 8.
Álmos, február 20.
Amália, iul. 10., okt. 7.
Amates, szeptember 13.
Ambrus, április 4. dec. 7.
Ámosz, márc. 31.
Anaklét, [ul, 13.
Anasztáz, aug. 17.
András, (Baudi), 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. jul. 23.
Apollónia, jan. 28.
Apollónius, aprilis 18.
Aranka, február 8.
Ariszti el, április 27.
Armin, máj. 10.
Arnold, junius 18.
Áron, ápr. 2.
Arpád, márc. 31., dec. ll.
Arszlán, jnnins 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, jauuár 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 uee. 2.
Blanka, okt. 25.
Bódog, jan. 14., nov. 20.
Boldizsár, január 6.
Bonaventura, jul, 14.
Bonifác, május 14.
Borbála, dec. 4.
Brigitta, febr. 1.,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, ju!. 6.
Domonkos, aug. 4.
Donat, febr. 17., aug. 7.
Dorottya, febr. 6.
Dömötör, okt. 26.

Eduárd,. márc. 18., máj.
26., okt. 14.

Edith. szept. 16.
Efraim, marc. 5.
Egyeel szeptember 1.
Elek, ) 17.
Elemér, .ebr. 28.
Eleonóra, febr. 21.
Eleuthér, febr. 20.
Eligius, dec. 1.
Ella, 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, angusztus 31.
Ervin, április, 25.
Ernő, január 12.
Erzsébet, nov. 19.
Eszter, május 24.
Etelka, okt. 8.
Eustachius, szept. 20.
~utropia, szept. 15.
Eva. dec. 24.
Ezsaiás. jnl. 6.
Ezechiel, ápo 10.

Fábián, jan. 20.
Farkas, szept. 1., aug. 23.
Eaustinus, febr. 15.
Felix, [un. 9.
Ferdinánd, máj. 26.
Ferenc. jan. 29., jun. 16 ..

okt. 4. és 10.
Flórián (Flóris), máj. 4.
Franciska (Fani), marc. 9.
Frida, május, 6.
Friderika, szept. 20.
Frigyes jul. 18.,
Frumenc, márc. 23.
Fülöp, máj. 1. és 26.,

aug. 23.

Gábor, márc. 24.
Gabriella, dec. 12.
(Gál) Gallus, okt. 17.
Gáspár, jan. 6,
Gebhárd, aug. 27.
Gedeon, márc. 28. okt. 10.
Gellért, szept. 24.
Geooveva, jan. 3.
Gergely, márc. 12., nov.

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

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

Hajnalka, márc. 27.
Hedvig, okt. 17.
Helda, okt. 3.
Helén, okt. 14.
Henriette, márc, 16.
Henrik, ju!. 15.
Heribert, márc. 16.
Hermin, ápr. 16., aug. 3.
Herman, (Armin), ápr. 7.
Higin, jan. 11.
Hilárion, okt. 21.

.Hilda, szept. S.
Hortense, BOV. 17.
Huba, aug. 19.
Hubert, márc. 20.
Hugó, apr. 1.

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

okt. ·23
Illés, julius 20.
lima, apr. 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. 24.
Ivó, máj. 19.
Izabella, jul. 12.
Iz idor, márc. 30., ápr. 4.
Izsó, aug. 26.

Jácint, jul, 3.
Jakab, máj. 1., jul, 25.
Janka, május 24.
János, nov. 24., dec. 27.
Január, szeptember 19.
J enő, jul. 13.
Jeromos, sz ept. 30.
Joachim, iaárc, 20.
Jób, szept. 27.
Johanna, dec. 15.
Jolán, nov. 20.
Jónás, nov. 12 ..
Jonathán, máj. 11.
Jozafát, nov. 14.
József, febr. 4., marc,

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

máj. 22.
Julián, jan. 9.
Jusztin, jun. 16.
Jusztina, szept. 16.



Kajetán, ápr. 22.
Kalliszt, okt. 14.
Kálmán, okt. 13.
Kamill, Kamilla,' dec. 28.
Kanut, jan. 19.
Kandid, 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.
Klementina, nov. 14.
Kleofás, szept. 25.
Klétus, ápr. 26.
Klotild, juuius 3.
Kocsárd, ápr. 19.
Koleta, márc. 6.
Kolozs, október 30.
Konrád, febr. 18.
Konstantin, febr. 17.
Kornél, jul. 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.
Leó, ápr. ll.
Leodegar, okt. 2.
Leokádia, dec. 9.
Leona, Leontine, jan. 4.
Lénárd, nov. 6.
Lenke, ápr. 29.
Lidia, ápr. 5.
Lili, jul, ll.
Lipót, nov. 15.
Livia, ápr. 6,
Longinus, márc. 15'.
Lóránt, jan. 15.
Lothár, jan. 27.
Lőrinc, aug. 10.
Luca, dec. 13.
Lujza, márc. 2.
Lucilla, okt. 31.
Lucius, okt. 19.
Ludmilla, szept. 17.
Ludovica, szept. 13.
Lukács, okt. 18.
Lukrécia, jul. 9.

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

dec. 8,
Mária nevenapja szeptem-

bsrben, kisasszony utá-
ni .első vasárnap.

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

okt. 17.
Márta, jul. 29.
Márton, nov. 10. és 11.
Mártonka, jan. O.
Máté, szept. 21.
Matild, márc, 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, dec. 14.
Nikefor, márc. 13.
Nikodém, szept. 15.
Noé, nov. 29.
Norbert, jun, 6.

Odó, nov. 18.
Oktáviáu, márc, 22.
Olga, juI. 27,
Olivér, nov. 21.
Olivi a, juu: 3., dec. 3.
Olimpia, márc. 10.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, .jul. 31.
Oszváld, aug. 5.
Ottó, márc. 23.
Ottmár, nov. 16.
Ottokár, [ul, 2., uov. 4.
Ottilia, dec. 13.

Ödön, nov. 16.
Özséb, aug. 14.

- 29- •
Szinér, dec. 12.
Szosztén, nov. 28.
Szótér, ápr. 22.
Szörény, jan. 8.
Sylvia, nov. 26.

Pál, jan. 25., márc. 7.,
jun. 26., 29., 30.

Patitaleon. jul. 27.
Pamphilius, jun. 1.
Paskál, május 17.
Pátrik, márc. 17.
Paula, márc. 22., jun. 3.
Paulina, jun. 22.
Péter-Pál, jun. 29.
Péter, jan. aL, 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., jul. 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.
Róbert, [un. 7.
Rókus, aug. 16.
Rólánd, máj. 29.
Román, febr. 29.
Romuald, márc. 7.
Róza, aug. 30.
Rozália, szept. 4.
Rufina, jul. 10.

Salamon, okt. 24.
Samu, aug; 21.
Sándor, febr. 26., mál'c.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.
'Szabbás, dec, 5.
Szabina, febr. 20., okt. 27.
Szaniszló, nov. 13.
Szaturnin, nov. 29.
Szeréu ke, szept. 14.
Szervác, máj. 13.
Szeverin, jan. 8.
Szeverian, febr. 21.
Szidónia, j un. 2.
Szilárd, ápr. 22. I

Szilárdka, dec. 14.
Szilvér, jun, 20.
Szilveszter, dec. 31.

Tamás, márc. 7., dec.
21. és 29.

Tacián, jan. 12.
Tádé, jan. 24.
Telesphor, jan. 5.
Terézia, jul. S., ok. Hi.
Tekla, szept. 23.
Teobald, juI. 1.
Teodora, szept. ll.
Teofil, dec. 20.
Tibolt. juI. 1.
Timon, ápr, 19.
Timotheus, aug. 22.
Tibor, aug. ll.
Titusz; jan. 4., szept. 18.
Tivadar, ápr. 20., nov. 9.
Tóbiás, juu. 13.
Tódor, febr. 7.

Ubul, máj. 17.
Ulrik, jul. 4.

Valér, dec. 15.
Valéria, ápr. 28.
Valter, [ul, 16.
Vanda, jan. 26.
Vazul, [un. 14.
Vendel, okt. 20.

. Vencel, szept. 28.
Veronika, juI. 9.
Vid, jun. 15.
Vidor, jan. 13.
Viktor, szept. 5.
Viktoria, .dec. 23.
Vilhelmina, szept. 19.
Vilibald, julius. 7.
Vilibrord, nov. 7.
Vilmos, jan. 10.
Vilma, dec. 5.
Vince, apr. 5., juI. 19.
Viola, dec. 19.
Virgil, nov. 27.
Virgilia, jan. 31.

Xavér, (Ferenc) dec. 3.

Zakariás, szept. 6.
Zelma, január 23.
ZeJló, dec. 22.
Zenő, okt. 29.
Zita, ápr. 27.
Zoárd, dec. 30.
Zephirin, aug. 26.
Zqltán, junius 23.
Zaigmond, máj. 2.
Zsófia, május 15.
Zsolt, ápr. 10.
Zsuzsánua, febr. 19.
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.A..felséges uralkodóh..é.z_
II magyar birodalom királya.

I. FERENC JÓZSEF, ausz triai császár, Magyar- és
Csehország, Dalmát-, Horvát-, Tótország, Galiczia, Lo-
doméria. Illyria királya; jeruzsalemi király stb. stb.,
szül. Bécsben, 1830 augusztus 18-án. Trónára lépett
nagybátyja, V. ~erdinánd lemondása s édes atyjának,
Ferenc Károly O fenségének visszalépése után 1848.
év december 2-án. Magyarország alkotmányos aposto
királyává megkoronáztatott Budán, 1867 junius 8-án.

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

Miksa bajor kir. herceg leánya, szül. 1837. december
14-én Possenhofenben, magyar királynévá koronáz-
tatott 1867 junius 8-án, Buda várában. Meghalt 1898
szept, 10-én Genfben.

Ö CB. és k. relségének néhai sziilei:

FERENC (Károly, József), az ausztriai birodalom
főhercege, cs. orosz tüzér-ezred tulajdonosa stb. szül.
1802 dec. 7 -én. Meghalt 1878 május 28-áll.

ZSÓFIA (Friderika, Dorottya), néhai fels. Miksa
bajor kir , leánya, csillagker. hölgy, szül. 1805 január
27-éD. Egybekeltek ]824 nov. 4-én. Meghalt 1872 máj.
28-án.

Öcs. és k. felségének, a kirűlyuak testvérei:
1. 11 i k s a (Eerdiuand. József), szül, 1832 jul. 6·án,

A mexikói birodalom császárává lett 1864 ápr. ll-én·
Meghalt Queretaróban 186.7 junius 19-én. harmincöt
éves korában.

Özvegye MáI' i a Sar olt a hercegnő, Lipót belga
király leánya. a kivel 1857 ju!. 27-én lépett volt há-
zasságra Brüsselben.

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

3. Már i a (Anna, Karolina), szül, 1535. o kt, 27-én
Meghalt 1840 február 5-én.

4. L aj o s (Viktor, Józaef, Antal). szül, 1842 máj.
15-én, táborszeruagy stb.

ÖCS. és k. felségének lHIg)'bát) a:
V. FERDINAND (Károly, Lipót, József. Ferenc'

Marcellin), volt ausztr. császár és magyar király szül,
1793 április 19-én. Meghalt 1875 junius 29-éll; hit-
vese volt. .

MÁRIA (A n n a, Karolina), Ö felsége, néhai Viktor
Emánnel szárdinai Király leánya, született 1803 szept.
l!J-én. Egybekelésiik napja: 1831 február 12-ike. Meg-
halt 1884 máj 4.

JÓ:J;sef cs. és kir. főherceg:
J ó z s ef (Károly, Lajos), ausztriai herceg és főher-

ceg, lllagyarország királyi hercege. lovassági tábor-
nok és a magyar korona országai honvédségének fő-
parancsnoka, a 37. sz. gyalogezred tulajdonosa, szül.
1833 március 2-án; meghalt 1905 j unius 14-én.

Fenséges neje:
11 á r i a (Adél, Klotild, Amália), szász-coburg-góthai

hercegnő,

1. fokozat.

Eélyeg-illeté k_

Ill. fokozat.
váltók, kereskedői utalványok és köt jegyek, nyilvános
hitelintézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre szóló

adóslevelei.
K f K f

150-ig - 10 1500 K-tól1800-ig 120
300" - 20 1800 2100" 14<)
600. - 40 2100 2400" 1 60
900 - 60 2400 2700. 1 80

1200 - 80 2700 ilODO" 2 -
" 1500. 1 - 3000 " 6000" 4 -
3000 koronátóI 2 koronával több, maradvány

teljesnek veendő.

2 K-tól
150
300
600
900

1200
mindeu

II. fokozat.
azon okmányok, melyek 1. és lIT. fokozat alá Hem

·.artoznak.
K f K f

2 K-tól 40-ig - 14 200 K-tól 400-ig 126
40 " 80" - 26 400' " 600" 1 88
80 120 " - 38 600 800 " 250

120 200 " - 64 800 " 1600" ó -
minden 800 koronátóI 2 korona 50 fillérrel több, ma-

rad vány teljesnek veendő.

vétel-, csere- és szállitási szerződéseknél, ingó vagyon-
I nál ; péuzadósságot nem illető engedményezéseknél;

szolgálati szerződéseknél ; nyugtáknál, a számsorsjáték
nyereségeknél ; kötelezvényeknél ; részvény társulatok

szerződéseinél.

K f K f

2 K-tól 20-ig - 14 100 K-tól 200-ig 1 26
20 40 " - 26 200 " ::lOO" 1 88
40 " 60" - 38 300 400 " 2 50
60 " 100 " - 64 400. " 800" 5 -

minden 400 koronától 2 korona 50 fillér, maradvány
teljesnek veendő.

Bizonyítvány cselédeknek .
Bizonyitvány magánosoktól és iparosoktól
Számlára az üzletben 100 koronán alól.
Számlára az üzletben 100 koronán felü.l

ívenként .
Adásvevési szerződés. Ha a tárgy ingó, annak

értéke után a Ill. fokozat szerint, ha a
dolog ingatlan, ívenként .

Dohány- vagy bélyeg-árulhatási jogositványt
kérő folyamodás egy ívtől 2 korona, az
ebbeli jogositvá.ny 2 korona,

30 fillér
1 kor.
2 fillér

10 fillér

1 kor.
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Kivonat a posta- és tavirda-tarifakböl.
A) Levélpostai tarifák.

IV. Az egyetem.
postaegyesület-

tel, valamint azon
kivül álló terü-

letekkel (ideértve
Novibazárt is)

Díjterület

1. A belföld

Helyi forg.

-Levél levele-' Nyomtatvány Áruminta Üzleti papír
zőlap

c drbként
~@ ~
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""

c ~~
"" ee .:: .., ol .:: .., .::
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0000 --- ol bO bO ol bO "='

f f

110

• 10-ig 2
·20 ig 20 50 " 3 50-ig 3

100 " 5 Nem
250 " 20 30 5 10

250 " 10 250 " 10 -
500 " 30 40 350 " 20 küldhetö

500 " 20
1000 " 30

- -
20-ig 6 12

mint fenn ebb
\

. 250 " 12 18
1

mint fenn ebb
500 ,. 18 24

50-ig 3
20·ig 10 20 100 " 5 250-ig' 10 Nem

5 10 250 10 -250 " 20 30 " 350 " 20 küldhető500 "
20

1000 " 30

50 gr.-ként, 50 gr.-ként, 50 gr-ként,
20 gr.- de legalább 5 de legalább 5
ként 10 20 5 10 (legfeljebb 5 (legfeljebb 10 (legfeljebb 252000 gr.) 350 gr.) 2000 gr.)*

20 gr.-ig 25 50
a 20 gr.- 50 gr.-ként, 50 gr.-ként, 50 gr.-ként,

mou felüli de legalább' 5 de legalább 5
snlyért 10 20 (legfeljebb 5 (legfelj ebb 10 (legfeljebh 25
20 gr.- 2000 gr.) 350 gr.) 2000 gr.)*

ként 15 30

II. Ausztria
(és Lichtenstein )
Bosznia-Her-

cegovina,
Németország

Ill. Montenegro
Szerbia

* Montenegróba, valamint Novibaz árba nem küldhető üzleti papir.

Jegyzet: A levelek térfogatának maximuma belföldön 30, 20 és 10 vagy 30, 15 és 5 cm. ;
ha a levél tekercsalaku, hossza 30 és átmérője 15 cm.-t nem haladhat meg, Külfölddel való for-
galomban a 'levél térfogata nincs korlátozva, A levelezd-tap 14 és 19 cm.-nél nagyobb vagy 10 és
7 cm.-nél kisebb nem lehet. A nyomtatvány küldemény kiterjedésének határa bármely jrányban
45 cm.: tekercsalakban azonban 75 cm. hosszu lehet, ha átmérője legfölebb 10 cm. Aruminta
küldemény térfogatának maximuma: 30, 20 és 10 cm.; tekercsalakban 30 cm.-nél hosszabb és
átmérője 15~cm.-nél nagyobb nem lehet.

Különleges kezelésekért jár: 1. ajanláa díja : 25 fíll., helyi forgalomban 10 fill.; 2 kézbesi-
tésről szóló értesitéa dija: 25 fill., helyi forgalomban 10 fill. ;3. tudakozvány dija: 25 filL; 4. expressz-
dij : 30 fill. (A helyi forgalomban a posta csak Budapest fő- és székvárosban teljesit expressz-
saolgálatot).

Utánvétellel terhelt ajánlott levél küldhető: belföldön, Ausztriába és Bosznia-Hercego-
vinaba (1000 K), továbbá Belgiumba (1000 frank), Chilibe (530 peso), Dániába (720 dán korona),
Franciaországba és Algeriába (1000 frank). Japánba, Koreáha és a Khinában levő japán hivata-
lokhoz (400 yen). Luxemburgba (1000 frank), Németalföldre és németalföldi Indiába (480 német-
alföldi forint). Németországba (800 márk a), Norvégiába (720 skand. korona), Olaszországba
Erythreával (1000 frank), Portugáliába 1200,000 reis), Rumániába (1000 Jei), Svájcba (1000 frank),
Svédországba (720 skand. korona), Szerhiába (1000 frank), a 'I'örökországban és Krétában levő
osztrák postahivatal.okhoz (1000 frank), Tuniszba (1000 frank). A pénzérték amelyben az után-
vételt az ajánlott küldeményen ki kell tenni, valalllint akiköthető utánvétel maximuma az illető
ország neve után zárójelek közt van kitéve.
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.
A háziállatok vemhességi ideje vagy ellési naptár:-, Á vemhesség Á vemhesség tart

középtartama legkevesebb I legfeljebb,
\

Lovak 340 napig 330 napig 419 napig
Tehenek 285 " 240 " 321 "Jubok és kecskék 154

"
146 • 158 • IDisznók 120

"
109 " 133 "--1 Á vemhesség

/1

Á vemhesség vége:
kezdete lovaknál I teheneknél I juh oknál é& kecskéknél I disznóknál

január 1 december 6 október 12 junius 3 április 30 -:

"
16 "

21
"

27 " 18 május 15
február 2 január 7 novembor 13 julius 5 junius 1

"
15 • I 20 "

26
" 18 " 14

március 1 február 3 december 10 augusztus 1
"

28
• 17 "

19
" 26 "

17 julius 14
április 1 március 6 január 10 szeptember 1 . 29

" 16 " 21
"

25
" 16 augusztus 13

május 1 április 5 február 9 október 1 "
28

"
16

május
20 " 24

"
16 szeptember 12

junius 1 6 március 12 november 1 "
28

"
15

" 20 " 26
"

15 október 12
julius 1 junius 5 április 11 december 1 " 28

H 15 "
19

"
25 " 15 november 11

augusztus 1 julius 6 május 12 január 1 . 28

"
17 "

22
"

28 . 17 december 14
azeptember 1 augusztns 6 junius 12 február 1 . 29

"
16 "

21 " 27 "
16 január 13

október 1 szeptember 5 julius 12 március 3
"

28
• 10 " 14 " 21 " 12 február 6

I"
21 • 25 augusztus 1 " 24 "

18
november 1 október 6 " 12 április 3 "

28
• 15 " 20

" 26 " 17 március 14
december 3 november 7 szeptember 3 május 5 április 1

"
15

"
19

"
25 "

17
"

13

"
30 december 4 október 10 junius 1 " 28

Á kotlás tart a tyúkoknál: 19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig;
a ludaknál: 28-33 napig; arécéknél (kacsáknál): 28-32napigés a galamb oknál 17-19 napig.

Taknyosságért .
Kehességért .
Csökönyösség ért
Buta-csiráért

Az állatok betegségére való szavatosság.
Az elad6 j6tállani köteles:

Lovaknál:
15 napig Bőrféregért
15 " Havi vakságért
30" Fekete hályogért •
30 Rozsféregért

T e h -e nek' nél:

30 napig
30 "
30 "
30

Francia kórságért 30 napig

Juhoknál:
Himlőért
Rühert
Férges tűdőnyavalyáért
Métely- és májrothadásért

, . 8 napig
8 "60

60 "

8'e r t é sek nél!
Borsóka-kórért 8 "



udv az olvasónak.

Szeretettel üdvözöljük a ) Lut her-Naptár « kedves olvasóit, amidőn
most immár másodszor kopogtatunk be Naptárunkkal házuknak ajtaján. Azt
is kérjük azonban, hogy egy másik ajtót is nyissanak meg újból előtte, t. i.
szivüknek ajtaját, hogy oda befogadják azokat az eszméket, amelyeket e
hasábokon különbözö szerzök, különbözö formában, de lélekben ősszhangza-
tos an egybeolvadva egységes szellemben és irányhan hirdetnek. Irányunkat
most is e két szó jellemzi: Isten és haza.

Sok kellemes visszhangja támadt a mult évben is a e Luther-Naptár«
szavának, sok felemelő tanubizonyságát tapasztaltuk a legkülőnbőzőbb társa-
dalmi rétege', ben annak a szeretetnek, amellyel Naptár unkat fogadták és
felkarolrák. Ez a körülrnény még inkább buzdított, lelkesített bennünket a
munkában és még' nagyobb anyagi áldozatra is indított, hogy e mostani
évfolyarn úgy a cikkek, mint a képek tekintetében még gazdagabb, tartal-
masabb legyen. .

Egyelőre megállapíthatjuk eredményképen azt, hogy a »Luther-Naptár e-t
sikerült anyagi veszteség nélkül megalapítanunk. Ezzel azon ban nem eléged-
hetünk meg. Célunk az, hogy a jövöben a tiszta jövödelernböl a munkatár-
saknak díjazasán kívül még egyházi jótékony célokra is juttathassunk bizonyos
összeget. Ez érdekből és mindenekfölött a szellemi haszon, az evangéliom
eszméinek terjesztése érdekében kérjük a ) Luther-Naptár e buzgó és lelki-
ismeretes terjesztését. Az igen tisztelt bizományos okat nagyon kérjük, hogy
az el nem adható példányokat legkésőbb január közepéig a mi költségünkre
visszaküldeni sziveskedjenek, mert most is abból hárult nagy veszteség az
ügyre, hogy sokan csak későbbi hónapokban, vagy egyáltalán nem kül-
dötték vissza az el nem adott példányokat, amidőn már másutt értékesít-
hetök nem voltak s így raktáron maradtak.

Isten áldásának kérésével bocsátjuk. útjára a »Luther-Naptér« máso-
dik évfolyamát.

Sopron és Ágfalva. 1912. julius havában.
A szerkesztök és kiadók.. .
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Elmélkedés a mulandóságról.
- Az évforduló alkalmara. -

Az esztendő fordulása csodálatos ha-
tást gyakorol a halandóra. Mintha e nap
esti homályában egy tiszteletreméltó agg
bölcs lépne hozzánk s egyéniségének le-
bilincs elő hatása alatt mi otthagyva a ke-
nyérharcnak, a ,gyülólködésnek és hiába-
valóságnak tereit mindnyájan - akik kö-
zött az életben a születés, rang, hivatás, va-
,gyon és mindenekfölőtt a gőg oly éles
válaszialakat 'emelt - mint édes testvérek
letelepülnénk e bölcsnek lábainál és mint
a gyermekek tekintetünket reá szegezve
odaadó lélekkel, áhít attai hallgatnók, amit
ez az aggastyán, a Mulandóság beszél.

A Mulandóság mint az Or küldötte
jelenik meg előttünk, hogy nagy és bölcs
dolgokra oktasson s ezzel egyúttal vigasz-
taljon bennünket. Az Or azt izeni általa:
Rövid az élet, azért becsüljük meg saját
életünket, becsüljük meg a hozzánk tartozó-
kat és becsüljük meg embertársainkat.

*
A mulandóság mindenek előtt komolyan

figyelmeztet: ember, élj úgy, hogy a gyor-
san lepergő . létben ne éltél légyen hijába;
..az .egymásután letünő napokat úgy töltsd
el s azokban úgy teljesítsd emberi hiva-
tásodat, úgy rendezd ügyeidet, hogy min-
den pillanatban készen tégy az utolsó órára.
Oh mily sok könnyelmüségnek, meggon-
dolatlanságnak s ezek következtében szám-
talan szerencsétlenségnek lett már okozójává
laz a körülmény, hogy sokan úgy élnek s
úgy rendezik be viszonyaikat, mintha soha
sem kellene e földről eltávozniok.

A mulandóság tanít meg arra is, hogy'
meg tudjuk becsülni jólétünket, a mi bol-
dogságunknak napjait. Mert bizony az em-
ber tulajdon ának értékét rendesen csak akkor
veszi észre, Amidőn azt elveszítette, akkor
látja, hogy boldog is volt, amidőn -letünt
a boldogsága, akkor tanulja megbecsülni
előbbi helyzetet, rnidőn az rosszra fordult.

A mulandóság gondolata magunkba
szállásra int. Kérdéseket intéz hozzánk: Az
elmult esztendőt, mit az 'Or kegyelme néked

Tanits minket úgy számlálni!napjainkat,
hogy bölcs szivhez jussunk.

90. zsoltár, 12. v.

juttatott, emberi méltóságodnak és rendel-
tetésednek megfelelően használtad-e fel. Hű-
séges sáfár voltál-e az elmult esztendőben
úgy szellemiekben, mint anyagiakban, vagy
pedig a tékozló fiunak útjára tévedtél ?

Bármiképen töltöttük is be hivatásun-
kat a nékünk jutott talentumok szerint, azt
be kell őszintért vallanunk, hogy nagyobb
az Or kegyelme, mint a mi érdemünk. Igy
az évforduló napja egyúttal a hálaadás napja
legyen, amidőn az Urat dicsőítve hálatelt
szívvel rnondjuk el Sámuellel: "Mindezideig
segítségül volt nékünk az Or."

*
A mulandóság második intése hozzánk

az, hogy becsüljük meg a hozzánk tartozó-
kat. Mint a madár fészkébe gyűjti fiait,
rnidőn valami fenyegető ellenséget vesz
észre, felettük lebeg s kiterjeszti szárnyait
föléjük, épúgy a mulandóság szárnycsatto-
g'ását hallva a mi lelkünk is. hívja a mieín-
ket: jöjjetek, legyünk, maradjunk együtt,
hisz nincs nagyobb boldogság evilágon,
mint békességben való együttlakása azok-
nak, kiket egymáshoz a szeretet kapcsa
fűz. Amint előttünk látjuk kedveseinket, a
mulandóság ily beszédet intéz hozzánk:
Ime most gyönyörködöl azokban, akiket ked-
vel a te szived, örülsz nekik, de nem tudod,
ki marad meg közülök, mire a most meg-
kezdődő év bezáródik. Azért becsüld meg
a te hozzád tartozókat, bánj szeretettel,
igazságosan velük ; ne légy kíméletlen, durva
és türelmetlen. Idejében gondold meg, hogy
az esetleg bekövetkező veszteséget még
gyötrelmesebbé teszi az, ha lelkiismereted
az elhunytfal szemben majd nem tud tiszta
és nyugodt maradni,

*,
A mulandóság végre arra int, hogy

becsüljük meg embertársainkat. Ha látom
az életben, hogy halandó emberek mily ádáz
gyűlölettel, boszuval törnek egymás ellen
s mily haragtartők, engesztelhetetlenek, a
megbocsátás érzelmét nem ismerik és
telhetetlenségükben, kapzsiságukban határt
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Az Úr az én pásztorom; nem szükölködöm. füves legelőkön nyugtat II
engem és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja; az II

I
igazság ösvényén vezet engem az ö nevéért. Még ha a halál árnyékának II
völgy'ben i"ok ". nem "'ek a gono",t.,. m"t te velem-vagy; a te V"Z- Jij



Velünk az Isten.

Nem gyötör ma igy a holnap,
Aggodalmak
Nem riasztják lelkedet.
Aki mindent jól intézett,
Utját nézzed,
S ő megáldja éltedet.

nem ismernek, készek keresztül gázolni
jogon, becsületen, ha önző érdekükről, hiu-
ságukról van szó, akkor rnindig az a gon-
dolat ötlik eszembe, hogy ezek az emberek
nem gondolnak a mulandóságra, mely ha-
marosan, sokszor minden átmenet nélkül
azt mondja : vége. Es mily szomoru ez a
!Vég,ha a világgal, az emberekkel meghason-
lott állapotban kell ezt a földet elhagynunk.
Akik oly büszkén járnak, kelnek a. világban
slenézik, kicsinylik azokat, akikről azt
hiszik, hogy nagy távolságban alattuk álla-
nak, szintén azon elfogult és vak emberek
közé tartoznak, kik nem látják azt a hatal-
masságot, aki előtt király és koldus, úr és
szolga egyenlő. .

. Ha azonban látjuk az élet rövid és
~ünékeny voltát s azt, hogy az aránylag
míndig rövid eletnek a java ~s nyomoru-
~ág és fáradság, mely gyorsan eltünik,
míntha repülnénk és ha észre vesszük, hogy
a mi sorsunk teljesen közös, ez oly kapcsot

.Kérdezik e rideg korban:
lsten hol van?
Én soha sem kérdezem;
Ki e földön minden jót ád,
Szent valóját
Lelkem mélyén érezem.

Nincsen tőlünk Ister: távol,
A világból
Nem távozott mesaz ire,
Ki a földi nagy nyomorbul
Hozzáfordul:
Könnyeit ő törli le.
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létesít köztünk halandók között, hogy édes
testvérünknek tekintsük minden embertár-
sunkat és őket megbecsüljük, velük szeretet-
tel bánjunk.

Van tehát egy nagy vígasztaló, mely
megbékít sorsunkkal, megedz, erőt ad' a
mulandósági csapásaival szemben. Van
valami, ami diadalmaskodik a mulandóság
felett, ami' a tünő lét változásai között álo
landó s amiben s ami által meg tudunk
békülni földi sorsunkkal. Ez a nagy hatalo
masság, mely minden változáson és el-
muláson keresztül mindörökké megmarad,
nem más, rnint a tiszta szerétet.

Ha a szeretet lelke tölti be" valónkat,
akkor nyerünk oly bölcs szívet, melynek
birtokában nem félünk az élettől, nem félünk
a haláltól, mert tudjuk, hogy akár .élünk,
akár halunk, az Úréi vagyunk. Ez a szere-
tet pedig akkor talál lakást szívünkben, ha
a mi vezérünk, jó pásztorunk maga Jézus
lesz. H. L.

Ki tudja a jót követni .
Tud szeretni
Annak Isten megjelen;
Az áldozó ezeret.et.ben, -•.Ha jót tet.tem.i -,
Érzem: Isten van velem.

Szenvedésben. vészben, bajban.
Úgy, mint hajdan,
Isten ma is tesz csodát;
Lelkedet ha bánat sújtja,
Jobbját nyújtja
S megvigasztal jó atyád.

Csengey Gnszfáv;
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Luther elégeti a pápa átokbulláját.-

Három év mult már el ama hires
1517. október 31. óta. A pápa eleinte azt
gondolta, hogy csak néhány "részeges barát"
veszekedése a Luther 95 tétele felett meg-
indúlt vita, de midőn a kiütött harc csak-
nem csillapodott le s Luther a vett idézés
dacára a' szász választófejedelem, bőlcs
frigyes tilalma
folytán Rómába
se ment el, meg-
parancsolta,hogy
az épen akkor'
Németországban
levő Kajetan bi-
bornok hallgassa
ki s ~yőzze meg
az "eretneket" té-
vedéséről. Luther
a vett idézésre
meg is jelent
Augsburg váro-
sában, sőt térdre
esett Kajetan előtt,
de mivel az irá-
san alapuló téte-
leihez hü maradt,
a biboros ezen
szavakkal ker-
gette el magától:
"Takarodj s ne
kerülj ismét asze-
mern elé, rnig ta-
naidat vissza nem
vonod 1" s Luther
egy levelére ezt
felelte: "Nem ál-
lok többé szóba
azzal a... bes-
fiával; mély -sze-
me van s csodá-
latos spekulációk
vannak fejében."

A békésebb természetü Miltitz biboros-
sal folytatott tárgyalás után egy dr. Eck
János nevü ingolstadti tanár kötött Lutherbe,
aki Lipcsében öt napig tartó vitába bocsát-
kozott vele. Ezen vita folyamán látta még
'csak be teljesen Luther, hogyaSzentirás
alapján mennyire igaza van, dr.. Eck pedig,
mível nem tudta a reformátort meggyőzni,

Rómába utazott s kieszközölte a pápánál
Luther ellen az 'á tok bull á t.

Csodálatos egy irat volt ez, melyet a
szeretetet hirdető Jézus állítólagos földi hely-
tartója kibocsátott. 'Igy kezdődött: "KelJ
fel, óh Isten, és védd a te ügyedet; emlé-
kezzél meg. a te gyaláztatásodról, amely-

lyel naponként
illet téged a bo-
lond. Szőllödet
egy erdei disznó
pusztítja s egy
vad kan lelegeli. "
Aztán 41 tételt
sorol fel s átkoz
meg Luther ta-
naiból, a többek
között azt is, hogy
" igazságtalanság
az eretnekeket
megégetni" s 60
napi időt ad neki
ezen tételek visz-
szavonására "mi-
vel a pápá nem
akarja a bünös
halálát". Ha pe-
dig nem, vonja
vissza, tévtanait,
akkor úgy őt, mint
követöit makacs
.eretnekeknek és
száraz ágaknak te-
kintik a szőllőtő-
kén,mely Krisztus
és jogosan meg·
büntetik őket.

Dr. Eck öröm-
telten sietett a

Dr. Luther Márton. bullával vissza
Kranách Lukács eredeti festménye után. Németországba;

_ hiszen jogában
állt most, akit csak akart, a ",s]jent" atya !ártká-
val sujtani. Oe tévedett, hiszen már nem
1415-öt írtak, s - Husz Jánost nem hiába
iéJgették volt meg, Lipcsében egy klastrom-
ba kellett menekülnie Ecknek a nép ha-
ragja elől s csak az éjszaka sötét leple alatt
utazhatott tovább, a szász választófejedelem-
ségben ,bölcs Frigyes egyáltalán megtil-
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tot-ta a bulla kihirdetését, Erfurtban pedig
a diákok a vizbe dobtak belőle egy kinyo-
matott példányt, ezt mondván: "most vagy
csak igazán bulla", vagyis vizbuborék.
Akadtak azonban olyan városok is, ahol a
vakbuzgó V. Károly császár parancsára s
a bulla hatása alatt máglyára vetették Luther
- iratait.

Luther eleinte azt gondolta, hogy Eck
maga -hamísította a buflát, azért "Az uj
Eck-íéle bullákról és hazugságokról" cimü
iratában :élesen neki támadt. Midőn azonban

engedelmeskedünk, magunkat alá nem vet-
jük s magunkat hozzá nem számitjuk, de
mint Krisztus főellenségét megvetjük. S ké-
szek vagynmk ezen nyilatkozaturikért ostoba
átkokat örömest eltürni, sőt egyenesen arra
kérünk, hogy sohase is oldjatok fel minket
az alól, hiveiteknek ne tartsatok, sőt hogy;
iszonyatos zsarnokságtokat betetőzhessétek,
a halálra is felajánljuk magunkat. . S ha
mélg' van valami bennünk a: Krisztus
szelleméből s a hit erejéből, lU!gy át-
adunk titeket, abullát és minden rendeletei-

1~.

Luther tűzbe dobja a pápa átokbulláját.

megtudta. hogy tényleg maga a pápa át-
kozódott, vele magával számoIt le "Az
Antikrisztus bullája ellen" irt röpiratában.
"Térjetek magatokba - igy szól ezen ira-
tában a pápához és bíborosaihoz - s mi-
hamarább vessetek véget ördögi káromlásai-
toknak és határtalan istentelenségeiteknek.
Ha nem - ugy tudjátok meg, hogy én mind-
azokkal egyetemben, kik a Krisztust imádják,
széketeket, mint olyant, melyet maga a
Sátán kerített hatalmába, az Antikrisztus
Si~élllek tartom, aminek nem csak hogy nem

teket a Sátánnak, testnek romlására, annak,
kit üldöztök, a mi Urunk Jézus Krisztusnak
nevében."

S ezen leszámolás után a tettek terére
lépett. 1520 dec em ber 10-é n egy hir-
detményt függesztett ki az egyetem fekete
táblájára, melyben tudatja a tanárokkal s
az egyetemi hallgatókkal. hogy délelőtt 9
órakor az Antikrisztus bulláját és törvény-
könyveit el fogja égetni. A jelzett időben
a tanári kar, a diákok és tengernép kísé-
retében kivonult az ugynevezett Elster-



Gerengel Simon lelkész,
a soproni gyülekezet szervezője (1565-1571).

kapu elé. Felépitették a máglyát, Luther
rárakta a pápás eg.yház összes decretumait
(törvénykönyveit), egy tanár meggyujtotta
a farakast s Luther ezen szavakkal a lobogó
lángok közé dobta az átokbullát: "Mivel te
az Urnak szentjét (vagyis Krisztust!) meg-
szomorítottad, szornorítson és emésszen el
téged az Örök tüz." Józsue 7, 25.

. Luther visszatért az egyetemre, a diá-
kok azonban ott maradtak a máglya mel-
lett s halotti énekek éneklése mellett it tűzbe
dobáltálc 'dr. Ecknek s más római iróknak
kezük ügyébe került összes könyveit. Más
nap Luther szivreható beszédet intézett hoz-
zájuk, melyben lelkükre kötötte, hogy akinek
lelki üdvössége drága, az óvakodjék, hogya
Krisztust meg ne tagadja s ne szegődjék a
pápa követőihez.

A magyar reformátorok és első pro-
testáns lelkészeink közül csak igen kevés-
nek arcképe maradt fenn az utókorra. Sze-
gedi Kis István arcképét Skaricza Máté
rajzolta meg s ez! ma is ismerjük. Ujabban
a debreceni ek is úgy vélik, hogy egy régi
könyv cimlapján felfedezték Meliusz Juhász
Péter képmását. Ismeretes még Honter
János brassói reformátornak, Orawer Albert
'kassai hitvitázó papunknak, Horváth Stan-
síth Oergelynek, a hittudományokban is
igen jártas szepesi alispánnak és Szenczi
Molnár Albertnek arcképe. Több ilyen mű-
vészi ernlék a XVI. századból alig is ma-
radt reánk.

Eme ritka arcképek számát akarjuk egy-
gyel szaporítani, midön a soproni gyülekezet
szervezőjének, Oerengel Simonnak arc-
vonásait bemutat juk. A régi soproni német
énekeskönyvnek cirnlapján volt ez az elég
jónak látszó rézmetszet, rrielynek eredeti
rézlapja ma is megvan a gyülekezet bir-
tokában.

Oerengel nem Magyarországban szüle-
tett. Ausztria kevés jót adott hazánknak,
de ezt a jeles papot mégis neki köszön-
hetjük. Potschach volt aszülőhelye Alsó-
Ausztriában. Szüleiről csak annyit tudunk,
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Luther ezen tettével felgyujtotta az
utolsó hidat is, amely őf eddig még Rómával
összekötötte. Staupitznak ezt irta ezen el-
határozó tettéről: "Először reszkettem és
imádkoztam, most azonban ugy örülök neki,
mint semmi másnak életernben. Eddig, csak
tréfa volt az egész, most kemolyra fordúlt
a dolog, amint te mondtad: ,ha Isten 'nem
cselekszi meg, akkor senki sem hajthatja
végre'. Most nyilván Isten kezében van
ügyünk, amit senki nem tagad hat. A moz-
g:alom hatalmals hullámokat vet s azt hi-
szem, hogy csak a végitélet napján fog
lecsillapodni."

Nem valami ifjúkori csiny volt Luther-
nek ezen tette, hanem eg:y érett férfiunak
öntudatos szakitása a pápával és <lJ pápás
egyházzal. S. Ö.

hogy neki is szer ető szivű, áldozatkész édes
anyja volt, aki vagyonkájuk maradványát
is -szivesen ráköltötte volna. Gerengel
Bécsujhelyen tanult, hol a tudós Kinecker
Tamás volt a tanítója. Járt valószinűleg a
bécsi ,egyetemen is, amelynek tanárai és
hallgatói közül ekkor már többen Luther-
hez pártoltak. Ládonyi Demeter bécsi tanuló
például már 1543-ban irja haza édesanyjá-
nak, hogy bátyja, György uram ",immáron
tiszta luther, annyira tanult és bizony rnind
luther könyvet veszen, mert az az szent
írás."

Mint r. katholikus lelkész, Oerengel a
gyönyörű vidéken épült Aspangba került s
eleinte igen buzgó harcosa volt a pápa-
ságnak. De fentebbi tanítója megküldte neki
Spangenberg eislebeni . szuperintendensnek
posztilláit, az ágostaí hitvallást s Luther-
nek és Melanchtonnak . több. iratát. Ezek-
nek igazságától meggyőzetvé szakított Rórna
tanaival, elkezdte az evangéliomot tisztán és
igazán hirdetni s az urvacsorát is két szin
alatt szolgáltatta ki. Ennek hirére mások is
kijártak hozzá, mint például Eubenberger
Lénárd a bécsújhelyi polgármester egész

. családjával. Majd pedig megbotránkozva pap
társai pél d'álján, akik rninden esztendőben



más szakácsnét fogadnak s velük vad há-
zasságban élnek, ő törvényes házasságra
Iépettés pedig egy tisztességes soproni nőt
vett feleségül. Ezzel a lépéssei kezdödött
Sopronnal való. összeköttetése.

Es a római egyház, mely e korban pap-
~ainak oly sok vétkét elnézte, az aspangi
papnak dolgát nem 'tudta megbocsátani.
Gerengelt 1551-ben inkvizició elé állították,
papi 'állásátől megícsztották, . Aspangoól
Salzburgba hurcolták és itt a vártorony bör-
Jö~:éhe vetették, hol negyledfél évet töltött
kemény fogságban. Saját esperese Pultran
Bálint jelentette fel. Elmenekülhetett volna,
(le vallást akart tenni hitéről. Ugyanekkor
más papok ellen is megindltották az el-
1árást. Az állhatatosak közül négyet, köz-
tül{ a soproni születésü Schreiner Jánost
~:zin~én Salzburgba vitették, akik együtt
szenvedtek Gerengellel. De voltak köztük'
gyengék is, mint Lieblacher János, Kirch-
~chlag papja, aki eltagadta, hogy két szin
alatt osztotta az urvacsorát.

Oerengel sokat szenvedett a börtönben.
(Holtig tartó fogsággal rémítgették és külön
féle ragalmakat terjesztettek róla, melyeket
az ő füleibe is eljuttattak, hogy lelki szen-
vedéseit fokozzák. Csábítgatták, ijesztgettek,
de híven megállott hitében és erősen bí-
zott, hogy ütni fog a szabadulás órája.
Ezzel vigasztalta özvegy édes anyját is, a
ki csak utólagosan mások beszédéből és
fiának leveléből értesült atörténtekről.

Ez a szegény asszony, Oerengel Margit,
46 méríöldnyi távolságból vándorolt el, fiá-
hoz Salzburgba. Élelmet és egyéb bőséges
'adományt hozott magával a foglyok szá-
mára, melyet az osztrák protestánsok gyűj-
\töttek. . Fia ezért a kenkréabeli Fébé asz-
szonynak nevezte (Róm. 16, 1). De az érsek
lés a káptalan nem engedték meg, hogy az
'anya fiával találkozhassék, Oerengelné csak
titkon beküldött levélben tudatta, hogy Ut
Van,' s fia is erre egy hosszú levélben vála-
szolt a toronyablak alatt sirva áhítozó és
most csalódottan visszatérő anyjának.. Oh
de milyen levél ez! Szeretném rninden sorát
Ideirni. Könnyek nélkül ma sem lehet olvasni.
Mennyi hit és bizodalom, az elhagyott anya
és feleség iránt mennyi szerétet és gyengéd-
ség van e levélben!

lAz legyiszerű, szegényasszony talán még
nem is tudott szakítani lelkében a megszo-
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kott régi szertartásokkal és nem tudta meg-
érteni, hogyan szenvedhet valaki, ily martir-
ságot holmi űj tudományért. De mily böl-
csen és velősen és mégis szívhez szólóan
tudja ezt neki fia megmagyarázni a levél-
ben. És esdve kéri anyját, hogy maradjon
meg ő is az evangeIiomi igazság mellett.
Feleségét fogadja lányáúl, vigasztalja ésél-
jenek szép békességben.

Ezt a levelet,' mely az első időkben egy
ilyen Luther mellé állt bátor papnak nehéz
helyzetét saját rokonságával, a világgal és
egyházi hatósággal szemben hiven jellemzi,
érdemes volna egész terjedelmében is kö-
zölni.

Egy másik levelet Schwamberger Miksa
nevü barátjának irt a börtönből, aki városi
jegyző volt s mint afféle világfi arra biz-
tatta Gereng'elt, hagyjon fel a bolondsággal,
vonja vissza tanait, mert ~gy sem fog
reformálni semmit. A legnagyobb felháboro-
dással utasítja vissza ennek tanácsát s ba-
rátjának üdvéért aggódva inti ezt, hogy ne
szóljon egy szájból hol hideget. hol me-
leget a szerint a rnint evangélikusokkal vagy
pápistákkal beszél, hanem álljon meg az
igazság mellett.

Több éneket és imádságot is irt börtö-
nében s ezekkel vigasztalta magát. Remény-
ségét fel nem adta. "Itt fetrengünk Istennek
akarata szerint - írja az 1554. év elején
- egyik napról a másikra, egyik hétről,
hónapról, sőt esztendőről is a másikra, mig
Krisztus eljön, a kire bíztuk és hagytuk
minden ügyünket." És csakugyan még eb-
ben az évben, nem tudjuk, mi uton, kiszaba-
dult börtönéből.

Most azonban ujabb gondok és szen-
vedések várakoztak reá. Szabad volt, de egy-
szersmind' számkivetett földönfutó. Allásától
megfosztották, kenyerét elvették, pedig el-
aggodt anyja, felesége és kis gyermeke ke-
resték benne a családfentartót. Az Úr gon-
dot visel. Végre ls . Rothenburg szabad
birodalmi városban,· a mai Bajorország
területén talált menedéket, ahol előbb a
[ó szivek tartották el családjával együtt l!
mint hitéért számüzöttet, ítlitóbb pedig ren- o
des Ielkészüknek is megválasztották. Ki- 1
lenc évig szolgált itt, csak 1564-ben hivták &J
Burkbernheimba, innen' pedig a következő ~
évben Sopronba. g



Oerengel szamara, mikor Sopronba ér-
kezett, már jól el volt készítve a talaj. Hiszen
itt ferenci barátok már 1522 óta predikáltak
a római egyház visszaélései ellen. Luther
iratait nem csak' otthon titokban, hanem a
bonnérő házakban nyilvánosan is olvasták.
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1545. Wirth Mihály 1555. sat. Egy MáJr.lms
nevü keresztes papnak Nádasdyhoz irt levelé-
ből tudjuk, hogy Sopronban 1542 előtt már ő

is a lutheránusokkal tartott. Raidel, Kalber-
matt er és Fochter városi papok már szin-
tén eltértek a római egyház tanaitól és

Gerengel Simon.

524-ben királyi biztos tartott itt vizsgála-
t s a papoknál és világiaknél ta:lált IUttherá-
us könyveket hóhér égette el a piacon.

mohácsi vész után több ifjú járt ki
ittenbergbe a városi tanács támogatásával.
y Faber György 1532. Schreiner János

szokásaitól. Az 1556. elhalt Fortunatus
József soproni plébános pedjg Bécsujhelyen
rejtve tartott könyveit Hummel Kristóf pol-
gármesternek, a lutheránusok legbuzgóbb
oszlopemberének hagyományozta.

A városban titkon már sok volt a lu-
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theránus, de nyiltan itt Bécs közelében nem
mertek még szint vallani, hogy mint szabad
királyi város el ne veszítsék kiváltságaikat.
féltek a győri püspöktől, aki szernmel tar-
totta s már többször feljelentette őket.
Amint azonban I. ferdinánd az augsburgi
vallasbékével 1555. szabadságot engedett az
evangelikusoknak, erre a soproni polgárok
,is jobban felbátorodtak.

Hummel Kristóf polgármester járt elől
jó példával, ki az uj iskola számára a maga
kertjét is átengedte. Ez az iskola 1557. nyilt
meg s Nusser, Wolf és Siebenbürger vol-
tak az első evang. tanítói. A tanácsban olyan
férfiak ültek, akik már Wittenbergben
tanultak. Evang. magyar nemesek is voltak
köztük, mint Nagy János, a város kamarása,
Nemes Miklós, Akosházi Sárkány Antal, Va-
dosfalvi Dávid sat. 1562 óta az eszter-
gomi primás testvérhuga Oláh Ilona is
Sopronban lakott, ki az evang. papokat
Iiallgatta s végrendeletében nekik hagyott
kisebb, nagyobb összegeket. Wittenbergi
diák volt a városi jegyző is. Wirth Mihály.

Nem volt tehát csoda, hogy végre most
már nyiltan is evang. prédikátort mertek
meghivni Gererrgel Simon személyében. Az
1564. év elején Oerengel látogatóba jött fele-
ségének soproni rokonaihoz s ez alkalom-
mal a hivek kértére predikált is a Szerit-
Mihályról nevezett nagy templomban. faut
lM.árkvárosi tanácsos azt irja erről naplójába,
hogy a soproniak egyhangú nyilatkozata
szerint még soha ilyen beszédet nem hallot-
tak. Oerengel a beszédet a városi tanácsnak
ajánlva nyomtatásban is kiadta. Máté evang.
17. része alapján Krisztus Urunknak a
Tábor hegyén történt rnegdicsőittetéséröl
szólott benne.

Ennek a beszédnek a hatása alatt a
soproni tanács azután egyhangulag meg is
hivta Oerengelt rendes prédikátornak, a ki itt
1565. foglalta el állását. fizetése nem volt
annyi, mint a plebánosnak. Szabad lakáson
és tűzi fán kívül csak 160 forint. Oe akkor
ez is nagy pénz volt. A plebános mellett
eddig alkalmazott templomi szónoknak nem
volt ennyi fizetése.

Az óvatos soproniak a régi plebánosi
állást továbbra is meghagyták, hogya római
egyháznakse lehessen reájlUlkpanasza. Igy
történt azután, hogya Szent-Mihály-ternplom-
ban reggel 8 óráig a plebáno~ rnisézett, az-

után pedig Oerengel prédikált és osztott.
urvacsorát. A keresztelést, esketést és teme-
tést, mint jövedelmező papi cselekvényeket
a régi jog alapján továbbra is a plébános
végezte.

Ily kíméletes es óvatos eljárással is
azonban csak nehezen tudták Gerengélt meg-
tartani. Oiáh Mildós, az erélyes primás maga
ügyelt fel a soproni állapotokra. Éppen az
1565. esztendőben történt, hogy Szalathai
Adám soproni oltáros papot eretnekség
vádja miatt állásából 'elmozdította. Most
pedig Oerengel miatt vonta a soproniakat
felelősségre. 'Ezek azt válaszoltak, hogy Oe-
rengelt a soproni papot gyülekezete meg-
vizsgálta. Oe a primás viszont tudatta velük,
hogyavizsgálatra a győri püspöki vikárius
illetékes s azért utasította is ezt annak telje-
sítésére.

Hogy mi . történt tovább nem tudni.
Próbabeszédének ajánlásában mondja Oe-
rengel a soproni tanácsról, hogy az evan-
gléliom szabad hirdetéseért sokat áldoztak>
die az százszorosan fog megférülni. Ebből az
látszik, hogy vallásszabadságukat a bécsi
udvarban sokpénzzel kellett megvásárolniok.
Oe az idők is változtak. Miksa király idejében
békésebb időket élveztek s az 1568. év ele-
jén Oláh Miklós is elhalt. Igy. Oerengel is
békében maradhatott Sopronban.

Hivei szerették. Ezek kivánságára s ezek
költségére adta ki kátéját 156'9-ben. Külö-
nösen Paltrarn Dénes tanácsos és egyházi
gondnek volt nagy patronusa, akinek ká-
téia tol dal é!kát ajánlotta. jó ernbere volt
Krell Kristóf királyi harmincadós is, akinek
kivánságára nyomatta ki a Gering János
és Faut Rozina esketése alkalmával mon-
dlott beszédét. Gererrgel ehhez egyalako.
dalmi ebéd előtt mondapdó éneket is írt.

Szerették őt a Sopronban lakó magya\
evangélikusok is. Igen barátságosan szólítá]
fel és kérték ezek - irja -- hogy az ur-
vacsoráról szóló 6 rövid kérdését fordítsa
le a kedvükért latinra is, mert a magyarok
ugymond, jártasabbak a latin nyelvben, min
a németben. Oerengel idejében hivták me
Sopronba az első magyar papot is Novanu
ferenc személyében, a ki magyar tanítót II
tartott maga mellett. Ennek helyébe 157Q
Semley Simon készegi lelkész pályázott,
a Szentlélek-ternplornban mondott a magy
rok előtt próbabeszédet. Oe ezek a jel
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Sztáray Mihályt hívták Pápáról, aki meg
is' dicsérte a soproni előljárókat, hogy nem
csak a nérnetekről, hanem a magyarok lelki
szükségéről is híven gondoskodnak. El is
jött volna Sztáray azonnal, de lova a nagy
soványság rniatt nem birta az utat. Ime
mily kevesen, csak a pápai pap lováinak ősz-
tö'\1é:rvoltán múlt, hogy 'ez a két nagy em-
berünk Sztárayés Gerengel egymás mellé
nem került Sopronba.

A magyaroknak ezen külön szervezke-
dése csak Gerengel támogatásával történ-
hetett meg Sopronban. Néki osztrák létére
is volt érzéke és szive a magyarok története
s különösen a török háborukban nagy szen-
vedések árán szerzett érdemeik iránt.
Soproni papls:ágia~dle:i:éireesett Zrinyi Miklós-
nak hősi halála. Es ő a kátéjába nyomban
felvett' egy a török veszedelem elhárításáért
mondandó imádságot, amely saját meg-
jegyzése szerint Szigetvár eleste után készült.
Közölte Luthernek a török ellen irott imád-
ságát is, valamint Mária magyar királyné'
énekét. A nemesi családból való Akách M.
soproni r. katholikus pap is őt méltatta bi-
zalmára s midőn 1568. nemes Mieskó
Gáspár leányát, Évát feleségül vette, Geren-
gelt kérte fel eskető papnak. At esketési
tanuk s később a komák is evangelikusok
voltak, A· plebános fia Akách István 1596.
orgonista volt az apja mellett. Sopronnak
akkor három, sőt több r. katholikus papja
is házasságban élt.

Gerengel a kátén kívül agendát és
egyéb műveket is irt. Két énekét most négy
'éve adták ki ujra Münchenben. Ö rendezte
Sopronban az istentisztelet uj rendjét, az ő

korában már a nép énekelt a templomban
anyanyelven. Oe volt karének is, még pedig
kettős kar énekelt váltakozva, 'Az ifjúság,
sőt a felnöttek is az ő kátéjából tanultak a
hitigazságokat. Művének itt szinte hitval-
lási tekintélye .volt. Az ö neve és a káté
egyet Jelentett. Még a XVIII. században is
ez a szólásmód járta az iskolában: "Mond-
jad fel a Gerengélt (Sage mir deinen Geren-
gel her)!" Egyik művét Gerengel Summája
címen magyarra is lefordították (Halle 1715)
s Bárány György és mások, magyar isko-
lákban is használták. '

Gerengjel bátor lés lelkes 'hive volt
Luther reformációjának. Az irás mellett
luther műveire hivatkozik lépten-nyomon.
A svájciakkal nem tudott egyetérteni s a

félig-meddig való protestánsokat is, kik sem
hidegek sem- melegek, erősen korholta. De
a tulzó lutheránusok, az u. n. flacianusok
közé, amilyen volt az ő korában M,ag1C:I!e-
burgt joakirn Győrött, nemi csatlakozott.
Melanchton hiveit is tiszteletben tartotta"
Éber Páltól, Major Györgytől és Dieterich
ViÍ'ustól,a mi Dévaink jó barátjától is
vett át éneket és imádságokat.

Gerengelnek egyébként már buzgó
munkatársai is voltak Sopronban. Vele egy
évben a Szentgyörgy-ternplomban a szintén
osztrák Pharerus Gergely kezdett predi-
kálni, aki énekeket is irt. A magyárok papja
1568. óta Novanus Ferenc volt. Az iskolát
pedig a mansfeldi születésü jeles rektor,
Hartmann Fereric vezette,akit Bécsluljihely-
bőlhivtak meg a soproniak. Ahol ennyi volt
a buzgó munkás, ott a jó eredmény sem
maradhatott el.

Gerengelnek azonban, sajnos, csak, öt
évre terjedt itteni munkássága. Már az 1571.
év elején befejezte szenvedésekben és alko-
tásokban gazdag' pályafutását. Gergely möd-
lingi pap,' valószinűleg Pharerus Gergely,
aki 1570. hagyta el Sopront, mond'ott halotti
beszédet volt tiszttársa felett. Ez évben az
első negyedre járó papi fizetést már Ge-
rengel özvegye vette fel s helyébe a buzgó
M;U's~alelU:sJónás Pétert hívták meg. 'Az 'arc-
;kép festője téves en tette Gerengel halálozási
évét 1583-ra.

Sopronnak nem ő volt az első evang.
papja, de ő szervezte a gyülekezetet. Érde-
mei annyira kimagaslottak, hogy mellette a
korábbi uttörők feledésbe mentek. Barátai la-
tin versekben magasztalták érdemeit. Az
utókor csak Gerertgel nevét, Gerengel képét
és Gerengel könyveit ismerte. Faut Márk is,
a Wittenber,gben - tanult szenátor éskró-
nikaíró, aki Gerengélt még látta és hallotta,
szintén neki tulajdonítja, hogya soproni
népet a pápistaságból Istennek csudálatos
kegyelmével kivezette.

Sopron hálásan őrzi ernlékét. S mint
ilyen kiváló gyülekezet szervezője, aki iro-
dalmi munkásságával szélesebb körre is
kihatott, hazai egyetemes egyházunk tör-
ténetében is méltó helyet érdemel.

Arcképének bemutatása, rnelynek ujabb
lenyomata a Kultura cimű művészeti folyó-
iratban jelent meg, szolgáljon alkalmul arra,
hogy áldásos és tanulságos pályafutását fel-
elevenítsük. Pay r S á n dor.
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Hol hirdeti az evangéliurnot Roth Henrik, az első
magyar .evangélikus hittérítő?

Egyházunk hivő körei nagy érdek-
lődést mutattak az első magyar evangé-
likus hittérítő, Roth Henrik iránt s ritka-
áldozatkészségükkel lehetövé tették, hogy
magunk fedezhettük a felszerelésével és ki-
küldetésével járó tetemes költségeket. Örü-
lünk, hogy most ezen lelkes ifjut, legalább
képben bemutathatjuk olvasóinknak s el-

Roth Henrik, hittérítő.

vezethetjük őket Keletafrikába is azon
vidékre s azon nép közé, ahol Roth Henrik
most már mint hittérítő működik.

Roth Henrik 1887. október 27-én Szeg-
hegyen született, Bácsbodrog megyében, hol
atyja akkor napszámos volt, kevéssel utóbb
azonban mint bibliás ember a skót nem-
zeti Bibliatársaság szolgálatába lépett: Mi-
vel atyját ezen rninőségben társulata foly-
tonosan ide s oda helyezte, azért a kis fiu,

ki egyébként már 6 éves korában Iolyé-
'konyan olvasott magyarúl és németül, csak
két féléven át látogathatta a népiskolát
Szeghegyen és Balmazujvároson, Szülei 18'99.•
ben Erdélybe költöztek, hol fiuk rnint a·
nagyszebeni diaspora-otthon lakója elvé-
gezte az evang. főgimnáziurn 4 osztályát.
Ekkor Westmark hires afrikautazó elő-
adást tartott Nagyszebenben az afrikai szere-
csenek életmódjáról, mi azt az elhatározást
érlelte meg Rothban, hogy mint hittérítő
igyekszik majd segíteni ezen szegény em-
berek nyomorúságán, Bárdy Ernő mező-
berényi lelkész pártolása saluarott közve-
títése mellett 1906. április havában belépett
a Lipcsei Misszíó szemináriannlába s 1911.
husvétján letette a képesítő vizsgát. Mi,után
mlég ,egy évig segédfelkészkedett s azután a
lipcsei egyetem orvosi szakán a sebészet-
ben s fogászatban is gyakorolta magát, dr,
Hartung lipcsei szuperintendens 1912. május
5-én lelkésszé avatta, 1912. május 29-én
pedig ünnepélyesen kiküldetett Kelet-
afrikába. A kiküldetési ünnepen szülei s a
magyarhoni ágo h. ev. mísszíó-egyesület el-
nökei is részt vettek. Alulirott a misszió-
'egyesület nevében s megbízásából a 121.
zsoltár szavaival áldotta őt meg az Isten
szerit oltára előtt.

Roth Henrik 1912. junius 14-én Ham-
burgban szállt hajóra s öt heti utazás után
ért Keletaírikába, hogy a'Kilimandzsáró nevű
hegyóriás tövében élő dzsagga népnek hir-
desse az üdvözítő evangéliumot. A Kili-
rnandzsáró létezéséről 1848.·előtt mlég, senki
sem tudott Európában s midőn felfedezője,
Rebmann hittérítő azt a jelentést küldötte
hazájába Németorszá.gba, hogy Afrikában
örök hóval fedett hegyek is vannak, a bőlcs
tudósok azt igyekeztek bebizonyítani, hogy
ez az egyenlítő táján nem lehetséges. Ma
már mindenki tudja, hogy ez igy van s
hogy a Kilimandzsáró legmagasabb csúcsa
a Kibő 61 16 'rnéter magas, holott Enrópe
legmagasabb hegye .a .Montblank csak 4810
méternyire nyul az ég felé.

A Kilirnandzsáró vidéke mint gyarmat
1885-ben Németország birtokába jutott s a
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Lipcsében székelő ágost. hitv. evangélikus
mlsszíó-egyesület, mely addig csak a kelet-
indiai (Azsia) tarnulok s az Angol-Kelet-
afrikában lakó kambák között működött,
1892-ben elhatározta, hogy az itt lakó

tengeri utazás után hónapokig kénytelenek
voltak Afrika partvidékén, Mombaza városá-
ban vesztegelni, mig végre 3 heti kírnond-

. hatatlanúl fáradalmas gyaloglás után októ-
ber 5-én elérték Mósi és Madsame állo-

t..

dzsagga nép között is megkezdi a hittéri-
. tést, 1893. május 24-én küldték ki nagy
egyházi ünnep keretében az első 5 hittéri-
tőt ezen akkor a benszülöttek lázadása miatt
veszélyes helyre, kik épen azért aj hosszú
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másokat, ahol sátraikat felüthették. 'Igy ez
a nap volt tulajdonképen a dzsagga-rnísszíő.
születésnapja.

Egészen új világ tárult itt szemeik elé.
A hófedett hegycsúcsok tövében a leg-



,
bujább délszaki növények pompáztak a
völgyszakadékokban s áz alább elterülő
roppant sikságokon, mig az őserdők vadona
hemzsegett a vadállatok és madarak soka-
ságától. Egész elefántcsord'ák legelésztek a
hegyoldalakon, a vadon bensejében pedig
oroszlánok, leopardok s főképen hiénák rej-
tőzködtek. IAmellett a zsiraffok, zebrák és
antilopok sokasága nyujtotta az állatok
királyának a mindennap könnyen beszerez-
hető eledelt. Végül mérges kigyók, fehér
hangyák és számtalan fájdalmas csipést
okozó másféle rovar tette kellemetlenné a
vizdús folyók s s~éi'p tavak által is tarkí-
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ségének és pedig egymástól lehetőleg távol,
külön bomát emel s majd az egyiknél
majd a másiknál tartózkodik. A gyermekek
anyjuk kunyhójában nőnek fel. A férfiak
az egyes töriseknek egymással folytatott
örökös háborúskodása miatt igen vadak. Ha
például egy kecskét vagy tehenet leölnek,
a gyermekek mohó vággyal szürcsölik az
állat kiömlő piros vérét, rnelyet aztán a
családtagok darabokra szaggatva a szó szo-
ros értelmében szőröstől-böröstől eliogyasz-
tanak. Megeszik, és pedig rendszerint nyer-
sen vagy legfeljebb kissé megperzselve az
állat gyomrát, beleit, velőjét, bőrét is, szó-

Szalema törzsfö söröz feleségei körébeIn.

tott egyébként egészséges vidéken a tar-
tózkodást.

S milyenek voltak a· benszülött dzsagga
négerek? Először is számuk mindössze
60.000-re tehető s ezek is 38 kis: államot
képeztek; melyek mindegyikének élén kűlön
törzsfő áll. Az emberek nem laknak össze-
épített helységekben, hanem minden férfi
saját banán-Iigetében épít magának íűből s
banánlevelekböl kunyhót (borna). A sok-
nejüség következtében azonban csakhamar
nem férnek ei mindnyájan a kunyhóban,
rniért is a dzsagga idővel mindegyik fele-

val mindent, amit csak meg lehet rágni vagy
le lehet nyelni. Dolgozni nem szeretnek,
legfeljebb annyit, amennyi életfentartásuk-
hoz okvetlenül szükséges; kunyhókat épí-
tenek, banán- és kukoricaíőldeiket öntözés
végett csatornázzák s kivált fegyvert ková-
csolnak. De csak az utóbbi férfimunka, mig
a többit rendszerint az asszonyoknak kell
elvégeznlök. Ruházkodásukról nem sokat
mondhatunk. A gyermekek meztelenül fut-
koznak, a férfiak rendszerint egy vállukról
lazán lelógó szines posztódarabot viselnek,
mig a nők előszeretettel "diszítik" magu-



Pogány dzsagga férfi.

Pogány nő ünnepi díszben.
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kat íülükön, orrukon, nyakukon, kezeiken
s lábaikon különféle vas és rézből készült
csigaalakú gyűrűkkel, karikákkal, gyöngy-
füzérekkel stb. ,Mint az alábbi képen lát-
juk, a hiuság ott is megteremti a női diva-
tot. Nagy szerepet játszik a dzsaggák éle-
tében a dal és a tánc. Gyakran százával
összegyülekeznek s vad lármávallejtik a
középen helyet foglaló törzsfő körül sok-
szor művészi lejtésű táncaikat. A törzsfő
hatalma egyébként korlátlan. Mindenki va-
kon engedelmeskedik neki, és nem történ-
het semmi az ő tudta és beleegyezése
nélkül.

A dzsaggák életét születésüktől halá-
lukig sötét árnyként a gonosz szellemek-

Makimende. a rettegett varázsló.

től való félelem kíséri. Az Istenben, rnint
a világ teremtőjében való hitet is meg-
találjuk ugyan náluk. Neve Iruwa, amely szó
beszédükben a napot is jelenti. Bálványaik,
fetiseik nincsenek; Iruwának áldoznak, aki
megjutalmazza a jókat s bünteti a gonoszo-
kat. De még sem ő, hanem a Warumu
névvel jelzett Igonosz szellemek játsszák val-
lásos 'életükben a fő szerepet, kiknek bosszú-
jától örökösen rettegnek. Mert a gonosz
szellemek küldenek az emberekre minden
bajt és nyomorúságot, tőlük jön a száraz-
ság, éhinség, dögvész, minden betegség s

. végül a halál. Azért ezeknek kiengesztelé-
sére fordítják főfigyelmüket s főképen hoz-
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zájuk sóhajtanak, nekik áldoznak sört,
kecskehust selbhez hasonlókat. Emellett

. wakeku név alatt még; másféle szellernektől
is rettegnek, amelyek a folyókban, sziklák
között, vagy régi odvas fákban laknak,
melyeket épen azért tilos ledönteni. Midőn
a hittérítők, kik a nép ezen babonás vak-
hitét még; nem ismerték, missziói állo-
másaik létesítésénél az első ilyen fákat ki-
vágták, valóságos veszedelmes lázadás ütött
ki ellenük. Az emberek ezen babonás félel-
mét ugyancsak javukra használják a nép-

,
rézport hintett belé. Azonfelül néhány,
embercsont, egy szamárkoponya s egy dög-
lött tyuk uszkált benne. A nép tömegesen
tódult Makimendehez, aki Sangali törzsfő
védnöksége alatt állt s drágán vásátolta ezen
minden baj és nyavalya ellen biztos ha-
tásu italt. Hogy milyen kiváló üzletet csinált
vele a ravasz kuruzsló, kitünik abból, hogy
csak a kis Madsaméban több darab szarvas-
marhát és 31 kecskét kapott jutalmul. Ezek
a varázslók a legádázabb s legfélelmetesebb
ellenségei a missziónak.

A missziói telepen nevelt dzsagga gyermekek.

Ha az eddig ecseteltekhez még hozzá
vesszük, hogy a dzsagga férfiak többnyire
iszákosak s hogy úgy az asszonyok mint
a férfiak feslett, bujálkodó életmódot foly-
tatnak, elképzelhetjük, hogy milyen nehéz
helyzetük van köztük a hittérítőknek. S
munkájuk mégsem eredménytelen. Kívált az
egy jó és legfőbb lényben, az Iruwában
való hit képezte köztük s a pogányok kö-
zött az első összekötő kapcsot, aminek alap-
ján kezdték nekik, nyelvük elsajátítása után
az evangéliumot hirdetni. Eleinte a törzs-

. életben nagy szerepet játszó varázslók, akik
azt mondják magukról, hogy rnindeníéle
varázsigékkel és varázsszerekkel képesek a
gonosz szellernektöl megszabadítani, száraz-
ság; esetén esőt elővarázsolni stb. Minden
törzsfőnek megvan a maga külön varázs'
lója. Ujabb időben Makimende volt a Kili-
rnandzsáró leghiresebb varázslója, aki valami
"uri" nevű varázsitallal uralkodott a sze-
gény babonás pogányok lelkén. Ezt az
"uri" -t nagy kádakban készítette oly mó-
don, hogy sört és vizet kevert össze, aztán



A madsamei iskola bennszülött tanítókkal.

ronökök megnyeresere törekedtek, kik kez-
detben igen barátságosaknak mutatkoztak
velük szemben. Oe csakhamar kitünt, hogy
mindezt csak önérdekból teszik, amennyi-
ben minden' szívességet jól megfizettettek
maguknak s rnidőn ezt a. rnisszionáriusok
végre megsokalták és megtagadták, nem-
csak maguk fordultak el tőlük, hanern alatt-
valóikat is eltiltották az istentiszteletektél s
a hittérítőknek való segédkezéstől. Ekkor a
gyermekekhez fordúltak. Igaz, hogya törzs-
fők ezeket is eltiltották a létesített missziói
telepek és iskolák látogatásától, d'e azt nem
akadályozhattak meg, hogy a hittérítők a

teljesen elárvúlt avagy pogány szüleiktől ki-
tagadott, elűzött s igya' pusztulásnak .ki-
tett gyermekeket a Jézus nevében maguk-
hoz vegyék. Ezek sorából kerültek ki aztán,
gondos keresztény nevelés után, az első
keresztények. Természetes, hogy a hittéri-
tők megkereszteltetésük után is maguknál
tartották őket, a missziói telepen lakást
emeltek számukra, a tehetségesebbeket taní-
'tóknak képezték ki, s mily nagy volt örö-
mük, rnidőn ezen ifjakból került ki évek
mulva az első keresztény házaspár.

Oe egyébként is mindent elkövettek
derék hittéritőink, hogy ezen a bűn és a
gonosz szellemektél való félelem által

,
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gyötört szegény pogány nép szivéhez fér-
jenek. Minden bajban, nyornoruságban,
betegségben segítségükre igyekeztek lenni,
ellátták őket jó tanáccsal, gazdasági ügyek-
ben is példát nyujtottak nekik, úgy hogy
lassanként megszünt a félelem, az ellen-
szenv s a törzsfők s a szolgálatukban álló
varázslók tilalma s fenyegetése dacára is
egyre tömegesebben jöttek a gyermekek
és felnöttek az iskolákba, látogatták az ifjak
és a vének közel s távolból vasárnapon-
ként az jstentiszteleteket.

Ma már annyira vagyunk, hogy a
Kilimandzsáró vidékén kivűl a Meruhegy-

ség vidékét is megszállták hittérítőink, hol
áz első kettő, Ovir és Segebrock életével
fizette meg keresztény hitéhez való hű
ragaszkodását. Oe ezen hitvallók vére itt
is jó magnak bizonyúlt, melyből azóta an-
nál jobban sarjad Isten országának tere-
bélyes fája. Most már a Parehegység is
tele van missziói állomásokkal s jelenleg
Iramba fensíkján ~s megalapította két bátor.
önfeláldozó ifju az első rnisszíói telepet.
Jelenleg 13 főállomáson, 40 külállomáson s
6 prédikáló helyen már 73 templom s is-
kolahelyiség épült, melyekben 25 hittérítő
s 82' keresztény bennszülött tanító műkö-
dik. Azonkivül 1 missziói orv~s, 5 dia-
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konissza s 5 missziói segédmunkás áll a
hittérítés szolgálatában. 1911-ben ismét 324
pogányt kereszteltek meg hittérítőink, mi-
által az evangélikus dzsaggák száma 2120-ra
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alatt s hogy milyen nagy most az éhség
a pogányok között az élet kenyere, Isten
igéje útán, legjobban mutatja az, hogy töme-
gesen tódulnak vasárnaponként az isten-

emelkedett. Köztük van Szakvera is, az első
dzsagga törzsfőnök, aki eddig felvette a
keresztény hitet. Ugyanakkor még 601 po-
gány állt a keresztségre való előkészítés

sz

tiszteletre. I,gy pld, Mosi állomáson még
csak 493 keresztény" van, de vasárnapon-
ként átlag 1000 ember, Maszáma állomáson
pedig 29 megkeresztelt rnellett átlag 1200



mber jön össze az istentiszteletre. Igy
remélhető, hogy Isten segítségével nem-
sokára az egész dzsagganép f.elveszi a
keresztséget s a hittérítök ismét beljebb
mehetnek egy más néphez az evangéliurnot
hirdetni. Azért a misszió az eddig leginkább
csak agyagból épült iskolák simaházak
helyett, most már maradandó kőtemplorno-
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Ezen a helyen, ilyen népek és viszo-
nyok között műkődik Roth Henrik hazánk-
fia. Igaz, hogy most már nincs olyan nehéz
helyzete, inirit azoknak volt, akik az uttőrő
munkát végezték a dzsaggák között. Hiszen
a 300 kilométernyi utat is a: partvidékről
a Kilimandzsáróig most már vasuton lehet
megtenni. De azért még mindig ezer ve-

Az ép ülő mambaí templom:. ,

at kezd építeni melyek közül az elsőt kép-
en is bemutat juk. Ez azért is nevezetes,
ivel kizárólag gyermekek adományából

épült fel s hazánkból is többfelé áldoztak
eá a konfirmandusok. A templom előtt
eszine nővér a kertészetben, oktat benn-

zü!ött leánykákat.

szély környezi s ez annál nagyobb lesz,
mínél messzebb kell szükség esetén beljebb
hatolnia a legsötétebb Afrikába. Ovja meg
az Isten minden utján s áldja meg a pogá-
nyok üdve érdekében kifejtett munkáját!

Sch olt zÖd ö n.
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A szerétet.
(1. Korinthusi levél 13. rész)

Vései Véssey Sándor
a dunántúli evang. egyházkerület elhunyt felügyelője.

Beszélhetném a lantosok beszédét
És szálhatnek az angyalok szaván.
Hogy megindulna szavam tál a hegy, föld:
Prófétálhatnám a titkos jövendót
S az eget is tengerbe hajtanam.
- Hiába verném mégis mellemet,
Nevét kiáltva drága [ezusomnak,
Zengő érc, pengő cimbalom vagyok csak,
Ha nincsen bennem - szeretet !

Szorhatruim kincsem árva koldusoknak,
Oszthatnek sebre bűvös balzsamot.
Leikembe útat nyithatna az eszmény,
Testem a máglya tüzére vihetném
S hivhatnam Krisztust, hogy övé vagyok!
- Hiába! ... Nem nő jű sirom felett,
Hideg felejtés őrzi halmát
És rajta csak a vándor szél sóhajt át,
Ha nincsen bennem - szeretet!

Egy nem mindennapi ember hagyta el
1'912. május hó 2-án az élők hazáját.
V é ss e y S á n dor volt ez, a dunántúlí
'evang. egyházkerület felügyelője. Olyan volt
ö mint ember, hogy még akkor ls méltó
lett volna arra, hogy mint példaképről meg-
emlékezzünk róla e helyen, ha nem visel
oly kimagasló egyházi állást. Mert őt nem
a külső hivatal tette naggyá és tiszteltté,
hanem a belső embernek az a nagy értéke,
mely egyéniségében lakozott.

V é s s ey S á n dor 1838-ban Szőke-
dencsen Somogy vármegyében született.
Szülői Véssey Lajos és Radó Krisztina vol-
tak. Középiskolai tanulmányait Felsőlövőn
kezdte meg és a soproni liceumban foly-
tatta és fejezte be. Jogi tanulmányait a
bécsi és a budapesti egyetemeken végezte.

Óh a szeretet mindeneket eljed,
Nem éktelen s föl nem fuvalkodik.
Kegves, hosszan tür, nem irigy, nem álnok;
Buzog a szivben, ha már szivbe szállott,
Kora reggeltől késő alkonyig.
- A hamisságnak nem ad életet,
Az igazságot híván hivogatja ,.
Gonoszt nem gondol, nem gerjed haragra. _
Örökre él - a szeretet!

Pedig megszűnnek mindenek e földön •.
Mert teljességgel bennünk semmi sincs•.
Beléborúl a végső győzelembe
A népek sok ős szines, tarka nyelve;
A prófétálás, ismeret, a kincs.
- Az uj idő, ha elkövetkezett
S reánk világol tiszta teljessége:
Szédülve hull az ó világ ölébe . .
De megmarad a szeretet!

Qyökössy Endre

21 éves korában nőül vette Véssey Borbálát,
Véssey Ferencnek nagymüveltségü, nemes-
lelkű leányát. Boldog házasságából három
gyermek származott. Lajos és Ferenc fia]
élnek, ellenben Margit leányát élte tavaszán
ragadta el a kérlelhetetlen halál.

Ifjuságátél kezdve tevékeny részt vett
a megyei és a somogyi. esperességi élet-
ben: Vallásos lelkülete, eszményies gondol-
kodásmódja, életfelfogása valósággal ott-
honára talált az egyházban. Ebben a szü-
kebb körben már régóta ismerték lelkének
kiválóságait. Szeretett leányának halála azon-
ban annyira megrendítette, hogy vissza-
vonult a közügyektől s a természet ternplo-
rnában keresett vigasztalást. Ez a magyará-
zata annak, hogy Véssey Sándort az egyház-
kerületben és ,,~ egyetemes egyházban mun-



ásságá alapján különösen a fiatalabb nem-
edék körében nem igen ismerték. Igy való-

gal a mindeneket jóra fordító isteni gond-
selés munkáját látjuk abban, hogy a du-
ántúli egyházkerület ezt a rejtett kincset
egtalálta.

Semmi sem jellemzőbb a Véssey Sán-
dorban nyert nagy értékre, mint az, hogy
azok, akik magukban egy kissé zugolód-
tak amiatt, hogy "egy tágabb körben ls-
meretlen embert emelnek az egyházkerületi
felügyelői székbe", midőn Vésseyt meglát-
ták, beszédét hallották, lelkesedve kiáltot-
tak fel: "Bár25 évelőtt választották volna
meg felügyelőnek." Es ez a véleményük az
idővel nem gyengült, hanem egyre jobban
megerősödött. Jellemző az is, hogy ugyan-
az az egyházmegyei felügyelő, aki Véssey
ajánlása idején Győrött azt mondotta: "f:n
már huzamosabb idő óta járok az egyház-
kerületi gyülésekre, de Véssey Sándort nem
ismerem", a szornbathelyi egyházkerületi
gyűlésen a felügyelő gondolatokban, vallásos
érzésben gazdag beszédének elhangzása után
nyomban felkelt és igy szólott: "Ilyen tar-
talmas, remek beszéd ritkán hangzott el a
felügyelői székből, igazi gyémántra találtunk
Véssey Sándorban megválasztatásával."

Valóban mint a hegy gyomrában rej-
tőzködő aranyat és drágakövet, a tenger mé-
lyén rejlő igaz gyöngyöt, épen úgy Véssey
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Sándort is úgy kellett felfedezni. Ö maga
nem sietett előtérbe 'állni; vele született
szerénységénél fogva szinte nem is tudta
azt, hogyegyéniségéből milyen nagy gazdag-
ságot áraszt. Szerencse, hogy Ielíedezték;
mert a vallásosságot ápoló igazi világi papot,
a tan ügy et, az iskolát szerető, annak munká-
sait megbecsülö vezért, élesszemü, gyors
ítélőképességű, a dolog lényeget mindig fel-
ismerő ,bölcs kormányzót és egy ritka szív...
jóságu, mindenkível bánni tudó, rendkívül
kedves embert nyert ő benne az egyház-
kerület. Egyházát nemcsak szellemi gazdag-
ságával gyarapította, hanem nemes célokra
anyagi javainak fölöslegéből is bőven jut-
tatott; különősen nagy barátja és támo-
gatója volt a külsőés belső missziói intéz-
ményeknek. Háromizben tíz ezer - tiz
ezer koronát adott a dunántúli egyházkeril-
letnek egyházi jótékony célokra.

Szeretett felügyelénk lelkét vissza-
tükröző külső nemes vonásait szerettük
volna a "Luther-Naptár" ez évi folyamá-
ban megörökíteni. Ez érdekből az illetékes
helyre fordúltunk, de - sajnos - azt a
választ nyertük, hogy - ami különben
egyéniségére szintén. jellemző - kora ifjú-
sága óta nem vétette le magát. Azért
feledni nem tudják azok, kik ismerték. Le-
gyen áldott emlékezete!

-1.

A falu atyja.
- Elbeszélés. -

Irla: LAMPÉRTH OÉZA.
1

~ A kisbereki akácfás temetőben egy-
szerű márvány-sirernlék áll, melynek egyik
oldalán ez a felírás olvasható:

"A FArV ATYJÁNAK
hálás emlékezetül állították a

kis ber e ki e k."
Mikor egyszer arra vitt az utam, sze-

membe tűnt ez a különös felírás.
- No, ilyent sem láttam még falusi

o temetőben. Ennek bizonyosan valami érde-
- kes története lesz, - gondoltam magam-
o ban és nyomban elhatároztam, hogy utána
... kérdezősködöm a dolognak.

MegHatott "szivvel hallottam aztán a
kisbereki öreg emberektől az egyszerű
márvány-emlék történetét és érdekesnek s
érdemesnek ítéltem arra, hogy feljegyezzem
az utókor számára.

•
Bgy enyhe, szép tavaszi napon, mikor

mély téli álmából ébredezett már a határ,
vidáman daloltak a madarak, melegen ra-
gyogott alá: az égről a bírnbófakasztó nap-
sugár, hirtelen nagy szomorúság árnyéka'
borúltKisberek községre. Megdöbbentő hir
járt szájról-szájra a falúban . . .

A szomorű hirt először az iskpiás gye-



rekek vitték szét a kis szalmatetős há-
zakba, melyeken első pillanatra meglátszik,
hogy egyszerü, de jóravaló szorgalmas és
elégedett magyar emberek a lakói. Mindenik
ház fala tiszta fehérre van meszelve, az
ablakok előtt kis virágos kertek -'- a leg-
több ablakban mosolygó muskátli virág -
s az utca során végig szépen gondozott akác-
fák vannak.

A kapubálvány ott áll ugyan. minden
ház előtt, de rácsos kapúnál jobb, erősebb
őrálló a becsületesség és az igazlelküség.
Már pedig Kisberekben becsületesek és igaz-
lelküek az emberek. Egyik sem akarja a
felebarátja kárát, romlását, sőt aki hol te-
heti, segítségére, védelmére siet annak, a
ki bajba, szükség:be jutott. A legöregebb
emberek sem emlékeznek arra, hogy - a
mi más helyen, sajnos, oly gyakran elő-
fordúl- valami gaztett, rablás, gyilkolás vagy
gyújtogatás történt volna a faluban. A kis-
berekiek miatt ugyan bátran bezárhatnák a
biróságok és a börtönök ajtaját.

A falú közepén szép tágas térségen áll
a sudártornyú templom, mindjárt mellette az
iskola. Mindakettőt a maguk emberségéből
építették és a maguk erejéből, buzgóságából
tartják fenn a kisberekiek.

Az említett szép tavaszi napon is, .mint
rendesen, reggel nyolc órakor ebbe az isko-
lába sereglettek a kisbereki gyerekek, köny-
vekkel, irkákkal, palatáblákkal a hónuk alatt,
hogy folytassák a tegnap abbanhagyott
tanulást. Hogy megint előbbre haladjanak
egy lépéssei az ösmeretekben, melyekre
manapság már a legegyszerübb embernek
iÍs szüksége van. Olyan a tudomány az
ember lelkének, mint a fonnyadó virágnak a
harmat, kiszáradt, eltikkadt mezőnek a lan-
gyos permeteg. Élet, termékenység, áldás
fakada nyomában.

Az iskola ajtajában a máskor mindig
oly vidám, nyájas Julcsa kisasszony most
szornorúan, kisirt szernrnel, lehorgasztott
fejjel fogadta a zajongó apró népet.

- Csitt, kis csibéim! - szólt hozzá-
juk bánatos hangon. - Menjetek csak szépen
haza, ma. nem lesz iskola.

Na, lett erre nagy riadalom! .
,,:Menjetek haza ... nem lesz iskola" ...

Mintha a rabnak azt mondanák : "Nyitva
a börtönöd ajtaja, szabad vagy!" Ilyen for-
mán hangzott először ez a pár szó a legtöbb
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kis diák fülébe. Különösen a keményebb
Iejü, játékos kedvü gyerekek örvendeztek
nagyban. Milyen pompás lesz künn a Nagy.
réten végigjátszani ezt a szép tavaszi napot!
Oe, mi tagadás, .bizony még a jobb ta-
nulók is örültek a szabadságnak, nekik is
jól esik egy kis pihenés.

Csakhogy nem sokáig tartott az
örömük.

- Csöndesen legyetek - szólt a zajon.
gókra julcsa kisasszony - az édesatyám.
a tanító uratok beteg... nagyon beteg ...
talán meg sem gyógyúl· többé . . .

Mint imádság: alatt a templomban, olyan
csöndesség lett most egyszerre a gyermekek
között. Már senki sem örült a szabadságnak,
amit csak azért kaptak, mert az őszeretett,
jó tanító uruk beteg ... Nagyon be-
teg . . . talán meg sem gyógyúl . . .

Lecsüggesztett fejjel, szomorúan ballag-
tak hazafelé, hogy elmondják otthon szülőik-
nek a szomorú hirt.

Az öregek között sem volt senki, aki
megilletődött szivvel ne értesült volna a jó
Kardos Gábor (igy hivták a tanítót) beteg-
ségéről. A derék férfiut az egész falú be-
csülte, szerette és Kardos Gábor méltó is

.volt erre a becsülésre, szeretetre,

*
Régen volt már, körülbelül negyven éve,

míkor egyenesen a kollégiumból a faluba
került tanítónak. Papja nem volt az egy-
háznak, mert Kisberek csak filiája a szom-
szédos Nagybereknek s igy az isteni tisz-
teletet is Kardos Gábor végezte. Csekély
fizetéséből, kivált mikor a jó Isten már
szép családdal is megáldotta, bizony-bizony
csak nehezen, szakadatlan rnunkája árán tu-
dott megélni. Oe ő nem az az ember volt,
aki visszariadt volna a munkától. Sőt ket-
tőzött erővel dolgozott. Télen át tanított,
nyáron pedig megfogta az eke szarvát és
nem csak a belső, hanem a külső munkában
is jó példával járt a falú népe előtt.

Oe meg is látszott ám a keze nyoma
mindenfelé!

A mellett, hogya maga kis gazdaságát
példás rendben vezette, a gyermekekből tisz-
tességtudó, szorgalmas, dolgos és vallásos
embereket nevelt. Nem csak a betűvetés tu-
dományába vezette be kis tanítványait, ha-
nem az okos gazdálkodás mesterségét is
megösmertette velük. A templom körül el-
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íterülő nagy puszta térséget. ahol azelőtt
csakbogáncskóró nőtt, gyönyörű faiskolává
alakította át. Ott tanítgatta a gyermekeket
arra, hogyan kell fát ültetni, nevelni, sze-
mezni, éjtani. Aki hozzá fordúlt, minden-
kínek Ingyen adott csemetéket, ojtványokat
a faiskolából. Buzdította a gazdákat gyü-
mölcstermesztésre. Rövid idő múlva öröm-
'mel látta, hogy a faluban mindenfelé szép
gyümölcsös-kertek keletkeztek, a ,melyek
bőven jutalmazzák majd a rájuk fordított
fáradságot.

A községben Olvasó-kőrt is alapított,
a hová a hosszú téli estéken összegyüjtötte
az embereket, hogy ott hasznos beszélge-
téssel, jó könyvek és ujságok olvasásával
töltsék az időt. Ilyen módon a kisberekiek
lassanként elszoktak a pénzt, időt és egész-
séget rabló kocsmázástól, a mi már anny.
falú népét veszedelembe és pusztulásba
döntötte.

Oe a dolgos két kezén és áldott jó
szivén kivül még egy olyan tulajdonsága
is volt a kisbereki tanítónak, a miért nem
kevésbbé szerette és becsülte őt a falú
népe. Gyönyörű érces, erősen csengő hangja
volt Kardos Gábornak. Már a főiskolában is
nevezetes volt a szép hangjáról. Mindig ő

volt az Iíjűságí' énekkar vezetője.
!Mikor vasárnaponként buzgó szivvel rá-

kezdte a zsoltárt, úgy zengett tőle a kis-
bereki templom, mintha a leghatalmasabb
orgona búgott volna benne. Oe nincs is
olyan szépen szóló orgona-szó a világon,
mint a szép emberi hang, mert ez a szivből
fakad, a buzgó, meleg, hivő szivből és a

, szivekhez szól . . .
Hej, sok-sok könnyet facsart ki a sze-

mekből az a szívhez szóló meleg hang és
sok-sok elkérgesedett lelkü, megtévelyedett,
hitetlen embert hivott vissza a bűn ösvényé-
ről a becsület utjára! Sokan, akik azelőtt
feléje sem néztek a templomnak, most csak
azért is szorgalmasan eljártak, hogy a tanító
uruk szép szavát hallhassák. Nincs is szebb
dolog a szép énekszónál. Hát még, ha az
a mi édes magyar nyelvünkön zeng, amely-
nél zengzetesebb nyelv kerek e földön nin-
csen. Belopózik a szivünkbe, megremegteti
minden hurját . . . fölemeli a jő Istenhez.
A ki az éneket szereti, sohasem lehet az
rossz 'ember.

Hire is ment hamarosan a kisbereki
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tanítónak s gyönyörű hangjának messze
, vidékre. .

Hivták js mindeníelé, sokkal nagyobb
fizetésre, de ő nem fogadta el a meghívást.
Ott maradt hűségesen az 6 szerény kis eklé-
zsiájában Kisberekben, "Engem az én Uram
ide rendelt ifjúkoromban - szokta mon-
dogatni - már el sem is megyek innen,
ameddig O el nem hiv . .." ,

ts az Ur megáldotta az ő hűséges szol-
gájának murrkáját. Kis gazdagsága egyre
növekedett, igyarapodott. Nagy része volt
ebben derék jó feleségének is, a ki, valóságos
jobb keze volt Kardos Gábornak. Most már
nem kellett a csekély tanítói fizetésból nyo-
morogniok. Maguknak is volt egy kis föld-
jük, szölőjük, a melynek jövedelméből szé-
pen megélt a kis család. Két kis leányuk,
Mariskaés juliska is felserdült és boldog-
ságuk ege mindjobban kiderült.

Oe haj, úgy van az már, hogy a de-
rüre rendesen el szokott következni a
ború ...

Kardos Gáborékat sem kímélte meg] a
sors kegyetlen vas-vesszője, lecsapott rájuk
zordul, hirtelen. Mint pusztitó zivatar jöttén
a nyári ég, úgy elborúlt egyszerre az ő

boldogságuk is. Egy szomorú napon beko-
pogtatott a halál a kisbereki csendes tanító .•
lak' ajtaján és letörte, elrabolta a ház egyik
viruló rózsáját, Mariskát ... "Az Ur adta,
az Ur el is vette - áldott legyen az ő szent
neve" - vigasztalta az írás szavaival az
erőshitű apa zokogó kedveseit, de a szegény
édesanyát annyira megtörte szeretett leányá-
nak halála, hogy rövid idő múlva ő is el-
költözött utána a kisbereki akácfás teme-
tőbe ...

,Most már csak 'ketten maradtak.
juliska, mintha csak megboldogúlt édes-

anyja és nénje lelkét is örökölte volna,
ezután háromszoros szerétettel és gyengéd .•
séggel csüggött szegény öreg édesatyjárr,
akit szintén nagyon megtört a kettős vesz-
teség. Hiába igyekezett eltitkolni fájdalmát,
Juliska belé látott a lelkébe, olvasott a gon-
dolatában. ' .

Ha gyengélkedett - és ez mind gyak-
rabban fordult elő - nem eresztette az
iskolába, hanem ő maga ment be helyette
tanítani.

A mogyoró-fa páloának persze, az ő

kezében sohasem akadt dolga. Szeretettel,
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gyengédséggel regulázta a rakoncátlankodó-
bt. Szerették is a gyerekek a jó "Julcsa kis-
asszonyt", tüzbe-vizbe mentek volna érte és
lÍgY hallgattak a szavára, mint a paran-
csólatra.

Az iskolán kívül is átvette édesatyja
tisztét és mindenütt áldás fakadt a keze
nyomában.

Jól ösmerte a falu apraját-öregjét,
tudta minden örömüket, bánatukat. Nem
csuda, hiszen Kardos Gábor volf a tanító
mestere. Ha valahol beteg volt a háznál,
rögtön ott termett egy kis meleg étellel,
házi orvossággal, vígasztaló szóval. "Sza-
kasztott olyan a lelkem, rnint az édesapja"
- mondogatták az emberek és ennél na-
gyobb dícséretet nem mondhattak volna rája.

Csuda-e hát, ha olyan nagy szomorú-
ság borúlt a kisberekiek szívére, mikor ezt
az ő jóságos kis tündérüket könnyezni lát-
ták s mikor azt a lesujtó hirt hallották az
ajkáról, hogy az édes apja, a tanító úr
nagyon beteg, talán meg sem gyógyúl
többé ...

Először nem akarták hinni a szomorú
hirt. Hiszen még tegnap is látták a tanító
'Urat, hallották jóságos, buzdító, tanácsadó
szavát.

Most a mi kedves olvasmányunk:
Hol jár, mit csinál a mi kis lányunk,
Szerető szülék féltő gondját,
Az édes otthont kik pótolják,
S a nyári égbolt langsugara
Hint-e elég rózsát utára?

Ott látjuk a hüvös Olt partján,
Kisérgetjük a havas alján,
A bérc virágit véle tépjük,-
A küzdelmet nem szánva ér-tük,
S látván mosolygó, vidám körbe',
Megfürdik lelkünk új gyönyörbe!
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Oe nemsokára megszélalt .. kisbereki
harangok ércnyelve és bús-bánatos zengésseI
adta hirül mindenkinek, hogy a tanítói Iakra
harmadizben is leszállott a halál angyala ..•

A jó Isten kegyelmes volt az ő jó és
hiv szolgájához. Nem hagyta sokáig szen-
vedni. Egyetlen, szeretett leánya karjai kö-
zül magához emelte szép csendesen áldott,
nemes lelkét . . .

Temetésén ott volt az egész falu s az
őszinte fájdalom igaz könnyeit hullatta az
elköltözött koporsójára.

A sirnál utóljára a kurátor búcsúztatta
el egyszerű, de szívből fakadt, meleg sza-
vakkal.

- Ugy állunk itt - mondotta - mint
a gyermekek az édesapjuk sirjánál. Nem
csak tanítónk, d'e atyánk is voltál, a falu
jóltevő atyja. Áldott emlékedet sohasem
feledjük!

*
És félév mulva már ott állott Kardos

Gábor sírja felett az az egyszerü síremlék,
melyet közadakozásból emeltek a kis bere-
kiek és a melynél szebb, meghatóbb emléket
én még sehol sem láttam.

'1 '

A másik kedves olvasmányunk:
A mit mi Néki irdogálunk,
Utaaitast ezert is adva,
Hogy mit tegyen, mit hagyjon abba,
Hogy napról-napra telvén kedve,
Az Istenházát se feledje!

Óh a szülék reménye, vágya,
Hogy gyermekök az Ég megáldja,
S ártatlan saivét megkimélje
A bánat mínd, mi őket érte!
Hogy ami fájt nekik a multba,
Ne lássák Nála felújulva!

Alpert József.
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Csengey Gusztáv.
Csengey Gusztáv neve nem ismeretlen

a Luther Naptár olvasói előtt, hiszen tavalyi
naptárunk az új énekeskönyv irói között
megemlékezett róla, sőt egy szép énekét, a
"Rád bizom sorsomat" kezdetüt hozta is.
Hogy az idén ismét foglalkozunk vele,
ennek nagyoka van. Ez az lsten kegyel-
méből való kiváló költőnk ez idén üli meg
70-ik születésnapját, amely időpont össze-
esik 50 éves irói mű-
ködésének idejével.
Csengey Gusztáv
irói jubileuma orszá-
gos ünnepségek ke-
retében fog lefolyni
ez év öszén. Az
Eperjesi Széchenyi-
kör Csengey tiszte-
letére díszközgyü-
lést fog tartani, a
melyre meghivja az
ország legelső tudo-
mányos- és irodalmi
társulatait. Művei kö-
zül kiadja a legnép-
szerűbbet, az ifjúság
kedvelt olvasmányát
a Mocsarak királyát.
De az ünneplésból
kiveszi részét egy-
házunk is: a Luther-
társaság nemcsak,
hogy küldöttségileg
fogja üdvözölni, de
kiadja vallásos költe-
ményeit, a tiszai ev.
egyházkerület köz-
gyülésa pedig szin-
tén küldöttséggel fogja magát képviseltetni
az ünnepeltetésen. Hallgatói s az eperjesi
theol. akademiai Bel missziói Egyesület már
is megünnepélték rajongásig szeretett taná-
ruk 50 éves irói jubileumát, amikor ez évi
junius hóban egy bel missziói estélyt ren-
deztek a tiszteletére, melynek progamm-

pontjai egyrészt Csengey rnűveinek előadá-
sából,másrészt vallásos költészetének rnél-
tatásából állottak. Méltó dolog, hogy az
ünneplésból a Luther-Naptár is kivegye a
maga részét. Csengeynek rövid életrajzi
adatait a következőkben közöljük. Született
1842. aug. 8-án Komáromban. Közép-.
iskoláit magán úton, a budapesti ev. íő-

gimnaziumban, a soproni líceumban, a
nagykőrösi reform.
főgimnáziumban, a
theologiát a buda-
pesti egyesült prot.
theologián és [ená-
ban végezte. Aszó-
don tanár, majd

. igazgató volt, hon-
nan 1886-ban Eper-
jesre ment theole-
giai tanárnak, a hol
most is tanítványai
szeretetétől, általá-
nos tisztelettől kör-
nyezve szellemi erői-
nek teljes épségé-
ben végzi áldásos
működését. Husz:
éves korában lé-
pett fel mint író a
"Vasárnapi Ujságl'
hasábjain, már mint
theologus segéd-
szerkesztö volt Bal-
lagi Mór oldala rnel-
lett, 1865/66. ő szer-
kesztette az első
magyar gyermek-
lapot : a Gyermek-

barátot. Irodalmi érdemeiért a Petőfi-
társaság már 1877-ben tagjává választotta.
Művei több kötetben jelentek meg. "A fo-
golylengyel" cimű költeménye nevét országos
hirüvé tette. A dunántúli énekeskönyvben
13 szép éneke foglal helyet. - lsten éltesse .
még sokáig ev. egyházunk javára, díszére !*)

F. L.

Csengey Gusztáv.

*) Lásd a 36. lap on Csengey Gusztáv gyönyörű költeményét: "Velünk az lsten".
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Királyíalvi Roth Johanna gróf' Teleki J ózsefné.
Alapítványának 100 éves jubileuma alkalmából.

Evangélikus iskoláinkban évenként úgy
husvét táján nagy sürgölődés van a külön-
ben szabad délutáni órákban. Nemcsak a
nagyobb gimnázisták, hanem a theologusok,
sőt Eperjesen a jogászok közül is a hiva-
tottak és a bátrak papirossal, tollal, szó-
tárral felfegyverkezve sereglenek össze mint
valami szellemi tornajátékra, hogy a ki-
tüzött pályadíjért sikra szálljanak. Tanári
felügyelet alatt két irásbeli dolgozatot készí-
tenek, az egyiket ma-
gyar, a másikat latin
nyelven. Az év végén.
azután Budapesten az
egyetemes bizottság
hirdeti ki, hogy kik
a győztesek. S arra
a szegény tanulóra
nézve bizony nagy jó-
tétemény, ha év végén,
mikor annyi a fizetni
való, kezébe szám-
lálják a fényes, szép
koronákat.

Ezt a 100.000 fo-
rintos alapítványt, a
malynek kamataiból az
összes evang. közép-
és íőiskoláink élveznek
több vagy kevesebb
szám ú ösztön díjat, az
a nemeslelkű na[;y-
asszony adományozta

. egyházunknak, akinek
nevét ezen emléksorok
fölé jegyeztük, Ha
meggondoljuk, hogy immár kerekes 100 év
óta részesül annyi diák e nagy jótétemény-
ben, haló poraiban is áldanunk kell azt a
nemes, nagy női szivet, melyet az ifjuság
iránt való szeretete ily nagy áldozatra ösz-
tőnzött.

Oe kérdem viszont, hogy akik ez ösz-
töndíjat valaha élvezték, egyházi és világi
emberek, ismerik-e ezt a nőt lelkének igazi
nagysága szerint? Megértették-e a nagy
célt, melyet ő szolgálni akart? S ha künn
az életben jobb módba jutottak, gondoltak-e
arra, hogy az élvezett jótéteményt. hálából

az alapító iránt, valamely formában az egy-
háznak és iskolának visszafizessék?

Királyíalvi Roth Johanna 1812. évi julius
hó 21-éntette ezt az alapítványt e napon
kelt végrendeletével. A következő év október
havának 12-én pedig a nemes szív már
megszünt dobogni. A 100.000 forintos alapít-
vány tehát, már 1813-ban egyházunk bir-
tokába jutott. A 'százados évforduló köteles-
ségünkké teszi, hogy .az alapító ról hálás

kegyelettel megemlé-
kezzünk.

- Hazai evang. egy-
házunk történetében
két Roth család sze-
repel, az e[;yik a pon-
gyelaki, a másik, a
királyfalvi. Az elsőból
való volt pongyelokii
Roth György tábornok
Győrött, akiról mint
jólelkű pártfogójáról
hálás szívvel emlékezik
Kis János püspökünk.
Ennek neje volt a mű-
veltlelkü Podmaniczky
Johanna, akinek buz-
dítására és egyenes fel-
hivására kezdett bele
Kis a györi énekes-
könyv megirásába. Ez
az ág ma is virágzik.

A másik ágnak,
a királyfalvi Rothok-
nak öseit ott találjuk
már a XVII. század

hitvallói között. Roth Jánost, Karaifa vér-
törvényszéke elé állították, börtönbe vetet-
ték, a rettenetes spanyol csizmákkal meg-
kinozták, halálra is it élték, de közvetlen a
kivégzés előtt tízezer tal1érral váltotta meg
az életét.

A következő nemzedék tagja volt Roth
Mihály, előbb Eperjes birája, majd Sáros-
megye alispánja és a rózsahegyi zsinat
tagja. Bárány György és Sartorius Szabó
János papjaink mint patronusukat emlegetik
és műveiket neki ajánlják.

A hitvalló Roth János fivérének, Adám-

Királyfalvi Roth Johanna
gróf Teleki Józsefné.



nak fia volt királyíalvi Rot h T a ni á S
.(1708-82), aki 1728. volt künn a jenai
egyetemen s 1736. kelt egybe a dúsgazdag
Vatháy Borbálával. Ebből a házasságból
született a mi Roth J ohannánk Szirákon
Nógrád megyében az 1741. évi január I-én,
Roth Tamás már itt lakott, a régi várszerü
épületet a mai napig is fennálló fényes
kastélylyá ő alakította át s pompás angol-
kerttel vétette körül.

A vagyonos, rnűvelt szülők nagy gond-
dal nevelték egyetlen szép és eszes gyerme-
küket. Volt egy másik leánykájuk is, de
ez már egy éves korában elhalt. Édes anyju-
kat a későbbi halotti vers eszavakkal
dicsérte: .

Jó magyar asszony volt s más népektől
. nem kért

Kölcsön cifra vétket ős jó erkölcsinkért.
Roth Johanna kis gyermek korából

csak annyit tudunk, hogy volt egy igen
kedves bábuja, melyet ő Mama Ilkának

'nevezett s melyet utódai is annyira meg-
becsültek, hogya Teleki grófi családban
szinte kötelezőleg kellett minden lánygyer-
meknek ezzel játszani. Ilyen módon akar-
ták a derék nagyanya és dédanya emlékét
és szeIlemét az unokákba is beoltani.

Vay Sándor kiváló írónk beszéli el,
hogy az apa, Roth Tamás afféle puritán
protestáns ember volt, aki rangra, külső-
ségekre nem sokat adott. Akármely köz-
nemest is, ha becsületes jó magyar volt s
lányának megtetszett, elfogadott volna vejé-
nek. Ő még azt tartotta: suba a sub ával,
guba a gubával. Csak oly frigytől remélt
boldogságot, melyben egyrangúak a házas-
felek. '

Oe annál válogatósabb volt az édes-
anya s vele a kedves leánya. Bár dicsére-'
tére vált a fiatal nőnek, hogy az előkelő-
séget szellemi tulajdonokban kereste. Fino-
mabb rnűveltségével és gyengéd női érzü-
letévei valami parlagi' nemeshez ő bizony
nem is illett volna. Igy történt, hogy mig a
szomszédhelyeken már 15-16 éves koruk-
ban is férjhez mentek a leányok, Roth
Johanna még 20 éves korában is hajadon
volt. Egyik kérőt a másik után kosarazta ki,
nem büszkeségből, hanem mivel a lelki har-
móniát, rnely az ő szivét is rezgésbe hozta

. volna, eddig még egy férfiu ban sem találta
meg.
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Roth Tamás urarnat mát bosszantottak
is a barátai: "Talán bizony grótot vár a
leányod?" S a családi hagyomány szerint
Roth Johanna az 1760. év karácsonyéj-
jelén csakugyan azt álmodta, hogy négy
fekete lovon, cifra, fényes fogaton egy derék,
szálas dalia repűlt a sziráki kastély tornáca
elé. Már pedig a leányok babonás hite
szerint, akit igy karácsony éjjelén megál-
modnak, az is lesz a párjok valósággal.

N em az álom, nem is a babona, hanem
Roth Johanna ritka szép műveltségü és női
erényeinek jó hire csakugyan messze föld-
ről, mintegy mesés országból varázsolta
oda a vőlegényt gróf Teleki József erdélyi
főúr személyében. Péczelen a Ráday család

'volt a közvetítö, ők hozták a házhoz er-
délyi rokonukat.

Várt leány várat nyer. Bizony gróf jött
érte, még pedig olyan, akinek lelki nemes-
sége a kilenc ágú koronát messze túlsugá-
rozta. 1761-ben volt az esküvőjük, egy is-
meretlen póéta verset is irt ez alkalomra:
"Teleki József gróf és Roth Johanna páro-
sodásának megtiszteltetése." (Nagy-Szeben
1762.)

A grófi családdal való összeházasodást
a világ nagy szerenesének mondta. Roth
Tamás uramnak azonban nem tetszett a
dolog. Feleségével . együtt attól félt, hogy
a főrangú káJvinista család keveseini fogja
az ö egyszerübb lutheránus házukat.
Johanna azonban bizott a vőlegényébert s
hiven kitartott mell ette. Édes anyja végre
is e szavakkal bocsátotta el: "Megindítot-
tak könnyeid, rnelléd állottam. Egyet azon-
ban jegyezz meg: akárhogy forduljon is sor-
sod, a szülőí házhoz soha se jöjj panaszra." .

Es Johanna ezt meg is tartotta. Pedig
a régi öregek beszéde szerint Johannával
nem ugyan a férje, hanem ennek családja
éreztette, hogy alsóbb rendből való s maga
Teleki József gróf is Rothékhoz nem tudott
úgy egészen leereszkedni, amint a jó atya-
fiság kivánta volna. A fiatal asszony azon-
ban soha sem nyitotta ajkát panaszra, sőt
inkább mentegette férjét, azt mondván:
"Nagy és fontos hivatalos elfoglaltságai.
vannak, melyek nem engednek időt az atya-
fisá,gos relációk ápolására." (Vay S. idézete.)

Teleki József gróf (1738-96) különben
egyike volt a legkiválóbb magyar hazafiak-
nak. Bódl Péternek a tanítványa, aki 22 éves



korában már Párisban, Leyd;enben nyomatta
ki műveit, "Az erős _lelkek gyengesége"
címen a vallást védi ennek ostromlói ellen.
Cornides Dániel történettudós volt a tit-
kára, ennek társaságában járta be Olasz-
országot. Visszatérve Ugocsa megye fő-
ispánja, valóságos belső titkos tanácsos és
koronaőr lett. Kis János püspökünk is mély
és széles tudományú s ismeretei bővítés é-
ben fáradhatatlan mágnásnak mondja. Göt-
tingenben találkozott vele először, hol a
tanárokat és magyar tanulókat megvendé-
gelte. Kis akkor költeményt is irt hozzá,
mely megvan verseinek gyüjteményében.

Teleki maga is kiváló költő'-. volt. "Az
atyafiui barátság oszlopa" cirnű versében
feleségének is szép emléket emelt. Ugyanis
ebben az élet bajairól és szenvedéseiről
szólva már-már elcsügged, de felesége lesz
a megvigasztalója, kiről e szavakkal emlé-
kezik:
~\ijön eddig imám, életem jó párja
Rám néz s könnyes szeme szivem általjárja.
Előmbe állítja a négy gyermekemet
S tilt, hogy ne folytas sam vétkes kérésemet.
A kisded csecsemőt hozza az ölében
S kedvezzék magamnak, kér annak nevében ..
Látom, elkapott volt szörnyű nagy bánatom,
En por, hamu, féreg, hogy zugolódhatom?
llIik-e perlenem a Mindenhatóval,
Aki, ha sujtol is, biztat őrök jóval?

Felesége iránt való gyengédségét rnu-
tatta ki Teleki akkor is, mikor ipának, Roth
Jamásnak halálára 1782-ben gyás~verset irt.
Viszont Roth Johanna is a legmelegebb
szavakkal és nagy tisztelettel emlékezik fér-
jéről, akinek fényes hivatalai s 'uri nem-
zetségének és a közjó nak bajai miatt sokat
kellett Bécsben tartózkodnia. V égrendeleté-
ben is azért ád 'hálát Istennek, hogy őt
16 férjjel s attól származott hasonló gyer-
mekekkel és unokákkal áldotta meg.

1796-ban veszíté el férjét s igy még
17 évet töltött özvegységben. Ot gyermeke
volt, dc csak két fia, László és József maradt
életben, akik méltó sarjai és tovább plán-
tálói lettek a Teleki nemzetségnek. Fiait a
legnagyobb gonddal és áldozatkészséggel
nevelte. A családi vagyont tetemesen no-
velte. A férjéről maradt 300.000 forint adós-
ságot ő fizette ki. Pesten -a szervitatéri
háromemeletes házat, mely ma is mint a
Teleki grófok palotája ismeretes, még fér-

- 61

jével kezdte építeni, de ő fejezte be s az
árát is ő fizette ki.

:Mig sokat utazó férje a tudományok-
nak és niűvészeteknek, addig a vallásos
lelkű nő édesanyjával együtt otthon az egy-
háznak volt hűn ápoló dajkája. Atyja halála
felett úgy vígasztolódott, hogy még azon
évben elkezdte építeni a ritka szép sziráki
templomot, mely 35.000 frt költséggel
1788-ra készült el. Kedves papja, Kolozsváry
István Számára azután a paplakot is ujra
építtette.

Oe nemcsak otthon ősi birtokán, ha-
nem templomot akart ő építeni egyházá-
nak a fővárosban ' Budapesten is. Ahol neki:
oly fényes palotája volt, azt akarta, hogy
ott méltó háza legyen Istennek is. A mai':
deáktéri templomnak felépítésében Beleznay-
Podmaniczky Anna báróné mellett Teleki-
Roth Johannának volt legnagyobb érdeme __
Már 1792-ben 1300 forintot, később éven-
ként 200, forintot, 1799-ben az alapkő le-
tételekor 4000 forintot adott s elvállalta az,
összes 364.000 téglanak szállítását s ezen--
kivül még az építési munkához 2 négyes.
fogatot és 1 kettős fogatot bocsátott rendel-
kezésre. A felavatás napján 1811. jun. 2-án
ő vendégelte meg az összesereglett nag-y
sokaságot. A következő évben még ujabb
1500 forintot s végrendeletében ismét 5000
forintot és egy aranyozott ezüst kannát ha- -
gyott a pesti gyülekezetnek, amelynek:
diszes tanácstermében Roth Johanna arco,
képe bizony méltán függ 'ott az alapítók'
sorában.

Ezenkivül nemcsak a sziráki egyház-
nak hagyott még ujabb 3000 forintot és a
garamszeginek 1000 forintot, hanem az ő-

édesanyai éles és gondos szemei mesz-
szebbre, az egyetemes egyházra s ebben a'
protestáns értelmiség leendő oszlopaira a
felső- és középiskolai tanuló ifjus ágra is gon--
dolt. Valóban fejedelmi alapítványt, kerek
100.000 forintott hagyott ezek számára. Oe'
az anyagi tőkértél talán még értékesebb az
a megokolás ésaz az intelem, melyet ő

szent testamentumképpen hagyott ifjaink-
nak.

"Az istenfélő tudós emberek az élő,
Istennek eleven templomai
irja - .melyek által Isten ő szent felségé--
nek dicsősége terjed, az Isten házának.
jussai megoltalmaztatnak." S mivel ilye-
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nekké az ifjakat csak a jón ~ vel é s teszi:
azért hagy számukra örökös fundációt.

Ezen stipendiatusok - irja tovább -
neve~tessenek Roth Johanna, Teleki grófné
beneficiatusainak, akik rninekutána rende-
lésem szerint elválasztatnak, általam intet-
nek, hogy igaz és jó keresztyének, Istenü-
ket vallásukat királyukat, hazájukat igazán
tis;'telők, feleb'arátjukat, sőt ellenségeiket is
szivből szeretők, maguk boldogságára és
mások példájára jó erkölcsüek legyenek."

Ez a végrendelet egyébként is hű tükre
az Istenben hivő, alázatos lelkü keresztyén
nőnek. Legelsőben is áldom - irja - és
halhatatlan lelkem örökké fogja áldani a
véghetetlen örök valóságot azon számtalan
jókért, melyeket ingyen kegyelméből mind
a testiekben, mind' pedig a lelkiekben vet-
tem . . . hogy velem a maga ismeretének
s az által az idvességnek igaz utját meg-
ismertette. Ezen véghetetlen irgalmasságú
Istennek, kiben én mindig hittem, biztam,
reménylettem, ajánlom az én bűnös, de a
Jézus Krisztus egyszeri elégtételének vég-
hetetlen érdemét magának csalhatatlan hit-
tel tulajdonító lelkemet, elhivén, hogy az
bemegyen a véget nem érendő örömbe és
ott vigadni fog a hivőkkel mind őrőkön
örökké."

És mily bölcs édesanyaként szól fiai-.
hoz, a két Teleki grófhoz. "Nekiek és min-
den időben leendő maradékaiknak hagyom
veszélyt nem ismerő örökségül az igaz örök
elő Istennek fiui és leányi félelmét és azon
szerétet Istenének csak a felebaráti mun-
kás szeretet által tündöklő s abban vég-
ződő szeretetét. Tartsák meg az általuk
megismert igaz keresztyén vallást; azt mint
minden világi romlottság ellen egyedül való
fegyvert a maguk marad'ékainak ártatlan
szivekbe csepegtessék. Egymást szeressék
igazán, legyenek alázatosak, szorgalmato-
sak, adakozók, tűrők, jámborok; ekként itt
is e földön boldogulnak. amott is a jobb
életben elérik a vég nélkül való örömöt,
melyet is nekiek igaz anyai szivvel kivánok.
'ÉS őket a halál küszöbéről jó házastársaik-
kal, kedves menyeimmel és szép unokáím-
mal együvé ölelvén s azon szivhez, mely
Irántuk való igaz szeretettel lángolt és
amely alatt életet vettek, szorítván, reájok
és maradékaikra anyai áldásomat adom."

Ilyen áldás és a jó családi szellem

nem is maradhatott foganat nélkül. fiai,
unokái, a Teleki grófok mind kiváló nagy
emberekké váltak mint emberbarátok, tudó-
sok és államférfiak.

Oe nem csak fiairól emlékezett meg,
h~nem papjáról, orvosáról, komornájáró~ és
legkisebb szolgájáról is. Sőt ami a szivet
leginkább meghatja, a grófok és egyéb
nagy emberek után családi nevén nevez
meg két nyomorék gyermeket, kiket ez a
nagyasszony szintén a szivébe zárt és a
halál küszöbén is el nem feledett. "Egy
néma siket leányt; Cselovszky Annát és egy
Huszár Marci nevű vak gyermeket tartot-
tam eddig Isten nevében; amely fiamnak
jut sziráki jószágom, legyen e nyomorul-
tak iránt hasonló jótéteménnyel." francke-
nak Pestalozzinak, magának Krisztusnak, .
igaz lelke szól e néhány sorból. Hűlt poral-I

ban is áldott legyen a nemes nagy lélek,
mely az Ornak elvettetett kicsinyeit így
foglalta egybe az irigyelt nagyokkal. A
nyomorék gyermekek gondozása, a bel-
missziónak e nehéz rnunkája akkor még új
dolog volt s ime ő ott áll az első magyar
uttörők között. .

Királyfalvi Roth Johanna kitörölhetlen
betűkkel irta be nevét hazai egyházunk tör-
ténetébe. És kell hogy e betüket a jövő
reményei, tanuló ifjuságunk olvassa és vésse
szivébe első sorban. Hiszen az adomány
nagyságát tekintve érettük tett legtöbbet.

A dunántuIi egyházkerületnek már
1814-ben gróf festetich egyedi kastélyában
tartott közgyülésén kihirdette Kis János
püspökünk, hogy soproni iskolánkban a
tanuló ifjak minden esztendőben ünnepélyes
beszédet tartsanak a jóltevő nagyasszony
iránt való háladatosságnak íölelevenítésére.
Kétszeres kötelességünk megtenni ezt most
a 100 éves jubileum alkalmával.

Ilyen értelemben szándékozom is indít-
ványt terjeszteni az evang. tanárok országos
egyesülete elé. Es megtoldom azzal, hogy
Teleki-Roth Johanna emlékére a refor-
máció négyszázados jubileumáig külön ala-
pot gyűjtsünk és pedig oly formán, hogy
az igazgatók szólítsák fel mind ama férfia-
kat, akik valaha a Teleki-Roth-stípendtumot
élvezték és most kedvezőbb viszonyok közt
élnek, hogy ezen ösztöndíj egyszeres vagy
ha lehet, többszörös összegét egy ily egye-
temes iskolai alapitvány céljaira fizessék
vissza egyházunknak.



Igy nem csak szóval és hálás érzelem-
ei, hanem tettel is adózva maradandó em-

éket állítanánk. Teleki-Roth Johanna bene-
eiatusainak alapítványa volna ez. S ezt az

emlékoszlopot az ő stipendiatusaitól, akik-
kel édesanyai meleg és mégis komoly
angu végrendelkezése által lelki közös-

ségbe is kivánt lépni, százszorosan- meg-
érdemli.
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Adjuk meg tehát a hála és kegyelet
adóját s egyházunk nagyasszonyát, a tanuló'
diákság nagylelkű pártfogóját, akit evangé-
likus hite indított nag'y cselekedetekre, tart-
suk meg hálás emlékezetünkben.

Örök emlékezetben leszen az igaz. Az
igaznak emlékezete áldott.

Pay r S á n d o' r.

Az eperjesi ev. kollégium fógimnáziumának új épülete.

Az. eperjesi ev. k r 11:i!y,,"iÖ~ imnáziumának új épülete.

Az eperjesi ősi kollégiurn 1911. októ-
ber l'9-én örömünnepet ült. Ezen a napon
avatta fel és áldotta meg főgimnázíumának

, ,

I

új hajlékát diszes ünneplő közönség jelen-
létében a tiszai ev. egyházkerület püspöke
Geduly Henrik, magasan szárnyaló beszéd
és szivből fakadó, íohász kiséretében. Az
fújépület felavatása 244 évvel később történt,
:mint a régié, de az utóbbi felavatásának év-
fordulóján, mert a kollégium ősi épületét
1667. okt. 18-án avatták fel a felsőmagyar-
országi ev.' rend ek, a "s tat us e van gel i-

c o r IIm sup e rio r i s Hun !g a ri a e" .
\Magaak!ollegium mint iskola sokkal régibb:
egyidős a soproni és késmárki ev. liceumok-

kal, a sárospataki, pápai ref. kollégiurnokkal,
mivel 1531-ben már mint középiskola sze-
repel. 1667-ben új épületet azért emeltek
a számára, mert a régi már nem fogadhatta
be a nagy számú ifjúságot s mert maga-
sabb iskolává kivánták fejleszteni. A régi
épületben nagyon viszontagságos volt va
sorsa. Négyszer kellett otthonából kivonul-
nia: 1671, 1673, 1687, 1711-ben. Egyszer



Illtkor még álltam az oítdr elött.

Illest is az ulkonqf, meíqre eljutottam,
Illunkdrn emléke urcnuozzc meg:
Szlnem a multért hálalángra lobban,
S jövőm bíztat: jön éj után a regg.
Itt csak homdlqos tükör által látlak,
De odafent sztnröl-színre imádlak
Én Istenems én édes :Jézusom,
S szlérdk dalába olvad himnuszom!

Th ö k öl y Imr e, a kuruc király, a kollé-
gium volt hálás tanitványa és fejedelmi
jóltevője, egyszer pedig II. Rák ó c z i
fer e n c adta vissza az evangélikusoknak,
a miért a kollégium hálából Collegium
Thököly-anumnak majd Collegium Rákóczi-
anumnak is nevezte magát. Csak akkor
maradhatott háboritlanul ott, mikor az
evangélikusok II. Józseftől 1784-ben pénzen
vették meg. Ott a régi falak közt volt a
kollégium főgimnáziumának tanulója a'
magyar szabadság atyja : Ko s su t hla j o s
is. Átalakítások többször történtek a régi
épületen: 1784-ben, 1867-ben, az épület
200 éves jubileuma idején s 1887-ben, az
eperjesi tűzvész után, de igy is szüknek

.Szép volt, édes volt, gl]önl]örű, fölséges,
Illlkor még álltam az oltár előtt,
Közel éreztem magamat az éghez,
S nqertern csodás ihletet és erőt.
Oh Szeretet, Bölcseség, Hatalmasság,
HIdben negl]ütt mélqséq és muqussdg" :
Ott, hol megenqhül nunden fájdalom,
Illllq boldogság volt Téged áldanom!

61]ermekségemíől fogva' réges. régen
EgI] dolgot kértem Tőled Istenem,

. Hogl] életemnek minden idejében
Imkhcsscrn szent házadban szüntelen,
Hogl] láthassam, Uram, a te szépséqed,
S Bzt, Hki az út, igazság és élet, -
S hol a hit csipkebokra ég, lobog,
l1átogathassam a te templomod.
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bizonyult, úgy hogyakollégium anyain-
tézete új otthonba kényszerült kivonulni .. Az
új palota közel fél millió koronába került, a
legmodernebbül van felszerelve. Tantermei
világosak, levegősek. bennök a padok cél-
szerüek, központi fütés, vízvezeték, villany-
világítás van bevezetve, terasszos tágas folyo-
sók, a tantermekben asbest padló, az épü-
lettel összefüggő tornacsarnok, az épület
végével tágas udvar, mind a tanulők érde-
két szolgája. A telek, melyen az épület áll, két
magyar holdnyi. Az épület bejáratának ivén
ez az intés áll: "l egyet e k t ö kél e t e-
sek, m in tat ime n nye i Aty áto k
t ö kél et es!" (Máté 5, 48.)

f. L.

megadta lsten, amit Tőle kértem,
Szép gl]ermekálmom mind valóra vált,
SKinek nevére meghajolt a térdem,
Irelkembe zártam az EgI] Ideált.
Őkivüle mást tudni nem kludntnm,
S én nem is a Krísztusrél prédikáltam,
Hanem a Krisztust hirdettem magát,
.Hz üdvösségnek hajnalcsillagát.

Hz Örömhírt öröm volt hírül adnom
H bánkódóknak annl]i éven dt, --
És a szomjuhozökkcl kóstoltatnom
Hz Urat és az Élet italát.
Hittem, azért széltam. Sok küzködésben
S hű szolgálatban oh hánl] szíube uéstem
Hz Istennek klmetszett Béll]egét -
Ez Iön jutalmam s nékem ez elég. :

Sántha Károlg.

1
1
j
1



Pásztorok nótári usa.
- Elbeszélés. -

Irta: OYÖKÖSSY ENDRE.

Gyönyörű élet volt valamikor a Kún-
ságon, a balai csárd'a körül. Roppant nagy
legelő' húzódott itt tiz falú határa alá. Járt
ezen a kövér legelőn gulya is, ménes is; de
legtöbb juhnyáj harapta rajta a harmatos,
ropogós jó füvet. Vasárnaponkint pedig
valóságos vásár volt a balai csárda előtt,
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Néha a Tiszántúlról is eljött a balai
csárdába egy-egy igazságot kereső pásztor,
'hogy ügyét Nótárius János igazítsa jobbra
vagy balra. :Mert amit ő rnondott : igaz
volt az. Abba belenyugod'ott minden pásztor-
ember .. Szerették is János számad'ót a lege .•
lőt járó, ménest, gulyát, nyájat tereigető

,

Szénahordáskor.
A "Knltnra" c. irodalmi, művészeti, kritikai képes foly6iratból.

hol ilyenkor a pásztorok összeverödtek. .lA
mezőn amenes, gulya, nyáj mellett most
csak a bojtárok fütyörésztek.

Ekkoriban a' balai puszta volt a leg-
híresebb, mert itt legeltette ezer bárányát a,
íres, neves Nótárius János, a juhászok
az büszkesége, mind'en pásztorok nagy;
esszi mezőkön jgazságot osztogató birója.

pásztorok. A nótárius .nevet pedig azért
adták rá, mert pennaforgató, irástudóem .•
ber volt. S akár az életével oltalmazta volna
meg minden veszedelem ellen az alföldí
pusztaság sok száz és száz egyszerű pásztora
Nótárius Jánost.

!Most is a kecskeméti nagy pusztáról
jött két pásztorember a balaí legelőre.



: ' Nótárius Jánost keresték.
Az egyik egyenes, magas fiatal ember

volt. Haja úgy sötétlett kalapja alól, mint
a korom. Hullámos, gazdag fürt je a vállát
verdeste. A másik kissé hajlott, de ragyogó
szemü öreg juhász voIt. Haja fehérlett,
inint a vizen úszó tiszta hab.

A csárdába tértek be mindaketten :
- Adjon Isten! - köszöntek rá a

söntésben mctoszkáló csárdásra.
- Kigyelmeteknek is!
Aztán hallgattak.
A csárdásszólalt meg:
- Honnan hozta kendteket ide a szél?

. - Nem a szél hozott bennünket, hanem
aszamarunk! r-- bölcselkedett az öreg juhász,

- Kint rágják a csárda oldalát! - lódí-
totta a fiatalabb.

- Hát .aztán honnan és hová? Mert
sose láttam még kelmeteket.

- tMérjen előbb egy üveg bort a leg-
javából. Olyan legyen, hogy Nótárius János
is ihasson belőle, ha ide vetődik.

- Ugy hát! Talán hozzá jöttek
a balai legelőre?

- Igen hát . . . Vele akarunk szót
ejteni ...

- Hát osztán látták-e már valaha?
- Elég, ha hirit hallottuk.
- Akkor ne is vessék magukat utána

a pusztába. Benéz ő ide minden este igaz-
ságot tenni.

- A' kell nekünk is épen: igazság!
- bökte ki az öreg.

- Mi baj van?.. Itt a bor, is,
la ... ' Ebből iszik Nótárius János is ...
'Magyarádi bor e, hé!

- Majd elválik! ...
\Most egy jó sort hallgatott a három

ember. '
Az öreg pásztor lelte meg az első

szót : '
- Hanem hát nagy a mi bajunk.

Mit szól hozzá: ez a gyerek ott akarja hagyni
a pusztát? Városba' akar lakni! úríéle vagy
miféle akar lenni.
. - Hagyja már, édes apám. Majd meg-
mondja NÓtárius János az igazságot! ...

- Az már igaz! - bólint rá a kocs-
máros a fiatal pásztor szavaira.

A csárdás aztán magára hagyta a két
pásztort. Azok a kikért bor rnellett szót-
Ianúl darvadoztak. Hol a fiú töltött, hol az
apja. A körülöttük terpeszkedő csendben két
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meleg szív dobogott hangosan. Mi lesz?
Kié az igazság? Mit mond Nótárius János?

Még nem terélték aklokba a jószágot:
fölnyílt a balai csárda ajtaja. Karnpós juhász-
bottal ezüstös hajú, kemény tekintetű juhász
lépett a reves csárdába.

- Jó estét! - köszönt tisztességgel.
Aztán leült egy másik asztalhoz. Nem szólt
egy szót se. Jobb könyökére támaszkodott.
Botját maga elé fektette a hosszú X-lábú
asztalra. '

Az öreg kecskeméti pásztor kiváncsian
mustrálgatta. Aztán rászólt:

Ismeri kigyelmed Nótárius Jánost?
- Láttam mar.
- Idevalósi kend?
- Ide hát.
- 'Mióta?
- Gyerekkorom óta.
- Gyerekkora óta? . . . Hát csak

igy beszél akkor kend Nótárius Jánosról,
hogy - láttam?

- Hát hogy beszéljek?
- Több tisztessége legyen, azt mon-

dom. . . '
Sose egye a méreg, bátyám!

Ugyan mintha Nótárius Jánosért érdemes
is volna.

No, más se kellett: talpra pattant a
két kecskeméti pásztor, mint a parancsolat.
A fiatalabbnak úgy ragyogott a szeme, mint
az eleven tüzü parázs. Ö hajította neki most
a szót:

- Ne bántsa kend, kiíia, Nótárius
Jánost, mert meggyülik velünk a baja.

~ Hát bántom én? Csak ép' hogy nem
körömködöm érte. Pedig bánthatnám is,
rnert bizony - mi tűrés-tagadás - elég
haszontalan ember az a Nótárius János.

Ebben a minutában lépett az ivóba a
kocsmáros. Ideje is volt. Mert már ütésre
egyengette a botot a két kecskeméti pásztor-
ember.

- Mit akarnak kigyelmetek? -- rivalt
rájuk a csárdás. '

- Az a mi dolgunk.
- Hát elment a kelmetek esze, hogy

Nótárius Jánost akarják megbotozni.
A két kecskeméti pásztor megtorpant.
- Ne törődj vele! - szólt csendesen

'a kocsmárosnak Nótárius János.
Mert ö maga volt a Nótárius Jánost

gyalázó juhász.
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,- Kit akarunk mi megbotozní ? - kér-
dezte megdöbbenve az öreg kecskeméti
ásztor.

z- A kocsmáros fttjta rá az igét:
iZ - Hiszen kígyelmetek Nótárius Já-

nossal akarnak beszélni ski látott már olyan
.l, csudát, hogy akinek a tanácsára szorulnak:
It előbb elpáholják ? Hát Kecskeméten ez a
t. :tisztesség? Még se hinném!
ú Szégyenkezve hajította el a fiatal kecs-

keméti pásztor a, botját.
II - Hát kelmed Nótárius János?

~ Úgy hínak erre. . .
? - Nem vagyunk érdemesek a pásztor-

névre, hogy, ezt nem láttuk, meg! -,' mor-
gott az öreg kecskeméti juhász a bajusza
.alatt. " . .

- Hozzám jöttek? - segített a két
szégyenkező emberen Nótárius János.

- Vagy igen . . . De már nem lesz
I, szükségünk kigyelmedre, mert én ugyan el
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nem hagyom a pusztát. Ne legyekén sose-
különb ember Nótárius Jánosnál.

, S .nemtudta csodálkozó szemét levenni
arról a komor, szép, büszke pásztorról, .'ki
magát gyalázta, mikor szembe dicsérték.
Ez útán csuda ember !

- Csakhogy észre tértél, te! - hagyta
"rá az öreg: a szót..

Aztán a, három ember csendesen el-
borozott . .'.

A vén kecskeméti juhász nagyon bol-
dog volt ...

Nem lesz agyerekéből tékozlófiú. aki.
elpocsékolta volna pusztánhires farniliája
gyönyörü ősi pásztorkodását.

Megérte ez ezt a nagy útat.
Hisz az ö életét is megnyujtotta öt-tiz

esztendővel Nótárius János!
Neni kicsi dolog ez, ha' nagy!
Szent komolyan veszi a pásztorember

a maga ügyét-baját!

s
Zsilinszky Mihály.,

Naptárunk hasábjain egyházunk több
a jeleséről emlékezünk meg. Az alkalom, mely
'. erre indított részint az élők sorából való el-
t költözés, részint új magas állásba jutás, ré-
t szint pedig jubileum. Hála legyen az jsteni

gondviselésnek, a férfiúra, kinek képét
Sitt bemutat juk, az első eset nem vonatkozik

s igaz lélekkel kivánjuk, hogy igen sok idő
rnúljon el még addig, amidőn ilyen alkalom-
ból kelljen róla majd vagy nekünk, vagy
:másoknak megemlékezni selsorolni életé-
nek nevezetesebb adatait s ismertetniér-
-demeit. A második eset sem forog fenn,
mert oly férfiúról' van szó, ki kíváló képes-
ségeit már régi idő óta magas állásokban
gyümölcsöztette s szolgálta egyházát, ha-
.záját. Életére vonatkozó jubileumi dátumról
sem tudunk s ha esetleg véletlenül volna is'
iilyen, azt e nagy. érdemü férfiú szerénysége
.bizonyára eltitkolta.

Az a körülmény indított Zs i 1i n szk y
:M i hál y valóságos belső titkos tanácsos,
nyugalmazott valIás és közoktatásügyi állam-
'titkár, a bányai evang. egyházkerület volt
felügyelője arcképének bemutatására, .hogy
ez utóbbi állásáról az 1911-ik évi kerületi

gyülésnek bejelentette lemondását s a ve-
zéri tisztségböl tényleg vissza is vonúlt. Az
egyházi belső élet több jelensége miatt bú-
songó lelkünk fájdalmával emlékezünk meg
e tényről, mert Zs i l i n szk y Mih á l y r a a
mai viszonyok között még okvetlenül szük-
ségünk van. Olyan gondviselésszerű kegy-
adományoknak. szellemi képességeknek tu-
lajdonosa ő, amelyeknek hiánya, illetve meg
nem becsülése s háttérbe szeritása egyhá-
zunkban a közel jövőben súlyos megpróbál-
tatásokat idézhet elő. Zs i ri n szk y M i-
hál y különleges jelentősége abban áll, hogy'
ő éles látásával mindig Tá tud mutatni
az egyházi életben mutatkozó beteges jelen-
ségek, bajok okaira, forrására s nagy bölcse-
ségével előre látja a sokak által észre sem
vett, avagy épen helyesnek tartott visszássá-
gok szomorú következményeit s igy bele-
tekint a jövőbe s azt sötétnek ,festi, ha a vi-
szonyok idejében meg nem változnak. Bi-
zonyára eme prófétai jellegü képességet
miatt kellett talán részét némileg kivenni a
próféta sorsából is. Mert bizony a mai világ,
az ilyen egyéniségek mértó érvényesülésének
nem kedvez; sokszor .a még forrásban levő
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Zsilinszky Mihály.
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es m'ég kellőképen ki nem alakult uj nem-
zedék törtetése és nagyhangú lármája el-
fojtja a bölcseknek szavát.

Nem kivánjuk ez alkalommal e' jelesünk
életrajzát közölní s ezzel mintegy aző köz-
eleti pályáját lezárni, mert még ott óhajt-
juk őt látni a munkások közőtt és még sokat

'várunk tőle; azért az egyházkerületi felügye-
.lői állásról való lemondásának alkalmát csak'
'egy a Zsilinszky Mihály életéből vett tanul-
ságnak, és egy óhajtásnak a kifejezésére'
használjuk fel.

Az a pálya, amit Z sil i n szk y M i -
hál Y,'az egyszerü tanári katédrától kezdve
laz 1á.1lamtitkárságig és az egyházkerületi fel-

ügyelői állásig megfutott, azt a nagy tanul-
ságot rejti magában; hogy születésbeli magas
rang, előkelő -összeköttetések vagy pedig
kétes értékű és eredményű törtetés nélkül
teljesen a maga erejéből csak az képes ma
magasra emelkedni és ott a hatalom fényé-
től és dicsőségétől meg nem szédíttetve a
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közjóra áldásosan működni, akiben az evan- is
Igéliom eszméi úgy testet öltenek, mint
Zsili'nszky Mihályban. Mert ö benne b(
a krisztusi szelídség a krisztusi bátorsággal ke
és kötelességtudással egyesült. Arra pedig, el4
hogy eme nagy erényeit első sorban is 1

"egyházának szolgálatában használja fel, nem a
a más téren' való emelkedés vágya, hanem gá



Luther Wormsban.

elkülete, szivének vonzódása indította.
Óhajtásunk ezért az, hogy az egyház-

kerületi felügyerő'i'ái,~sról való lernöndásane
íelentse egyúttal az~yházi térről való tel-
jes visszavonulását, hanem tanáccsal, tettel
legyen ott továbbra is, ahol egyházunk dol-
gait intézik, \Meg vagyunk arról győződve,

A 60 nap, melyet X. Leó pápa Luther
tanainak visszavonására kitüzött, letelt, de
Luther nemcsak hogy meg nem tagadta
az igazságot, hanem mint láttuk, a bulla
elégetésévei felelt a pápa _"'átkozódás ára.
Azonban a."vi1á!g~ kar" hO:Z;~@riPrulásanél-
kül 'nem lehetett az egyház"''ij'ttézkedéseit
végrehajtani s igy rávették a fiatal V.
Károly császárt, hogy Luthert a Worms-
ban tanácskozó birodalmi gyülés elé idézze
tanainak ünnepélyes visszavonása végett,
mert leülönben kénytelen volna őt a biro-
dalmi átokkal is sujtani.

1521. március 26-án hozta meg a
császári futár, Sturm Gáspár a meghívét-
iWittenber,gbe s Luther már április. 2-án
utra kelt, hogy a kitüzött 21 napos belül
iWormsba érjen. Barátai közül többen el-
kisérték ; a kocsit Wittenberg városa bo-
-csátotta rendelkezésére. Mindenütt nagy lel-
kesedéssel fogadták, kivált ~r,Jurtban, hol
az egyetem rektora 40 lovassal 2 mértfőld-
nyire eléje ment. Több helyen, j prédikálnia
is kellett, mert a nép hallani, kivánta a hit
rettenthetetlen bajnokát.

Kőzben észre vették, 'hogy azon császári
rendeletet, amely Luther iratainak terjesz-
tését eltiltotta, már több helyen kiszegez-
ték s azért Husz János példájára utalva
megkérdezték tőle, hogy meri-e még foly-
tatni az utat. Luther e kérdésre így felelt:
"Huszt megégették ugyan, de az igazságot
'nem tudták vele .együtt megégetni. Azért
elmegyek Wormsba, ha annyi ördög volna
is ott,' mint cserép a háztetőn!" .

Aprilis Iő-ánxlélelőtt 10 órakor vonult
be a városba, ahol az egész lakosság lel-
kesen űnnepelte' s rnidőn kijelölt lakása
előtt kocsijáról leszállt így sóhajtott fel:
"Isten velem lesz!" Mindjárt másnap esté
a birodalmi gyűlés elé idézték, de a tolon-
gás oly nagy volt az utcákon, hogy hátul-
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hogy ezt különösen irodalmi téren meg. is
fogja tenni; mert úgy szereti egyházát s
oly lélek lakik benne, mely pihenni nem
'engedi, Az előtte lebegő eszmények elérésé-
hez és nemes céljainak munkálásához adjon,
neki erőt, tartós egészséget a jóságos Isten. -

-i.

ról, a kelostor kertjén 'át kellett őt a püs-
pöki palotába vezetni, melynek egyik ter-
mében tartották a birodalmi gyűlést. !M.i--
előtt a tanácskozó terembe lépett, az ajtó--
nál őrt álló nagynevü Frundsberg György
megveregette ' vállát s így szólt hozzá:
"Barátka ! barátka ! te most olyan ütközetbe
rnégy, amilyenben én és sok más had-
vezér mégi legkeményebb csatáinkban sem
voltunk. Ha igaz véleményen s ügyedben
biztos vagy, úgy menj Isten nevében s biz:"
zál őbenne: lsten nem fog elhagyni !H,
19y vigasztalja és erősíti Isten az övéit.
Mert bizonyára maga az Úr fakasztotta "ezen
szavakat ebben az elhatározó pillanatban
az ag,g harcos ajkáról.

fényes látvány tárult a tanácskozó
terembe lépő szegény barát elé. Ott állt
most a trónuson székelő y. Károly császár
előtt, kit kerának legnagyobb ruéltóságaí
vettek körül. A császár fivére Ferdinánd
főherceg, 6 választófejedelem, 28 herceg,
11 őrgróf, 30 püspök és vagy 200 más
uralkodó főúr alkotta a birodalmi gyülést,
a kiváncsiságból ott tolongó népet pedig
5 ezer főre becsülték az egykorú irók.
Luther azt gondoIta, hogy alaposan ki fog-
ják kérdezni, de csalódott, kihall-
gatás nélkül már el. volt it élve. Csak azt
kérdezték tőle, hogyamagáéinak vallja-e
az asztalon előtte fekvő könyveket, mire
Luther azok megtekintése után határozott
igennel felelt. Erre felszólították, hogy vonja
az azokban foglalt "tévtanokat" vissza. ft;.
reformátor érezte, hogy válaszán fordúl meg
az egész emberiség jövendő fejlődésének
sorsa s azért meggondolási időt kért, "hogy
Isten Igéjének sérelme, és lelki üdvösségé-

, nek kára nélkül biztos feleletet adhasson
a felvetett kérdésre".

Másnap este 6 órakor már ismét ott.
állt a birodalmi gyűlés szine előtt, A terem



fáklyákkal volt kivilágitva. Luther hosszabb
beszédben 'kezdte védeni álláspontját. Kü-
lönbséget tett tudományos iratai között,
melyeknek 'tartalmat egyáltalán' nem von-
hatja vissia, s azok között, .mélyekben ön-
védelemből talán túléles-en és hevesen tá-
madott meg egyes' személyeket. Ezt ugy;. ,
mond beismeri, de ezen iratai nak tartalmát
sem vonhatja vissza. Egyébként pedig az
Üdvőzitő példájára hivatkozott, ki midőn őt

Harmás előtt tanítása felől megkérdezték s
'egyik szolga arcúl ütötte, azt rnondta ;' "Ha

hogya terem minden zugában meghallották s
egész lényegében !átszellemülve ezt az örökké
emlékezetes kijelentést t~tte: ),J ó 1 van
tehát! Mf v e l c s á s z á'ri F e l s'é g'ed é s
Kegyelmesség'tek k u r t a v á l as z t
,köve tel nek,' a d ()kol y a t, ame 1y'n e k
sza r v a, fog ani n 'cs: h 'a c s,a kaS zen t-
irás b 'i z o n y s á g á v a 1 vag y v i l ágo s
észokokkal meg n.e rn győznek,
mer t éne g y m a: g á ban sem a P'á P á-
nak, sem a z sin a tok nak nem his z e ki,
mivel t isz t a d o log, hog y a z o k

, ,- ! 1': ;!' !

Luther a wormsi birodalmi gyfilés szine előtt.

~noszúl szóltarn, tégy bizonyságot a go- gyak ran meg t é ved tek s mag u k
noszságról" s kijelentette, hogy ha őt bárki, mag u k nak ell e nt mon d ott a k, é n ....:-
legyen az a legkisebb is, a. Szentírás alap- k ö t velé v f n 1e l k i.ö s mer e t e ru Ist e II

ján meggyőzi, hogy tévedett, akkor kész bár- 1gé j ébe n, -' sem mit vis s z a nem
miféle tévelygését visszavonni, és első lesz, von hat ok s nem isa kar o k, mer t
aki, saját könyveít a tüzbe veti. sem nem bá tor s ágo s, sem nem

, Erre' a trieri érsek kancellárja kőzbe- tan ács osb á r mit is' a 1e l k i i SIDe r et
szőlt, hogy ne disputáljon, hanem röviden ell e n cse 1eke d ni.l t t 'á, II á k; ff.más-
'ib; kereken jelentse ki, hogy vissza vonja-e kén t nem te het e k. 1s te n ' eng é m
bnait vagy nem? mire Luther értes hangon, ugy se g élj en. A me n:"*)

*) Ezt az idézetet Dr. Maszllyik Endre fordításában közöljük, kiuek "Luther élete" c. művét besz erzés
Tég'ett melegen ajánljuk, Megrendelhetö a szerzőnél Pozsonyban. -
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JZ OSSZ napokban.
;9)2, június. -

Luther ezen férfias kijelentése óriási
hatást idézett elő. Ugy tünt fel, mintha nem
ö állt volna a birodalmi gyülés előtt, hanem a
birodalmi gyűlés ő előtte.E jelenetre vissza-
gondolva igy nyilatkozott később: "Rettent,,:
hetetlen voltam és semmitől sem féltem.
Isten ilyen bátorrá teheti az embert. Ha ezer
fejem lett volna, mind le hagytam volna
ütni, de nem vontam volna. vissza sem-
mit." Midőn visszatért kolostori cellájába,
Erich, braunschweigi herceg egy korsó ein-
becki sört küldött neki. Luther kissé elcsu-
dálkozott a róm. kath. herceg ezen előzé-
kenységén, de azért ezen szavakkal itta ki az
üdítő italt: "Amint Erich herceg reám gon-
dolt, ugy gondoljon ő reá az Ur Jézus Krisz-
tus utolsó órájában!" (S Erich herceg halálos
ágyán tényleg szintén áttért az evangelikus
hitre.) Aztán pedig megkönnyebbülve igy
kiáltott fel: "Túl va!gyok rajta!"

Sajnos, magát V. Károly császárt nem
nyerte meg Luther ügyének, ki ellenkező-'
leg igy nyilatkozott: "Engem ugyan ez á

fliratfaK!
uerKem méfyéliöf ontom könnyemef,

jiazám te, omladékaid fefett.

Igazságos }l\átyás, fiof csHfagod?

Jeffiö fioritja, tán sefisem ragyog.
'WirrasztoK e rémséges éjszakán,

~ús éjszakádon, én szegény fiazám

ftiratfaK!

fliratfaK!
Aár jontuk fiomlokodra a lia6ért,

JI tempfom már-már jel az ~gig ért,

JI sza6adság s dicsöség temploma,
.~emefietünK-e még egyKor oda?

JI fiaisors összedönti .tempfomo~.

~efyért féftön SOK szív imádkozoff.
,..$ iratfaK !

barát nem tesz eretnekké." Igaz, hogy 21
napig tartó bántaImatlan utazási szabadságot
biztosított neki, mire Luther április 26-án
haza is indult Wormsból, nemsokára azon-
ban kihirdette ellene a birodalmi átkot, amely
irat szerint: "Luther mint emberi alakban
rriegjelent gonosz ellenség a régi eretnek-
ségek egész tömegét büdös posvánnyá
;gyűjtötte össze, s olyan tanokat hirdet, me-
lyek gyilkolásra és gyujtogatásra ösztönöz-
nek és egészen szabad, állatlas életmódot
hirdet. Azért ne adjon neki senki sem szál-
lást, sem ételt, hanem fogják el. és szolgál-
tassák ki a császárnak."

Igy a pápa és a császár átkával sújtott
Luther tulajdonképen halálra volt ítélve, de
az Úr őrködött most is felette, aki hatal-
masabb a föld összes uralkodóinál. Bölcs
Frigyes szász választó fejedelem személyé-
ben védő barátot adott neki, aki életének
legveszélyesebb idejében Wartburg várá-
ban elrejtette ellenségeinek ádáz haragja
elől. S. Ö.

,,$iratfaK!

Ezeréves jájdalmunk tengerén .

jiajótöröttneK pirkad-e remény?

flírjuKlióf fefriadnaKaz ap ák :
'Ti 6ofaogtafan, Késö unoKáK,

)fa a fion és sza6adság romban áll,

}1afáf az éfet - éfet a fialál,
,,$iratfaK!

)fe sirass!
®fi fiányszor voft már e nemzet fialoft,

gye ismét és ismét föftámadotf !

Ai pártfogónK, népek nagy Istene,

Igaz fionszerefemmef töltsd tefe

JI szétfiúzó, a pártos szíveKet,

fl szrvárvány támad a fefftöK megett;

j{eménység!
Sántha Károly.
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Amerika.
Az új világ, amint Amerikát nevezni

szokták, dacára annak a nagy gazdasági
válságnak, melyen Roosevelt elnökségének
végén, ezelőtt négy évvel keresztülment,
még mindig nem vesztette el varázsát az
európai ember szemében. Az Egyesült Alla-
mok, melynek területe csak valamivel ki-
sebb,· rnint egész Európa, igéretföldjekén-t
csalogatja a népek - százezreit, kiket az
aranyhegyek délibábja, a dollárok Eldo-
iádója az idegenbe hajt. Abevándorlót
nemcsak az óhazai állapotokkal való elé-
gedetlenség, hanem az Amerikáról festett
csábító ábrándkép is vonzza. ,

Pedig Amerika sokkal helyesebben
nevezhető a mu n k a, mint a dollár hazá-
jának. Sehol az emberek munkaerejét nem
tudják úgy kihasználni, mirit ott, de viszont'
sehol tágabb rnunkatér nem nyilik senki-
nek, rnint Amerikában. A pénz a munkának
csak eredménye, melyet legnagyobb rész-
ben nem is a munkás, hanem a munka-
adó tesz zsebre. Igaz, a munkásember több
bért kap, mint idehaza, de erejét ki is
zsarolják a végletekig, Igaz, a jó munkást
megbecsülik, de öregségére eldobják, mint
a kifacsart citrotnot. Igaz, hogy az egyéni
szabadság nagyobb, de csak azért, mert
senki nem törődik az emberrel.

1'912. 'április' havában százezer, Júl-
nyqmó részben kelet- és déleurópai be-
vándorló lépte át New-Yorknál Amerika
küszöbét. Ez a legmagasabb szám, melyet
a bevándorlók eddig elértek. S ez a
hatalmas idegénáradat, mely hétról-hétre
hömpölygeti sokszor nem kiíogástalan tisz-
taságú hullámait az Unió földj-ére, kezdi
már gondolkodóba ejteni az amerikai haza-
fiakat. Az idegeneknek ily óriási tömegét
nem tudja már átjárni az amerikai demo-
kratikus szellem, nem tudja beolvasztani a
különben is vegyes összetételű hatalmas
köztársaság. Az idegen hagyományokon fel-
nevekedett, idegen szokások között élő,
idegen nyelven érintkező óriási munkástábor,
habár Amerikában lakik is, nem nevezhető
ameríkainak, s hab-ár a nemzeti vagyont
gyarapítja is, nem tartozik szervesen hozzá
a nemzet testéhez.

Az állampolgári szabadságnak alapfel-
'tétele az ö n f egyel mez é s, s ha ez

hiányzik, akkor. a köztársasági államforma
a zsarnoki elnyomásnak lesz tápláló daj-
kája. Az a nép, mely ma Amerika part-
jain kiköt, hogy ott pénzt, vagyont szeréz-
zen, az önfegyelmezést nem tanulhatta meg,
s midőn kiér, kebelét azon tudat dagaszt ja,
hogy Amerikában mindenki szabad és min-
den szabad. Hogy az nem így van, hogy
ilyen alkotmányon állam nem épülhet fel,
azt rninden gondolkodó ember tudja, s
tudja egyúttal azt is, hogy ezen a felfogá-
son nem köztársaság, hanem anarchia ala-
pul. S tényleg, a bevándorlók tömegei.
szolgálnak Amerikában melegágyáúl az anar-
chistikus izgatásoknak.

!Mert az álmodott aranyhegyekfől a
legtöbb esetben kitünik, hogy csak álom-
képek voltak; a dollárokról legtöbb eset-
ben kitünik, hogy léteznek ugyan, de
másoknak a pénztárcáját duzzasztják; ki-
tünik, hogy Amerika a szabadság országa
ugyan, de ha élni akarunk, dolgozni
mus z á j. És milyen munkát kell annak a
tudatlan bevándoroltnak végezni! A leg-
nehezebb, leglenézettebb és legrosszabbul
fizetett munkát, A bethlehemi (milyen gyö-
nyörű név) vasgyárban .egy héten hét napot
s mindennap tíz-tizenkét órát dolgoznak a
munkások s van olyan, aki. dolgozik öt-hat
éven át egyetlen egy napi pihenő nélkül,
mert fél, hogyha egyszer egy napra elmarad,
kidobják. S rniért végezi ezt a rettenetes
munkát ? Ha családja van s a felesége 'nem
dolgozik, nem tud magának megtakarítani
egyetlen fillért sem. Igy foszlik ködbe az
Eldorádó, igy ·lesz a dollárok földje a só-
hajok hazája, igy üti fel fejét a világ leg-
gazdagabb országában az anarchia, az el-
keseredés és az elégedetlenség.

Ez a kép' sötét, de ez az éremnek egyik
oldala, melyet a Fiuméban avagy Brémában
vagy más gazdag kikötőben hajóra ülő
kivándorló nem lát. Persze, idehaza sem
minden fenékig tejfel. De bizonyos egy: ha
az Amerikába szakadt magyarok százezrei
itthon végezhetnék azt az óriási munkát,
melyet odakinn teljesitenek. :Magyarország
tejjel-rnézzel folyó Kánaán lehetne Amerika
mellett.

Azt mondják itthon hiányzik a rnunka-



alkalom. Hát Amerikában ez előtt száz
évvel volt százmillió embernek munkaal-
kalmá ? Nem volt. Emberek csinálták meg
a munkaalkalmat. Emberek épitették a ha-
talmas városokat, emberek rakták le a vas-
uti sineket, emberek szálltak le a föld gyom-
rába, emberek emeltek gyárakat, emberek
csinálták a kereskedelm et. Vállalkozó szel-
lemü, hatalmas akaraterejű és önfegyelmezett
emberek kellenek idehaza is, és lesz min-
den. Mert igaz, hogy. a népek gazdagságának
alapja a föld, de ha nincs ember, aki annak
.a földnek kincseit kiaknázza, akkor még a1i

olyan 'gazdag ország is, mint a miénk, az
emberi nyomoruság tanyája, melynek egyik
fő kiviteli cikke az élő ernberhűs.

Oe annak az éremnek van másík oldala
is, mely ragyog és világit. A szabadság-
nak gyönyörü szobra, mely a newyorki ki-
kötőben világitófáklyát tart az érkezők felé,
nem hazug. Hatalmas föld Amerika és ha-

. talmas az a nép, mely e földet lakja. Mikor
-a világ második legnagyobb városának képe
feltárul az idegen szeme előtt, leirhatatlan
az az érzés, rnely erőt vesz az emberi
szíven. Ott áll a Manhattan sziget kösziklájjji
az a rengeteg város, melyben ötmillió
emberi lélek küzd' és dolgozik ; felhőbe nyúló
palotái ércbe és betonba öntött jelkép ei az
emberi akaraterönek, az emberi tudásnak és
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az emberi munkának. Egy város, melyet egy
hatalmas óceán és egy hatalmas kontinens
táplál, szive és büszkesége a legnagyobb

. köztársaságnak, melyet naggyá fiainak szent
akaratja tett.

Valóban, Amerikától lehet tanulni. Meg
lehet tanulni, hogy a legfőbb kincse népek-
nek és nemzeteknek az em ber; meg lehet
tanulni, hogy rnit tud aik o t n i az em ber
a maga istenadta tehetségével és erejével,
s meg lehet tanulni, hogy csak annak az
embernek élete nevezhető életnek, aki rn in-
den tes t i-l eik i ere j é t m ű köd tet i,
g y ü m öle s ö zte t i é s fel has z n á 1ji a.

Ha az Amerikaból visszavándorló ma-
gyarjaink ezen leckét tanulnák meg ' odaát,
túl a tengeren, s ezen tanulsággal jönnének
vissza, akkor a kivándorlás nemcsak! dollá-
rokban mutathatná ,meg <hatását, hanem
akkor pár év alatt a nemzeti munka meg-
százszorozódnék s a magyarság testének
vérző sebe: a kivándorlás, áldásos gyümöl-
csöket teremne, mert tiz év mulva azt
mondanánk: nem megyünk Amerikába, his z

iMagyar o.r sz á g val ó s á gg a 1a z, a m i-
nek miA m e dk á t 19' o n ct o It u k.

Németh K'ároly.
volt amerikai (new-brunsvicki), jelenleg

lébényi evang. lelkész.

Negyedszázad egy evang. egyházközeég történetéből.
Békésvármegyében, a Szarvas - csabai

48 kilométeres utvonal felén, 60 méter
magas karcsu torony hirdeti az alföld ró-
náján utazónak. hogy a végnélküli kiter-
jedésü határ tanyacsoportjai után virágzó
községbe visz az útja. E virágzó község
1('0 n(Io ro s.

Még 37 évvel ezelőtt a helyre, hol a
község elterül teljesen ráillett Arany János
koszorus költönknek országszerte ismert
ékes dala:

"Kondorosi csárda mellett
csárda rnellett

Gulya-ménes ott legelget,
ott delelget . . ."

Akkor két épület volt a mostani köz-
ség helyéri : a megénekelt - s bizony fé-

lelmes hírű - csárda és a Bach korszakban
ezzel szemben épült hatalmas, várszerű,
magas kőfallal keritett zsandár-laktanya, a
mostani községháza.

A csárda, Rózsa Sándor szegény legé-
nyeinek volt elég biztos menedékhelye, a
zsandár-laktanya pedig arra való volt. hogy
abban, a "még szegényebb legények", cseh-
morva zsandárok őrködjenek az utasok biz-
tonsága felett. Ez azonban hiábavaló
volt ...

A két jeles épületet ősrégi, sok ezer
holdas uradalrnak vették körül. Ezen ura-
dalrnaknak sok munkás kézre volt szüksége ;
ezért történt a falu alapítása az 1875-ik év-
ben, mikor Békéscsaba és Szarvas határai-
ból községgé különítették a 17.000 kal
holdon elterülő nagybirtokokat.



'l" Ai~alu népe szegény volt.. A legelszán-t~,~R/;~:éfes jellemek települtek Kondorosra.
q~;~"p2, ~eltel:k csakha~ar elk:lt s k~~~,ö-
dp,t(;jlZ építkezés. Az elso alkotások kozott
ötr volf a most is létező községi iskola. Ta-
nítóul, a lakosság többségének vallására való
tekintettél, a róm. kath. uradalmak bölcs
vezetői, kik között volt Petőfi István (a
kőltő öccse) Zlinszky István, Dérczy Fe-.
rene, mind kíváló jelesek, evang. vallásút
alkalmaztak Bukovinszky Mihály személyé-
ben, ki levitai teendőkre is nyert meghatal-
mazást s mai' napig áldásosan müködik.

A kendoresi evang. templom.

A lakosság - s igy az evang. hivek
egyre szaporodván, egyházközségi szervez-
kedésre gondoltak. Ez nem ment könnyen,
mert a falu népe talpalatnyi földbirtokkal
sem rendelkezett a házaik csekély bel-
telkén kívül. Végre a hiveknek évek sora
óta hangoztatott óhajtása, hogy az egyházi
élet .áldásait.célvezhessék, valóra vált, mikor
ügJ,ökét' 'felkarotta a szarvasi ev. egyháznak
áldott emlékű nagy papja, a békési egy-
házm~gye esperese, .néhai Achim Ádám, a ki
1887 éy tavaszán leánygyülekezetté szervezte
a Kondoroson lakó, 1500-at meghaladó lé-
lekszámu ev. hiveket.
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Lelkész-tanítóvá Keviczky László szarva .•.
si segédlelkészt választották a hívek, aki 1887
julius ll-én elfoglalta állását. Imaház is
épült 400-500 hívő befogadására, oltár,
szószék, karzattal és harmóniummal. Az
egyháznak felekezeti iskolája s igy tanítója
nem lévén egy évig a papné kezelte a har-
móniumot. A hívek megújítva hítben, re-
ményben nagy buzgósággal erősítették az
új Siont. Az imaház felszentelése nagy ün-
nepélyességgel 1887. nov. 6-án történt. A
felszentelési aktust Achim Ádám főesperes
végezte saszarvasi egyháznak akkori ér-
demdús felügyelője Haviár Dani orsz.-
gyül. képviselő felejthetetlen emlékű beszé-
dében jellemezte és buzdította a kondorosi
híveket.
. Nagy változást jelentett a község és
az egyház életében az 1890-iki esztendő,
mikor a Igr. ~Mitrovszky-féle 5000 holdas ura-
dalmat gr. Károlyi Istvántói - tehát másod-
kézből - megvásárolta a szarvasi földmives
gazdák konzorciuma.

Volt már földbirtok is akis birtoko-
sok kezén. Ez a birtok közvetlen a falu határ-
vonalán terült el s a vevő társaság azonnal
osztott beltelkeket is. Kondoroson varázs-
ütésre újabb 95 ház épült ezek közt az első
evang. iskola is 1891-ben. Ezt az iskolát
1893. évben követte a másik; de a lakos-
ság oly rohamosan szaporodott, hogy -
a községit is ideértve - három iskola túl-
zsufoltságban szenvedett.

Örökké emlékezetes esztendő az egyház
történetében az 1899-iki. Ezen év október
23~án hunyt el az egyház alapítója és szer
vezóje Achim Ádám, aki végrendeleti örö,
kösévé a kondorosi ev. egyházat tette meg,
Állott pedig az örökség 200 holdas teher
mentes íöldbirtokból, melyet az örökhagyó
lelkész, a fentebb említett nagybirtok par,
cellázásakor vásárolt s azt, a hálás konzor
ciumtól közvetlen a falu alatt kapta ..

Igaz, hogy az oldalági rokonok perre
támadták meg a végrendeletet, de hOSSZa!
huza-vona után egyezség jött létre s az egy
ház nagyobb pénzbeli kárpótlás ellenéber
megkapta a földbirtokot teljes gazdaság
felszereléssel.

A végrendelet intézkedik a lelkész és
tanítók fizetéséről, új díszes paplak s azt
után szép tornyos templom építéséről. Mi
'denek előtt már 1900-ban felépült a 6 szobá
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impozáns paplak a jóltevőnek már előbb
kifejtett tervezete szerint, ki hangsúlyozta,
hogy Szarvas és Csaba között az evang.
egyház egy erős 'védbástY'ájára gondol. A
hagyatékban félmillió égetett tégla volt s így
az építkezés nem' okozott <felett é' nagy gon-
dot. Az "imáház rnindinkább kicsinek bizo-
nyult, a már 2500-ra szaporodott hivek szá-
mára s igy a templom épülését halasztani
nem lehetett s az 1904-ik év tavaszán; egyor-
szágos pályázaton I-sö díjat nyert templom-
terv alapján megkezdődött a templom
építése. A vidéken dühöngő munkásstrájk
nagyban elősegítette az építkezés rohamos
haladását. Itt nem szünetelt a munka, sőt a
java munkások gyültek Kondorosra, hol há-
borítlanúl hajnaltól késő estig dolgozhattak
egy hódmezővásárhelyi vállalkozó alkalma-
zottai s a templom még azon év n o ve rn-
ber végén készen volt s azt december 4-én
ünnepélyesen felszentelte Veres József es-
peres, a bányakerületi püspök úr megbizá-

- 75-

is
:ár,
Az.
6ja
ar-
re-
az
in-
A
res
ér-
;z.-
zé-
osi

és
:iő.
ra'1'
)d-
res

(0-
ár-
nal
zs-
lső
lát
)s-

sága. Azóta tágas tanácsterem, gondnoki hi
vatal- s még egy iskola épült s a negyedszá:
zados évfordulóra ez évben a hívek dísze:
vasrács-kerítéssel vették körül szép ternplo
rnukat, 3000 korona önkéntes adomány
hozván össze. .

. Az egyház-szervezés, erősítés nagy.mun
kájában .lelkesen buzgólkodott dr, Haviá
Gyula egyházlelügyelö, ki ezt a tisztet csak
nem 20 évig viselte.

Mikor ma az egyházközség fenállásá
nak 25-ik évét ünnepli, a hívek száma 4000
a' község lakossága pedig 5235-re növekedett

Az Or áldása legyen e fiatal gyüle
kezeten. hogy híthűségben, hazafiasságbar
tündöklő példát szolgáltasson azoknak, ki]
az édes magyar haza áldott kebelén, a,
áldott magyar alföld Kánaánjában, abban ~
községben keresik boldogulásukat, mely ot
terjeszkedik, erősbü! és virágzik a "Kondo,
rosi csárda mellett . '. csárda mellett

1

Bálint Mihály.
Ez egyszerű név megérdemli, hogy kincseket ,gyűjtsön, hogy aztán elossz:

minden egyházát szerető evangélikus ember azokat a művészet, irodalom és Iele-
megismerje és tisztélettel említse. Bálint Mi-' baráti szeretet oltárán. 23 éves korában már
hály azokból az ősi pro- r",--.,-~~--' --~"""-;=""-""-'--;--:,..,....-r önálló bérlő, majd töbt
testáns családokból való, uradalom nagybérlöje lett
melyek hithűségükkel, hol gyakorlati és elmélet
egyházszeretetükkel és álL, ismereteit gazdagon gyü·
dozatkészségükkel amúlt- mölcsöztette. Egyházi té-
ban is egyházépftő és ren mint a bokodi (Ko-
egyházvédő rnunkát vé- rnárorn megye) egyház
geztek. most pedig meg- község felügyelője rnű
értvén az idők jeleit, új ködött, hogy rnilyen
erősségeket emelnek az eredménnyel, bizonyítj'
egyháznak. Bálint Mihály az, hogy visszavonulás~
1841. évi január hó 25-én után örökös tiszteletbeli
született Győrött. Isko- felügyelőnek választották.
láit itt elvégezve, nagy- 18g8-ban a munkában
bátyjához, Ihász Imre megfáradva, nyugalomba
nagybirtokoshoz került vonult s szűlövárosában
ritint gazdasági gyakor- telepedett le. De egyhá-
nok. Itt sajátította el azo- zát nem lankadó buzgó-
kat a gazdasági ismere- sággal szolgálta itt is,
tek et, melyek később le- mint a szegény- és árva-
hetövé tették, hogy ebből intézeti bizottság elnöke.
az aranybányaból - a Mint lelkes rnűvészbarát
magyar földből - be- azzal rótta le szülövárosa
csületes .rnunkásságával Bálint Mihály, a györi Szeretetház jóltevője. iránt érzett háláját, hogy
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Evangélikus Szeretetház Győrött.

Evang. szenitetház Győrött.

~gy új szinházépítéshez 240.000 K-át adomá-
nyozott. Testi .gyengélkedése miatt á köz .•
-életi és egyházi tevékenységtőlvisszavonúlt.
A csendes magányban értesült arról a tervről,
hogy egyházközsége régi, roz,oga árv.aháza
helyett újat építeni szándékozik, de mint
mindenütt, úgy itt is, a nemes szándéknak
nagy akadálya az anyagi erők hiánya ...
Ekkor magához kérette dr. fischer Sándor
akkori felügyelőt s közölte vele, hogy az új
árvaház építésére 60 ezer koronát adomá-

nyoz. A nagylelkű ajándékot át is adta az
egyházközségnek s rövid 'idő mulva fel-
építhető volt a "Szeretetház", rnelynek
minden tégláját a szeretet hordta össze.

Családot nem alapított. Utód nem ma-
aad utána. De én azt gondolom, hogy mikor

A belmisszió név alatt ismeretes egy-
házépítő munkásságnak egyik szép ered-
ménye az az Evangélikus Szeretetház, melyet
1<épben és irásban bemutatunk kedves 01-

vasóinknak. Egyben: példát mutatunk arra,
hogy ahol lelkészeink és buzgó híveink
összefognak, ott ebben az egyháziatlannak
mondott korban is lehet nagyfontosságu
egyházi intézményeket alkotni.
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ott a Radótéren sétálgatva áttekint a tulsó
partra, hol a Szeretetház nemes izlésü
front ja emelkedik és látja az ablakokból ki-
tekintő egészséges, vidám gyermekarcokat,
rnelyeket nem simogat édes szülői kéz, s
látja el~g:gott embertársainak .megelégédett
'tékíntetét . _ . akkor éreznie kell, h o gy
II em élt h i á b a, tudnia kell, hog y az
ő c sal á d j-a - sze g ény e kár v á k -
soh aki nem hal s hinnie kell, hog y
ami t eg gye I cse Ieke det t a z Or
kic sin y eik ö z ü 1, azt ő mag á val
cse Ieke d t e. Boldogítsa öt még sokáig ez
az érzés, ez a tudat, ez' a hit! Áldja meg
az Isten, mikor nem is látja, mikor nem is
várja!

Pál ma i L a j o s.

Győr sz. kir. város legszebb helyén a
Rábatöltés mellett áll ez a külsejére nézve
is szép épület. Azoknak a kerteknek a
helyén, hol egykor a nagy H au bne r Mát é

oltogatta a fákat, plántálta a szölöt s ahol
a fáradhatlan Kar say S á n dor pihente
ki hivatala fáradalmait csendes baráti kör-
ben. A főfront ablakai a Rába hullámaitól
körülvett Rad ó K á I m á n-térre néznek ..•



A györi szeretetház első lakói.

upa egyháztörténelmi etili'ék veszi körül
ezt a minden izében modérn egyházi épü-
letet, melyet az új idők egyhazi iránya, J a
belmisszió hozott létre. ,

A gyÖri egyházközségnek már egy
negyed század óta volt sze g é n Y>, é s á r-
va int é zet e,' holl-2 elaggott öreg s
nehány elhagyott árva talált az élet viharai
elől menedéket, De az, idők vihara magát'
ezt a házat is megrongálta, - szük.yegész-
ségtelen helyiségeiben nem Ielelhetett meg
többé céljának. Az egyházközség vezetősége
új árvaház építéséhez készült. De mint rnin-
denütt, hol protestáns alkotásról van szó,
itt is az anyagi erők elégtelenek voltak.
Már-már csüggedés szállta meg lelkünket,
mikor az isteni gondviselés - mint rnin-
denütt, ahol élő hit van, itt is segít-

ségünkre jött. fel buzdította a jóemberek
szivét nemes áldozatra: Bál int iM ih á 1Y.
egyháztag, kinek arcképét is közöljük,
60 ezer koronát, Győ r sz. kir. vár o s
JO ezer koronát, agy ő ri e van g. b e 1-
mis s zi ó i egyes üle t ezer koronát adott.
Közadakozásból közel 15 ezer korona folyt
oe. A 125 ezer. koronára rugott építési
összeg többi részét az egyházközség alapjai-
ból vettük. 1910. évi november 7-én tettük
le Isten nevében az alap:ot s 1911. november
végén teljesen készen állott az épület.
Oberlander Sándor építész és Káldy Mihály
építési vállalkozó hitsorsosaink tudásukat.
lelkesedésüket 'és hitbuzgóságukat össze-
vetve alkották meg ezt a szép épületet,
mely méltán viseli homlokzatán a Szeretet-
ház nevet. Szeretet vetette meg alapjait, sze-
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re tet emelte fel falait, szeretet lakik benne
s .9- szerétet lesz a fenntartója is. Helyiségei
magasak, szellősek, világosak. Az egyszerű-
ség meIlett a nemes izlés nyomát viseli
minden tárgy, használati eszköz. Rend, tisz-
taság fogadja a belépőt. Istenfélelem, munka-
szeretet, egymás szíves szolgálata, derült":
kedély jellemzi lakóit . . .' Ebben a ház-o
ban, ilyen környezetben vannak elhelyezve:
a gyüle~ezeti és vidéki á r v~ k, itt találnak
menedékhelyet elaggodt mu n ka kép t e~
1en ö reg ek; barátságos otthont, kényel-
mes lakást, uri eIlátást nyernek itt mag á-
nos uri nők, fizetés mellett ; van 25 sze-
mélyre berendezett 1e á nyi n ter n á tus a.
ahol a Győrött nagy számban levő leány-
iskolák' evangelikus tanulói találnak rnérsé-
kelt fizetés rnellett gondos felügyeletet, teljes,

ellátást, bizalm as otthont. Ezt' a-z in fe r-
nátust k ü lön ő s e n , figyelmébe
a j á n I juk a v Ld é kis z ülő k nek, kik
l e á n ya ik a t t a n í t ó n ő k é p.z ő b e, fel--
s ő b b 1e á nyi s k o l á b a, pol g:á ri b a, ke-
res k e ct elm i- va g y var r ó- . é s kéz i--
mu nk a tan fol y a m r a a kar ji á k j á-,
ra t n 1. Az intézet közvetlen vezetői diako-
nissza nővérek, akiknek gondos, míndenre.
kiterjedő figyelme, szeretete az intézet-
összes lakóinak igazi otthonává teszi ezt x
kedves házat. A felügyeletet a diakonissza-.
választmány és a belmisszióí egyesület tag-
jai gyakorolják kedves figyelemmel.

A szeretetházat 1912. évi március 24-én
adta át nemes hivatásának az egyházközség.
Az intézet Igyönyörü dísztermében gyült
össze az ünneplő közönség. Ez a terem is.



leköti hófehér falaival, nemes szépségével
a figyelmet. Itt. tartja vallásos estélyeit, fel-
olvasásait. családi összejöveteleit a Bel-
rnissziói Egyesület, középpontja lesz annak
a vallásos-kulturális életnek, mely Győrött
gazd1,lgori termi gyűmölcseit.. .' A fel-
avató ünnepen a megnyító szép beszédet
Gyurátz Ferenc püspök ur tartotta. Az építés
tőrténetet Pálmai Lajos lelkész mondotta el,
befejező imádságban I'so Vince lelkész kért
áldást a házra, annak létesítőire, lakóira s
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mindazokra, aki :"Csák egy perszemet is vit-
tek hozzá. .

Szivesörömmel kőzöljük ezt az ismer
tetést a Luther Naptár kedves olvasóivaI.
Osztozzanak testvéri érzéssel a rni őrömünk
ben, hogy ide segített ben'nünket az Or!
Es foglalják imádságukba a házat, annak
lakóités jóltevéit. Es higyjék el, hogy a
hit, mely szeretetben munkás . ',' hegye-
ket mozdít a helyükból . . .'

Pál mai L a j o s,

:jJűnEánó eneli.
Veszedelmek idején. -

Jj/ram! )o7e Jiézd bűneinket, og, mer! lá(juh: nincsen néhünli
.)7ézd EűnEánó szioeinhei $enhi g!Jó'zgeflen nezerii nh,
$ terjeszd lii og; $áfOJod }lfa ne~ a 'fe galalmad .
.1E mi árva fejiinli fölé, Jlrli feg!Jverünh g!Jarfó, g!Jenge,
j'1fíván, g!Jiíjlsed magad liö're f'1fa vifagra dö'rf;ve-zengve
ffJévedező táborod . . • f'1far$Onáid gar$annali . . .

~g, merI Iútjuli : nincsen néhünh fe hegljelmed leg!Jen néhünk
Jemmi Biz ios menedéliünk, $áforunh és menedékünk,
}JEt/. nem a 'fe he!J!Jelmed. ']jJé$z-lenger ga árad ránk
.J!i!i liarunk giáEa fárad, 'fe gafalmad leg!Jen néliünli
.fia-hal!Jióál, seiklu-oéret Jjiadalma$ gadvezériinli,
~/fúgahz 'fe, mini pef!Jgef <$/JenMgga támad ránli.

$ msjdan - élfüitli s garcunh végén
jitinga$$on el csendben, óéhén
.JE 'fe áldoH szent hezed -
$ a menn!J fén!Je$ $áforáóan,
'jtdvö'ziiffeh láóoráEan
!efliünhneh is adj gefgél! Lampérth Géza.

"Jézus megáldja a konfirmandusokat" c. képhez.
'Ma kebleden, édes Megválfóm,
1{)römkönnyeket hullatok ; .
Jóságodat dicsérve áldom,

':S örök hűséget' fogadok.
A földi sors bármerre vet,

..Nem tagadom meg .hiternet,

Itt térdelek szent oltárodnál,
Szent és komoly e pillanat!
Mennyből fejemre áldásod száll,
És híveid közé avat.
Tavasz sugára rám ragyog,
Mennyből köszönt nek angyalok.

(.Azúj "Keresztyén énekeskönyv"·ben a 304. sz. ének 3, ée 4. verse. Jrla: Zábrák Dénes.)
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Jézus megáldja a konfirmandusokat.
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Szomszédok.
- Elbeszélés. -

Irta: CSITE KÁROLY.

Eszter asszony konyhát meszelt s julis orvost. !Mire Ielkelhetett, teljesen elkészült
leányzó a kútról érkezett haza, vízzel telt, Nagy Pál szomszédék háza.
nagy cserépkorsóval. Elsö dolga .az volt akkor is, hogy titok-

- Édesanyám! - szólt be lihegve a ban megtekintette az irigyelt, pompás új
konyhaajtón a piros pozsgás leányzó, - házat s aztán a pitvarban pipájával veszödő
nézzen csak ki az utcára, emeletes lesz a legény fiát szólította meg:
Nagy Pálék háza. - Gábor fiam, rnit is akartam neked

mondani? .- Ne beszélj olyan ostobaságot! -
szólt bosszúsan Eszter asszony. Ámde azért - Azt, édesanyám, hogy egy forintot
kivitte öt is a kiváncsisága az utcára s ad nekem. Estére muzsikálnak a zsidónál.
kezében felejtette a hosszúnyelű meszelőt. Eszter asszony emlékezö tehetségét tel-

jesen felfrissít ette Gábor fia furfangos pénz-
Nagy Pálék háza falát akkor építet- kéreime : .

ték a kömívesek s már oly magasan tar- _ Botot a hátadra! Pénz nélkül is
tottak az építéssel, hogya téglafal majd- ugrálhatsz, amennyit csak akarsz. Hanem
nem elérte Eszter asszonyék alacsony háza jössz velem a szobába. Levelet írunk édes-
tetöjét. Az egész Nagy Pál familia kint volt apádnak.
az utcán, még pedig a túlsó soron, szem- _ Juj-juj-juj! a borjúkat elfelejtettem
ben a házukkal, onnét szenilélték büszke- megitatni! _ iramodott meg erre Gábor
ségtöl duzzadó kebellel, hogy vész el a az istálló felé. .
hatalmas építményüle mellett Kis Gáborék _ julis ! _ szólt Eszter asszony most
alacsony kunyhója. meg a konyhában mosogató leányához. -

Kis Gáborné epéjét, tudniillik Eszter Ha végeztél a mosogatással, levelet írunk
'asszonyét, -elöntötte ennek láttára a méreg. édesapádnak.
S julis leányához intézve szavait, ilyetén - Jaj, édesanyám, nem érek. én rá,
hangos megjegyzést tett: . Vízért kell akkor meg a kútra mennem.

- Nézd, nézd lányom! Ok is meg Az írás mesterségét nem értö Eszter
akarják építeni a Bábel- tornyát. Ez a asszony erre olyasféle megjegyzést tett, amit
meszelönyél jó lesz rá villámhárítónak. mint istenfélö ember, nem írhatok le. Szó,

- Dejszen, azt csak tűzze a maga ami szó, ismét Gábor fiával bocsátkozott
háza tetejére. !Máskép úgy sem áll ki a alkuba, s kénytelen volt egy koronában
földböl; - kiabált' vissza a túlsó sorról megegyezni vele. Mert hát nagy dolog is.
Nagy Pálné asszony. a levélírás, hacsak nem valami kedvesnek

A további, épületesnek nem mondható diktál édes szavakat a szerelmes szív.
párbeszédet nem mondom el, csakis a be- . - Nohát, fogd már ait a tollat s
fejezését. Eszter asszonynak ugyanis jobb írd, amit mondok! - ösztökélte a szebába
tüdeje és élesebb nyelve lévén, a gyen- hajtva fiát Eszter asszony.
gébb hangú Nagy Pálné saját nyelvének Gábor előbb akkorát sóhajtott, mintha
segítségéül két vastepsithozott ki a ház- egy terhes szekeret kellett volna meg-
ból, azokat csapkodta össze a mindent, csak emelnie, csak aztán bökte tollát a rikítói
'jót nem rikácsoló Eszter asszony orra elött. rózsával ékes, vásáron szerzett levélpapír-
S í,gy ölett, a győztes. hoz s írta, ahogy édesanyja diktálta:' "Ked .•

És folytatása is lett a hangos párbe- ves uram, szetett édesapánk ! Hála Isten-
siédnek. Eszter asszonyt ugyanis ez a nek, mi egész éges ek vagyunk s ugyanazt
vereség oly beteggé tette, hogy a szomszéd kivánjuk tiszta szívből kendnek is. Hanem
faluból javasasszonyt kellett hozzá hívni. most már jöjjön haza abból a pokol messze
S ez ugyan nyi ra . segített rajta, hogy még Amerikaból. A szolgabíró, ki elől meg .•.
két hétig feküdte utána az ágyat s többe szökött, meghalt már úgy is. Aztán baj'
került, rnintha a fővárosbó] hozattak volna van itthon. Képviselő választás lesz s az



egész falu a kormányhoz akar pártolni.
Gábor fia pedig házasodni készül. Egy
cigány-leányba bomlott s el is akarja
venni. julis meg erőnek erejével egy kanász-
legényhez akar férjhez menni ... "

- Egyik sem igaz! - csapta le Gábor
haragosan atollát.

- Ne törődj azzal! - csitította Eszter
asszony. - Ha nem írunk nekiIlyent, nem
tudjuk haza csalni. Tovább pedig már nem
várhatunk. Fel kell 'építenünk a házat.
Szégyen szemre nem hagyhatjuk tovább így)
ha azt akarjuk, hogy érdemes, vagyonos
leányt kapj feleségül' és hogy Juli is a
nyakunkon ne vénüljön.

Ez a felvilágosítás megngugtatta Gábort
s írta tovább a diktandót, mint a paran-
csolat. Még aznap elküldték a levelet. Hasz-
nált is akár a csiga-bigának a tavaszi nap-
sugár, kicsalta Kis Gábort Amerikából.
Hazafelé indult, rendet csinálni, mind a
faluban, rnind a familiában.

Kis Gábor tizenegy évig volt önkén-
tes száműzetésben Amerikában. S egy kép-
viselőválasztási kortesbolondság vitte el.
Ugyanis úgy történt a dolog, hogy a ke-
rületi pártvezetőségi a fővárosból hívott le
egy nagyszájú kortest s azt küldte puhítás
végett a nyakas faluba. A ravasz atyafiak
szíves fogadtatásban részesítették a zsinó-
ros magyar ruhába öltözött, öblös torkú,
tagbaszakadt kortest. S az, szegényfeje,
ismeretlen népek közt, lépre ment. Gyanút-
lanul felállt a hallgatósággal zsúíolt korcsma
fogadó-szobájának hátsó felében felállított
emelvényre, mely nem volt más, mint sár-
ból tapasztott, alacsony kályha, Nagy hév-
vel, tűzzel oktatta, világosította az atyafiak
elméjét, rnikőzben rőzselánggal melegítette,
tüzelte Kís Gábor a konyhában az oda-
nyiIó, szónoki emelvényt, azaz kályhát,
Oriási, kiállhatatlan hőséget érzett a
kortes. Csorgott róla a verejték s be is
fejezte volna mondókáját, de az atyafiak
nem engedték. "Halljuk, halljuk!" - or-
dították torkaszakadtukból. S az izzadó kor-
tes addig szónokolt, tipródott a ritka szó-
noki emelvényen, míg végre beszakadt a
kályha s ő pedig belezuhant a tüz kellős
közepébe, Tán ott is égett volna, ha ki
em húzzák az atyafiak. Kordován-csizmá-

ját azonban úgy kellett Iernetélni lábáról,
úgY, rázsugorodoff. 'r
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Kis Gábort, .mint föcinkost, ez ügy"
ből kífolyólag itélte el a szeigabiró tíz:
napi börtönre. S a bűntetés dől szökött
meg az atyafi Amerikába.

Tizenegy év nagy idő, sok mindent
megváltoztat ezen a földtekén. Kis Gáboron
is, külsóleg tekintve, elég változást esz-
közölt. Arcán az időJelző vonalak épp,
annyira megszaporodtak, mint ahogy hajá-
ban hiányosság támadt. Az előbb oly pör .•
gére sodorintott bajúsz.a megkonyult, De
legfőkép ruházata változott meg. A feszes,
zsinóros magyar nadrágot fölcserélte a
;bugyogó • .kordován-csizmáját pedig a cipő •.
Ellenben a tréfára hajló kedélye megmaradt
.Most, .hazaérkezve sem tudta megállni, hogy;
tréfát ne csináljon az atyafiakkal. J

, Késő este érkezett haza, rég nem
látott falujába. Először is Varga Istók ko-
mája ajtaján szólt be alázatos hangon:

- Szegény vándorlegény vagyok, alá-
zatosan kérem, segítsenek rajtam!

Az ajtóhasadékorr egy kis tepertős po-
gácsát adott neki a kornaasszonya, Onnét
hasonlókép Cser Ferkóékhez szólt be s
egy darab kukóricarnálét kapott. Ogy ke-
rült még csak a saját portájára. Otthon is
kétújjnyira nyitva az ajtót, egy kis alamizs:
náért és azonkívül éjjeli szállásért esedezett.

Eszter asszony egy' idejét múlt, régi
krajcárt nyújtott ki neki s utasította, hogy:
a pajtában, friss szénán meghálhat. .,

Csakugyan ott hált az öregebb Kis
Gábor s a következő reggel állított be
lakására. .

Eszter asszony alighogy ráismert. S.
majd zokogva borult férje-ura vállára:

- Csakhogy hazakerüIt végre, édes,
JO uram! . , 'i

Pár perc alatt hire futott megérkeze-
sének a faluban. Jöttek akomák', sógo-
rak, hogy szemtől-szembe láthassák . az
amerikai embert.

- No, komám uram, mi jót hozott
nekem Amerikából ? - ezzel nyitott be
hozzájuk Varga Istók.

- Hát egy kis amerikai pogácsát hoz.
tam, kedves komám uramnak. Tessékij
kóstolja meg! - nyújtotta át a tegnap
este tőlük kapott tepertős pogácsát.

- No lám, ott is csak olyant sütnek,
mint nálunk! :.-- szólt Varga Istók nagyot
harapva élt saját pogácsájukbóI. '
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Majd hasonlókép Cs er Ferkó sógor
megkapta tőle a rnálészeletet. Az már egy
kicsit a fejét is csóválta.

- Hát énnekem semmit sem hozott

Nesze, egy kis amerikai pénz; - nyujtotta
át feleségének az alamizsna-krajcárt.

Eszter asszony pár percig bámultan
forgatta kezében az ajándékot..

Régi jó idők,

A "Kultura" c. irodalmi, művészeti, kritika.i képes folyóiralból.

kend?! szólalt : meg méltatlankodva
Eszter asszony.

- Dehogy nem, ·neked. is hoztam.

- Nini! Hisz ez az a pénz, amit én
adtam tegnap este .egy vándorlegénynek. p
Jól ismerem a hamis jószágot, hisz' egy a
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nap óta minden nap, itt is, ott is, ki
artam adni, de mindig anyakamon
aradt. .

- Dejszen az én má1ém is olyan; mint
ilyent tegnap az anyjukom sütött, - szólt

ser ferkó is. S most eszméltek csak fel
indannyian a megajándékozottak.

Kis Gábornak, bemutatkozása után,
Iső teendője az volt, hogy vallatóra fogta
át és leányát, hogy mi igaz a cigánylány-
'1 és kanászlegényböl? S akkor derült ki
z igazság, hogy biz' őt alaposan felültette
szter asszonya levéllel. Mert a Gábor
erek szive a jómódú biró leányához húz.
asonlókép J ulis leányzóért pedig Oéri
álnak, a falu legelső gazdájának a legény

'a él-hal s Julis sem idegenkedik tőle.
sak az a baj" hogy a legény szülői hal-

ani sem akarnak arról, hogy egyetlen fiuk
lvehesse Julist.

- Ne búsulj, szentem, - szólt Kis
ábor leányához, - még veszekedni is fog-
ak érted. .

Következő nap délelőttjén, malga. mellé
evén tanunak Varga Istók komáját és Cs er
erkó sógorát, beköszöntött az urasághoz.

- Jó napot kívánok a nagyságos úr-
ak! Ismer-e még? Ugy-e, nem is goru..

lIolja, miért jöttem szine elé?
~ Tán béresnek akarsz beállani hoz-

ám? - szólt kedvetlenűl a tartozásai özö-
éveI birkózó földesúr.

- Hohó, nagyságos úr, egy kicsit fel-
lebb. Uraság akarok lenni. Hallom, túl akar
adni nagyságos úr a birtokán. Mondok,
a már kifelé irányítja innét nagyságos úf'

a kocsíja rúdját, inkább adja el tisztességes
'rban nekem, falubelinek, mintsem más,
idegen népség kezére engedje jutni. Hála
stennek, egy kis pénzmagra leltem Ameri-

kában.
- :Mars ki, paraszt! - ordított rájuk

magánkívül az uraság s korbács után nyúlt.
is Gábor jónak látta kifelé irányítani a·

aját szekere rúdját. Az ajtón kívül azon-
an még visszaszólt :

- . No-no, mit izél annyira a nag'y-
ágos úro Nem Jobb lenne ha szépszerivel,

eladás útján hagyná itt a kastélyt, mint-
ogy majd úgy árverezzék ki belőle.

Kis Gábor jól tudta, hogy a következő
illanatban valami repülni fog' feléje. Tehát
bban a következő, kellemetlennek' igér-

kező pillanatban félreugrott, s így a szoba-
ajtón kihajított hatalmas pipaszára.z elől
baktató Varga Istók kornája hátát simo-
gatta meg.

Különben nagy hire kelt a dolognak
s azontúl egyik kérő a másiknak adta a
kilincset Kis Gáborék házánál.

- Pénz kell-e, vagy leány? - kérdezte
mindannyitói Kis Gábor.

- Pénz is, leány is; - volt mind-
annyiszor a felelet.

- No, aki pénzről merészel nálam
előhozakodni, annak fel is út, le is út -
így utasította el Kis Gábor mindannyit.

Déri Pál legelső gazda is megjött hoz-
zájuk kérőbe, s ő már tudta, mit kell felelni
Kis Gábornak, hogy odaadja a julis le-
ányzót.

- Dehogy is kell nekünk a pénzed.
!Minek· is kellene. Hisz' magunknak is elég
van.

julís leányzót tehát hamarosan Déri
Pálék portájára röpítették. Felesleges is tán
mondanom, hogy Gábor gyermek is meg-
kapta a szive párját. Beházasodott a bíró-
ék házába. Az ősi kis házikóban magára
maradt öregebb Kis Gábor a kedves élete
párjával, Eszter asszonnyal, aki folyton ösz-
tökélte emberét:

- No, most már ideje lesz a házun-
kat is felépíteni. Tovább nem lakom szé-
gyenszemre ebben a kunyhóban! ...

- Oe minek! - veté ellen Kis gazda.
- Megférűnk mi ebben is kettecskén.

- Kend csak férjen, de én nem férek
meg benne. Inkább a. kútba ugrok, mint-
sem ebben lakjak.

- Oe hát az Isten szerelmére, rniből
csináltassuk meg?

- Hát az a sok amerikai pénz hol
van, hová tette, amin az uraság birtokát
meg akarta venni?!

- Azt biz' Amerikában felejtettem.
Eszter asszony erre majd hanyatt esett

s három napig sírt egyfolytában. Végül
mégis csak azzal állt elő, nogy neki új ház
kell, még pedig egy méterrel magasabb és
cifrázottabb, mint a Nagy Pálék háza'. S
ha az nem lesz meg, akkor világgá megy.
Szolgálatba áll inkább messze vidéken. .

Legyen rninden a te akaratod
szerint! - szólt végre Kis gazda s azon-
túl rnínden dolguk Eszter asszony intéz-



kedése szerint ment a háznál és a városi
takarékpénztáraknál is. Mert elsősorhan .
azokhoz kellett fordulni. Nagy summát vet-
tek fel kölcsön az Ingatlanukra. Minthogy
azonban a nagy kölcsönösszeg már íéle
építésnél elfogyott, új kölcsön után kellett

uiézni, Találtak' Js egy másik takarélepénz-
tárnát !Mire befejezték az építést, a negye-
dik summát vették fel kölcsönképen.

Hanem az igazság kedvéért azt meg
kell adni, hogy szép, hatalmas épületet emel-
tetett Eszter asszony. Túltett Nagy Pálék
házán is.

Öldöste is ezért az irigység ördöge
Nagy Pálné asszonyt. S Ö sein hagyott
békét addig az urának, mig' csak ellensúlyo-
zásul le nem szedette háza tetejéről' a
cserépzsindelyt s újfajta palával f.ödette be.
A leszedett cserépzsindelyt a pajtatető be-
födésére használták föl. ..

Tudni kell azonban, hogy hiúságuk
hízlalására ők is a takarékpénztárak pénzeit
vették igénybe. A takarékpénztárak pedig
nem fizetnek semmiféle dijat az így le-
lenebe adott pénzeikért, sőt inkább ők
követelnek érte hol több, hol kevesebb, de
még inkább legtöbb kamatot. Nagy Pálék
a szép új házban megszokták a kényelmet,
lustaságot, s így a kamatfizetésekkel addig-
addig maradoztak el, mig őket illetőleg
egy épen nem szép napon elárverezték
házukat, birtokukat. Ep' hogy abutoraik
megmaradtak. S egy kora hajnaion aztán
Ugy; eltüntek a faluból, hogy teljesen nyo-
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muk veszett. Senki sem tudta a faluban,
hogy merre vitte őket az útjuk.

Az a magas, büszke kéményük tán
többet tudna róluk rnondani. De az hall-
gat, nem árulja el volt gazdáit, mely irány-
ban tűntek el. Hisz' ők építették.

Mit szaporítsuk a szót. Nem telt le két
év, hasonlókép Kis Gáborék háza és egyéb
ingatlanuk utolsó nótáját is elhegedülték a
dobon.

- No, asszony, amit akartál, betelje-
sedett: rnehetünk világgá, szolgálatba! -
szólt Kis Gábor a zokogó Eszter asszony-
~L -

El is szegődött rövidesen egyik távoli
uradalomba béresnek. Valami félreeső ma-
jorjába osztotta be az uradalom íntézősége.

Mikor elhurcolkodtak s megérkeztek
jövendő lakóhelyükre, legnagyobb meglepe-
tésükre Nagy Pálék volt szornszédjukkal
találkoztak. Ep' egy közös szobába és kony-
hába kerültek. .'

Találkozáson a két asszony, tudniillik
Eszter asszony és Nagy Pálné asszony ~
saját ágyaikra borulva oly hangos zoko-
gásba csaptak, hogy majd fölvetették a
majori házat. .•

- !Mire való ez a vénasszony nóta!
- szólt reájuk Kis Gábor. - Csak azt
találtátok meg, amit kerestetek. Egyet azon-
ban megtanulhattatok, hogy a szeretet bár-
mely kis kunyhóban megfér, de az irigy-
ségnek sohasem lehet elegendő nagy és
szép házat építeni. .

a

Handel Vilmos.'
Egyházunknak vezető szerepet játszó

lelkészei között az első sorban áll Handel
Vilmos, ki szakadatlan láncolatban 50 ~v
óta rnűködik mint a selmecbányai gyülekezet
fáradhatatlan buzgóságú pásztora. Műkö-
dése nyomán a gyülekezete oly virágzásnak
ifl4.LÍlt, hogy hazai egyházunk legelső hit-
községei közőtt foglal helyet. Ezen ritka
vezető s alkotóképessége csakhamar a tá-
volabb állók figyelmét is ráirányította. A 32
gyülekezetből álló nagyhonti egyházmegye
már régen íőesperesévé választotta, a dunán-
inneni egyházkerületben irányadó szerepet
játszik, az egyetemes közgyülésen pedig -
eltekintve attól, hQgy csaknem valamennyi

bizottságnak tagja -az egyházi főjegyzói
tisztet tölti be. '

!Magától értetődik, hogy ezen kiváló fér-
fiú lelkészkedésének 50. évfordulóját Isten
iránti rnély hálával ünnepelte meg a selmec-
bányai gyülekezet s hogy ez alkalommal az
egyházkormányzat minden fokozatának kép-
viselőj meghajtották előtte az eIismerés
zászlaját, !Maga Selmecbánya sz.r k. városa
~dig azzal tüntette ki nagy polgárát, aki a
városi és. társadalmi életből is mindenütt de-
rekasan kiveszi részét, hogy őt az 50. év-
forduló napján tartott közgyülésén, 1912.
május 14-én, egyhangú lelkesedéssel dísz-
polgárává választotta. Ofelsége a király már



elóbb kitüntette volt a Ferenc József-rend
lovagkeresztjével.

Egyik lap jgy jellemzi Handel Vilmost
fényes jubileuma alkalmából: "Élete hason-
latos ahoz a termékeny kerthez, melynek
a bejáratán ott ragyog ez a magalsztos fel-
írás: ,Aki szeretett, az a törvényt betöl-
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őt elénk a gondviselés, hogy tanuljunk tőle
hinni, szeretni, szent célokért lelkesedni, a;
köz javán s előrehaladasán munkálkodni ..•

Talpig ember, akiben a római jellern,
a g1Örög rnűveltség s a keresztyén felebaráti
szerétet a' legnagyobb mértékben s a leg",

. csodálatosabb harmóniában egyesült,"

Handel Vilmos.

tötte s Istentől született'. Ennek a kertnek
a közepén egy kiapadhatatlan forrás buzog:
~ jubíláns nemesen érző szíve.

Energiája valósággal bámulatos. ötven-
évi lankadatlan munka után úgy áll előt-
tünk még most is, mint "az őserdők dísze,
az óriási cser!" Valóban, példának állította

A Luther-naptár is meleg: üdvözlettel
csatlakozik Handel Vilmos tisztelőinek nagy
seregéhez. Adja Isten, hogy még sokáig mű-
ködhessen az eddigi fáradhatatlan buzgó-
sá,ggal gyülekezetének s egyetemes egyhá .•
zunk nak közjavára. .

-no
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Rábaközi csonka fűzfa.
- Népmonda. -

Rábaközben, Rdba partján
Csonka fűzfa áll régóta,
Csonka füzrdt, szép juluiszrál
Szomorűan szól a nóta .

Rábaközi réten, szép virágos réten,
- Szól a régi nóta, - kies völgy ölében,
juhász legény őrzi urasdga nyáját,
Pujja furulydjdn szerelmes nátdjdt.

Furuiyaszo elszáll szellő szárnyán messze,
Barna kis leányhoz, kis virágos kertbe;
Seerelmes nótát az nagy örömmel hallja ..

Ölelésre tárul két gömbölyű karja.

"Én egyetlen szentem, szerelmes virágom,
jöttödet dobogó szivvel de rég vtirom 1"
"jövök már, jövök már egyetlen szerelmem I
. . . Tied a halálban, tied az életben 1"

Holdvilágos este csend borul a tájra,
Csalogdnynak dallal kedveskedik ptirja.
Csalogánydal elhal a kert sűrűjebe,
Furulyaszd fullad csókok özönébe.

Magasan, magasan jár a hold az igen,
Urasdg szép lánya lefeküdt már régen.
Lefeküdt, aludnék ... de mikor nincs álma I
Paplanos ágyában helyét se találja.

Barna juhászlegény egyre furuiytizik
'. Selyem paplan alatt a szép lány úgy fázik,
Szerelmes a dalba . . . majd hogy meghal

[érte! ...
. . . Fel is kel, ki is megy rábaparti rétre.

•
Édes méz az ajka, liliom a karja,
Tátongó örvény, ha ölelésre tartja.
Barna juhász legény egyszer néz feléje, '1!
Akkor is, akkor is elszédül beléje . . .

. "'
Mit akarsz, mit akarsz megcsalatott mátka?
" Verjen meg az Isten, legyen rajtad átka I
Feledted, mit mondtdl kis virágos kertben:
Tied a halálban, tied ez életben!"

Villan a láth atár, ég dörgése hallik,
"Hallod-e, látod-e ott alant mi zajlik?
Rdba vize talán hiv ebb lesz tenálad,
Befogad, el se hagy, mint te a mátkadat 1"

Barna juhász legény hallja a szót, hallja,
Kavarog-zavarog Rdb a vize habja.
Zúg a szél, dörg az ég, villám csap villám ra,
Szép juhász legénynek meg se mozdul lába.

Gyöker lesz lábából, ág-bog akarjából, -
Suttogo lomb, levél, göndör hajzatdbál.
Ugy áll ott, ugy áll ott rég időtől fogva,
Örökké sóhajtva, örökké susogva . .

Susogasát szellő lágy Ijlébe kapja,
Zúgó fergetegnek szárnyaira adja.
Zúgó fergeteg meg belezúg az éjbe,
A viharos éj meg nekem így regelte.

Pálma.i Lajos.
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Az esküdtbiróság.
Már 12 éve, hogy a törvényhozás a

sajtó útján elkövetett büntetendő cselekmé-
nyekre, valamint a legsúlyosabb búntettekre
is kiterjedőleg az esküdtbiróság hatáskörét
megállapította, a polgárokat, a szakbiróság
mellé állította és azok kezébe tette le azon
fontos kérdés eldöntését, hogy polgártársuk,
a vádlott bűnös-e avagy sem, és ha igen:
miben. Dacára e hosszú időnek - hála Isten
csak elvétve - időről időre az esküdtek
"igazmondása" tévesnek bizonyult és sok
gonosztevő siklott ki az igazság szolgáltatás
kezéből, ugy hogy minden ily tévedéskor

, a kőzvélernény sok helyütt foglalkozik az es-
küdtszéki intézménnyel és az esküdtbiróság
eljutott odáig, hogy rnellette és ellene vívott
heves elméleti harcokgócpontjává lett.. Az
az évtized, amely a törvény életbe lépése
óta lefolyt és azok a tapasztalatok, amelyeket
ez idő alatt az új rend értelmében végbement
főtárgyalások nyújtották, meggyőztek arról,
hogy e tévelygés ek okai vagy a törvény
minősitésének összezavarásaból fakadnak,
vagy pedig az esküdtszéknek túlzott eny-
heségén és könyörületességén, túlságos er-
zelgősségbe való sülyedésén és az esküdtek-
nek azon elhibázott vélekedésén alapulnak,
mely szerint azt hiszik, hogy esküdtszéki
döntésükkel a büntetés fokát is megállapít-
ják és igy az ő lelkiismeretüket terheli,
ha esetleg a gyilkos életétől megfosztatik,
vagy igen súlyos fegyházbüntetéssel sújtatik.

A törvény minősítésének összezava-
rásáért nagyobbrészt a tárgyalást vezető
elnök a hibás, ki a törvény megfelelő sza-
kaszainak jelentőségét nem világítja meg
kellőképen az esküdtbiráknak s nem áll
'kényes és nehéz hivatása magaslatán. IMár
a törvény azon kétségtelen ,helytelen intéz-
kedése, hogya vádlotthoz az elnökön kivül
sem közvetlenül, sem közvetve senki kér-
dést nem intézhet, az esküdt független birói
meggyőződése megszerzésének gátját veti.
Ha már most a tárgyalást vezető elnök nem
pártatlan és higgadt, ha kérdezése faggató
vallatás, ha nem uralkodik az emberi in-
dulatok skáláján, ha az ügyész pártján áll
ahelyett hogy a védelmet a legmesszebb
menő védelemben részesíti, ha az esküdt-
birákat az elbírálásukra bocsátott kérdések
homályos, nehézkes és bonyolult voltára és

a szükséges jogi körülményre nézve nem
oktatja ki, úgy éppenséggel nem lehet
csodálkozni azon, ha az esküdtek döntése
nem megfelelő.

De ha az esküdtszéki tárgyalást vezető
elnök az anyagi és alaki törvény tökéletes
tudásával jelenik me,g a, tárgyaláson, ha a:
vád és védelem háborgó összeütközései fö-
lött biztos kézzel uralkodik, ha az esküdtek-
nek a szükséges felvilágosításokat megadja,
- úgy kevés kivétellel a döntés alapos és
helyes lesz és bebizonyosodik, hogy az es-

. küdtbirósági intézmény feltétlenül beválik,
mert esküdtbíráink eddig tanújelét adták an-
nak, hogy bennük eléggé kifejlődött a jog-
érzék és a kötelesség tudása, hogy továbbá
szükség esetén igazságérzetük föléje helyez-
kedik az összes alakiságoknak és törvénynek,
a midőn kellő helyen a jog helyett a szív,
az érzelem beszél.

De szükséges, hogy a polgárok, kik hi-
vatva vannak esküdt szolgálatot teljesíteni,
nehéz de szép és magasztos hivatásukkal már
eleve törődjenek -és teendőjükkel tisztában
legyenek, azért a következő útbaigazítások-
kal látjuk el őket.

Az 1897. évi 33. t.-c., amely az esküdt
biróságra vonatkozik 4. §-ában az esküdt,
képesség tekintetében 20 korona egyenes álo
larni adó fizetést vesz alapul ; megkívánja,
hogy az esküdtképes polgár a magyar nyelv-
ben jártas, olvasni és írni tudó magyar
honos legyen; megállapítja a 26. életév et a
legalacsonyabb és a 70. életé.vet a leg-
magasabb kerhatárnak és kizárja az es-
küdtek közül azokat, kik nyereségvágyból.
eredő büncselekmény miatt szabadságvesz-
tésre voltak elítélve, kik szabadságvesztés
büntetés végrehajtása alatt állanak vagy fel-
tételes szabadságon vannak; kik ellen csőd
rendeltetett el, kik gondnokság alá helyez-
tettek és kik testi vagy szellemi Iogyat-
kozásrniatt az esküdt kötelességeit teljesíteni
nem képesek.

Oe ki van zárva az esküdtszéki tárgya-
lásról, jóllehet az esküdtek jegyzékébe' fe I
van véve s mint esküdtbiró a tárgyalásr.,
meg, van idézve, az, aki, a tárgyalás ab
vett búncselekményt íeljelentette, továbbá a
vádlottnak, sértettnek vagy képviselőjuknek
egyenes ágban rokona, sógora vagy oldal-
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-ágban rokona bezárólag unokatestvérig, ép-
'fugy azok gyámja vagy gondnoka; aki a vád-
lottnakelítéltetése vagy felmentése esetében
hasznot remél vagy kártól tart; aki az ügy-
ben mint tanú vagy mint szakértő szerepelt,
vagy aki oly helyzetbe jutott időközben, hogy
esküdtképességet elvesztette.

Az esküdteknek szolgálatukért meg-
felelő napidíj és utíköltség jár. De más-
részt azon esküdt, ki az idézésben kitett időre
'p ont o san a tárgyaláson meg nem jelenik,
200 koronáig,. ha . pedig egyáltalában meg
nem jelenik, vagy az ülésszak befejezése
előtt eltávozik, 500 koronáig terjedhetö
pénzbirsággal büntethető, hacsak elmara-
llását alapos okkal ki nem menti; azon esküdt,
pedig, ki valamely kizáró okot szándékosan
be nem jelent,' vagy valótlannak bizonyúlt
mentőokot hozott fel, 1000 koronáig terjed-
hető pénzbirsággal büntethető meg.

Az esküdtszéki fárgyalásra az ezt meg-
előző törvényszéki nyilvános ülésben sor-
solás után összeállított szolgálati lajstrom-
ban felsorolt 30. esküdt szabályszerüen meg-
Idéztetík. ,

A vádlott szernélyi viszonyainak meg-
állapítása után, sorshuzás útján megalakít-
tatikaz esküdtszék, amely a vád és védelem
képviselői által elfogadott 12 esküdtból áll"
kik nyomban meghiteztetnek. A megesketés
eltér a rendes eskütételtől. mert az esküdtek
nem rnondják el az eskü szövegét, hanem
rniután ez nekik az esküdtbiróságt elnök
által felolvastatott, kezüket szivökre téve,
'ellenőrizhető nyilvánossággal egyenként el-
mondják: "esküszöm, Isten engem ugy se-
géljen." . ,

Az esküdtek a tanuk és szakértőkhöz
a tárgyalás folyamán közvetlenül kérdéseket
íntézhetnek.

Befejeztetvén a tárgyalás, az esküdtek a
számukra kijelölt tanácskozó terembe, ta-
nácskozás végett visszavonulnak, hogy a
biróság által feltett kérdőpontokra a hatá-
rozatot meghozzák. Határozatuk hozataláig oa
külső világtól elszigetelve maradnak

!Midőn az esküdtek tanácskozás végett
visszavonultak, mindenekelőtt szóbeli sza-
vazással egyszerű szavazattöbbséggel meg-
választják a fónöküket, ki a tanácskozást
vezeti. A főnök az esküdtek elé terjesztett
kérdéseket a feltevés sorrendjében szava-
zás alá bocsátja, mely szavazás élő szóval
történik, de ha az esküdtek kőzül csak egy

as kivánja, a szavazás titkossá változik át.
_Tanácskozásuk és határozatukalapja legyen

mindig a rendíthetetlen lelkiismeretesség,
szígorú tárgyilagosság, higgadt megfontolás,
erős meggyőződés s őrködjenek szigoruan
arra, hogy céljatévesztett érzelrneskedés által
a kötelesség egyenes útjáról le ne térjenek.

A főnök a szavazás eredményét rnind-
egyik kérdés mellé odaírja és pedig mindig
a szavazatok számát pl. 9 igen 3 nem; vagy
12 igen és a kérdő ívet a határozat és szám-
arány feljegyzése után aláírja. Feljegyzései-
ben- vakarásnak, törlésnek, beszúrásnak
vagy széljegyzésnek előfordulni nem szabad
és ha ilyen szükségesnek válnék, azt alá-
írásával ellátott jegyzetben kell saját igazí-
tásának elismernie.

A vádlott bünösségének megállapításá-
hoz a szavazatok 2/3-a szükséges, minden
más esetben egyszerü szótöbbség dönt, ha
pedig a szavazatok egyenlően oszlanak meg,
az válik határozattá, a mi a vádlottra nézve
kedvezőbb.

Ha a szavazással az esküdtek végeztek,
visszatérnek a tárgyaló terembe és a főnök ~
következő 'bevezetö szavak után: "becsüle-
temre és lelkiismeretem re, Isten és emberek
előtt bizonyítom, hogy az esküdtek határo-
zata a következő ... " - ,az összes esküdtek
jelenlétében felolvassa a kérdéseket; a reájuk
adott válaszokkal együtt, de a szavazatok
számának megjelölése nélkül. Ha az esküd-
tek határozata la bűnösséget megállapítja,
'a főnök, a szavazatok arányának megjelölése
nélkül, kijelenti, hogy az esküdtszék ezen
határozatot "hétnél több" szavazattal hozta.

Az esküdtbiróság hatáskörébe utalt bün-
cselekmények közül leggyakoribb az ember
élete ellen elkövetett bűncselekmény, amely-
nek három faja: a gyilkosság, az ember-
ölés és a halált okozó testi sértés majd-
nem mindenkor felvétetik az esküdtek
elbirálása alá bocsátott kérdőpontokba.
Mind a három büncselekmény a sér-
tettnek halálát okozza és mégis ugy a bűn-
cselekmény minősitésére, mint a büntetés
mérvére nézve, köztük óriási a különbség,
amiért ís jónak tartjuk polgártársainkat, kik
az esküdtek jegyzékébe felvétettek s kik
ennélfogva hivatva vannak, kisorsolásuk ese-
tén az esküdtbírósági tárgyaláson részt-
venni, ezen büncselekmények jellemző vo-
nasaival megismertetni. - A g y.i 1k o s-
s ága s z á n dé kos, hig g adt meg fo n-



- 89 -

/

= -'-...
EoQ.
E
Ql-
•..

-<ll
til
ul

-<ll
ul
U



Bujdosó RurucoR éncRe.

tol áss a 1 eik öve tet t em ber ölé s.
Megfontoltnak tekintetik a tett, ha a cse-
lekvő személy az ölés szándékát észbeli meg-
fontolás tárgyává tette, ha az eltökélés nem

. az érlelem indításának, hanem az ész műkő-
désének volt eredménye, azaz: ha a cselekvő
egyén tettének természeti és jogi következ-
ményeit szem előtt tartva, a cselekvényre
csábító, valamint attól visszatartóztató vala-
mennyi indokokat nyugodtan meggondolta
és egymással mérlegelte. A megfontolás
megoldásánál a kivitel módja és alkalma,
a felhasznált eszközök minősége és a tettre
buzdítá. indokok veendők figyelembe.

A szánd'ékos . emberölés: a
sz á n d é k o sj o g e IIe n e s ölé s, mely
azonban hig ga d t meg fon tol á s n é l-
k ü I követtetett el. A cselekvő egyén esz-
mélkedése az eszközök szemlelésén és meg-

Vége már a hOSSZll narcnen:
verejtene nincs az ercnen,
Nem csepeg már meleg vérünk:
Mé~JiSrosszabb időt élünR.

Éjbe veszett fén\jes nepunn,
t.enenueuou szép csillagunR,
Porba esetr rurünn, ncvünn,
ÁrváR sorsa jutott ncnünn.

BujdosásnaR utján éuunn,
E:lindulunl~, meg-megállunR .
Fáj indulni, fái megállni.
Hiába fái, cr. Rell válni!

LI Rell menni más vidéRre,
Más nép nözé, más nenuerre.
Szegén\j nezénr, lsten veled!
Mi lesz velünR? Mi lesz veled 't

- 90-

választásári túl nem terjeszkedett, a tettes
nem gondolta meg tettének jogi következ-
ményeit, a szándék a tettesnek erős felindu-
lásában keletkezett és rögtön végre is haj-
tatott, vagyís a cselekvény ,az elhamarkodott
eltökélésnek volt eredménye.

'A halált okozó testi s é r.t é s
azon büncselekmény, midőn a tettes mást
ellenséges s z á n d é k kal, d e a z ölé s re
irá n y u Ió c é Iz.a t nél k ü I olykép bán-
talmazott, hogy abból az utóbbinak halála
bekövetkezett. A bűncselekmény. tehát csaki
testi sértésre irányúlt, de a halál a tettes vét-
kes elbizakodottsága, vagy vigyázatlansága
folytán származott. Teljesen közömbös ezen
büncselekményre nézve, hogyacselekvény
megfontolva eltökélt avagy rögtönős volt-e.

Dr. R á t z Ott Ó.

Puszta nézunn, bús cseréounn,
Soha többet lT\eg nem látunR.
Habos tovunn soha többet
Nem dobbant ja ezt a törcer.

Még ez is ozt érzi talán,
Hom.) rosszabb lesz az új tenuén.
vtsszenuent, hátra rcrunt,
BotliR, lép, meg borun megint.

Közel már a tcnouct netér ..
Tál~ogató csen ránt\. talál,
Lllánunt\. jön oujconoive,
Sírva, búgva, nnoonoive.

Tárogató némuljon el,
Jobb, egészen ruuoojon el.
Ne t{isérjen semmi, semmi,
I-\önn\jebb lesz tán tova menni.



Aszott nórö lett belölünR,
Hajt a szél, mig Ri nem dölünR,
Hány-vet röt-römereneove
Idegenböl idegenbe.

S mig ott sztvünn szonní tanul,
NuomunR elvész nuornteienur:
Szél befújja porral, hóval,
Fű oevorue tenerővet
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Kurucnóta.
A "Kultura" c. irodalmi, művészeti, kritikai képes folyóiratból.

EgU darabig errucccrnc«,
Aztán élve etrernernen ;
(lj ivadéR nó heluettünR
S azt sem Rérdil'\: hova tetrünn,

De lehet Rint oiuen ország:,
Szeretettel hajol hozzá nn.
Osztja vciünn nenuorér is,
Hozzáadja ió sztvér is.

Maguarország, édes hazá nR,
ARárRi lesz a rnosronénn,
SzivünR téged mégsem feled
lsten vetünn : lsten veled!

Szalay Mil\ály.
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A húség,
Kép az életből.

Irta: SZENTEH DEZSÓNÉ.

Hogy járom a rnezöt s nézem a pipacs
ezer nagy hullatag virágát, csak meglep egy
ilyen varázslatos nyári nap képe s 'benne
gyermekkori régi jó dajkánk reám tapadó
két hűséges szemének emléke.

Csak meglep. S egyszerre megreszket
rája a szivern mint az akácvirág, hogyha
szellő járja.

Ép ilyen, ilyen szépséges nyári nap
volt akkor is, hogy erdélyi kis szülő-falum-
ban utóljára jártam.

Jaj, mert hosszú ideje már annak,
hogy abból a kedves szép magyar faluból
elkerültünk mi. •

!Még alig-alig eszmélkedő gyermekek
voltunk csak, s már elomlott fejünk felől
az első otthon boldog melege.

A nagy sárga papiház zsalu-pillái egy-
szer csak szomoruan becsukódtak. Az iró-
asztal előtti na,gy karosszék üresen maradt.
S mi hat árván maradt kis papi sarj egy
busuló Angyal reszkető kezébe fogódzva,
halkan el-lépegettünk sugár tornyunk védő
árnyékából,

Ki a nagy titokba: az életbe. Ki az
idegenbe .. '. '
, Aztán az idő fecske szárnyon villant el
fejünk felett.

, De nem tudott olyan sebesen villanni
hogy lelkem a gondolat szárnyára kelve
vele ne villant s feléd ne szállt volna én szép
falum kedves, karcsu tornya. Fényes vona-
ladat az ég kékjén, harangod édes-bús zson-
gását a levegőben mindig hallani, látni
véltern én.

S hogy így hivott, hivogatott hangtalan
beszéddel bérces hazám felé, önálló életem
első útjának ő lett az iránya:

Gernyesze,g.
Épen vasárnapi reggelen volt.
Ilyen juniusi szépségek reggelén, amikor

csa; úgy szüri, szürögeti édes, bódító borát
a viruló természet.

Csupa virágzás volt akkor az én ifjú
életern is. Nekem dalolt még minden madár.
Mezők száz viráigának mámoros illata, mint-
ha engem lengett volna körül csupán.

Elragadtatással néztem hát a rég nem
látott bájos vidéket.

- Nincs, nincs több ilyen falu kerek
e világon! áradoztam lobogó hévvel. Körüí
azok a csipkeszélü zöld hegycsodák. Teleki,
!Mihály kancellár uram régi, ragyogó kas-
télya ott a falu közepén, Ezek a tisztára
söpört ünnepi utak. A hófehér házsorok
hivalgó lombok árnyékában. S mintha ezüst
őv ölelné kőrül falum hímes derekát, úgy
úszik át rajt' a Maros csendes vize.

Szivemben e szent kábulattal, észre sem
vettem, hogya sokszor megálmodott szülő-
'ház székely kapujában vagyok már s hogy
nemcsak a favirág, s az ismerős kis kert nyiló
verbénája harmatos, harmatos immár az én
könybe boruló két leány-szemern is.

Hogy aztán kitelepedtünk a 'jó ,ismerős
papi-családdal a nagy eperfa zöld sátora alá,
egyszer csak jön valaki lobogó sietséggel,
nagy lelkendezéssei s csak érzem rám bo-
ruló, körül csókoló melegét a régi, hű
cselédnek.

O volt az, ő. A hű lélek, a mi egész
gyermek-korunkkal összeforrt kedves foga-
lom.

- Anikó, édes Anikó - kérdem csuk-
ladozó hangon -, honnan tudod, hogy haza
jöttern P

- Jaj lelkem, hát hogyne tudnám én
azt, hogyne - kezdi heves szipogatás után,
hogy többet el se hagyja a jóizü beszédet.
- Sze' épentest az écczaka is a drág:a Tisz-
teletes Asszonyról álmodtam. Úgy vót u',
mintha kendertilolóban lettem vóna megint.
S há' itt van ni! Meglátta s abba' a szent
helybe' megismerte a lelkem Kisasszonyt
sánta Zsuzsi is. Emlékszik instálom úgye, az
a mankós sánta asszony, a ki rnindég ka-
kast (pattogatott kukorica) csinált vót ná-
lunk. Na az lelkem az. r:

Csak siet az előbb ni, nagy biccegve
hozzánk a Felszegbe, s bekiált az ablakon:

- Te Anikó, te !' Gyere hamar 'teí
Haza jött a vót papunk leánya.

Na lelkem, nekem se' kellett több. Ha-
mar kapom magam, tűzre teszem a tyúk"



levest, - sengedelernmel legyen mondva -:-,
csak épen hogyaviseltes helyett vasárnapi
gúnyát kapok magamra, s futok ide ni, hogy
lássam ígaz-e, s há' igaz biza, hála Istennek.

Többet aztán el se' állt a hátam mögül
az én jó Anikóm.

Isten-tisztelet után js, hogy akkor már
mind megismertek, s hogy majd az egész
gyülekezettel a templom-ajtó előtt álltunk a
százados hársak arany-árnyában, rám boruló
tekintettel leste a folyó szót.

- Jaj be megnőtt, lelkem kisasz-
szony! örvendezett kurátorné asszonyom
csodálkozva. Csak egy szikra leányka vót, mi-
kor iskolába vitték innen, s mi lett belőle,
mi lett belőle . . .

A kis biróné váltig azon csodálkozott,
hogy milyen nagy igazán "eltanálta" ez a
Beregméri Anikó az igazat.

- Mind,ig mondogatta nekünk: meg-
lássa biróné asszonyom, eljön a rni lányunk,
még pediglen a nyáron, ha előbb nem,

1 istenfa virágzásker bizonyosan el. Mer'
örökké, de örökké velek álmodom.

Anikó a hátam mögött helyben-
hagyólag biccengetett.

Ferkőjancsigyurinéból a kérdezősködé-
sek során mindjárt kiszólt az örök asszony:

- Hásze' má' egyszer csak azt is meg-
halljuk, hogy férjhez is megy tá', úgye

r instálom? - kőtődött kacagva, fekete se-
lyem kötény it szája elé emelintve.

Anikó büszkén replikázott.
- Nincs rá szorúlva az én kisasszo-

l nyom, korna-asszony. Ogy megkeresi az a
kenyerét, mint egy férfiú.

Az én jegy-gyürüs kezem' csendesen
rezzent meg az énekes könyv alatt, s mintha

, a lángoló nap melegében a kezükben her-
vadozó menták illata egyszerre belengte
volna az egész tüzes világot.

!Még aznap délután meglátogattam hű
eselédünket is.

Boldogan fessékelt a ragyogó tisztaságú
r. hűvös "első ház" -ba, s ültetett faragott fa-
. kanapéjára. .
. Az asztalon - előtte - patyolatfehér

tzöttes-takaró, borshímes. Rajta szegett ke-
nyér, késsel.

- ~3

Aztán ládájában motoszkált.
- Oh lelkem kisasszony, nem is hiszi

mennyit gondolok én magukra. Ezt a képes-
ujságot is itt ni - azért őrzörn, mert egy,
szombaton, hogy papirt kértem, azt kap-
tam a boldogult Tiszteletes úrtól. Ez a falás,
fehér hurkolás a maga köntöséből maradt
volt. Ezeket a fazekakat is a drága, jó Tisz-
teletes Asszony adta, de még ezt a szép
nagy fekete asztalt is, áldja meg az Isten
érte.

S ámuló szemmel nézem az ablak
elötti öreg, asztalt, rajta sorba leborított
fényesre zsurolt fazekak, használatlanul.

iMár akkor tudtam nagy jellemek fényes
soráról. Égiekkel berendezett lelkek példás
tulajdonságairól. Oe képzetem e pillanatban
formálódott testté, rnidőn ott, a tiszta falusi
házban hallgattam s néztem' ez egyszerű

,teremtést, ki mig jókedvvel 'végez kemény;
munkát családjáért, segít a falu bármely
nyomorultjan. Istenfélő; igaz lélek. S az élet
annyi küzdelme közt írn hűs é g e s szere-
tettel, hálával csüng egy családon most is,
kinek pedig tüzhelyénél haj, rég nem melen-
gethette munkás két kezét

S hogy meghatva néztem, néztem, rnint-
ha minden napsugár oda omlott volna, egy-
szerre tündöklő lett a homloka.

Ö közben buzgón szállította a nagy
tányér szalonnás rántottát. Terebélyes szilva-
ízes lepényt.

- Csak legalább egy falást parancsoljon
lelkem; most délután sütöttem, hogy meg-
kinálhassarn vele. . .

!Másnap aztán ő is kikisért a kis állo-
másra. Valamit csendesen szorongatott a
kezében. Mikor aztán a vonat is ott állt,
a markomba csúsztatta,

- Ne haragudjon lelkem jó kísasszo-
nyom, de hogy nekem elárulta, hogy
menyasszony, elhoztam a két törülközőt. Én
fontam, én szőtt em akisasszonynak utolsó
szálig. Az Uristen adjon boldogságot hozzá.

Hogy járom a rnező s nézem a pipacs
ezer nagy hullatag virágát, csak meglep egy
ilyen varázslatos nyári nap képe s benne
'gyermekkori régi jó dajkánk reám tapadó
két hűséges szemének emléke.
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A íelsólövói ágost. hitv, evang. tanintézetek.

Aki Vasrnegyének kies fekvésű falu-
jába, Felsőlövőre érkezik s látja a tanin-
tézetek három hatalmas épületét, önkén-
telenül kérdezi: hogyan kerül e kis faluba
főgimnázium, tanítóképző-intézet? A felele-
tet egy érdekes, nagy egyéniségnek élete
adja meg. felsőlövőnagy papja, a rendít-
hetlen hitü s tettvágyó Wimmer Gottlieb
Ágost volt a felsőlövői tanintézetek élet-
rekeltője.

Idegenben, Bécsben született 1791-ben.
Oyermek- és ifjúkora zaklatott volt. Kilenc
éves korában már teljesen árva; magára
hagyatva, de' lelki erejét el nem veszítve
járja iskoláit: Selmecbányán, Osgyánban,
Eperjesen, Besztercebányán s végül Sopron-

Wimmer Gottlieb Ágost.

ban.iahol a theologián együtt tanúlt a dunán-
túli egyházkerület másik nagy papjával,
Haubner iMátéval. Mint szegény tanulónak
idejét jórészt arra kellet fordítania, hogy
magánórák adásával megélhetését biztosítsa.
Bizonyára a megélhetés gondjai okozták azt
:is, hogy még theologus korában segédtanári
.állást vállalt a gyönki református algimná-
ziumban az 1813/14. tanévben. 1814-ben
.szerezte meg papi olelevelét. Ezután két
-évig Szontagh István családjában nevelős-
ködött, amely két évet "ifjúsága legszebb
éveinek" mond. Itt gyűjtött magának annyi
.tőkét, hogy J enába mehetett, ahol nyolc hó-

napig tartózkodott. Hazatérve először
Sopronban vállalt állást, majd 1818-ban ke-
rül működésének főszinhelyére, Felsőlövőre.
Két éves megszakítással, amikor is Modorban
lelkészkedett, 1849-ig volt Felsőlövönek lel-
késze, s erre az időre esik lázas tevékenysége
az egyház belső élete, az iskolaügy, irodalmi
munkássága, a község anyagi érdekeinek
emelése körül.

iWimmer a reformáció nagyalakjainak
példájára teljes mértékben átérezte az is-
kolának nagy jelentőségét az egyház életé-
ben. Úgy az anyagyülekezetben, minta fili-
ákban fáradhatatlanul működött az iskolák
ernelésén. Az anyagyülekezetben 1845-ben
harmadik tanítói állást szervezett. Az isko-
lát a jó tanító teszi jóvá, s Wimmer igy
jutott el arra a gondolatra, hogy népiskolái-
nak Felsölővőn tanítókat fog nevelni. 1845
tavaszán készen állott a tanítóképző intézet
épülete, amelynek felépítéséhez csak olyan
rendíthetlen hit foghatott, amilyen Wim-
meré volt. Amikor a kerületi gyűlésen meg-
kérdezték, miből tartja fenn iskoláit, azt vá-
laszolta: "Remélem, az Ür Jézus még nem
mondott csődöt." S csakugyan a hitfelek-
nek, a Gusztáv Adolf egylet bőkezű támoga-
tásának köszönhetjük, hogy a tanítóképző
intézet jelenben is fennáll, s teljesíti nemes
hivatását.

A tanítóképző intézet mellett kifejlődött
a középiskola. A középiskolai tanulők ellá-
tására alkotta Wimmer az internátust, hogy
az internátusból várható hasznot a tanító-
képző intézet fenntartására fordíthassa. A
íelsölövöi tanintézetek anyaintézete tehát a
tanítóképzőintézet. Évtizedek Iejlődése hozta
magával, hogy az 1'912./13. tanévben már tel-
jesen leülőnálló tanítóképző es főgimnázium
nyilik meg, amely intézetek fenntartásához
az állam is tetemes segéllyel járul. Az új
fejlődési mozzanat hozta magával, hogy új
főgimnáziumi épületre volt szüksége a tan-
intézeteknek. Igy jött létre az állam támoga-
tásával a jelenlegi főgimnáziumi épület, ame-
lyet 1911. okt. 18-án adtunk át nemes hiva-
tásának.

A Ielsőlövői tanintézetek Wimmer nagy
szellemének emlékjelei. Nem láthatta a fel~
lendülést, amelynek iskolái indúltak. Haza-

'\

1



Ikesedéssel vett részt az 1848/49-iki
ságharcban, s ezért Felsőlövőről me-
ie kellett, vissza nem térhetett többé

em. A kűlfőldőn is becsületet szerzett
ek. A külföldön is gondol régi hiveire,
őket, mint atya gyermekeit: "Gyakran
lok rátok, gyermekeim, nektek áldoz-
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szenvedéseért és haláláért szelid ,~s boldog
halált adjon. Gyermekeim, ragaszkodjatok az
evangeliomhoz, térjetek meg bűneitekből,
vetkőzzétek le a keresztyénellenes életet,

,szeressétek egymást, éljetek egyetértésben,
keressétek a békét, neveljétek gyermekei-
teket imával, istenfélelemmel."

A felsőlövői ágo hitv. evang. fögimnázium.

életerőmet, öregen,. betegen, s gyakran
héz kínoktól gyötörve a szülőföld után
hajtozom. Imádkozzatok ti is értem, ked-

gyermekeim, a kegyelem trónjához, hogy
Úr kőnyörüljön meg rajtam, kegyelmével

neimet elengedje, szenvedéseimet megrö-
ítse és elviselhetővé tegye, s az ő ártatlan

Brémában lelkészkedett, 1863-ban Bécs-
ben halt meg. Idegen föld takarja porait, szel-
leme munkásságának eredményei azonban
magyar földön virulnak, jeléül az igaz ke-
resztyén hit, - s tettben munkás szeretet
hegyeket mozgató erejének.")

N. S.

Wartburt; vára,
Néhány évelőtt beutaztam Délnémet-

zágot s megtekintettem mindazon helye-
et, melyek Luther nevével szorosabb törté-
elmi kapcsolatban állnak; de egyik hely
m gyakorolt rám olyan mély. és mara-

andó benyomást, mint Luther "kedves
árosa", a gyönyörű Eisenach s a felette
terülő hegység sziklaormán a reformátor
íesőségét hirdető Wartburg vára, mely a
'pai és birodalmi' átokkal sujtott hithösnek
521-ben 10 hónapig barátságos, békés ott-
nt nyújtott. .

Egy szép októberi délután érkeztérn
Weimar felől Eisenachba samint podgyá-
szomat a "Christliches Hospitz'<ban, egy;
keresztény jellegű szállodában elhelyeztem,
lelkesedéstől dobogó szivvel indúltam a vár
megtekintésére. Utam Eisenachori át a le-
írhatatlan szépségü Mariental irányában ve-
zetett, hol nyáron át minden évben sok ezer
idegen keres üdülést. A kiválóan gondozott
kocsiut kanyarulatokban .vezet fel a várhoz,
amely 187 méternyi magasságban fekszik
a város felett, én azonban a kanyarulatokat

*) Bővebben szól Wimmerról Dr. Magyar Győző: "Wimmer Gottlieb Ágost. Felsőlövő nagy papja"
mű könyve. Megjelent a Luther-Társaság kiadványai között.



Wartburg vára.

átszelő gyalogutra tértem, s több százados
bükfaerdőn, helyenként óriási sziklatömbök
között áthaladva mintegy 40 percnyi gya-
loglás után ott álltam a világhírű Wartburg
bejárata előtt.

,Wartburg vára lOó7-1070-ig épült s ere-
detileg a thüringiai ö,;;;rófok székhelye volt.
Károly Sándor 'szász-weimari nagyherceg
1847-1862-ig stilszerűen renováltatta, ugy
hogy ma egyike Németország legszebb ro-
mánstilű műemlékeinek. Hű képet nyújt a
renovált vár egyrészt arról, hogya 12. szá-
lladban nagyhatalmu, műkedvelő örgrófok

székhelye s a középkorban hires német
költők verseny tere volt, másrészt pedig arról,
'hogy a 16. század elején, midőn am.a nagy
hitbeli kűzdelern megindult, a halálra üldö-
zött dr. Luther :Mártonnak menedékhelyűl
szolgált.

Leirhatatlanérzés hatotta át egész va-
lómat, rnidőn a leeresztett függőhidon be-
léptem' a várudvarba. Hiszen ~gyaneú~n a
kapun járt egykor ki s be Erzsébet, a szent
'életű magyar király leány s itt lépett be 1521.
május 4-én Luther is Wartburg várába, hogy
elrejtőzve ellenségeinek gyilkos haragja
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elől, rnint "György lovag" készüljön csend-
ben, csak Istenére és Megváltójára támasz-
kodva tovább világboldogító szent hivatá-
sának folytatására.

Magát a vár belsejét nem lehetett mind-
járt megtekinteni, mert a szolga csoporton-
ként vezeti az érkezőket s csak ha az egyik
csapat kijön, mehet be a másik, amely:
időközben összegyülekezett. Azért a közbe-
eső időt a várhoz stílszerű en hozzáépített
vendéglőben töltöttem, ahol gazdag áru-
csarnok is van, melyben mindenféle em-
léktárgyat lehet vásárolni. A belépti jegyeket

is itt árulják. Már erősen esteledett, de a
vendéglő még mindég tömve volt idegenek-
kel. Hiszen a vár látogatóinak száma éven-
ként százezrekre rúg s igy nem csuda, hogy.
a vendéglős évi 72.000 korona bért fizet.
A szornszéd asztalnál egy társaság épen er-
ről beszélgetett, midőn csengetés jelezte,
hogy az utolsó csapat vezetése következik
's igy siettem, hogy el ne mulasszam az
alkalmat.

Körülbelül ötvenen voltunk, kik követ-
tűk az egyenruhás vezetőt s mindegyikünk
arcáról a megilletődéssel párosult kiváncsi-
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ság tükröződött vissza. Először az Erzsé-
bet - folyosóra léptünk, melynek falán
Schwind Mór festőművész 6 nagy képben
örökítette meg árpádházi "szent" Erzsébet
'életét. A képek a következő jelerieteket ábrá-
zolják : 1. Erzsébet mint 4 éves', menyasz-
szony Wartbul1g: várába érkezik; 2. A rózsa-
csuda ; 3. Erzsébet búcsut vesz a keresztes
háborúba induló férjétől; 4. Erzsébetet 4
gyermekével elűzik Wartburg várából; 5,
Erzsébet mint apáca meghal M.arburgban;
6. Erzsébetet szentté avatják s eltemetik.
A nagy freskók közé Erzsébet hét jó csele-
kedetét festette a mester, amint az éhe-
zőket eteti, a szornjuhozókat megitatja, szál-
lást ad a fáradtaknak, felruházza a mezi-
teleneket, vigasztalja la foglyokat, ápolja a
betegeket és eltemeti a 'halottakat. Ezen
képek elvonúltatják a szemlélő előtt, a
nemeslelkű asszony életét s nagyban hozzá-
Járulnak ahoz, hogy ezen magyar király-
Ieány hire, dicsősége még ma is bejárja
az egész világot.

Az Erzsébet egyéniségéből kiáradó
keresztény erények hatása alatt mentünk át
az 1319-ben épült régi várkápolnába, hol
leginkább a szószék kötötte le figyelme-
met, amelyről Luther is prédikált. A szó-
szék mellett egy oszlopon függ Gusztáv
Adolf svéd király kardja, mellyel a lützeni
csatában harcolt s melyet holttestének fel-
találása után Weimari 'Bernát herceg vett
magához, ki a protestánsok élére állt s
győzelemre vezette őket;

A következő terem a hires da1csarnok
volt, hol hajdan a szinpadon hires költők
adták elő dalaikat a vár urainak gyönyör-
ködtetésére. A monda szerint ezen terem-
ben folyt le 1207 körűl 1. Hermann 6r-
gróf idejében azon világhírű dalverseny.
melyen azon kor .legnevesebb nérriet és
osztrák dalnokai vettek részt s melyen a
magyar Klingsor szerepelt rnint döntőbiró.
Ezen különös harcot, mely ugyancsak nagy-
ban emeli Wartburg hirnevét, Schwind Mór·
festő a főfalori szintén egy óriási méretü
képben örökítette meg, mely azt a jele-
netet ábrázolja, mikor a dalverseny véget
ért s a birák kihirdetik az itéletet.

Remek szép az Erzsébetszoba. hol
több Erzsébettől származó tárgyat pld, egy
szekrényt, imádságos könyvet, oltárterítőt
őriznek, d'e amelynek fődiszét azon a bolt-

hajtást diszítő szinpornpás űvegrnozaik kép-
sorozat képezi, melyet II. Vilmos, a rnos-
tani nérnet császár készíttetett 200.000 márka
költséggel' a vár megnyitójának, Károly
S-ándor nagyhercegnek. emlékére, kinek ven-
dégekérit gyakran tartózkodott Wartburg
várában. Ezen remekművek Oettken tanár
alkotásai s szintén Erzsébetre vonatkoznak.
Az első a magyar Klingsort ábrázolja,
amint elragadtatással nézi a csillagot, mely
Erzsébet születését adja hírűl. A másodikon
a thüringiai követek megkérik Il. Endre
magyar királytól Erzsébet, kezét az őrgróf
kis fia, Lajos számára. A harmadikon a
két kis gyermek jegyes Lajos és Erzsébet
egy bölcsőben alszik. Végűl a negyedik
Erzsébet templomba menetelét ábrázolja.

A fegyvertáron át, melynek gazdag
gyűjteménye között főképen bölcs Frigyes
és Állhatatos János választófejedelmek vas-
páncélja kőti le a szernlélő figyelmet, is-
mét kijutottunk - az udvarba.

De hát hol maradtak .a Lutherre vonat-
kozó helyiségek? -.:.....kérdezheti valaki s
bizony magam ,is, ezen gondolattal foglal-
koztam, midőn egy a várudvar másik 01-,
dalán fekvő' ódon épülethez értünk, amely
még szakasztott olyan mint a minö a 16.
században volt. A keskeny lépcsőzeten az
emeletre érve egy kis szebába léptünk s
vezetőnk érces hangon magyarázta: "Ezen
szobában lakott dr; Luther Márton György
lovag név' alatt 1521. május 4-WI 1522.
március 6-ig.'" Leirhatatlan az a hatás,
melyet ezen szavak rnindnyájunkra gyako-
roltak és sok szem könnybe lábadt azon
gondolatnál, hogy ott állunk, ahol az ujkor
legnagyobb prófétája töltötte mozgalmas,
muúk~s . életének legszebb tiz hónapját. A
,kis szoba még ma is szakasztott olyan,
mint akkor volt s valóban megható az az
egyszerűség, rnelylyel azon kor legnagyobb-
jai is megelégedtek. Az asztalt ugyan,
melyen a Szeritirás fordításán dolgozott, a
látogatók; főképen az enyveskezű angolok
fongácsokra szelve már régen széfhordták
a világ minden tájára, ugy hogy helyére
Luther szülőházáből állítottak egy minden
élén vaspántokkal beszegett asztalt, de a többi
butor még mindég a régi. Ott áll a fenyő-
deszkákból összeszegezett egyszerű ágy, egy
szekrény, Luther kőnyveivel s a hozzá ér-
kezett levelekkel, egy láda, lábzsámoly s
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Lutherre emlékeztető helyek.

1. Wittenberg főtere aLutheremlékkel. 2. Az eisenachi Lutherház. 3. Szoba, amelyben Luther
született. 4. Az eislebeni Lutherház. 5. Az ágostonosok wiltenbergi rendháza. melyben Lutber

lakott. 6. Luther szebája Wartburg várában. •



Utolsó órában.

Aléltan néz fel . oorzecoz, remeg;
Fehér arcán mnos nérdes rebeg:
rtern, rnínor jöseuoo égig ért,
Miért történt veled mlncez, miért?

'@S~:wc;=

a kályha. A falat most -Luthernek, valamint
szűleinek s munkatársainak képei díszítik,
a kályha melletti falon pedig egy nagy
lyuk azt a helyet jelzi, ahová állítólag
kalamárisát az ördög után dobta. A vezető
elbeszélte, hogy már többször betapasztot-
ták ezt a helyet, de 'egyes ügyes látoga-
tók ernlékűl észrevétlenűl mindég kivakar-
tak a falból egy kis vakolatot, miáltal a
lyuk ismét előállt. Most semmihez sem
szabad hozzányulni s szigorú büntetés van
kiszabva mindenkire, aki el merne valamit
emelni. !Még egy pillantást vetettünk a
két kis ablakon át, melyek barátságos fény-
nyel töltik be a szobát s melyeken Luther
a téli hidegben kenyérmorzsával etette a
didergő madárkákat, a vár alatt elterülő
vadregényes thüringiai erdőségre. amely
párját ritkító szép vidéken barátaihoz inté-
zett leveleinek tanúsága szerint maga Luther
is gyakran elmerengett, aztán meghatva,
ahogy beléptünk ismét eltávoztunk, hálát
adva az Úrnak, hogya nagy reformator-

Ott függ netöove már a Golgotán.
Vér csurgadoz nezén és normonén.
Testén mutatja scbzésen nuorne,
HOljárt Pilátus durva ostora.

\

Egész éltében szcnr és tiszta volt,
S tetron nözé sorozrén, rnlnr latort.
szénocna mindig olU magas, nemes,
S rérötrén, hoOOnereszfre érdemes:
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nak a legnagyobb veszély idején ilyen tes-
tére, lelkére oly üdítőleg ható menedéket
nyujtott. .

Természetes, hogy rnindaz amit így
megmutatnak, a várnak csak egy kis ré-
szét képezi. Igy a reformációi ernlékszo-
bába, mely a hit javításra vonatkozó gazdag
gyüjteményen kivűl a legnagyobb német
festőművészeknek Luther életére vonatkozó
18 festményét tartalmazza, csak külön en-
gedély mellett szabad belépni. Azért még
csak a 30 m magas vártoronyra mentem
fel, hogy még egyszer s teljes egészében
élvezzem a Wartburg körül elterülő leirha-
tatlan szépségű természeti panorámát.

Sötét est lett mire egy udvari vadász
társaságában, ki épen a város felé tartott
és sok mindeníélét elbeszélt a mostani wart-
burgi életről, ismét leértem Eisenachba, de
azóta bárhová megyek s bármit is tekin-
tek meg, mindég felújul emlékezetemben
Wartburg váráriak ragyogó szépsége.

Sch olt z O d ö n.

Hozsénnés-ejnu, fölhevült tömeg
GUülÖlRöd6ndob most reá növcr:
Hadd járja át szivét is száz tövis,
t.cqucn neserü végs6 perce is!

Vad nép RÖZÖtt,véres nereszt alatt
E:gUasszonu áll fázósan, hallgatag.
Az arca nönnues, bús fehér virág;
Tövis, szeg, éron rnínd szivébe vág.

.szalay Mihály.
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Az. egyházi adó és vallásosság.

Talán feltűnő egy kissé, hogy a cím-
ben említett két fogalmat egymással kap-
csolatba hozzuk; a gy,akorIati életben azon-
ban vannak olyan esetek, amidőn tényleg
kapcsolatba jönnek egymással, tehát mint
fontos életkérdéssel. ezzel is kell foglalkoz-
nunk Naptárunk hasábjain.

, ElőfordúIt p. o. már az is - azt hi-
szem, nem is egy esetben '-, hogy valaki
azt mondotta : "Elhagyom a hitemet, ha
egyetlen egy fillérrel is több adót mernek
rám kivetni." Ez különösen akkor szokott
itt-ott elhangzani, amidőn új építkezésről,
vagy javításról van szó.

Sok baj van továbbá a terményekben
járó fizetés kiszolgáltatása, a közrnunka tel-
jesítése, illetve azoknak megváltása terén,
Különösen a lelkészi állás megüresedése
esetén az új hivany kiállítása alkalmával
fordulnak elő nehézségek, és akadékoskodá-
sok. Az esperes úr hijába magyarázza, hogy
a régi hivány értékét csökkenteni a törvény
értelmében nem lehet, mégis valóságos al-
kudozás megy végbe a lelkészi jövődelem
megállapítása körül. A munkát, a terményt
ugyan megváltanák, de oly potom áron, hogy
nyerjenek rajta a hivek. Különösen a fa já-
randósággal van sok baj. Erdejük már nincs;
pénzben pedig csak fél árt igém ek.

A jó ügy érdekében a fentebbiekben
vázolt felfogásra és gondolkodásmódra mm-
denesetre kell nehány megjegyzést tennünk.
A pár vonással ecsetelt bajoknak végső oka
általánosságban nem annyira a hiveknek
túlterhelésében, mint inkább a hitetlenség-
ben, a művelődésre való fogékonytalanság-
ban rejlik.

Vak elbizakodottság és nagy lelki éret-
lenség kell ahhoz, hogy valaki az egyházi
adó miatt hitének elhagyásával fenyege-
tőzzék. Mintha az ilyen embernek kilépésévei
veszítene bármit is az egyház. Mintha az
ilyen embernek hite egy fillért is érne.

Oh, ha a miőseink is, kik bizony ne-
hezebb viszonyok, sokszor üldöztetések kö-
zött éltek, igy beszéltek, igy éreztek volna!
Volnának-e templomaink, iskoláink akkor?

Egyházi életünknek egyik nyilt sebe -
nem mindenütt ugyan, de sok helyen -
a lelkészi és tanítói fizetések rendezetlen
volta. A kiváló erők kőzül bizonyára többen

húzódozni fognak e pályától, ha e téren vál-
tmás nem fog beállani. Igy belső értékben
'tulajdonképen maguk a gyülekezetek fognak
veszíteni.

Napirendre került a lelkészi és tanítói
fizetések, illetve hiványok rendezése. Ezt a
kérdést meg kell oldani szeretettel, bölcse-
séggel, igazságossággal és méltányossággal.
A régi hiványok a mai viszonyoknak már
nem felelnek meg. Ezt be kell látni mind'en
elfogulatlanul gondolkodó embernek. A gyü-
lekezeti tagok is megkivánják, hogy a lel-
kész, és tanító társadalmi állásának megfe-
felelő módon éljen, ruházkodjék, tartsa fenn
családját, neveItesse ,gyermekeit és művelje
önmagát. Ezen az alapon tessék számítást
tenni és ki fog tűnni, hogy az a lelkészi
és tanítói jövedelem nem olyan fényes,
mint aminőnek sokszor a hivek gondolják,

Arra - bár a mai nehéz megélhetési
viszonyok között méltányos volna - még
gondolni sein mern ek, hogy a gyülekeze-
tektél fizetés emelést kérjenek; de tilta-
kozni kell mindén olyan kisérlet ellen, mely
a jövedelemnek leszállítására irányul. A hivá-
nyok ,ama ,tételeinek rendezését, amelyek már
a mai életviszonyok közé nem valók, s
amelyekkel sok visszaélés és kellemetlenség
van összekötve, feltétlenül szükségesnek és
elodázhatatlannak tartjuk.

Itt megjegyezzük még, hogy ma a gy;üle-
kezetek rnmdent az államsegélytől kezdenek
várni. Jogos ennek kivánása, de azért az
önkéntes áldozatkészség forrásának sem sza-
bad kiapadni, mert mi lesz egyházunkkal
akkor, ha esetleg már az állam segítségére
nem számíthatunk.

Igy jutunk ismét, arra a fő, egy' és
szükséges dologra, t. i. az élő hit, a buzgó
vallásosság fontosságára. Ha ez nem hiány-
zik, akkor majd anyagi téren is mindenek
rendben mennek.

A való élet ütőerén tartva kezünket ezt
az anyagi kérdést is. érintenünk kellett. Cé-
lunk annak munkálása volt, hogy az anyagi
ügyeket tárgyaló közgyüléseken több elfogu-
látlanság, tárgyilagosság, higgadtság, egy'
háziasság, igazság és méltányosság legyen
az uralkodó s ennek hatása alatt mindenütt
épüljön, virágozzék az eklézsia.



Új egyházkerületi felügyelók.
Dr. Zsigmondy Jenő és Dr. Berzsenyi Jenő.

lMég szükségesnek . tartom kijelenteni,
hogy e sorok irója oly állást foglal el, ame-
lyen ·az e cikkben hangoztatott elvek ,gyakor-
lati megvalósulásából egyénileg semmi
haszna sincs. Épen azért vállalkozott az el-

Rövid egymásutánban két egyházkerü-
leti felügyelői állás üresedett meg. A bányai
egyházkerület felügyelői állásáról a nagy ér-
demeket szerzett Z sil i n szk y Mih á l Y
minden egyházát szerető hívőnek igaz fáj-
dalmára lemondott, a dunántúli egyház-

Dr. Zsigmondy Jenő,
bányai egyházkerületi felügyelő,

kerület köztiszteletben álló íelügyelőjét,
V é s s ey S á n eJ: o r t pedig a halál ragadta el.

A két nagyérdemü jelesünk örökébe
mind a két egyházkerület méltó férfiút ül-
tetett. A bányai egyházkerület dr. Zs ig-
mond y Jen ő volt egyetemes világi Iő-

ft jegyzőt, a dunántúli egyházkerület pedig
dr. Ber z sen y i Jen ő volt egyházkerületi
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fogulatlan igazság és méltányosság követel-
ményeinek hangoztatására, nehogy valaki azt
mondhassa: "a szerző haza beszél.'

r
'_.":"

H. L.

gyámintézeti világi elnököt választotta meg
felügyelőjévé. Nagy az örömünk a fölött,
hogy mind a két esetben a választásnál a
munka embere került ki győztesen és hogy
rnind a két egyházkerület mindegyik esetben
kíváló multnak igaz érdemeit jutalmazta,
mert úgy dr. Zsigmondy Jenő, mint
dr. Ber zs en y i Jen ő mindig és mindenütt
ott -voltak, amikor és ahol egyházi téren al-
kotni kellett. ,Mind a két férfiúnak egyéni-
sége, rnúltja arra enged következtetní, hogy
ők a magas állást, amelybe egyházkerűletük
őket emelte, nem pusztán kitüntetés nek és
jutalomnak tekintik a múlté rt, hanem oly
munkamezőnek, mely egyházépítő tevékeny-

ségre hív fel s amelyen a legáldásosabban
érvényesithetik azt a kötelességtudást, mely
mindig élt egyéniségükben.

,Mindkét jelesünknek életrajzi adatait a
következőkben közöljük.

Dr. Zs igm ond y Jen ő született
Pesten lR49. június ő-án. Középiskoláit jeles
sikerrel végezte; jogi tanulmányait a buda-
pesti és bécsi egyetemeken folytatta és 1872-
ben a kettős jogi doktori oklevelet szerezte
meg. Az ügyvédi oklevél megszerzése után
atyjának ügyvédi irodáját vezette és nemso-
kára teljesen át is vette. Az egyház kez-
dettől fogva mindig szakadatlanúl ott látta
őt körében, mióta· csak közéleti pályáját
megkezdette. Már 1874-ben a budapesti
evang. egyház színdikusa, 1904-ben a magyar
és német egyház közfelügyelője. A város-
ligeti fasori evang. főgimn, létesítése alkal-
mával az intézet céljaira egymaga körül-
belül 25.000 koronát gyűjtött, Mint a ma-
gyarhoni evang. egyetemes egyház világi
főjegyzője s mint több egyetemes bizottság-
nak tagja rendkívül nagyés hasznos munkát
végzett. Ez a pár adat is mutatja azt, hogy
a bányai egyházkerület felügyelőjévé dr.



Zsig,mon dy J enö ben valójábana munka
férfiát választotta. -

Egyházasberzsenyi dr. Ber z sen y i
Jen ö a dunántúli evang. egyházkerület
űj felügyelője 1845. április lO-én született
Nemesmagasiban, Vasrnegyéhen. Középisko-
láit Kőszegen, Sopronban és Pápán végezte.
Az egyetem orvosi fakultásának részint
Budapesten, részint Bécsben volta hall-

Dr. Berzsenyi Jenő,
dunántúli egyházkerületi felügyel ő.

gatója. 1868-ban a sebésztudori, szemészeti
és szülészí orvosi oklevelet Budapesten sze-
rezte meg. Orvosi gyakorlatát a Rókus-kór-
házban kezdte meg, ahol másfél évet töl-
tött. 1870-ben a lipótmezei tébolydában is
működött mint másodorvos. Ugyan ez év

'öszén, mikor az ottomán kormány had-
serege számára orvosokat keresett Magyar-
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országban, a török kormánnyal két. évre szer-
zödést kötött s mint törzsorvos - kezdetben
Konstantinápolyban,tnajd Drinápolybas
szolgált két éven át. 1872 öszén Görög és
Olaszország bejárása után visszatért hazá-
jába. A tudásvágy azonban nem hagyja
pihenni. Elmegy Berlinbe, majd meg Lon-
donba s hallgatja az orvosi tudományok
legkiválóbb tudós tanárait. Külíöldi tanul-
mányairól hazájába vissza térve, Szornbat-
helyen telepszik le mint gyakorló orvos. Ek-
kor nőűl vette Berzsenyi Kornéliát, aki azon-
ban három évi boldog házas élet után 1876-
ban meghalt. Pongyeloki Róth Vilmával
1886-ban kötött házasságát azonban tartós
boldogsággal s kedves gyermekekkel áldotta
meg a gondviselés. 1885-től 1889-ig Vas·
vármegye föorvosa volt, de már a következő
évben visszavonult birtokára. 1905-1910-ig
a celldömölki választókerület függetlenségi
párti országgyűlési képviselője volt. Lelke
főleg az egyházi térre vonzotta s kiváltképen
itt fejtett ki buzgó munkásságot. Mint az
egyházkerületi ének- és zenepártoló egyesü-
letnek, az egyházkerűleti népiskolai bizottság-
nak, az egyházkerületi gyámintézetnek vi-
lági elnöke- s rnint a kemenesaljai egyházme-
gye felügyelője maradandó emléket hagyott
maga után. Egyházi gyüléseinknek aligha
volt buzgóbb látogatója, mint Ő. Az egyház-
ban kifejtett szereplésének nagy értéket kü-
lönösen az biztosít, hogy ez irányú tevé-
kenysége nem pusztán hagyományos szo-
kásból, hanem lelke mélyének indításából
fakadt. Mert ő is kapott örökséget abból a
szellernből, mely a legnagyobb Berzsenyinek
lelkében a "Fohász"-t fakasztotta. Reális
irányu tudományos képzettsége, európai mű-
velt-sége mellett mély bibliai ismerete és lel-
külete közismert. Ennek következtében
gyámintézeti megnyító beszédei valósággal
esemény számba mentek.

Kisérje Isten áldása e két vezér buzgó
működését.

-i.
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A virreszto Jézus.
Oly csöndes.az este, nincs már zaja semmi.
Kicsiny házikóban készül lepihenni
Apa, anya, gyermek, az egész kis család:
Munkdba' törődve töltötte nappalát.

Először a gyermek" ki fára tag, álmos,
- Nyugodhatnak tőle játékai már most -
Szemeit dörzsölve huzódik anyjához,
Ki ülteti ölbe s készteti: »imddkozz «1

~- jövel, óh jézusom,
Amig én aluszom,
Felettem Te vigyázz:
Ne érjen semmi baj,
Ne érjen semmi gyász 1.

S lefekteti anyja puha, fehér ágyra
S várja, várja, mig a szemeit lezdrja :
Énekelget néki lágy altató hanggal -
S ott vigyáz, ott virraszt, mint egy égi angyal .

. . . Elbdgyadoz ő is. Elnémul a dana.
Érzi, egész teste lassan ellankada ;
S mig űl az ágyszélén, szeme ragad, álmos,
Körülte az álom pillangója szálldos ...

Költögeti férje: »ágyad' anyjuk, vesd meg,
Feküdj le, pihenni kell(lfáradt ~testnekl;
Meg is veti ágyát, - de legelső gondja,
Hogy régi szokdskent imáját elmondja:

.- jövel, óh jézusom,
Mig éjjel aluszom,
Felettem Te vigyázz:
Ne érjen semmi baj,
Ne érjen semmi gyász 1«

S boldog nyugalommal lepihen az asszony,
Hogy az éjszakán át edesen alhasson ;
Álmaiban édes, öntudatlan gondja,
Hogy oldalán alvó gyermekét átfogja.

Odamegy a férfí. Apa szive, lelke
Elandalog rajtuk, örömmel eltelve;
Ugy elnézi őket, mint még soha másszor,
Mint pihenő nyáját a hűséges pásztor.

Petrovics Pál.

Mig az álom őt is körülveszi szepen.
Odanehezül a pillájára épen;
Ám előbb aluvo kicsiny nyája felett
Bucsutekintettel halkan imát rebeg:

»- jövel, óh jézusunk,
I

Mig éjjel aluszunk,
Felettünk Te vigyázz:
Ne érjen semmi baj,
Ne érjen semmi gyiisz 1«

* *

Néma lett a kis ház. Minden lélek alszik:
Csak az alvók lassú pihegese hallszik.
Egyszerre fény fut át minden alvó arcon;
Megjelenik jézus nesztelenül, halkan.

S felettük 6 vigyáz:
Ne érje őket baj,
Ne érje semmi gyász I

*
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A bujdosók.
Elbeszélés: -

Irta: fENYVES EDE.

A Bakony aljában, egy csendes kis fa-
luban hallottam az alábbi történetet. Az
ottani nép még ma is regél róla.

Gyászos, nemzettipró napokban tör-
tént, amikor a legendás honfierények ra-
~gyogó példái születtek.

. Menekülő honvéd ek már a Dunántúlra
is elhozták a világosi fegyverletétel gyászos
'hirét. A megtöbbenés néma fájdalma tépte,
szaggatta a honfilelkeket s a vigasztalan le-
mondás borús árnyéka borult a szívekre, a
megrémült arcokra. A magyar ég felett a
rémuralom sötét viharfelhői kavarogtak.

Elveszett minden, amiért az egész nem-
zet hitét, reményét, vérét és vagyonát koc-
kára tette, amiért bámulatos kitartással me-
seszerü küzdelmét folytatta. Futott, mene-
kűlt, rejtőzött mindenki, ki a haza oltárára
'tette le a legdrágább áldozatot; az össze-
omlott oltárnál elnémult a honszerelem es-
küje, elcsuklott a boldog jövőért rebegő
imádság szava.

Arabbilincs csörgése között elhal az
látok és fohász hangja, a börtön éjszakájaba
gyéren süt a remény sugára.

*
Egy csendes őszi alkonyon Mencshely

'község néptelen utcáján egy zárt batár ro-
bogott végig, nyomában öt-hat honvédhu-
szár ügetett, lovaik patkócsattogása felverte
la hangtalan esti nyugalmat. A· kocsi és a
lovasok a nádfedeles. hosszú gádoros, evan-
gelikus paplak kapuja előtt állottak meg.
Először egy' bőköpenyes nyulánk férfialak
szállt ki a batárból, utána két kis fiúgyermek.
Lehettek hat, vagy hét évesek. Nyergéből
leszállt két huszár IS s a kocsi belsej-éből
és bakjáról néhány uti podgyászt és ruha-
darabot emeltek be az udvarra.

Ezzel csak néhány pillanat tellett el s
a két huszár ismét a nyeregbe kapott fel
s a kis lovascsapat a vezénylő őrmester
halk parancsszaváta megfordult s tovább
lépdelt ugyanazon úton, amelyen idáig
jött; a kocsi is lassú kocogásban haladt a
lovascsapat nyomában. Negyed óra múlva
az esthomály Ieplétől takarva tüntek el a
Bakony mélyében.

Ezalatt a jövevények a paplak alacsony
szobájába léptek s az idegen férfiú rövid
üdvözlés után így szólt a gazdához, a barát-
ságos arcú, de egyuttal meglepetését alig
palástolható lelkészhez :

- Tisztelendő uram, ismerjük haza-
fiságát, vendégszeretetét, azért bátorkodtunk
hajlékát felkeresni. En és e gyermekek
menekülők vagyunk, üldözőink nyom un-
kat vesztették, most néhány napra itt ke-
resnénk rejtekhelyet, addig is, mig e gyer-
mekek sorsát biztosabb kezekbe tehet-
ném le.

A lelkész, anélkül, hogy az idegenek
kilétét tudakolná, őszinte nyiltsággal aján-
lotta fel vendégszeretetét s biztosította a
jövevényeket, hogy szíve és hajléka nyitva
'áll előttük s minden feszélyezés nélkül von-
hatják itt meg magukat, annyival is inkább,
mivellegényember létére senki sincs a ház-
nál, akire itt létük csak legkevésbbé is te-
hernek látszanék.

A csendes parókia ezentúl még csen-
desebb és zárkózottabb lett. A lelkész nap-
közben a tanító nélkül maradt iskolában
oktatta a gyermekeket, mivel a tanító is el-
ment s kardot kötött s most nem a tudomá-
nyért küzd, de a jövő nemzedék szabad-
ságáért harcol. Merre van, él-e, hal-e, senki-

-,sem .tudja.
A vendégek a lelkész szándékos távol-

létéből is majdnem egész napra magukra
maradtak s csak ,az étkezés idején talál-
keztak rövid időre a házigazdával, amikor
Erzse asszony a szorgos házvezetőnő tá-
lalta be szaporán az egyszerű, de izletes ele-
delt. Erzse asszonyt gazdája már a vendé-
gek jövetelekor szigorúan figyelmeztette,
hogy néma legyen, mint a sír s róluk a
szornszédban tereferélés közben még csak
egy árva szó se esék.

De biz azért mégis csakhamar suttogni
kezdett a falu népe a tisztelendő úrnak ti-
tokzatos vendégeiről s akadt is egy-egy
bátrabb atyafi, aki úgy suttogva meg is kér-
dezte a lelkészt, hogy kiket tartogat a pa-
rókián.
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A válasz rendes en ilyenforma volt:
- Régi ismerősömnek. távoli rokonorn-

nak gyermekei, kik nevelő jükkel itt ez
egészséges vidéken üdülés kedvéért tartóz-
kodnak.

E magyarázat azonban vajmi kevéssé elé-
gítette ki a kiváncsiakat, rnert az idegeneket,
kint a szabadban, a bájos vidék szemlélésében
s az üde hegyi levegő élvezetében nem
látta senkisem. Naponként csak rövid időre
láthatták a sövényen bekandikáló szemek
a két virgonc fiút, amint a parókia pázsítos
kertjében, komor tekintetű nevelőjük fel-
ügyelete mellett vídáman kergetőztek s
szedegették a tel hük alatt hajladozó fák
érett gyümölcseit.

/Majdnem egy hónap tellett el így.
Azután eltüntek a vendégek a parókiáról.
Egy éjszaka, ugyanazon batárban, ugyan-
azon húszárcsapattól kisérve menekültek
tovább a Bakony oltalmazó rengetegei
közé.

Sírva hagyták el a gyermekek a papla-
kot s könyek között bucsuztak el al jó
tisztelendő bácsitói, ki esténkint olyan tré-
fás, bohókás mesékkel, vídám adomákkal
mulattatta őket és akinek kertjében olyan
jóízű alma, körte és szilva terem, mint talán
sehol a világon. '

*
E közben az országos események koc-

kája is gyorsan tovább pergett : búra bút,
gyászra gyászt ,hozott. Nem száradhatott fel
a szemek könyharmata, mert mindennap
ujabb megdöbbenéssel s rémes borzalmak-
kal riasztotta meg az embereket.

/Még csak egy halvány reménysugár
fénylett Komárom vára felől. Bizakodó lel-
kek néztek arra felé: hátha onnét kél fel
újra a magyar szabadság lealkonyult nap-
ja ... Hiába! •.. Kornárom vára is elbukott,
feladása gyászzenével kisért temetés volt ...
Azután jött az aradi kinszenvedés, egy nem-
zet Golgotája, a pesti hóhérmunka s utána
hosszú,' mélységes éjszaka.

Ekkorra megérett a hegyeken a szőlő-
gerezdje is. Hej, milyen bús szüretje volt
ez évben a szegény magyarnak! A más-
kor vídám, pajkos szüreti nóta bús dallamú
zsolozsmáva Iett, mintha csak a Rákóczi idők
bánatos sóhaját vinné tovább a szellő az
őszi ködös páráza tb an :

"Fuj már az őszi szél,
Sárgul a falevél,
Rád borúl a nagy tél
Mikor semmis em él,
Én árva országom!

Sorsod javulását,
Ég boszuállását -
Sötét felhőid közt
Mindhiába váram!

Semmi reménységem
Nincs is már énnékem'
:Megszakad a szívem
- Azt igen jól érzem -
Érted rab országom ... "

*
Rejtek utakon, mezei es erdei ösvé-

nyeken bujkálva, jártak, keltek a szét-
riasztott honvéd ek; hazavergődtek a falu-
beliek is, kik oda voltak, ki honvédnek, ki
nemzetőrnek. Október vége felé hazaérke-
zett a tanító is. Komáromból jött osztrák
menedéklevéllel. Már nem is igen várták.
Mióta elment - már jó egy éve - hirt sem
hallottak felőle; már azt hitték, hogy ő is
ott nyugszik valamelyik jeltelen honvéd-
sírban valahol a iMátra alján, vagy Erdély
valamelyik véres csatarnezőjén.

De végre megjött s hozott magával ér-
demjeleket - sebhelyeket. Kettőt osztrák
kézből kapott Isaszegnél a fejére, homlo-
kára, egyet az oroszoktóf Debrecennél
a karjára.

Mikor a faluba megérkezett, lakására
be se nézett, ment egyenesen a parókiára.
A viszontlátás lelkész és tanító között borús
és lehangolt volt. A hazának sorsa, szenve-
dése ez időben mindenkit jobban elfog-
lalt, mint a saját maga balsorsa, kérkedni,
dicsekedni pedig senkinek se volt kedve.

A tanító röviden elmondja, hogy merre
járt, hol harcolt. Azután előadja, hogy né-
hány héttel ezelőtt kétszer is járt itthon a
faluban, mert ő volt azon huszárszakasznak
vezetője, mely a menekülőket ide és vissza
kisérte.

Hej, de szeretett volna akkor csak egy
szót is váltani lelkész évei, csak egy pillanatra
benézni elhagyott otthonába, de szigorú pa-
rancs tiltotta neki, hogy bárkivel is szóba
álljon s kiszabott idejéből csak egy percet



A csecsemő táplálása.
Irta: Dr. SZILVÁSI GYULA.
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is elvesztegessen. Kapítányának tett igére-
tét megtartotta, ki öt, mint a környéknek
ismerőjét, bizta meg a fontos küldetéssel.
. !Mikor a menekülőkkel visszament,
Zircz vidékén érte utól csapatját. Az őr-
nagy, kinek küldetéséről jelentést tett, meg-
dicsérte őt s a menekűlőket egy más sza-
kasznak adta át. Néhány nap mulva pedig
hire érkezett, hogy egy erős vasasnémet
osztály az utasokat a kisérő huszárokkal
együtt Bakonybél táján foglyul ejtette s
elhurcolta őket Pozsony felé:

O maga napról-napra fogyó csapátjá-
val nagy kerülővel, sok vergődés után be-
jutott még Komárom várába, ennek feladása
után pedig most onnét jött haza.

•
. Beköszöntött a tél. Karácsony táján

egy koromsötét, zimankós éjszakán a papla-
kon - mely ez időben nem egy bujdo-
sónak adott menedéket - ismét bezör-
getett valaki. .

Az idegen feltünt a lelkésznek, mintha
ez arcot nem régen látta volna, mintha e
hangot már hallotta volna. A jövevény csak-
hamar felfedezi kilétét, hogy ő volt az, ki
ezelőtt három hónappal, _mint nevelő ki-
sérte ama gyermekeket, kiknek e hajlék
adott egy időre. menedéket.

Kitünt azután az is, hogy a házigazda
és vendége régi ismerősök, .egykori iskola-
társak, kik azelőtt vagy tizenöt évvel együtt
tanultak a kollégíumban s most a vak vé-
letlen újra összehozta őket egymással. A
két jó barát a viszontlátás örömére mele-

Ha ugy megfordulunk az anyakönyv-
vezetőnél és véletlenül íelnyítjuk az elhalt ak
'könyvét, mély szomorúsággal tapasztalhat-
juk azt, hogy az elhaltak túlnyomó számát
az ártatlan csecsemők képezik.

A világrajött, rnegszületett csecsemők
közül, körülbelül rninden 1100-bó120 elpusztul.

Sokan nevezik ezt létért való küzdelern-
nek, . azon természetes sajátosságnak, hogy
a.'gyengébb az életre képtelenebb az élet-
nek ezen kezdetleges harcában már elpusztul.

*

gen ölelkezik össze s kölcsönös emlékek
kicserélése közben mereng a múlton.
Majd elmondja a bujdosó, hogy most sem
jött minden ok nélkül. Fontos megbizás-
sal jött.

- 'Egy levelet hoztam - úgymond -
számodra, mit !lern lehetett a postára bízni.
Pozsonyból hozom azt. Nesze itt a levél, ol-
vasd el.

A lelkész feltöri a nevére cimzett pe-
csétes levelet, amiben finom női vonások-
kal ez volt megirva :

- Főtisztelendő lelkész úr, az anyai
szív meleg hálájának és őszinte köszöneté-
nek érzésével intézern Onhöz ezen sorokat.

- On dicséretes önfeláldozással és szi-
ves szerétettel adott házában egy időre ott-
hont és menedéket két szeretett gyermekem
számára.

- Mig én aggódó félelemmel a hit-
vesi és anyai kebel súlyos megpróbáltatása
közepette rettegéssel gondoltam tőlem el-
szakított gyermekeim sorsára, addig azok
a gonviselő Isten oltalma s az On nemes
és hazafias védelme alatt biztos helyen pi-
henhettek.'

- Aldja meg Ont barátságos készsé-
géért a jóságos Isten!

- Fogadja egy szerencsétlen fogoly
anyának és gyermekeinek meleg kézszorí-
tását és üdvözletét, - - Kossuth Lajosné.

I

A mencshelyi paplak vendégei a már
akkor török földön kesergő Kossuth La-
josnak fiai: Ferenc és Lajos-Tivadar voltak.

Nagy tévedés ez. A született csecse-
mők csak igen kis hányada életképtelen, jó.
részt mint egészséges, életképes gyermekek
jönnek a világra és csak a gondos ápolás
hiánya, az anyák és hozzátartozók tudatlan-
sága, sokszor egyetlen durva étrendi hiba
okozza minden szülő legféltettebb kincsének,
imádott gyermekének pusztulását.

A mi társadalmi életünk berendezése
olyan, hogy leányaink nevelésénél elfelejt-
kezik arról, hogy valamikor nemcsak azt



Beteg leány.
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kell majd tudniok, hogy melyik Ausztrália
legnagyobb folyója vagy hegye, hanem azt
is, hogy'gyermekét hogyan kell bepólyáz-
nia, vagy hogyan kell fognia.

Hiányzik az átmenet az iskola és az
élet között. A paedagógusok is érzik ezt
és azon vannak, hogy megtalálják azt a kö- .
zéputat, mely sem az erkölcsre; sem az ér-
zékre nem hat és mégis öntudatos anyákat
tud nevelni. E hibán más uton is igye-

keznek segíteni, sok, helyen a férjhez menő
leányok számára felállítják az "Anyák isko-
láját", hol orvosok megmagyarázzák, hogyan
éljenek rnint anyák és hogyan viseljék
gondját születendő gyermeküknek.

A csecsemők nevelése, táplálása ma nem
észszerüen, nem azöntudaton épül, hanem
szokásokon, legtöbben azt mondják, az
anyám is igy tett, a szomszédom, a barát-
nőm .is igy tesz, én is igy teszek.
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A hány ház, annyi szokás. Nem tudnám
felsorolni azokat a füveket, teákat, mellyel
az aHg pár -órával világra jött (rnegszületett)
csecsemőt traktálják. Pedig mindez feles-
leges, sőt káros a csecsemő egészségére.
Helyesen úgy járunk el, ha a születés után
8-9 óráig pihenni hagyjuk úgy az anyát,
mint a gyermeket. A gyermeknek nem
adunk semmit és csak ezen idő elteltével
mindjárt az ernlőre szoktat juk.

Ugyanis tudnia kell azt mindenkinek,
hogya csecsemőnek egyetlen legjobb táp-
láléka az anyatej. A melyik anya szereti
gyermekét és azt akarja, hogy fejlődjék, szop-
tassa csak saját maga gyermekét. '

Az anyatej az egyetlen, amit a csecsemő
táplálásánál semmi mással felcserélni nem
lehet.

A természet bölcsessége már úgy állí-
totta össze az anyatejet, .nogy annak szine,



szaga, ize, édessége, zsirja, fehérje, só stb.
tartalma, legjobb legyen a csecsemőnek és
legjobban is szeresse a csecsemő.

Kárba vész minden fáradságunk, ha
gyermekünk táplálásánál az anya tejet más
tejjel, állati tejjel (tehén, bivaly, kecske.
juh stb.) akarjuk pótolni.

Egyetlen állatnak a teje sem közeliti
meg az anyatej rninőségét és messze el-
marad tápértéke attól.

Nincs helye itt annak, hogy a feltűnő
különbségeket az egyes tejíélék és az anyatej
között magyarázzam,elég ha egy egyszerű
és mindennap észlelhető jelenségre mutatok
reá: Mindenki látott már megaludt tehén-
tejet, tegyen kísérletet egyszer anyatejjel.
Látni fogja, hogyatehéntej kövér vastag
darabokban alszik meg, mig az anyatej vé-

. kony hópehelyszerüen.
Nagy fontosságu ez. Csak gondoljuk el,

a csecsemőnek tehéntejet adunk, amely a
gyomorba jutva, a gyomorsavtói vastag da-
rabokban megalszik. A gyomor emésztő ned-
veinek tehát nagy munkát kell végezniök,
míg körülfogva azt a nagy darabon meg-
aludt tejet megemészthetik és a csecsemő
szervezetére, ha ugyan képesek, hasznosan
feldolgozhassák. Lássuk milyen munka vár
ott a Igyomor emésztő nedveire, ahol a
csecsernő anyatejjel táplálkozik. A csecsemő
gyomrába .jutott anyatej a gyomorsavtói
pehelyszerűen megaiszik, könnyebb, eredmé-
nyesebb és hasznosabb munka vár a gyomor
emésztőszerveire akkor, mikor a gyomor-
savtóI a pehelyszerüen megaludt anyatejet
teljesen körülfoghatják és egészségben fel is
dolgozha,tják azt a csecsemő javára.

Majdnem minden anyának nyújtja a ter-
mészet azt a kincset,azt a boldogságot, hogy
gyermekét emlőjén táplálhassa. sajnos mégis
számosak azok az esetek, hol az anya nem
táplálja saját maga gyermekét.

Ezek az esetek némely nőben rejlő
hiúságból, máskor el nem itélhető tudatlan-
ságból, sokszor betegségbő" állnak fenn.

Sok anya félti természeti szépségeit,
azt hiszi, elveszti testének, arcának üdeségét,
ha ő szoptat ja gyermekét, VaJgy félti kénvel-
mét és annyira önző, hogy attól tart, hogy
szórakozásra szánt idejét gyermeke táplálása
elrabolja. Nevezhetjük ezt is tudatlanságnak,
snert tudjuk, hogy az egészséges nőnek testi
és szellemi frisseséget nyújt a szoptatás, és
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ez úgy hangulatára, mint egész egészségi
állapotára jótékony hatással' van. Rendesen
a' szoptatási idő alatt jó étvágyuk lesz, kissé
meghiznak, teltebb ek és üdébbek lesznek. A
szórakozásra szánt idejét sem vonja el
gyermeke, mert minden anyának tudnia kell,
hogy az első hónapokban két, később három
óránként szoptassa gyermekét és az időköz
nyújt alkalmat szórakozásra is. Tévedésben
van az az anya, ki azt hiszi, hogy dajkán
kívűl, ha mesterséges úton tehéntejjel táp-
lálja gyermekét, több ideje lesz a szórako-
zásra. Az a gondosság és elővigyázat, amit
a mesterséges táplálás igényel, több idejét
veszi el, mint a szoptatás. Abba a hibába
nem szabad esnünk, hogy a gyermek minden
nyugtalanságára ernlót adjunk.

A gyermek egy időben csak bizonyos
mennyiségü tejet képes megemészteni, ha
gyakrabban adunk neki; gyomorzavarokat
idézünk csak elő. A sírás, nyugtalanság nem
az éhség "jelei, sokszor egy kényelmetlen
ránc a Igyermek pelenkáján, vagy egy
vizes, ürülékes pelenka váltja ki a csecsemő
sírását és a hiba helyre hozás ával visszatér
a nyugalom.

IMint előbb is említettem, sokszor tu-'
datlauságból nem táplálja az anya gyermekét.
Az ok rendesen az, hogy az anyának első

.jdőben kevés a teje és rnindjárt készen is
vannak azzal a kijelentéssel, hogy nincs ele-
gendő tápláléka a csecsemőnek, tehát vegyük
elő a teákat és a tehéntejet. Igaz, első idő-
ben különösen először szűlő nőknél a tej
kevés, mivel a fejletlen emlő, illetve tejet
adó mirigyek nem adnak elegendő tejet,
később a szopás folytán ezen mirigyek mind
jobban kifejlődnek és elegendő tej ter-
melődik. /

Nem szabad tehát az anyának csügged-
nie, ha első időben kevés a teje, hiszen
amúgy is az első időben gyermeke nem nagy
étvágyú és az étvágy gyal megjön majd' az
a tejmennyiség is, amire a gyermeknek
szüksége lesz.

Méltánylandó, sőt úgy a csecsemő mint
az anya szempontjaból némelykor fontos,
hogy bizonyos betegségben szenvedő an va
ne szoptassa :gyermekét. Fontos két okból:
nehogy az anya a szopás folytán betegségét
súlyosbítsa, vagy gyermekére is átvigye a
szopás útján a betegséget:

Ilyen- esetekben orvoshoz kell fordulni,
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ki majd megmondja, hogy szabad-c az anyá-
nak gyermekét szoptatni. Kétség nem fér
hozzá, az anyatej a csecsemő legjobb és
legértékesebb tápláléka, azonban az előbb
leírt esetekben, midőn az anya beteg, vagy
nehéz sorsban élő munkásasszonyoknál, mi-
kor a munka, a kenyér kereset lefoglalja az
anyának az idejét és nem táplálhatja gyer-
mekét, a csecsemőnek más módon való
táplálásáról kell gondoskodní.

A csecsemő táplálásának másik termé-
szetes módja a dajkától való táplálás. El-
tekintve attól, hogy ez rendkívül költséges
és mindenkinek nincs tehetsége, hogy dajkát
tarthasson, a szülők tartsák szem előtt azt,
hogy mielőtt gyermeköket dajka kezébe ad-
ják, kérjék ki az orvos véleményét a dajka
tejére és egészségi állapotára vonatkozóan
és csak az orvos nyilatkozata után fogadják
fel a dajkát.

Mindennapi esetek azok, mikor rriester-
séges táplálékra kell fogni a csecsemőt.
Általánosságban mesterséges tápláléktil a
tehéntejet. kecske vagy juh tejet használják.

Aki kénytelen gyermekét tehéntejen fel-
nevelni, legyen gondja arra, hogy a tejet

'csakis eg 6 sz ség e s tiszta tehéntöl sze-
rezze be, mert a beteg tehén teje (tuber-
kulózis, lépfene, száj- és körömfájás, tőgy-
fájás) nagy veszedelmet okozhatnak a csecse-
mőnek. A csecsemő életében legfontosabb a
tisztaság, különösen fontos az a mesterséges
táplálásnál. Tiszta edényben, tiszta helyen
forraljuk fel a tejet. Forralás után fedjék be
a tejet, hűtsék le és valahányszor adnak be-
lőle a csecsemőnek mindannyiszor forralják
fel újra a kivánt rnennyiséget, mert csak
így kerülhetik, el azt, hogy a betegséget
okozó' csírák (bakteriumok) benne ne ma-
rad}anak s az amugy is fogékony csecsemőt
meg ne fertőzzék.

Az így felforralt tejet a csecsemő kis
gyomra nem képes megemészteni, vizzeI
kell azt-ielhigítanunk. Legjobban cselekszünk,
ha a következő higítási fokozatokat tart-
juk be:

Az első és második napon: 3 rész viz-
hez adunk 1 rész tejet; ,

a harmadik naptól a negyedik hétige
2 rész vizhez adunk 1 rész tejet;

. .r ' j, •••••• ".'

a negyedik héttől a harmadik hónapig:
1 rész vizhez ' adunk 1 rész tejet;

a harmadik hónaptól a hatodik hó-
napig: 2/3 rész vizhez adunk 1 rész tejet;

a hatodik hónaptól tiszta tejet adhatunk.
Ezután keverhetjuk a tejet árpa vagy

makkávéval. A tejet mindig a szükséges
cukorral édesítjuk és sohase felejtsük el azt,
hogy valahányszor vizet adunk a tejhez, azt
is minden alkalommal tiszta edényben forral-
juk fel.

A téjet tiszta szopóüvegből adjuk a
csecsemőnek olyan rövid, szopókával, mely
közvetlenül a palackra lesz húzva. A szopókát
s az üveget tartsuk mindig tisztán, minden
használat után legcélszerűbb ezeket kiíőzni.

Mihelyt a csecsemő megszületik, több-
nyire az anyakönyvvezetőségek révén tudo-
mást szereznek erről a különböző gyermek-
táplisztgyárosok (Nestle, Kuíeke, Kaiser.Mel-
lin stb.) és hangzatos sokféle ajánlatokkal,
mintákkal árasztják el a· szülőket. Nehogy
ezeket a tápszereket azonnal használatba
vegyük, mert a csecsemő gyomrát azzal
tönkre tehetjük, csak a 7-8 hónaptól kezdve,
mikor a csecsemő azokat megemészteni is
képes.

Durva étrendi hibákat a csecsemő táplá-
lásánál elkövetni nem szabad. Sok anya az
alig pár hónapos csecsemőt mindeníéle
étellel, főzelékekkel tömi, rendesen megbo-
szúlja az magát és előbb útóbb a gyermek
súlyos betegségét okozza.

Azt az táltalában megrögzött szokást nem
szabad követni, hogy a csecsemő nyugtalan-
ságának csillapítására gumiszopókát (cuclit)
dugjunk a csecsemő szájába,! vagy tejbe már-
tott és rongyba kötött zsemlét, mert sokszor
okozza ez a csecsemő száj vagy gyomor be-
tegségét. A csecsemő táplálásánál igen fontos,
még az időre való beosztás is. Lehetőleg
bizonyos, meghatározott időben kell táp-
lálni a csecsemőt.

. E cikk keretében lehetetlen leírni mind-
azt a gondnokságot, amit a csecsemő táplálása
igényel, legjobban kifejezi rnindezt azon is-
mert mondás, hogy az anya ezer szemmel
nézze, ezer, kézzel gondozza gyermekét,
ezért aztán az öröme is ezerszeres lesz.
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Hallatára az" elmés parancsnak
a jó urak kucojru fakadnak,
a szernük ls könljezik beléje, -
Im, belép a fogollj lengljel a cdr termébe.

Kiket válasszunk rneg egyházi elöljáróknak?

fl fogollJ lenglJel.*)

A gyakorlati egyházi kérdések között
egyike a legfontosabbaknak az, amit a fen-
tebbi címben felvet ettünk. A rnindennapi
élet maga veti fel ezt a kérdést is; azért
helyén való, hogy eizel a "Luther-Naptár"-
ban is foglalkozzunk.

Egyaikalommal azt az érvelést hallot-
tam, hogy X. Y-t meg kell választani egy
bizonyos egyházi tisztségre s ezáltal meg
kell őt menteni evangélikus egyházunk
számára, mert különben családi összekötte-
tései i,gen könnyen a római katholikus egy-
ház felé vonzhatják s egyházunk őt el-
veszítheti.

Volt eset már arra is, hogy több buzgó,
egyházuknak élő egyén mellözését az egyház-
zal s vallással keveset törődökkel szemben
azzal okolták meg, hogy amazok úgyis az
egyházéi; a helyes eljárás tehát az, hogyha
a kevésbbé egyháziasakat tisztségekkel, ki-
tüntetésekkel kapcsoljuk az egyházhoz.

Olyan jelenségekkel is találkozunk,
hogy egyesek az egyházban viselt tiszt-
ségeiket csak lépcsőül használják fel a
világi téren való emelkedésükhöz. Sőt elő-
fordult már az is, hogy egyházi tisztsége-
'ket viseltek olyan egyének, akik még azokat

Beh világos a cdr palotája 1
Zene harsog, vigalom van nála,
aranlj serleg; gljöngljöző bor benne,
Hajtogatja az oroszok vitéz fejedelme 1

••H~j t ez a nap győzedelem napja 1"
é:s első Pál a serleget kapja,
az uraknak biztatás nem kellett:
€z nap halt meg úengyelország Illccsteonícz

[mellett t
a jó urak rákiáltják: H éljen" t
HHozzatok be lenguél rabot nékem 1
Régen nem volt illj lJir~gos kedvem,
ma, október tizedikén köszöntsön fel engem 1"

a gyermekeiket is más vallásban neveltet-
ték, kik a törvény értelmében evangélikus
egyházunkhoz tartoznának, illetve beleegyez-
tek abba, hogy gyermekeik házasságköté-
sük alkalmával reverzálist adjanak.

Ilyen körülmények között nagyon is
időszerű annak a kérdésnek a felvetése,
hogy kiket válasszunk meg egyházi elől-
járóknak és nagyon fontos, hogy e téren
minden gyülekezetben minden alkalommal
- legyen bár alacsonyabb, vagy magasabb
foku tisztségről szó - a helyes elvek
szerint járjanak el. Ez a helyes álláspont
pedig más nem lehet, mint az, hogy az
egyházi tisztségek betöltésénél ne nézzünk
másra, rnint arra, vajjon a kiszemelt egyén
lelkében, hordja-e azokat a tulajdonságokat,
amelyek az egyházi tisztségekre egyedül
jogosítanak, t. i. az egyháziasságot, buzgó
vallásosságot s ennek kifejezést is ad-e az
Isten házának szorgalrnas látogatásával ?

Vigyázzunk arra, hogy azokkal szem-
ben, akik a maguk részéről kegynek tekin-
tik azt, ha egyházi hivatalt vállalnak, el ne
kedvetlenítsük és el ne idegenítsük azokat,
akik az egyházi téren buzgóságból dolgoz-
tak és dolgozni akarnak. H. L.

'Hlde lengljell lépj ide, hadd hallJam,
Tudod-é még, ma micsoda nap van?
Régen nem volt i1lj virágos kedvem,
ma, október tizedikén, ma köszön ts fel engem !"

i=ogollj Ienguel a parancsra" készen,
, Serleg et vesz, halotti csend lészen,

• S mig könnljei borába peregnek,
úángba borul sáppadt arca a fogollj"lengljelnek.

*) Csengey Gusztáv irói jubileuma alkalmából közöljük ezt a szép költeményét.



";Jól tudom, hoglJ micsoda nap ncn ma,
Illacsíeouíczí csata napja,
Ez nap halt meg Ienguelek hazája,
relköszöntlek e napon oroszoknak cdrjc /

fl könlJárt, mit sir 1 e napon népem,
Küldje rátok lsten átok=úépen,
És a miért hazám megöltétek,
lIeglJen 011J naglJ az az átok, amillJ naglJ a

[uétek lU
Elnémult a fogollJ lengIJel ajka,
És poharát fenékig kihajt ja
Bősz dühében a cdr arca kékül,
És süuölme szdz .orosz kard száll ki hüueluébül,

III -

Hm, köszönöm, megfizetek érte, -
Hogune, hoglJne, törjétek kerékbe -
- ma különben uglJ is naglJ a kedoem,
Illi a neued, lengIJel szolga, hoglJ el ne feled-

[jem?"
"macsieopiczi csatatéren
Én uezettem a rohamra népem,
Sirat engerIJ Ienguelek hazája /
Hz én neuefn Kosclusco I- emlékszel-e rója 1"

H hős népre megrendül a naglJ cur,
Hrca pirul, nem is haragszik mdr j

Hz urak is széquenllk a tréfát,
KigúnlJolni eglJ nemzetnek legnaglJobb fáj"

[dalmót.
H cdr arcán piroslik a széquen,
SzéglJenülten a Iogolqhoz mégqen,
OdanlJújtja jobbját békülésre :
.Illen], szabad paglJ, Európa legnaglJobb

[pitéze /"

,
Ismeretlen nagyassz.ony.

- Történeti elbeszélés. -

Irta: GVÖKÖSSV ENDRE.

Régen volt, nagyon régen, majd száz
esztendeje. De érdemes elmondani!

iMetternich osztrák herceg belátta, hogy
erőszakkal nem lehet Magyarországot le-
verni. Sem a fegyveres erő, sem a törvény-
sértések diadalra nem segítik Ausztriát
szép hazánk fölött. Arra birta hát reá a csá-
szárt, hogy kerülő úton jussanak szivünkhöz.
Ravasz tervébe igy avatta bele Ferenc csá-
szárt: .

- Felséges uram! Magyarországon leg-
hatalmasabb #s legmagyarabb a társadalmi
élet Erdélyben. Az erdélyi fejedelmek, kor-
mányzók udvarában kell valahogy megjelen-
nünk, hogy a bécsi udvarhoz édesgessük s a
magyarságtói elidegenítsük a nemességét és
föurakat.

- . De hogy, hercegem ?
- Jövőre, 1836 esztendejében ül össze'

az erdélyi országgyűlés, hogy megválassza
a kormányzót.

esengeq Gusztáv.

- Igaz.
- Felséges uram, én Ferdinánd főher-

ceget szemeltem ki a kormányzóságra,
- De nem választják meg az erdélyiek!
- Ma még nem, de jövőre igen.
- Hogy, hogy?
- A fő dolog az, hogy Ferdinánd fő-

herceg még ez évben utazzék Erdélybe.
Adjon ott nagy estély eket. Vegye körül ma-
gát Erdély nemeseivel és főuraival. Igérjen
nekik rendjeleket, földet, várat: tudom me~
is választják azután jövőre - korrnányzó ..
nak is.

- Beszéljen a főherceggel herceg ..
séged!

S ezzel ráadta, a szentesítést a császár
Metternich gonosz terveire. Ferdinánd fő-
herceg pedig örömmel vállalkozott a rnerész
szerepre. Ö volt a· császári ház legtekintélye-
sebb és leggazdaga~b főhercege: ki sem
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kételkedett hát a bécsi udvarban fényes si-
kerében. Metternich biztatta:

- Csak egysz-er beleülhessen főherceg.
séged Erdély korrnányzói székébe: minden
úgy lesz, ahogy akarjuk!

Az erdélyi nemesek és főurak igen' kis
töredéke állott mindjárt Ferdinand mellé.
Bethlen János ,gróf izzó magyar lelke minden
erejével visszatartotta őket a ravasz módra
kiásott vererntől. Oe csöndesen, titokban
dolgozott. ferdinánd pedig címekkel, rend-
jelekkel, adományozásokkal. pénzzel akarta
magának biztosítani a diadalt. És hogy még
könnyebben meg lehessen nyerni az urakat a
magyarpusztitásra : anémet Nagyszebenbe
tették át az országgyűlést. A magyar Kolozs-
vártói jobban féltek.

Még ez se ingatta meg Bethlen János
hitét. ,

Gyönyörű őszi nap volt. fényes hin-
tókon vágtattak az erdélyiek Nagyszeben
felé. Nem maradt senki el az országgyűlésről.
'Mintha mindenki érezte volna, hogy Erdély
diadala; va/gy bukása győzedelmeskedik a
holnapi nagy napon.

A választás előtt föltetsző éjjelen Beth-
len gróf magához hivatta híveit. Megdöbbent.
Sokan hiányoztak. A főherceg megválasztása
bizonyosnak látszott. Egymás után szaladtak
le a csillagok is az égről. Talán nem aka-rták
megérni Erdély pusztulását? Ki tudja, ki
tudja? A hulló levelek búsan nyöszörögve
sóhajtoztak, szálltak' a földre. 'Mintha remeg-
tek volna ők is a szegény magyarokért.

- Kevesen vagyunk, de mégis elegen
ahhoz, hogy kocsiba üljünk s felverjük álmá-
ból a többi urakat és ide hozzuk.

Úgy is történt. Szétszóródtak egy pil-
lantás alatt az á!gg6dó hazafiak. S mire a
nagyszebeni torony órája elverte a hármat
s a kaszás csillag már az :ég kellős közepén
tündökölt: együtt voltak Bethlen Jánosnál
majdrrern mindnyájan az edélyi nemesek és
főurak. Csüggedten hajtották le fejüket, csak
a házigazda volt nyugodt. De őt is bántotta,
hogya kiben legjobban bizott: kereken ki-
jelentette, hogy f erdinánd híve.

A krónika nem árulta el ennek a Iőúrnak
a nevét, . csak azt jegyezte föl róla, hogy
Erdély kiváló, gazdag, tekintélyes nagyura
volt, ki. addig soha sem hajlott Bécs felé.
Bethlen csak annyit mondott :

- Hát ferdinándnak eladta magát?
Nem hittem volna l .

- Én se, én se! - rnondták utána csön-
desen az urak.

- Nem alszik ő ma nyugodtan, iste-
nemre!

S erre elhallgattak valamennyien. A
csillagok bátorító ragyogással nézegettek be
az ablakon. Előlépett hát Bethlen János gróf.
Csak ennyit mondott:

- Barátaim! Határozzátok el magato-
kat! A rni alkotrnányunk a mi várunk. Ha
a főherceg lesz a kormányzónk: ledönti a mi
várunkat. Ha már egyikőket. másikokat
megnyerte ferdinánd magának, legyen bá-
torsága: vallja be árulását. De jaj, annak,
aki hallgat és reggel eladja hazáját. Ot
percig gondolkozzatok!

Ezzel elővette Bethlen János az óráját
s várt. Majd igy folytatta a beszédet:

- Letelt az öt 'perc. Kelljen fel és
szóljon, aki ferdinándot akarja Erdély kor-'
mányzói székébe ültetni!

Olyan döbbenetes csend terítette szét
mozdúlatlan szárnyát a szobában, ho,gI)'lszinte
a szivek dobogását is hallani lehetett. Megint
Bethlen szólalt meg:

- Tehát senkinek sem kell ferdinánd?
.:-. .'Senkinek! - dübörgott a komoly

felelet.
S ezalatt az áruló főúr lakásában is

csodálatos dolog történt. AUg mentek ej
tőle Bethlen emberei: elébe állott felesége,
anagyasszon y :

...:.-.Te eladtad magad?
Nem.
- Nem? Hát akkor mért hagytad el

a magyarokat? kérlek: siess, szaladj Beth-
lenhez!

Nem lehet!
Nem?
Nem!

A nagyasszony fölugrott s kiszaladt
gyermekeihez. Fölköltőtte őket. felöltöztette
két kis fiát s két kis leányát ünnepi ruhába.
Azután újra bement velök a főúr szobájába.
Letérdepelt ő is, négy gyermeke is a nyug-
talan apa ágya előtt:

- Uram, gyermekeid kérnek: ne gya-
lázd m~g a nevöket!

Sirtak valamennyien. A főur megcsó-
kolta a nagyasszonyt, két kis fiát, két kis
leányát, Nem jött egy árva szó se a nyelvére.
Sebesen felöltözködött sazután ment, sietett,
rohant Bethlenhez, a magyarokhoz.



A szemöles.
- Japán mese. -

--.:...113 -

Épen akkor lépett a szobába, mikor
Bethlen szavaira fogadalmat teltek az
urak.

- Bocsássatok meg! Megfévedtem egy
percre, de megmentett a feleségem a gyalá-
zattól! Veletek maradok! fljen a· magyar
nemzet, a független Erdély!

- Eljen, éljen!
Hajnalodott. A nap rnosolygós arccal

1tágott fel az erdélyi Kárpátok' vállaira s
boldogan pillantott be az ő kedves Erdély-
országába. A hulló levelek vidáman beszél-

A tündérekkel rnulatozni
Nem mindenkinek adatott,
Oe Kuli,Muli, a víg fickó,
Alkalmat rá mégis kapott!
Éjnek évadjan eltévedve
Ember nem járta rengetegbe',
'Egy odvas fában húzta meg magát,
Akkor látta e nagy csodát.
Pajkos tündérek' dévaj serge
Körültáncolta énekelve,
Majd' ettek, ittak, nevetgéltek,
Addig, addig, hogy kedvet kapva
Kuli-Muli közibük lépett.
"Ejnye! Ilyen-amolyan fatty a !
Kössük fel a legelső galyra!
De ha tudsz egy szép földi nótát,
A királyunk mégis pardont ád."
"Tudok, hogyne tudnék" Uraim!"
S felzeng a dal lantja húrjain,
Enekkel-kísérve dallamát,
A tündér had pedig körbe állt:
,;Oda ha nézel, hol az imént még

A kakuk szólt, .
A hajnal gyér ködében nem látszik más,

Csupán a hold."
Halkkal kezdi, meg is ismétli,
\Majd szilajon húrját megtépi,
S rázú.g, hogy zeng a rengeteg,
Ajkán a dal ömlik, pereg!: .
"Oe vihar zúdúl, nem jő MitoKúm,

Mily szenvedés!
Rizsszalma subám már egész nedves, a re",

ményem meg
Édes kevés!
*) A. teremtő.

gettek egymással a jövendő tavaszról, a nagy
feltámadásról. .

Egy-egy itthon maradt madár nevetve
csattogott.

Az erdélyi urak szive is majd meg .•
szakadt az igaz örömtől. .

Csuda' nagy boldog érzés is az, mikor
az eltévedt ember az igaz útra visszatér.
Nagy lelki erő kell hozzá! ...

. . . Es reggel Ferdínánd főherceget
nem 'választották meg - korrnányzónak.

Soha nem volt szebb napja hires Er-
délyországnak!

Ej! Huj! Nem bánom!
fn a záport kiállom.
Aludj' csak virágszálom !"
De vele zúg, de vele fújja
A tündérhad újra meg újra,
Ölelgetik Kuli-Mulit, .
S csapnak zajos, vidám murit.
"Derék fickó.' vagy," - szólt királyok, -
"Akit mindig szivesen látok.
Jőjj máskor is! S hogy ne feled'd,
Levágjuk a szernölcsödet
Homlokodról most zálogképen."
S Kuli-MuH felvidámulva,
Bibircsók nélkül haza mégyen.
Nosza, bámúl a falu népe,
c'gy örül, más irigyli érte,
Főleg joko-Moko, a varga,
Mert rnikor őt Bráhrna") kiszabta,
!Még nagyobb bibirccsel verte meg;
Egyet gondol és kapva magát,
Az odvas fához ő is kirnegy.
!Minden úgy történt, mint kivánta,
A rezet ő is jól kivágta,
Ogy hogy hajnalban a király
Szólt : "üdv, aki szavának áll!
Im', visszaadjuk a zálogod!"
S rnielőtt még tiltakozhatott,
A Kuli-Muli bibircsókját,
A másik rnellé odarótták.. *
Aki más szerencséjét hallva,
Mindjárt magáénak akarja,
Tanúljátok meg, jámbor lelkek,
Könnyen vúgy járhat, mint a varga!

Albert József.
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mutatni. A tapasztalat azt mutatja, hogy
amit a templom és iskola éveken át épit.
azt egy-egy képviselő választás képes le-
rontani. Nem nagyítunk, ha azt mondjuk,
hogy az általános társadalmi és erkölcsi sü-
lyedés okai nagy részben a képviselő-
választások. A sokféle bűnös visszaélések
között egyike a legrútabbaknak a' veszte-
getések mindenféle neme. Nemcsak a vesz-

. tegető bűnös, hanem súlyos mértékben
bűnös, valósággal erkölcsi halott, megve-
teridő egyén az, aki honpolgári jogának
gyakorlását kész áruba bocsátani. Tehátsem
azok, akik megvesztegethetők, sem pedig
azok, akik munka helyett fosztogatással lés
ablakbeveréssei tesznek tanubizonyságot
lelki és erkölcsi érettlenségükről, nem méltók
arra, hogy jogokhoz jussanak. Az lenne az
eszményi választójogi törvény, rnely meg-
tudná akadályozni a visszaélések lehető-
ségét. Erre azonban a törvény nem képes;
egyedül a nevelés. A leghatalmasabb ne-
velő eszköz pedig az Isten igéje. Az írás
életbölcseségének beoltása a szívbe, érte-
lembe szabadítja fel a lelket, hogy szabad-
ságával, jogával minden ember bölcsen és
tisztességgel a köznek javára tudjon bánni,H. L.

A választójog és a tisztesség.

,

Néhány szó a rnezógazdasági háziiparról.

A szó me.gszokott értelmében vett
politikával e hasábokon nem foglalkozunk;
de rnidőn annak hullámzásai már ember-
vért és emberéletet sodornak magukkal, a
kérdés erkölcsi -és emberi oldalát tekintve,
nekünk is bele keÜ szólani a dologba. Már
pedig Budapest utcáin 1912. május 23-ikán
az általános választójog jelszavai alatt va-
lóságos forradalom ment végbe, amely al-
kalommal a számtalan sebesülésen kivűl
nehány haláleset is történt.

lMint az evangéliom eszméinek hirdetői
természetesen a Iegnagyobb határozottság-
gal küzdünk az emberjogokért ; a jogokkal
való bártás feltételét azonban a magasabb
emberi méltóságban, erkölcsi műveltségben
látjuk, azért szavunkat ebben az irányban
is felemeljük, rnidőn a jogok kiterjesztéséért
szót emelünk.

Kétségen felül igaz az, hogy amely
irányban kötelesség van, ugyanabban az
irányban jognak is kell lenni; de a jogok-
kal való visszaélés olyan veszedelmes és
erkölcstelen, hogy egész korszakot megront
az a nemzedék, mely jogaival nem tud
bánni, vagy visszaél.

E pontnal kénytelenek vagyunk a kép-
viselőválasztások erkölcsi veszélyeire rá-

Alig alig tud a késő nyár ránk mele-
gedni, alig élvezzük annak száz örömét, a
távol hegyek égbenyúló orma lilás ködbe
vész s egy szép nyári reggel már rózsás
hófoltok csillannak meg a magasban.

. A hófoltok után gyorsan jön a többi.
Kora alkonyat. Vadludak huzása. Pá-

rádzó szürkeségek.
Jön a 'tél. Hosszú, hideg sivító sze-

lekkel bélelt tél. Mindig hosszabb és min-
dig hidegebb, hogy végre már úgy tetszik,
pár hétre nyomja össze csupán rnelég
nyarunkat a szeszélyes természet.

A . földnek e hosszú pihenőjéri nyu-
galomra tér a gazdaember is küzdelrnes..
fáradságos rnunkája után.

Pihenőre tér.

A régi időben azonban nem ilyen
forma volt a magyar ember nyugalma rnint
a mai gazdáé,

A fáradsá:gos mezei munkák után nyu-
galmas háziíoglalatosság után látott az egész
háznép; S a barátságos fűtött szoba melegé-
ben vidám orsó pörgött, szövőszék csatto-
gott s gazduram vig fütyörészés mellett
ügyesen forgatta sok hasznos szerszámait.

Még alig néhány évtizede, a háziasz-
szony és eladóleány szorgalrnáből telt ki a
családnak minden fehérruhája, sok vidéken
még a felső gunyája is. A nagy tulipános
ládák, öreg almáriumok telve voltak patyo-
latra fehéritett hosszú vég vásznakkal. .házi-
szőttesekkel. ,

Oe mondom, nemcsak a vásznak ke-



Lőn pedig, mikor az úton menének, hogy ö beméne egy faluba; egy Mártha nevli asszony befogadá őt
házába. És ennek vala egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az ő beszédét.
Mártha pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda I "Uram, nincs-e arra gondod,
hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy "segítsen nékem".
felelvén pedig monda néki Jézus I "Mártha, Mártha, szorgalmas vagy és sokra igyekezel, de e gy asz ü ks é ge s
do l O gC. És Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik ö tőle. .Lukács 10, 38-42,

--ul



f'ültek ki a szorgalommal üzött házi-ipar ré-i
révén, hanem a gazdaságban szükséges kosa-
rakat, faragó rnunkákat is a gazdák terem-
tették elő.

Boldog idők, hova tüntetek! .
iHa ma szemlét tartunk Ja magyar nép

háza táján, elszomorodik az ember szive.
A tulipán os ládák ugyancsak eltüntek, de
ha még itt-ott találunk is egyet-egyet, ab-
ban már bécsi rongy, gy á ri szö(vet
tar k á 1Ii k. ~

. Hiszen igaz, nagyot változott a világ
az utóbbi évtizedekben. A gyárak nagy tö·
megben és aránylag olcsón állitják elő a
mindennapi élet legszükségesebb portékáit.
A csengés szánra rakott menyasszonyi láda, '
ugyan ma is megtelik sok vegyes ruhával,
tán többel is mint régen, főleg cifrábbal, di-
vatosabbal. De haj! hol a gyári holmi minő-
sége az elszakíthatatlan kitünő házi vász-
nakhoz képest.

A nagyanya sóhajtva néz a távozó virág-
szál után,' s csak annyít mond: Hej mikor
engem vittek, de más. volt.

Bizony más volt!
A folyton fejlődő gyári par versenyre

kelt a hlázi szorgalornmal s földmives népünk
üzleti érzékének hiánya folytán elcsüggedt és
lassan-lassan minden Ipari foglalkozással fel-
hagyott a' nélkül, hogy azt az időt, melyet
a háziipar töltött be régen, másnemü mun-
kára fordítaná. Igy mentek tönkre azután
oly házi foglalkozási ..ágak is, melyek a gé-
pek versenye mellett is fennmaradhattak
volna, s ugyancsak szép jövödelmet hajtana a
mai drága világban.

Azért az unokája után éltekintő öreg
anya méItán sóhajtozgat, s azt hiszem nem
is a viruló rozmaringszál után sir" könnyez
a lelke, hanem siratja a rnúltat, siratja ön-
tudatlanul azokat az időket, mikor még;
magyar volt a magyar, Mikor még a tulipá-
nos láda járta, mikor még rokka pörgetés,
guzsalyozás mellett szállt a magyar nóta."
iMéItán is kesereghef a ré,gi időkből a mosta-
niba tévedt bármely magyar, lélek, mert .. "
ha nézőszemmel maga köré tekint, meg-
döbbenve látja, mint vetkőzte 'le a magyar
nép régi szokásaival, foglalkozásaival együtt
nemzeti [ellegét, sok szép vonásait,

Igy amióta sutba került a szépséges
magyar viselet, sutba került a rokka, szövő-
szék is. S mi még ennél is - mély hord-
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erejét tekintve - sokkal megdöbbentőb
sutba került a (magy.ar viselettel, külső szoká
saival együtt a magyar ember belső erény
is: hazafisága, v:allásossága, tiszteletet kelt
tisztességtudása.

Visszatérve azonban tárgyamra, mit i
csinál hát volta'képen a mi népünk a hossz
télen át? Mivel tölti el az unalmas té
napokat, hosszú estéket? Tisztelet a dics'
retes kivételnek, de bizony legnagyobb ré
szére- szomorúan felelhetném: hogy, sem
mivel.

Csendesen üldögél a meleg kályha md
gött s drága cigarettaszó mellett, összete
kezekkel várja a kikelet jöttét, mikor 'újr'
megkezdheti a mezei munkát. '

. Igy múlik el a falusi, gazda tele: üre
szóbeszédben, áldatlan semmittevésben.

Hazánknak pedig alig van vidéke, mel
ne volna háziiparra utalva. Mert bár aiföl
jeink gazdag termőföldje bőségesen hin
áldását művelő népére, mégis csak felett
kivánatos és hasznos szokás lenne, ho
népe ne csak az év fele részében legyen do ~
gozó és termelő, a másik részében pedi j

c s a k .f ogy a s z.t ó, hanem arra kellen
törekedni, hogy földmívelő népünk télen '
kapjon alkalmat a munkára és tisztesség
keresetre.

.'A Felvidék lakosait pedig sorsa egyen
sen 'ráutalja a hází-ipar szorgalmas .űzésér
mert hiszen ott az emberi kéznek és' sza
galomnak kell pótolni rnind azt, amit
természet mostohasága tőlük megtagadot

Hát miért terem a fűz hajló vesszőj
susogó sássa a mocsárnak ? Miért nevel
erdő annyiféle fát?

Mivel külörnb az a cseh, m~ a morv
aki téli hónapok alatt készített' házi-ipa
tárgyakból ugyancsak sokat keres, ,akineb~
rnunkája révén Magyarországból is évenkéns
több millió korona vándorol ki idegeri keé
zére, idegen hasznára. Hej de elkelne az té
sok csengő arany a rní szegény népünk téla
gondjai elüzésére l . III

Nálunk, 'ha gyengébb a termés, hla
'nem ontja bőven áldását- a föld, beáll a téÉ~
nyomorúság, szükölködés s ezek nyomán e
elégületlenség a sorssal, világgal. Elkeser
désében ázután legjobb véreink vándorbot é
'vesznek kemény öklükbe s itt hagyják,
gondolkodás nélkül itt. tudják hagyni, - s
drága ősi fészket. Azt, a fehérre mesze



valamikor, hogy . hozzáértő tanítómesterek
vezetése rnellett az Iejlesztessék.

A tanfolyamok felölelik : a kosárfonást,
kefe- és seprükötést, gyékényfonást, méhkas-
készítést, gazdasági eszközök részeinek, ke-
rék, járom, oldal stb. készítését. Felölelik
a tanfolyamok a nők kiképzését 'is. Oktatást
nyernek ugyanis gyűmölcsíélék csomagolása,
aszalása, konzerválása, gyűmölcslzek, gyü-
mölcs-sajtok, tarhonya stb. közfogyasztás
tárgyát képező cikkek készítésében.

'vigasztalására a magyar népért aggódó
lelkemnek s dicséretére népünk felvilágo-
sodó hajlamának, a tanfolyamok iránt most
már hovatovább nagyobb az érdeklődés. Ezt
mutatja az a körülmény, hogy egyes tan-
folyamokra - bár a létszám oktatás szem-
pontjából 20-25-ben vanm~g!állapítva -
kétszer, háromszor annyian ts jelentkeznek.
Megtörténik az is - különösen olyan vidéken
hol már a nép hozzá szokott a házi-ipar
eszméjéhez, hogy két, sőt három helyiséget
kell kibérelni a tanfolyam céljaira. '

Ez ugyan fölötte örvendetes jelenség,
de sajnos nem minden vidéken hódított
még ilyen mérvben a - házi-ipar eszméje s
a legsajnálatosabb a dologban az, hogy a
már .kitanított egyének nem folytatják, Iej-:
lesztik tovább kellő buzgalommal a tanul-
takat, hanem a tanfolyam befejeztével ren-
desen végleg abbahagyják 'a munkát is. Szó-
val az a uaJgy áldozat, melyet a földmivetés-
úgyi m. kir. miniszter e téren a köznép érde-
kében évről-évre meghoz, épen a közönyös
magamegszakítás, az ambició nélküli félbe-
hagyás miatt majdnem tökéletesen kárba
vész.

Ellenben, ha népünk a nagyhorderejű
áldozat célját igazán megértené, ha a benne
rejlő nemes intenciót magáévá tenné - e rá-
Juk nézve annyira hasznos cél megértése, sőt
megérzése - a tanfolyamok bezárta után
lelkes tettre készséggel folytatná a tanult
munkát, s megnyilnának a háziipari szövet-
kezetek ajtai, rnelyeknek hivatása részbe.
a nyersanyag beszerzése, részben a kész áruk
elhelyezése, értékesítése volna.

Eszövetkezeteket a földmivelésügyf mi-
niszter hathatós anyagi és erkölcsi támoga-
tásban részesíti, ide lminden törekvése, mindea
jóakarata eredménytelenné lesz, ha az erre
hivatott tényezők ig1aziodaadással nem támo-
gatják e téren. i
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arcsú tornyot, azt a kis falut, a megszentelt
antokaJ, melyben .ősei. ~yugoszna~.

Ellíagy, elfelejt mirident egy Jobb, bol-
ogabb élet 'reményében. Futva-rohan a li-
ércfény .után, mely :délibábként vagyont,
azdagságot, hírt, nevet és dicsőséget mu-
at nekik.

Népünk nem tanul senkitől. Nem hall-
at senkire. N inc s hat áss air á még
z o k s z o mor u pél d á j a sem, kik
1n yo mor o d v a, 1 e ron g y o 1 ó d vat é .r-
ek vissza az Eldorádónak vélt
mer ik á ból. Haj pedig de sok vissza-

ándorló áztatta már könnyeivel azt a rögöt,
.mely ápol s eltakar", azt a hantot, melyet
lkeseredésében kőnnyelmüen elhagyott. És
z az áldott föld, ez a fiai hűtlensége miatt
nnyit szenvedett magyar haza, örömmel,
negbocsájtóan öleli keblére a megtévedt.
íűtlen gyermeket.

Ha a mi falusi népünk is', megbarát-
rozna a házi-iparral, ha a hosszú téli estéket
asznos munkával tölten é, bizonyára keve-
ebb lenne e hazában is a keserű elégül et-
mség, s ezzel apadna a kivándorlók
,áma is.

A háziipari munkálkodás tehát hazánk
~inden vidékén hivatva van oaköznép szük-
6gén enyhíteni, jólétét biztosítani és ez
Ital, nemcsak a kereseti viszonyokat Javítani,
an em foglalkoztatás és kereset nyújtás ál-
d a nép erkölcseit is szelid'íteni, s általá-
an a folyton romló társadalmi viszonyokat
vítani. .

A gazdasági házi-ipar meghonosításá-
ak és fejlesztésének mindenesetre eglyik
athatós eszköze az oktatás.

A háziipari oktatás a téli tanfolyamok
eretébe ,iJleszked!iJ<be. A 'tanfolyamok: akként
terveztetnek, húgy a vármegyei gazdasági
ryesületek, falusi gazdakörök, gazdasági
nárok a helyi viszonyok figyelembevéte-
vel megállapítják a tervbevett tanfolyamok
szletes programmját, melyben : kijelölik a
nfolyarn helyét és idejét, az oktataridő házi-
ari ágat, a nyers anya:g beszerzésére,
nítórnester díjazására szükséges költséget
ezen költségelóírányzatot és tervet felter-

sztik a földmivelésügyi miniszterhez. Ha
tervezet megfelelő, ugy államsegélyben
szesülnek.

A tanfolyamok-.szervezésénél minden
etre arra az iparágra helyezik a fősúlyt,
elyet a lakosság azon vidéken már üzött
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Szíveljék meg e sorokat a nép hivatás-
szerü vezetöi, a köztük élő intelligens bir-
1okosok. Tegyék megfontolás tárgyává a lel-
,készek, jegyzők és tanítók s vállvetett munká-
val ragadjanak meg minden alkalmat, hogy
községükben és vidékükön kifejthesse ál-
dásos munkáját a háziipar nagy eszméje.

. A Iöldmivelésügyi miniszterium mi
denkor készségge! siet a~ olyan mozgalo
támogatására, rnelynek hivatása a gazdasá
munkásnépnek mellékfoglalkozást és enn
révén kerese.et nyujtaní.

Sze n t e h D e z s ő,
földmives-iskolai igazgat'

, I

mincsen flafúra itt a sivafagnak,
@z égBoff ringó fluffúmon .pilicn.

@ ncpsuqcrclt záporhénf szakadnak,
~sak gárkánk vet zöfd árn~at a vizen.
6))iforfájáf fáradfan emelinfi
@ nag~ flőségfőf fikkadf défiszéf.
@f~an csönd van, flog~ az ofcsz feinfi
~~erek fiáf, fla eg~-eg~ szót geszéf.

~öröffünk és alaffunk mérflefeffen
@ fengő fluffám s rengefeg viz árja.
<Vrrinf flog~f1a járnánk fén~es feffegeHen:i
~ afaffunk nolnc nag~ méf~ség hitárva.
...J5űvös vifágok titkait kufafja
~kinfefünk a méf~ség fáf~ofán
~ merengő vá9~ak cságífó afakja
SZsak sejfeti, mit vejt az óceán.

~zemünk flafára az ég flajfó kékje.
~zemünk flatára nég~ sr viz' csupán.
~sak sejfefem vezet fováBB a méf~Be
~ a fefkünh sóflajt jogg vezér után.
~i fÍífvezet szemüithneh szük flafárán
~ a vág~ak .ufján göfcs hezévef int,'
~i féri~_ a fenger s csüggedés ftomáf~án
62/iflarra,_ ~iípa csendéf gó~ megint.

li> széfes fenger mérflefeffen arJa
. ~ az égg"ff 'raj fa az ő fempfoma.

@ fefhünk minffla imádkozva. száffl1(l
~ áflifafof keff a menn~ fávofa.
~z óriás ÜF szeníelf csöndje méf~én

'. @( titkok zdrdn farfja: göfcs kezéf,
®e megn~if e9~ef. közfük, flog~ megérfv
@z új fuddsfól en~fiüfjön II rét.

~ondol'hozom jövendő ssdscdohróf . . .

~a másoknak ringiff majd csőneke.

'lli'g~ nézek rájuk, minf méf~ vöf9~forokgóf
@( fteg~fefőre néz a vöfg~ .tava: _
mag~ogg fudássaf, dúsagg' föfdi éfef .. ~
@( sorsun génés, fefhün gazdag agg.
®e nag~ogg érzés, minf amit mosf érzen,
li>mger szivégőf solic nem fakad.

~amvas ~óz~ef.
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Sán tha Károly könyvei.
S á n tha Kár oly nak, egyházi ének-

költőink egyik legnagyobbikának két imád-
ságos könyve, t. i. a "B u z g Ó s á g
kö n y v e" és az "Őrangyal" Jelent meg
nemrégiben díszes kiállítással új kiadásban.
Sántha Károlyt olvasóinknak figyelmébe aján-
lani, - azt hiszem - nem szükséges. Leg-
jobban ajánlják az ő műveit azok a remek
költői alkotások, amelyek a költő szivének
mély éből fakadtak és szívhez szólanak. Az
evangéliom! szellemű vallásos keltészetet oly
bőségesen egy költőnk sem gazdagította oly
'drága kincsekkel, mint Sántha Károly. Az
Isten dicsőitése, az isteni gondviselésbe ve-
tett bizalom, a szenvedő szív vallásos meg-
nyugvása, minden szépért, jóért, nemesért
való lelkesedés s a lángoló törekvés egy

szebb, nemesebb élet után még nem igen
nyertek közvetlenebb, természetesebb és
egyúttal művészibb formában kifejezést, mint
Sántha Károly költernényeiben és imádsá-
gaiban. Isten, haza, család azok a szent
fogalmak, amelyek a legszebb hangokat
varázsolják ki Sántha Károly lant jának hur-
jain. Az említett könyveken kívül még me-
legen ajánljuk költőnknek a "Költemények"
c. versgyűjteményét és a most megjelent
"Isten, haza, család" c. kötetét.

A különböző kiadóknál .megjelent köte-
tek aLu the r T á rsa s á g kőnyvkereske-
désében (Budapest, VIlI., Szentkirályi-utca
SI/a. sz.) mengrendelhetök. Melegen ajánl-
juk Sántha Károly könyveit kedves olvasó .•
inknak. -i.

A bagoly és a héja.
Irta: néhai PÉCZELI JÓZSEf, révkomáromi prédikátor és hires meseíró. (1750-1792.)

Egy bagoly megúnván egyedül huhogni,
A páros élethez kivánt hozzáfogni.
Sok festett madárral az erdő volt tele,
De egyik sem akart barátkozni vele.
Igy bagoly társ nélkül, hogy egy helybe

szorúlt,
Fekete epéje sokszor búba borúlt.
\Mondá, hogy legalább, ha egy társa volna,
Epesztő bújában olykor hozzá szólna,
'Elűznék unalrnit rózsás mosolygásí,
Felderítnék szívét kedves huhogási.
Sok szárnyas állatot vizsgála evégett,
Hogy, ha lelne köztük kivánt feleséget.
De az' volt a nagy baj, hogy az ő hajnala
Egyéb madaraknak éjszakája vala.
A napáJgyához még szintén el nem ére"
Hogy kijött lyukából egyszer szerencsére.
S mint két nagy lepedőt, két kerek szem-

héját
Felhúzván meglátott távolba egy héját.
Pár után szornjazó szíve megrepd'esett,
Hogy meglelte végre, kit soká keresett.
Látja, hogy gyönyörű dáma' szemre, főre,
Olyan, mint az övé orra, szárnya, szőre,
Látására vére; hogy nagyon felhevűlt,
Csak néki rugtatott, s bátran mellérepűlt.

Ott, mint a szeretők, ő is íreg-forog,
Hallgat, fohászkodik, sóhajt, szíve dobog.
Sok topogás ának hamar az lett vége,
Kérdi, hogy lenne-e néki felesége?
Álmos szemét akkor a héja vetette
A mosolygó hím re, ki sóhajt mellette.
A páros-életen hihető, hogy kapott,
Mert sok kérés nélkül vele körrnöt csapott.
Akkor hevenyében a repdeső vadak
Nagy monarchájának, a sasnak hírt udnuk.
Ki, minthogy már szemét álomnak hajtotta,
Jó válasszal őket könnyen bocsátotta.
A bagoly szép párját viszi .az odúba,
Hol nőtelen feje százszor borúlt búba.
Örűl, feleségre hogy végre szert teve,
Ki víg óráinak osztályosa leve.
Mondja: Kedves kincsem, add a szerelemnek
Az időt, melyet más prédál most a szemn ck.
De a szép vőlegény akármint vigad a,
A héja menyasszony pislogva szunnyada.
Tovább nem állhatván, rámereszti szemét,
Rendre szemlélge'i hitvese tetemét.
Hát látja, hogy véres az orra s a szája,
S hogy még álmában is mérges a formája.
Akkor a jő bagoly mindjárt gyanakodott,
Hogya házasságban hebehurgyákodott.
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A menyasszony reggel felkél selhűl belé,
Hogy magát egy büdös, rút odúban lelé.
Átkozta az órát, amelyben elhagyta'
Szép fészkét e lyúkért s magát férjnek adta.
Hiszen, rnikor, úgy mond, engem társúl kére,
Nékem ez a hazug palotát igére.
Kivánja, hogy urát minden gonosz érje,
Amikor meglátja, hogy bagoly a férje.
E szörnyű látásra majd holtra ijedett
S már égő haragja jobban felgerjedett.
Mond néki mérgesen : te vak, bolond,

szegény,
Hogy juta eszedbe, hogy lennél vőlegény?

. S azonban körrnével úgy csap a fejére,
Hogy ugyan patakzik a vak bagoly vére,
Aki felserkenvén nem tud mit gondolni,
Hogy szép hítestársa így kezdi csókolni.
Oe hogy többször is vág boltos homlokára,
Akkor ö sem veszi, a csókot tréfára.
Huhog, sírva mondja: mily nyomorúlt levék,
Hogy ily mérges nőstényt feleségűl vevék!
Ki éles körrnével bús fejem hámozza,
S epekedő lelkem már holtig kinozza.
Igy telt első napja a páros életnek,
S mindketten jól látják, hogy így nem

lehetnek.
Mert hol a férj bagoly s a feleség héja,
Ott a házasságnak szenvedés a célja.
A bagoly a sashoz az nap sírva mene
Mondván, hogy áspissá lett párja ellene
Kéri, válassza el, hogy őt csak ez izzel, '
Mert inkább ellakik a tűz-láng a vizzeI.
A sas e bolond párt nagyon kirievette .
S a mocskot a bagoly pénzen ott nem vette:
Te éjjnek madara! Hogy tudtad gondolni,
Hogy íly hebehúrgyán kelljen házasodni?
Hát csak azt kell nézni, micsodás a szőre?
Ha bagoly volna is tudni kén' előre,
Mérges-e vagy jámbor? jó-e az erkölcse?
Igy házasságodnak lenne szép gyümölcse.
Oe, minthogy bolondúl csak neki rúgtattál,
Rettenetes példát egyebeknek adtál,
Hogy rnátkáját elébb minden jól esmérje,
Mintsem feleségűl magának megkérje.
Igy a bagoly s héja, hogy eggyé lettének
iMindennap keserű kenyeret ettenek,
Mert egyik napja volt másik éjszakája,
Az egyik síralrna másik víg órája.

Ha a héja nappal a bagolyt kinozta,
Az ő napját s jussát az este. elhozta.
Igy addig civódtak s addig verekedtek,
Míg a nagy bú által halálra epedtek.

•
Sok magyar házasúl e bagoly módjára,
S holtig gyötrő nyűgöt önként húz magára.
Nem sokba kerűl most pajtás a feleség:
Mert olcsó a búza, bor s egyéb' eleség.
Ogy 'van: s messze földre indúl azon nyom-

ban,
Ott körűl néz eg]y lányt re;gg!ella templomban.
S ha látja, hogy tetszik s nem is beszél vele
Nem sokat kérdi ő : van-e agyveleje ? '
Dolgos-e, vagy túnya? jó, rossz-e nem tudja,
Két vén asszony által mikor már alkudja.'
Mert, hogy a templomból a házhoz megtére,
Izent, hogy lánynézőt várjanak estére.
Lánynézőt, mond a vén, csörgött-e a szarka?
Ügy van, felel a lány s dJélnek nyúlt a farka.
No lányom délről jő, ki téged elvészen,
I_sten dolga, látom, még ma férjed lészen.
Ugy lett, amint mondá. A nap el nem

nyugodt
E két ismeretlen, hogy már kezet fogott.
A kérők hozatnak jó bort akorcsmáról,
Isznak, hogy jó ünőt vettek le lábáról.
Négy hétre' a magyar elviszi rnátkáját
S úgy kezdi Ismerni sok titkos hibáját. '
Akkor kezd bánkódni, mikor otthon látja,
Hogy mérges, kikapó, csak a száját fátja,
Egy helyt a rnenyasszony sír, hogy igen

szegény,
Részeges s azonban kerhely a vőlegény.
Másutt a férj búsúl, sír, dúl-fúl, kesereg.
iMert feltörte hátát az asszonyi nyereg. .

Oe ílyen a magyar. Ha egy tehént vészen,
Sok izben a felett bölcs diszkurzust tészen
S husz forintot érte nem ád, míg hibáj.át
.Meg nem kérdi s tudja idejét, fajtáját:
Oe, ha házasodik, csak hű belé Balázs,
Mintha itt tűrhető bb volna a megcsalás.
Az íly házasságért sok aztán meglakol!'
Mert páros élte lesz holtig égő pokol.
Sírás-rívás hallik ott minden időbe
Míg az egyik végre megy a temetŐbe.
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Nem, mert Isten igéjében
Régóta megvala.

A próféták s apostolok
Irásin fundálva

Ez az ősi keresztyénség
Igaz tudománya.

Egy régi kérdés több formában.

- Hol volt a' ti evangelikus .vallástok
Luther és Kálvin előtt? - kérdezte egy-
kor Feneion a tudós és szelidlelkű I francia
érsek egy az ő egyházmegyéjében lakó pro-
testáns embertől. .

- Az olyan férfiak szivében, mint a mi-
lyen kegyelmes uram is - felelte ez igazi
francia udvariassággal és keresztyén szabad-
elvüséggel. Mert Feneion csakugyan a római
egyház legjobbjai közül való volt. Azért
itélte el tanait a pápa is. Náluk ez a leg-
jobbakkal esik meg.

•
- Hol volt a ti evangélikus vallást ok

Luther és Kálvin előtt? - kérdezte egy pap
Olaszországban egy buzgó bibliaárustóI.

- A ti legszentebb inkviziciótok börtö-
neiben - felelte bátran Jézusnak e hű szol-
gája.

*
- Hol volt a ti vallástok Luther és Kál~

vm előtt?- kérdezte egy római katholikus
pap egy protestáns államférfiutól.

- Ott, felelte ez, a hol kezdettől fogva
volt találhatő: Isten igéjéoen.

*
- Hol volt a te egyházad Luther előtt?

- kérdé egy pap Rómában egy "angol tenge-
résztől,

- Hát a te arcod hol volt, mielőtt meg-
rnosdottál, - vágott ez neki vissza tenge-
részmódra.

*
A mi nagy papjaink Káreli Oáspár, IMa-

gyári István és Alvinczi Péter szintén be-
bizonyították fényesen - külőnősen Páz-
mány Péterrel való vitajukban - hogy a
rni evangélikus vallásunk a régebbi igaz ke-
resztyénség, mert ennek tanai egyeznek
meg mindenben Krisztusnak és az apostolok-
nak tanításával.

Egy világi emberünk, Dobner Nándor
soproni polgármester versben is elmondta
ezt. igen szépen már 1717-ben a reformáció
kétszázados .jubileumára írott kőlterné-
nyében:

:Mily régi, tán kétszáz éves
Luther Márton tana?

, ,
r

*
!Mások meg azután tréfásan mondták

el ezt az igazságot.
A tihanyi bencések a szegény reformá-

tus 'káplán adminisztrátort rendesen meg-
szokták hivni ebédre, Az egyik káplánt jó
kedvéért és elmés, talpraesett feleleteiért az
apát is különösen megkedvelte. Történt ..
hogya veszprémi püspök is vendége volt
a zárdának s már előre felhívták fjgyelmét a
káplánra, aki most egy kissé megkésve ér-
kezett ebédre. .

- Hol késett, tiszteletes uram, sző-
lítá meg a püspök.

- Presbiteri gyülést tartottam, feleli
a káplán, két öl fám járna, ele üres az eklé-
zsia kasszája ; bizony kár, hogy az a jó Ist-
ván királya mi erdeinkről is jobban nem
gondoskodott.

- Megadom én a két őlet - mond a
püspök - de nem in.gyen. Mondja meg
előbb, tiszteletes uram, hol voltak a pro-
testánsok Luther előtt?

- Hát méltóságos uram - feleli a káp-
lán - Luther előtt az egész emberiség egy
nagy hordóban volt, Luther és Kálvia
azután a hordó tartalmának szinét, ja-
vát lemerítette, a lőrét és seprőt meg:
bennhagyta. .

Az atyák alattomban megmosolyogták
a csípős feleletet." a püspök azonban egy
kissé nagyon is magyarosnak találta. De
szavát állta, a két öl fa másnap. ott állott az
adminisztrátor udvarán,

*

Volt Kupakon egy nyájunkbeli em-
ber, afféle ezermester, aki muzsikus, has-
beszélő, káposztarnetsző, halottöltöztető,



Apostol az Olajfák hegyén.
Éder Gyula festménye. A .Luther-Naptár" műmelléklete.

Az eklézsia humora
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bakter, doktor, borbély és minden egyéb
volt egy személyben. Ez járt el az öreg plé-
bánoshoz is borotválni, aki szerette volna az
eretneket visszatériteni s ezért sokszor kö-
tődött vele.

- A kendtek vallása - mondá egyszer,
- csak olyan szedett-vedett vallás, Luther
es Kálvin a mienkböl lopta.

Abban a törekvésünkben, hogy a "Lu-
'ther Naptár" színvonalát évről évre emeljük,
'már most a második évfolyamban nagy ál-
dozat árán gondoskodtunk arról, hogy színes
műmelléklettel kedveskedjünk igen tisztelt
olvasóinknak. :Műmellékletünknek benső érté-
két méltányolni, művészi szépségét felfogni
azonban csak az lesz képes, aki tartalmilag
megérti és átérzi azt, amit e festményben
a rnűvész kifejezni kíván.

A Mester az olajfák hegyéről, ahol ta-
nítványaihoz eme nagy megbízatást tartal-
mazó elküldö szavakat intézte: "Menjetek
el széles e világra" - eltávozott ahhoz, aki
őt elküldötte. A tanítványok az elküldetés
gondjával magukra maradtak. A pünkösdi
Szeritlélek világossága és ereje még nem
hatotta át lelküket. Ezt a hangulatot vetette
v;á,szonra a festő ecset je, amidőn megfestette
az apostolok egyikének képzeletbeli alakját.

~ 1.
Az ó vat o s re for mát or. Sztáray

lMihályra, a jó énekes luteránus reforrná-
torra, laskóí lakásának ajtajában sokszor le-
selkedtek ellenségei, a pápisták. Oe Sztáray
eszrevevén szándékukat, midőn éjjel ki-
akart menni hajlékából, előbb rendes en ka-
róra szúrt tökött dugott ki az ajtón. Es .nern
egyszer rnegtörtént, hogy a leselkedők a
tököt Sztáray kopasz fejének nézték a sö-
tétben és szétverték. Ö pedig eszavakkal
huzódott vissza sértetlenül: "Tudtam, hogy
leselkedtek."

-r--f.

- Főtisztelendő uram - feleli a bor-
bély - mondok valamit. Emlékszern, hogy
főtisztelendő uramnak a pincéjében volt egy
kis hordó jó szekszárdi bora, meg egy na-
gyobb hordó közönséges vinkója. Hát
ugy-e, hogy a jó szekszárdit vitték el a lo-
pók?

Ott áll az apostol az Olajfák hegyén
nagy gondok között komolyan magába me-
rülve. Nincs vele már az Üdvözitő. Szívét a
veszteség Iájdalrna, vállát pedig a világ szel-
lemi meghódítására vonatkozó megbizatás-
nak súlyos terhe nyomja. Kornoly vonást
varázsol arcára a kérdés: hol az erő, mellyel
meg tudna felelni feladatának? A kérdésre
válaszképen először is az a gondolat merül
fel lelkében: Míndenekelőtt magadnak kell
új' ernherré lenned. Ott is van arcán a tö-
rödelemnek vonása. A hangulat szürkeségét
azonban a háttérbén a Vlilág:osságna:k és a re-
ménység zöld szinén ek némi foltja töri át.
Ö azt rnondotta, hogy elküldi majd a Vigasz-
talót, ki minden igazságra megtanít ja azokat,
kik őt szeretik. Eljő majd a világosságnak.
lelki tűznek, bátorságnak, erőnek napja:
pünkösd.

H. L.

Ogy látszik, Sztáray apánk nemcsak jó
énekes és jó hegedüs volt, hanem a jó
humora sem hagyta el még a legveszélye-
sebb pillanatokban sem.

-2.
Vit é z pap a tek n ő a 1 att. Szintén

Sztárayról van feljegyezve, aki szláv nyelven
is hírdette az igét és a Dráván innen és
túl 120 eklézsiát alapított, hogy 1551-ben
Valpó és Vukovár vidékén volt hitvitája a
pápás papokkal és szerzetesekkel. Egy ilyen
pap azután Sztárayval szemben oly csúfos
vereséget szenvedett, hogy szégyenletében
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és féltében az asszonyoknál keresett mene-
déket; akik ö kelrnét a teknő alá bújtatták el.

A dolog kitudódott és erről az esetről
terjedt el rögtön az ott lakó rácok közt
ama példabeszéd: "Popge pod koritom, pod
trojam senom." Azaz magyarúl :

Teknő alatt pap vagyon,
Három asszony űl azon.

3.
. Nyolc esztendő nyolc forint-

tal. Bornemisza Péter szeredi luteránus
pap és dunáninneni püspök, aki a XVI. szá-
zadban iró, énekköltő, nyomdász, könyvárus,
lelkész, püspök és misszionárius volt egy
személyben, maga írja magáról, hogy nyolc
forinttal indúlt el hazulról, nyolc esztendeig
vándorolt és tanúIt Olasz-, francia- és Né-
metországban, s mikor tapasztalatokkal és
ismeretekkel megrakodva visszatért hazájába,
még mindig nyolc forint maradt a tarsolyá-
ban, sem több, sem kevesebb.

Szinte csodaszámba menő eset ez. Ma
már nem volna tanácsos megpróbálni.

Lévay József jeles poétánk meg is
iénekelfe: .

Nyolc esztendőt nyolc forinttal!
Ördög mestersége;

.vagy pedig az Isten igaz
:Műve, .bölcsesége.

Nem fogyatkozik meg, akit
Jámbor hit vezérel!

Igy beszéle, míg csak éle
Bornemisza Péter.

4.
Lu ter á nu s pap é s a k ősz o bor.

Néhai jó Berki Mihály volt geresdi pap az
utolsó nemesi' íelkeléskor az inszurgens ek
tábori papja levén, Győr tájékán igen kényes
helyzetbe jutott. Elől is ellenség, hátúl is;
jobbról is francia, balról is. És sehol egy
fa, sehol egy gunyhó, a hol meghúzhatna
magát. Oe íme ott az út mellett mégis látszik
valami menedékhely .. Egy kőszobor, Szűz
Mária szobra. A jó luteránus pap még a
halálos veszedelem ezen. pillanatában sem
akarta egyházát a szentek segítségül hívásá-
val megszégyeníteni. Küzdött, habozott.
Végre is a kőszobor háta mögé rejtőzve e
szavakkal ajánlotta magát annak oltalmába:

"Édes jó Szűz IMáriám, soha sem imád-

- 123 -

talak, most sem imádlak. De mégis ha rnost;
az egyszer eltakarsz egy kicsit a köté-
nyeddel, - a jó Isten is megáld érte."

• 5.
Fer e n c kir á l y a dom á j a. József

nádor, I. ferenc királyunk testvéröccse,
emberszerető, művelt nemes lélek volt, aki
világi művekkel .egyűtt 'Olvasta esténként a
hibliát is. .

J ellernző reá nézve már az ő háromszori
nősülése is. A mi ad'dig hallatlan volt a
Habsburgok között, József nádornak mind
a három felesége udvari felfogás szerint
eretnek volt, azaz nem római katholikus. És-
ő egyiktől sem kívánta az áttérést.
•• Az első feleség, Alexandra Paulovna
görög, illetve orosz' keleti vallású volt. Meg-·
halt 1801-ben. A második, Hermina kál-
vinista volt. Meghalt 1817-ben. A harmadik,
a mi ~d'Ott lelkű Mária Dorottya nádorasz-
szonyunk meg éppen hogy luteránus volt.

Erről az útolsóról mondotta ferenc:
király : "No édes öcsém, ennek a harmadik
asszonyodnak az életéért már én is imádko-
zom, mert- ha ez is meghal, a negyedik fele-
séged, bizonyos, hogy' zsidó lesz."

6.
Papgyerek és h e r c e g k is a s z-

sz o n y. Mária Dorottya az evang. nádorasz-
szony, mikor úgy Pozsonyban volt, udvari
fogatán Forray grófné társaságában többször
is kihajtatott Somorjára, hogy ott a tudós.
és kegyes Bauhofer György prédikációját;
hallgathassa. 1844 nyarán kétszer is volt itt
látogatóban. Gyönyörű szép patriarkális
jelenetek közt folyt le a nyájas, jókedvű fő-
hercegnének a kis város népe és a papi csa-
lád részéről való fogadtatása.

A második alkalommal leányait, Erzsé-
bet és Mária Henriette főhercegnőket is el--
hozta magával és szerény villásreggelin at
paplakori voltak. Távozáskor a nádorasszony
a kedves papnét és ennek nagyobbik leá-
nyát (Vilmát, a későbbi Czékus püspöknét),
megcsókolta. A hét éves Mária Henriette is;
(a későbbi belga királyné), aki Bauhofer öt

. éves Gyuri fiával a kertben már jól meg-
barátkozott, anyja példáját látva szintén meg:
akarta csókolni a fiút. Ez azonban elszaladt
a hercegkisasszony csókja elől, arnin azután
a nádorasszony igen jóizűt nevetett.



9.
Főpásztorok é s at ü k ö rf ü r d ő,

Czékus István, Karsay Sándor és Szeberényi
Gusztáv, a három püspök, a rnúlt század
(nyolcvanas éveiben még. jó erőben voltak
együtt Budapesten. Geduly Lajos nem volt
velük.

Hivatalos napi dolgaiktél és gondjaiktói
szabadulva egy kis üdülés végett együtt
keresték fel a Rácz-fürdőt. Itta különiéle
tusokon keresztülmenve végre a jéghideg
medencéhez, az úgynevezett jégveremhez
értek.

Szeberényi belemártván újját a hideg
vizbe; 'felszisszent: "Jaj ez nagyon hideg,
ebbe nem lehet belem enni.".

Karsay már mind a két tényerét bele-
mártotta s elkezdte a hideg vizet egész
testén szétdörzsölni, . azt mondván: "Igy le-
het .ezen segíteni." .

Látván ezt Czékus felkiált: "Mind nem
ér ez semmit, barátim, így kell ezt csinálni!"
S ezzel belevétette magá:t a medencébe, hogy
csak úgy felloccsant a hideg viz.

.Akik ezt Iátták és tudják, azt rnondják,
8. hogy ez a kis történet való,5á~os tükör-

A sár t ó c sam int V á 1asz t óvj z. fürdő volt a három jeles Iőpásztőrra nézve,
Papválasztás előtt állott az n ... i eklézsia. amelyből jellemük is visszatükrözódött.
A jelöltek egymás után jöttek el próbabe-
.szédre. Mint ahogy az ilyenkor már szokás, 10.
.sok volt a szóbeszéd a faluban eleitől fogva. Eg y h á z l á tog a t á s a f il i á b a n•.
Kinek az ilyen, kinek az olyan pap tetszett Szeberényi Gusztáv, a bányai kerület püs-
volna. Végre egy öreg furfangos egyháztag pöke egyházlátogatás alkalmával kirnent az
eszólalt meg: "Majd én megmondom, ki lesz egyik filiába js,· rnelyben csak egy szerény
a papunk." S ezzel odaállt a templom ajtó tanító volt az Or nyájának legeltetője. Az

\ znellé, mely előtt egy kis sártócsa dísztelen- örömhir hallatára, ho,gy jön-a püspök, nagy
, l<edett. . készületet tőn a tanító. Parádéba ~Höztette

Jött az első jelölt és a pocsolyát könnye- az egész falut s azután öltözködni Kezdett ő

-dén átugorta. maga is.· Már jóformán rendben is lett
IJÖltta 'második. Ez szépen megkerülte éSvolna, még csak a kifényesített csizma hi-

úgy ment be a templomba. ányzott. _
Jött a harmadik. Ez se tette, se vette a Történt azonban, hogya püspök vala-

vizet, sarat, hanem egyenesen neki tartva mely más rövidebb úton a kitűzött időnél
iátgázolt rajta.· . korábban érkezett a faluba. Az egyházfi li-

- Ez lesz a mi papunk, mondotta az. hegye futott a tanítóhoz : "Rektram, itt a
-öreg. Mert olyan pap kell nekünk, aki az püspök, az iskola előtt áll a nép közöttés
útjába akadó nehézségeket sem könnyedén ugyancsak' keresi ám: hol a tanító ur?"
.at nem ugorja, sem meg nem kerüli; hanem Nosza, a tanító is felugrik, de nincs
egyenesen szembeszáll velük és leküzdi a csizma s.e~ol. A iyere~ pucolni. vitte, val~.,
azokat. hova a pajtába v.a:gy méhesbe. Kínos verej-

r
I
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"Ostoba kölyök!" írta Bauhofer a
naplójába. Ez lett volna az első és utolsó eset,
hogy Habsburg királyi hercegnő luteránus
pap fiát megcsókolja s a szerencsétlen el-
ugrik előle! .

Bizony páratlan csók lett volna ez a
magyar históriában. Es csak egy szemér-
mes szeleburdi gyerek játszotta el'. a sze-
rencsét.

7.
Sz é k ács é s a har a n g o i Ó. Székács

József az ország papja azután, hogy püspök-
nek választották, először fordúlt meg szülő-
földén, Orosházán. A szárnos tisztelgő között
ott volf régi ismerőse, a szegény Sárközi
György is,· akit időközben harangozó nak
tett meg az eklézsia, És Székács szóba eresz-
kedvén vele, me,gkérdezé, hogy hát ez idő
szerint mivel foglalkozik?

---,.Ott élek fent a toronyban, ~lelé az
öreg, h-arangozó vagyok.

- Lássa, édes öregem, jegyzé meg
Székács, milyen magasra felvitte a jó Isten
.a maga dolgát.

- Áz árn, felelé az öreg, de azt hiszem,
főtisztelendő Uram sem panaszkodhatik.

A nép helyeslőleg bólintott az öreg sza-
vaira. A választó víz bevált. )



litízálni és még ma is emlegetik Miskolcon
azt a híres "pince-szoáré" ot, amikor Oyulay
Pál rettenetesen szidta az Apponyi Albert
gróf pártját, a "nemzeti pártot", a melynek
valamikor Horváth Lajos is tagja volt. A
társaságban jelen volt a miskolci evangélikus
egyháznak egyik vezérférfia, Lichtenstein JÓ-c
zsef képviselő is, aki a szabadelvű eszmék
törhetetlen híve volt, de a mondott időben a
szabadelvű pártból kilépett és szintén tagja
volt a nemzeti pártnak. Lichtenstein igen
kelletlenül hallgatta a pincében Gyulay Pál
leszólásait Ezért ezt a megjegyzést koc-
káztatta:

- Kérem szépen, azt látom és tudom,.
hogyahatvanhetes kiegyezésnek híve tetszik
lenni. Hát akkor miért bánt bennünket, a
"testvérpártot" és miért nem inkább az el-
lenzéket: a függetlenségieket ?

Gyulay Pál pipájából nagy füstöt ere-
getve, az ő ismert és felejthetetlen- bonhomi-
ájával felelte:

- Hát tudja, uramöcsém, az már igy
történik ezen a világon. Mi kálvinisták is
távolabb állunk a katolikusoktól, mint )011
Iuteránusoktól. Oe azért mégis mindig a
luteránusokkal marakodunk.

A hatás igen derüs volt, de hogy aztán
ílyennek meg is maradt, azt Horváth Lajos
csinálta meg; mert kocintásra szólította fel
a díszes társaságot és átterelte a beszédet
a miskolci cípóra és fabicskára, ami Oyulay
Pálnak kedvenc témája volt. Oyulay Pál éles
szernű kritíkus volt. De szeretjük hinni, hogy
itt mégis sötéterr látott. .
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téket izzad a tanító. No pedig a püspököt
váratrii nem lehet. Kíszalad tehát Sze-
berényi elé úgy, ahogy volt, mezitláb és
különben tisztességes állásba szedvén magát
elkezdi az üdvözlő beszédet: .

"Mikor az Urnak angyala Mózes előtt
az égő csipkebokor lángjában nagy hirtelen-
séggel megjelent volna, Mózes rögtön oda
akar vala sietni. Oe az Or mondá: Ne jőjj
ide közel, mert a föld, melyen állasz, szent
föld. - Főtisztelendő uram, az a föld is,
melyen az én püspök uram jár, nekem szent
föld, Leoldám azért a sarut az én lábaim-
ról, így állok itt hódoló tisztelettel e díszes
társaság előtt és az öreg nyájjal és kicsiny
juhocskáimrnal együtt kiáltjuk: Áldott le-
~yen, aki jött az Úrnak nevében!"

A püspök és kísérete, kik a nagy sietés-
ből és zavarodásból már sejtették e furcsa
tisztelgés okát, alig tudták a nevetést visz-
szafojtani és a hivatalos komolyságot meg-
őrizni. Szeberényi .megköszönte az üdvözlést
s kellő tapintattal értette meg, hogy a tisz-
feletben is jó a kellő mértéket megtartani.
Egyébként pedig megdícsérte a buzgó, ta-
nítót, rnert aki erős lélekjelenléttel így fel-
találja magát és ily járatos a bibliában, az
az ifjúságot is jó kezekben tartja.

11.
E It alá Ita. Ak .. 'i 'falusi iskolában

.örtént. A tanító a betűket tanítja. A táblán
a rejtelmes nagy M betűt mutogatja:

- No, gyerekek, melyitek találja el ezt
a betűt? .'

Kovács Pit ta : Tessék csak félreállani,
tanító úro

A tanító (félreáll): No, most már jól
látod?

Pista (kiveszi a sipkáját a padból es
odavágja az IM betű höz) : No, ugy-e, hogy
eltaláltam ! .

12.
Ne m a r a k o d ju n k. Igen jó barátok

voltak Miskolcon Horváth Lajos főrendiházi
tag és Lévay József, a kőltő.

Oyulay Pál volt a triíólium harmadik
és legélénkebb tagja. Minden évben meg-
látogatta, néha évenként több izben is a két
öreg bajtársát, akik aztán avasi pincéjükben
kedves és vidám estéket rendeztek a vendég
tiszteletére. Gyulay Pál szeretett ilyenkor po-

13.
Hiányos fegyverzet. Karsay Sán-

dor püspökünk vizitáción járt Tolnában. A
nérnet atyafiak, akiktudvalevőkép igen jó lo-
vakat nevelnek, banderiumrnal fogadták. A
jó tolnai legények azonban more patrio csak
úgy papucsban vetették fel magukat a ló
hátára s így nyargaltak a püspök hintója
körül. Meglátszott paripáikon, hogy nem
félnek a sarkantyutól.

A jó püspök, akit utközben anémet
beszéd gondjai foglaltak el, egyszer csak
ijedten látja, hogy az előljárt lovasok közül
az egyik kapcás vitéz lóhalálában vágtat
visszafelé, szernközt a hintóval. Talán valami
baj van, gyereket gázoltak vagy más szeren-



volna, épperr a:kkQf,: jött jelenteni. Az ajtót
benyítva kihevűlt :~(rcokkal, szikrázó acélok
csattogása között látja' a két papot.

"Uram Jézus, segítség!" -:- kiáltott fel
rémülten - "halálra őldősik egymást a
tisztelendő urak !'? Csak nagy nehezen lehe-
tett vele megértetni, mire jó az ilyen páros
viaskodás. Rázta a fejét az öreg asszony,
tamáskodott benne. 5 még jó szerencse, h3
hírét nem keltette, hogy a káplán fegyverrel
tör a principális életére.
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-csétlenség érte a falut? Az aggódó püspök
.nyornban rá is kiált a száguldó lovasra.:

- Mi bajod van, édes fiam?
- A papucsornat vesztettem el, kiált

vissza a legény anélkül, hogy lovát a vág-
tatásban csak egy percre is visszatartotta
·volna. . .

- No, akkor úgy sincs nagy baj, nyu-
govék meg a 2üspök úro

Ö maga szokta ezt néha jóizűen elbe-
szélni. Es hozzá tette:

- Mégis csak jó, hogy huszárjaink
<csizmát viselnek sarkantyúval, rnert lovasnak
.a papucs bizony hiányos fegyverzet.

14~

Pap 0 k . v Lad ala. Egyik nagy pa-
~punkról mondják, hogy fiatal korában a ka-
tonai pályához lett volna kedve. Amennyi
bátorsága, éles esze és erős akarata van,
bizonyos, hogy ott is génerális vált volna
belőle. Fiatal lelkész korában is azt tartá:
ép lélek ép testben. Azért testgyakorlatúJ
időnként a káplánjával, aki különben is
unokaöccse volt, vivni szoktak ahhoz való
kardokkal. Az ajtót persze elreteszelték, hogy
hívatlan látogatója ne legyen a papi via-
-dalnak.

Egyszer azonban nyitva feledfék 3.JZ ajtót.
.lÉs a bábaasszony, mintha csak megérezte

15.

Hoz zá kell tör ő d n i. Ap... i .
csizmadia haza viszi papjának a megrendelt
új csizmákat. Ez Ielpróbálja, de sehogy sem
akar jó lenni. Szűk is, bő is, szorít is, nyom
is. Már-már vissza akarja adni. De a sze-
gény csizmadia elkezdi kérlelni a papját és .'
váltig erősíti, hogy majd csak hozzátörő-
dik a lába. S mikor ez se használt, arra
fakad végül: "De Nagytiszteletű Uram, a
predikáció sem úgy esik ám ki mindig, ahogy
az ember szeretné, és a hallgatók mégis
csak hozzátöródnek." E szavak igazságá-
nak még egy oly jeles szónok sem állhatott
ellen, rnint G . . . .. és megtartotta, kifi-
zette a csizmakat.

,
Szedegette : Par s y And o r, ,



A mult év krónikája.
1911. juliustól 1912. juliusig.

Közli: SCH OLTZ ÖDÖN.

Egyházunk hajója Isten oltalma alatt
a múlt évben is csendesen de biztosan
evezett az örökkévalóság tengerén. Úgy a:
kegyes hivek, mint a buzgó gyülekezetek-
és testületek rajta voltak, hogy ujabb alko-
tásokkal is erősítsék lelki édes anyjuk at, az
ágostai hitvallásu evangélikus
egyh á z a t, hogy megvédhesse az Or által
reá bizott tiszta hitigazságot, az azt rninden-
felől érő támadásokkal szemben.

Evégből vessünk először egy pillan-
tást a kűlső építkezésekre. T e m pio m o t
emeltek a mult év folyamán: Vad o s f a
(Sopronmegye), hol a gyülekezet 1911. okt.
29-én vett bucsút sok vihart s küzdelmet
átélt, 1734-ben épült régi artikuláris templo-
mától, melynek lebontásakor a régi sirbolt-
ban az 1723-ban elhalt Telek esi Török István
hajdani ikuruc generális és protestáns pat-
ronusnak hamvaira akadtak. A román stilü
uj templom építése közben akkora áldozat-
készség indult meg úgy az anyagyülekezet

. mint nagyszámú filiáinak körében, hogy a
templom belső berendezése és felszerelése
is méltó lesz ezen ősi gyülekezetünk eddigi
jó hiréhez. Reméljük, hogy jövőre már .kép-
ben is bemutathatjuk az addig felépülő uj
templomot. - Ritka buzgóságot tanusított
Hangospuszta (Tolnam.), hol az ottani
14 családból álló kis fiókgyülekezet 17.000
korona költséggel emelt magának imaházat.
Ez csak úgy volt lehetséges, hogy rnind-
egyik család ezer koronát áldozott a szent
célra. - Sze n t g ott h á r d (Vasm.), ezen
csak nemrég szervezett alig 400 lelket szám-
láló evang. gyülekezet is most építi gót-

•

stilü templomát, mihez a gyülekezet nagy
jóltevője özv. lipováczi Desits Oyuláné egy-
maga rendelte meg 4300 K árban az orgo-
nát. A nagy harangot özv. Janes Ottilia
gráci nő, a keresztelő követ pedig a róm.
kath. vallású Friedrich Ferenc gyáros és
neje adományozták. Jövőre képben bemutat-
juk ezt is. - P u szt a föl d vár (Békésm.)
uj temploma '90.000 K költséggel épül, mi-
hez a földmivelésügyi minisztérium 50 ezer
koronával járult, a gyülekezet tb. felügye-
lője Bolla Mihály min. tan. pedig, ki 'az
államsegélyt is kieszközölte, 1000 koronát
adott hozzá, - Rád (Nógrádm.) leányegy-
ház 30.000 K költségen emelt hajlékot Isten
dicsőségére, Hon t kir á 1y fal v a pedig
65.000 K áldozattal emelt a leégett istenháza
helyébe uj. templomot. Hon tsz á nt ó n
6500 K költségen emelt magának az alig
90 lélekből álló fiókgyülekezet imaházat,
mig if eke te heg y szepesmegyei fürdő-
helyen most épül uj evangélikus templom,
- S zi rák (Nógrádm.) megujította régi
templomát, melyet még 1788-ban egyházunk
nagy jóltevője, Teleky Roth Johanna gróf-
né építtetett, Uj pes t pedig ismét átal a-
kíthatta istentiszteleti használatra volt ima-
házát, mely a gyülekezet szegénysége miatt
évek előtt dobra került s lakóházzá építte-
tett át, melyet azonban utóbb, főképen
'Oeduly Lajos lelkész buzgó fáradozása
folytán, ki személyesen járta be az országot
és gyüjtött erre a célra, visszavásárolhatott.
Sze pes o 1asz i is alaposan megujíttatja
124 éves régi templomát, mihez az Ameriká-
ba vándorolt hivek egymásközt több mint
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70.00.koronát gyüjtöttek, özv. Flütsch Emma
gyül. tag pedig 60.0.0. koronát adott uj
orgona beszerzésére.

Uj har a n g o kat szerzett be P a k s,
melyek árához Hoffmann Gáspár és neje
20.0.0. koronával járultak hozzá; Ura i u j-
fal u, hol közadakozásból egy 5 mázsás, s
egy közel 3 mázsás uj harangot szereztek
De, san agy - gyi m ó t i leánygyülekezet,
mely a néhány évelőtt épült templomának
tornyában lévő két harang közül az egyiket
nagyobbal cseréltette ki, melynek súlya 50.3
kilogramm. Uji or gon á t vásárolt Kar a-
k ó sz ő r c s ö k és H a rt a, mig Győ r-
sze mer e 546 Kt költséggel szép pedálos
orgonaharmóniumot szerzett be temploma
számára. Sár vár Drechsler Samu róm. kath.

. vallású vendéglőstől s nejétől egy márvány-
ból készült keresztelő vizmedencét kapott
ajándékba, Ö r ima gy a rós d és filiái pedig
közadakozásból uj oltárképet Iesttettek, mely
Jézust Mária és Márta körében ábrázolja.

Lélekemelő ünnepély keretében leplez-
ték le 1911. okt. 29-én a celldömölki
templom északi falába illesztett azon emlék-
táblát, melyet a dunántuli egyházkerület, a
kemenesaljai egyházmegye s a nemes-
dömölki gyülekezet közösen emeltek Ostffy
Mihály és Vidos Miklós emlékére. A tábla
felirata legjobban megmagyarázza annak
jelentőségét s igy szól: "Boldog az, akit
Te kiválasztatsz és magadhoz fogadsz, hogy
lakozzék a Te tornácaidban. 65. zsolt. 5. v:
Ezen templom alatt nyugszik a dunántuli
ágo h. evangélikus egyházkerület első fel-
ügyelő je: az Osli nemzetségbeli ostffy-
asszonyíalvi Os tff y Mihály (1680.-1751)
és a kemenesaljai ágo h. evang. egyházmegye
első felügyelője: koltai Vid o s Miklós
(1685-1757), a vallásszabadság áldozatkész
bajnokai és az 1681. évi országgyülésen, en-
:edélyezett nemesdömölki templom létesí-
tésének buzgó részesei. Hálás utódok emlé-
kezetében áldva pihenjenek e szent falak
között." Az ünnepélyen résztvett számos
régi evangélikus család buzgó unokája, kiki
főkép G yu r á t z Ferenc püspök beszédé-
nek hatása alatt összesen közel 20.0.0.korona
alapítványt tettek le az egyházkerület kő-
szegi felsőbb leányiskolája számára.

Uj nép isk '01 átépítettek: Iváneger-
szeg, Bakonycsernye, Lépesfalva, Gyóró,
Barlahida, Jánosháza, Városmiske, Zala-
istvánd, Nagybörzsöny. Hontudvarnok és

Sörkut, So pro n pedig 4 ui' tanító női állást
szervezett s ehhez képest 4 uj tantermet
rendezett be a népoktatás céljaira. Mind-
ezen gyülekezeteink ujabb bizonyságot tet ..•
tek ezzel arról, hogy az evangélikus tan-
ügy fentartására és fejlesztésére a leg-
nagyobb áldozatra is készek.

Sz i II sár k á nyuj temetőt nyított meg
s adott át gyászos rendeltetésének. Ez al-
kalomrnal felhivjuk gyülekezeteink figyelmét
arra, hogy fordítsák a legnagyobb igyeke-
zetet halott aik nyugvóhelyének gondozására.
Milyen elszomorító képet nyujt sok helyen
a teljesen elhanyagolt temető. Rossz fényt
vet ez az illető község lakosainak lelki vilá-
gára, rnert amennyire becsüli valaki halott-
jainak sirját, rendesen csak annyira becsüli
azoknak emlékét is. Gondozzuk azért hiven
iS tegyük a község legszebb helyévé, virágos-
kertjévé ternetőinket.

Ezen építkezések legtöbbjét, elősegítette
agy á min t éz e t, hazai egyházunk ezen
legkiválóbb bel mis s zi ó i int é z m ény e,
mely 1'911. szept. 24-én Besztercebányán
tartotta 51. évi közgyülését. A gyámintézet
bevétele 41.838 K' 82 f volt, amely összeg
főképen a gyülekezetekben rendezett házi,
iskolai és perselygyüjtésből jött össze. A
4671 koronás nagy szeretetadományt a tüz-
vész által földig sujtott Rimakokova nyerte
el. Azonkivül számos gyülekezet és egy-
házi jótékony intézmény részesült 100-80.0.
koronás segélyben. Kimondta a közgyülés,
hogy a reformációnak 1917. évi négyszáza-
dos emlékünnepére Lll the ral a p í t v á, n y t
gyüjt, mely legalább 40..0.0.0.koronára eme-

'lendő, hogy évenként mind a 4 kerületből
tizezer koronának kamatjával lehessen belőle
egy építkező vagyadósággal terhelt törekvő,
gyülekezeten segíteni. A gyámintézet alapít-
ványi tőkéje 441.0.95 K' 98 f. Mivel Gyurátz
Ferenc püspök a gyámintézet vezetésétőI
visszalépett, Scholtz Gusztáv, a bányai egy-
házkerület püspöke lett egyhangúlag egy.,
házi elnöknek megválasztva. - Itt említ-
jük meg, hogya németországi áldott O IIs z..•
tá v A d o If egy 1 et, mely 1911. szeptern-
ber 22-26-án a Majna melletti Frankfúrt-
han tartotta közgyülését s 2,172.413 márka
bevétellel birt, a gyámintézet utján szintén
43.143 koronával segélyezte szükölködő hazai
'gyülekezeteinket s jótékony intézeteinket.

Ilyen jótékony intezetek a rnult év
folyamán is többfelé létesültek annak bizony-
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ságáúl, hogy a szeretetben munkás élő hit
anyagias korunk dacára sem veszett még
ki teljesen a szivekből. A mod ori IL
evang. egyház, főkép a tótnyelvű evang.
hivek és gyülekezetek támogatásával 50 ár-
vát befogadó uj árvaházhoz tette le 1912.
május 12-én az alapkövet, mely intézet léte-
sítése körül Zoch Sámuel ottani lelkész, a
;,Stráz na Sione" cimü egyházi néplap
szerkesztője szerzett magának maradandó
érdemet. Ugyancsak IMo dor ban vásárolta
meg Hollerung Károly főesperes üdülő lel-
készek számára a "B et h á n i a" nevü vil-
lát, mihez hangyaszorgalommal gyüjtötte
'össze a 16.000 K összeget. Ehhez a múlt
évben az egyet. Oyámintézet is hozzájárult
500· koronával, mely kikötötte, hogy a lel-
készek en kivül évenként legalább egy tanító
Is igénybe vehesse eze n üdülőhely jótéte-
ményét. •

Régi intézeteink közül apr o tes t á n s
or sz ágo sár v ae gyl et a mult (1911.)
esztendőben is 187 árvagyermekről gondos-
kodott,' akik közül 99 az egylet budapesti
árvaházában volt elhelyezve, mig a többit
vidéki árvaházakban vagy egyes családoknál
gondoztatták. Az egylet bevétele 171.565 K '
volt, miből 83 ezer koronát tökésítettek,
úgy hogy az alapítványi vagyon most
1,268.631 korona. Szeretnők, ha a "Luther-
naptár" annyira megerősödnék, hogy mi is
tekintélyesebb összeggel segélyezhessük
ezen s egyéb pártolásta méltó belmissziói
intézeteinket.

Szépen fejlődik az e van g. 1eik é-
sze k tan u 1ó fia i t s e g é 1y z ő int é-
zet js, melyet 10 évelőtt Veres József
főesperes létesített s mely eddig 7170 koro-
nát osztott ki segélyképen, s 18.042 K tőkét
gyüjtött, dacára annak, hogy közel 1000 lel-
készünk közül eddig csak 88 lépett be tag-
jainak sorába. !Milyen hatalmas fejlődésnek
indúlhatna ezen intézet, ha általános fel-
karelásban részesülne mindazok részéről,
akiknek érdekét szolgálja.

Nagy jelentősége van aBe thi en
G'á bor kör nek is, mely a budapesti fő-
iskolákon tanuló protestáns ifjakat gyüjti
össze s igyekszik őket erkölcsileg, szelle-
mileg s anyagilag támogatni. A kör most
ülte meg 10 éves jubileumát, mely alkalom-
mal felavattatta diszes uj egyleti zászló-
ját, melyet a dicső fejedelem jelszava ékesít:
"Szabad hazában Istennel élni Istenért!"

Nagy figyelmet érdemel az "e v an g.
ker esz ty é n d i á k szö vet ség" moz-i
galma is, melynek célja, hogy a főiskolai
hallgatók és a felserdültebb középiskolai
diákok körében főleg aBibliamagyarázó óráki
útján ápolja az élő vallásosságot. A szövetség
téli gyülését Bud a pes ten, nyári gyűlését
D eb r e c e n ben tartotta sok lelkes diák!
buzgó részvétele mellett.

Az egyre szaporodó n ő egy 1e tek
közül a l o s o n ci megünnepelhette fenn-
állásának 50 éves fordulóját. 1862. február
havában alapította meg Sztehlo András lel-
kész. Hogy mennyi jótékonyságot fejthet ki
az evangélikus egyesületekben tömörülő női
szeretet, azt fényesen mutatja a losonci
evang. nőegylet jótékonyságának ötvenéves
sorozata. IMivel az egészet ide nem iktat-
'hat juk, csak azt említjük meg, hogy vagyona
most 25.428 K, tagjainak száma 246, é ve n-
k ént pedig körülbelül a következő össze-
geket fordítja jótékony célokra: ad szegény
nők segélyezésére 300 K, kézimunka taní-
tásra 150 K, szegény gyermekek felruhá-
zására 250 K, ilyen gyermekek ebédjére
300 K s kiházasítási alapjára 320 koronát.
Ezt olvasva, bizonyára' felébred mindenütt
a nemesen érző női szivekben a vágy,
hogy ahol még meg nem történt, mielőbb
evang. nőegyesületté tömörüljenek, ahol
pedig már van szervezett nőegylet, ott
fokozott buzgósággal igyekezzenek betölteni
a szeretet törvényét, mint Krisztus Urunk
uj és egyetlen parancsolatát.

Oe az egyház" belső építésénél nagy
szerep vár napjainkban a valódi evangé-
likus szellemtől áthatott sa keresztény vi-
lágnézet szolgálatában álló sajtóra s iro-
dalomra. Ezt miveli főképen aLu the r-
t á rsa s á g, mely a gyám intézettel egy..,
idejűleg ugyancsak Besztercebányán tartotta
volt és .pedig 25. közgyülését. Itt örömmel
jelenthették, hogya tagok száma immár
1812-re emelkedett. A Társaság bevétele
14.398 K, kiadása 19.876 K, túlkiadás tehát
5478 K volt, mit a "Családi Lapok" meg-
drágult nyomdaköltsége s több iratnak ujabb
kiadása okozott. A tökevagyon 54.652 koro-
nára emelkedett. A mult évben is több jó
munka jelent meg aLuthertársaság kiadá-
sában, mely ujabb an különösen az evang.
tankönyvek kiadását akarja megkezdeni. Az
"Evang. Családi Lapokat" azonban meg-
szüntette a Társaság s ehelyett a "Harang .•
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szót" bocsátja a tagok rendelkezésére.
Nagy, szinte pótolhatatlan veszteséget jelen-
tett a Luthertársaságra érdem dús elnöké-
nek dr. Zsilinszky Mihálytlak lemondása, aki
kivált a prot. egyháztörténelem terén ha-
zánk legelső irói és tudósai közé tartozik.
Helyébe Osztroluczky Miklós dr. válasz-
tatott. Örvendetes, hogy a Társaság könyv-
kereskedése sok vajudás után végre szép
virágzásnak indult. Kivánatos volna, hogy

-összes gyülekezeteink s iskoláink ezen
könyvkereskedésben szerézzék be évi tan-
s egyéb könyvszükségletüket.

A Kapi Béla körmendi lelkész szer-
kesztésében megjelenő "Harangszó" máso-
dik évfolyamában még jobban megizmoso-
dott. Ezen kitünő evang. néplapra azonban
minden evang. családnak elő kellene fizetni,
hogy mielőbb hetenként jelenhessen meg
egész éven keresztül. Igen derék eszme volt
evégett az "e v a n g éli k u s sa j t ó a 1a p"
megteremtése, mely hivatva volna idővel egy
égetően szükséges evangélikus szellemű
napilap kiadását is elősegíteni. Növeljük
azért a sajtóalapot adományainkkal. Ugyan-
csak Kap i Bél a szerkesztésében indúlt
meg "P rot. c sal á d é sIs kol a" cimen
egy uj :evang. szellemü irodalmi vállalat,
mely már az első évben 12 kötet értékes
ínűvel gazdagította egyházi irodalmunkat.
M'elegen ajánljuk ezt is kedves olvasóink fi-
gyelmébe.
. Az egyház belső építését szolgálja az
uj korálkönyv is, melyet Ka pi Gyula
soproni tanítóképző intézetünk nagyérdemű
volt igazgatója szerkesztett s mely az eddigi
ismeretesek mellett új magyar korálokkal
is gazdagítja hazai evang. zeneirodalmun-
kat. Most készül istentiszteleteink egyenlő-
ségének előmozdítása végett az új agen da
is, mely 1917-ben magyar, ném et és tót
nyelven fog megjelenni s melynek szerkesz-
tésén a püspökök vezetése mellett egyhá-
zunk sok jeles irója fárad.

Hogy az egyház régi és újabb kötele-
zettségeinek megfelelhessen, evégből mindég
akadnak kegyes lelkek, akik rendes évi járu-
lékaikon felül még külön a dom á n y ok kal

. vagy a 1a P í t v á n y o k k a 1 is segítségére
sietnek. Igy vései V é s s ey Sándorné, a
dunántúli egyházkerület elhúnyt nagyérdemű
felügyelőjének özvegye, boldogúlt férje pél-
dáját követve 1912-ben 10.000 koronát adott
az egyház közcéljainak előmozdítására.

Késmárkori meghalt Pol sch - Rot h Mária
szül. Hellner urnő, ki több mint 60.000
koronát áldozott gyülekezetének egyházi és
iskolai céljaira. Ugyanott. Ka r ács on y i
Zsigmond felügyelövé választásának emlé-
kére 5000 koronás alapítványt tett, Ko t tie r
Samu iskolafelügyelő pedig 30.000 koronát
ajándékozott a gyülekezetnek, egy alkalmas
ház megvételére. Egyenként ezer korona ala-
pítványt tettek: )Zalaegerszegen :,özv. Makray
Sándorné Szetsődy Gabriella elhúnyt férje
emlékére; Szentgotthardon: Luthár Pál volt
tanító, a gyülekezet egyik megalapítója s
presbytere az egyház céljaira; Sárvárott :
Ajkay Gyula és neje Ostffy Róza; Miskol-
czon: özv. Kubacska Istvánné bold férje
emlékére, hogy az összeg kamataival mint
volt egyháztanácsos a gyülekezet örökös
adófizető tagja maradhasson; Nagyszaló-
kon: özv. Outer iMártonné Kunsch Éva az
egyház céljaira; Sörkúton: Hohenlohe her-
ceg iskola építésre; Iglón: özv. Schwartz
Sándorné és özv. Flütschné. Garamszegnek
a gyülekezet felügyelője, Ujhelyi A. főszolga-
biró adott templomépítésre 1000 koronát.
Szepesremetének ;Wittchen Arpád adomá-
nyozott 1294 koronát a harangok árának
kifizetésére. Szepesváralján KolIer A. egy-
házfelügyelő pedig 2000 korona alapítványt
tett, azonfelül, hogy végrendeletileg nejével
hold. Csach Lujzával egyetemben 32.000 ko-
ronát biztosított a gyülekezetnek, vagyoná-
nak egy tizenkettedrészét pedig a gyülekezet
diakonissza-alapjának. Hollólomniczon bold.
Zentko Zsuzsanna 4000 korona értékü va-
'g'Y;on!áita gyülekezetre hagyta. Özv. Kar say
Irnréné, feledhetetlen férjének a szillsárkányi
gyülekezet volt lelkészének emlékére, az
összgyülekezetnél s a körében fennálló nő-
egyleteknél összesen 1200 ·korona alapítványt
tett. Bakonytamásinak bold. Hor v á t h
Sándor hagyományozott 2000 koronát. Pá-
pán a 84 éves korában elhúnyt volt kiváló
egyháztag és presbyter, Ném e t h J á nos
ottani gyülekezetünket tette vagyonának ál-
talános örökösévé. Magától értetődik, hogy
itt helyszüke miatt csak az épen tudomá-
sunkra jutott nagyobb adományokat sorol-
hattuk fel s hogy ezen kivül is nagyszámú
kisebb s nagyobb áldozatokban nyilatkozott
meg gyülekezeteinkben mindenfelé a hivek
egyházszeretete.

Sajnos, hogy újabban a dunántúli egy-
házkerület pőr útján elvesztett egy alapít-
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ványt, rnelynek 'kamataiból már 25 év óta
.sok jót tehetett. S'í.m u nyá kAntal 1887-ben
végrendeletileg .kb. 170.000 koronát hagyott
az egyházkerületre, azon kikötéssel, hogy az
ezen ,töke évi karnatait az általa megj eleit
jótékony célokra fordítsa. Igy tekintélyes
segélyben részesültek belőle évenként szü-
kölködó, beteg tanítók, a soproni főiskola
tápintézefe stb. Ezen jótékonycélú alapít-
ványt. Simunyák oldalági örökösei most közel
'egy negyedszázad után megtámadták s a.
biróság rnindhárom fokon nekik adott
igazat s megsemmisítette a végrendeletet,

Simunyák Antal.

rnivel az bár több ivből állt csak egy pe-
cséttel volt ellátva, holott a törvény ily eset-
ben két pecsétet ir elő. Ily módon az egyház-
kerület elesett egy gazdag forrástól; mely-
ból a jótékonyság gyakorlására évről évre
meríthetett, anélkül," hogy az elhúnyt jól-
tevő oldalági örökösei sok hasznot huzhat-
nádak belőle, mert amellett, hogya halott
végső akaratának érvényes ülését meghíusí-
tották, egyenként az alapítványnak csaki egy
kis, sokszor. alig számottevő hányadához ju-
tottak. De bár igya kerület elveszítette
egyik legnagyobb alapítványát, a nemesszívű

alapító, Simunyák Antal emléke áldott mas
rad közöttünk! Képben is bemutat juk olva ..•
sóinknak nemes vonásait, azon figyelmezte-
téssei, hogy aki jótékony célokra alapítványt
akar tenni, az jól készítse el végrendeletét,
nehogy nemes szándékának érvényesülését
az utókor önérdekból meghiusíthassa.

Örvendetes, hogy végre az áll a m is
belátja s elismeri azt a nagy kulturális
missziót, melyet érdekében a protestántiz-
mus s főkép épen ágostai hitvallásu evan-
gelikus egyházunk is kifejt s azért a részükre
újabban engedélyezett á II ams e g é 1y t ta.,

valy ismét '145 ezer keroriával felemelte:
Szabályozta egyúttal a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter azt is, hogy ezentúl mindott
hajlandó új anyagyülekezetek létesítését
1eik ész f ize t é s ki eg ész í t é s i á II a m..•
s eg é II y e l előmozdítani, ahol 800 lélek
lakik s ezek lakást s legalább 800 korona
évi javadalrnat biztosítanak Ielkészűknek. Sőt
ujabbari fel eke zet i isk o l á kép í t é-
s ére is ad a kormány államsegélyt ; e ci...
men kapott ugyanis Fehérpatak és Fertő-
meggyes egyenként 8000 koronát. S végül
Ö fel ség e, apostoli királyunk is ismételten
kimutatta jóindulatát egyházunk iránt,
amennyiben saját pénztárából három gyüle-
kezetünknek is juttatott templomépítési cé-
lokra egyenként 200 korona segélyt. Ezek:
Ujpest, Nagybánya és Rimakokova.

Biztató jel arra nézve, hogy egyházunk-
ban a lelki életnek sokfelé tapasztalható pan-
gása dacára van érzék s érdeklődés esz-
ményibb dolgok iránt is, a hít t é.rit é s
ügyének fokozott mérvű felkarolása. Hazai
országos missziói egyesületünk 1911. nov.
12-én Pinkafon tartotta II. rendes évi köz-
gyűlését, mely főképen a hivek tömeges rész-
vétele miatt valóban felemelő lefolyásu volt.
Tagjainak száma 387, évi bevétele melylyel
a missziót segélyezhetíe 4745 korona 94 f.,
vagyona 3211 korona 47 f. volt. Első hít-
térítőjének, Roth Henriknek kiküldetése oly
országos érdeklődést keltett, hogy erre a
célra 1583 korona 91 f. külön adomány
gyült össze. Kívánatos volna, hogy most, mi-
után már magyar hittérítőt is állítottunk a
nagy mísszíómezőre, az ügyiránti áldozat-
kész érdeklődés folyton emelkedjék. Az
egyesületbe be lehet lépni rendes tagnak
évi t3 korona, s pártoló tagnak évi 1 korona
fizetése mellett. Aki egyszer s mindenkorra
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Tl00 koronát fizet, az a misszióegyesület 'örö.•
"'kös rendes tagja lesz. Tagsági jelentkezések
'az egyházi elnökhöz Agfalvára (Sopron-
'megye) intézendők ; a misszióra szánt ado-
mányokat s az egyesületi tagsági dijakat
Broschko G. A. lelkész, egyesületi pénztáros
cimére kell küldeni Budapest IV., Deáktér
4., 1. cim alatt. Az egyesület rendes tagjai.
számára "Missziói Lapok" c. alatt negyed-
éves kis folyóiratot js ad ki.

Az egyház buzgó munkásai közül a
műlt évben is többen részesültek kir á l y i
kit ü n tet é s ben. Scholtz Gusztáv bánya-
kerületi püspököt . a főrendiházba hivta be
űfelsége; Sztehlo Kernél egyet. egyházi

Hrabovszky István
a felsövasi esperesség felügyelője.

ügyész m. k udvari tanácsos lett; .Raáb
Károly körmöczbányai lelkész, barsi főespe-
res s a dunáninneni gyámintézetnek hosszú
'időn át volt fáradhatatlan buzgóságú egy-
házi elnöke a kir. tanácsosságot kapta. Hajdu
János sárosi főesperest a Ferencz József
renddel, Horeczky Gyula csánigi tanítót a
koronás arany érdemkereszttel díszítette
Ofelsége.

Oe talán még értékesebb azon kitün-
tetés, melyben életüknek vagy működé-
süknek valamely kiemelkedő fordulópontján
részesültek egyes jelescink gyülekezeteik
részéről. Altmann Gusztáv kisszebeni, ,Szon-

tagh Arrdor szepesváraljai és Bortnyik
György kölcsei lelkészek," Emericzy Ede
fetkai .egyházfelügyelő és Kucsera János.
svábóczi tanító működésük 25. évfordulója'
alkalmából meleg ünneplésben részesültek
gyülekezeteik részéről. Ugyancsak melegen
ünnepelte a vasi felső egyházmegye Kősze-
gen tartott közgyülésén H rab o vs z k Y Ist-
ván felsőeőri közjegyzőt azon alkalomból,
hogy szintén 25 esztendőt töltött el az es-
perességi felügyelői tisztségben. Az egyház-
megyei gyülekezetek ezen alkalomból 150G
koronás alapitványt gyűjtöttek Hrabovszky
István nevére, árvák istápolására s egy mű-
vészi kivitelü plakettet nyájtottak át neki,
melyre az csperesség összes tisztviselőinek
neve be, van vésve. At. ünnep'elt' az
említett alapítványt 3000 koronára egé-
szítette . ki. Dobsina rnűködésének GO.
évfordulóján ünnepelte Sárkány Kálmán
gyül. felügyelőt, :Miskolcz' pedig Radvány
István kir . ranécsost, volt gyülekezeti s es-
perességi felügyelőt s egyházi közéletünk
kiváló tagját részesítette 80. életévének be-
töltése alkalmából m ele g üdv ö zi é s ben.
Fennállásának 100 éves jubileumát ünnepelte
meg il nagyváradi gyülekezet. A pesti né-
metajku egyházközség pedig néhai ~rdem-
dús felügyelőjének Fuszek Tivadarnakarc-
képét festette meg tanácsterme számára.

Oe még egy emléknap siklott el ugy;
szólván észrevétlenül fejünk felett: 1912.
április l-én volt 100 éve, hogy báró Pr ó nay
Gábor, egyházunk egyik kimagasló vezér-
férfia Beszterczebányán született. A szo-
morú Bach-korszakban - írja róla dr. IWag-
ner Lajos - midőn nem volt szabad egye-
temes gyüléseket tartani, az ö indítványára
megalakult Pesten a központi kormányzó
bizottság, melynek feladata volt az egyet.
pénztár felett őrködni, az ösztöndíjakat ki-
osztani s az egyet. konvent teendőit leg-
alább némileg pótolni: A bizottság elnökévé
báró Prónay Gábort választották meg, ki
főképpen arra törekedett, hogy egyházi auto-
nom szervezetünk et s törvényes jogainkat
visszanyerhessük. S midőn 1860-ban az
egyet. gyülés újra megalakúlt, egyhangúlag
őt választották meg egyházunk és iskoláink
egyetemes felügyelőjévé, mely díszes állá-
sában egész haláláig áldásosan működött.
A \pátens korában kiváló bölcseséggel és
körültekíntéssel védte egyházunk törvényes
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szabadságát és függetlenségét az abszolút
korrnány ellen. Messze rnenne itt életrajzi
adatait részletesen felsorolni, irodalmi mun-
kasságát ismertetni, emlékét azonban szüs
letésének századik évfordulója alkalmából
hálás szívvel ujítjuk meg il mai nemzedék
előtt. ' , ,

Különös elismerést érdemel, hogy, több
gyülekezet belátva azt a nehéz helyzetet,
mely alatt a drágasági viszonyok míatt tiszt-
viselői sinylenek, önként felemelte azok Ja-
vádalrnazását, igy Selmecbánya, Sárvár,
Felka, Rokusz stb. - 'A tiszai kerületben
a múlt évben 3 gyülekezet pusztult el tüz-
vész következtében, Geduly Henrik püspök

Bár"ó Prónay Gábor.
(Születésének századik évfordulója alkalrnáböí.)

I

'gyü jtést rendelt -el a kerület gyülekezeteiben
azok' Ieísegélyezésére, mi 8530 koronát ered-
ményezett. Ezen összegből Rimakokova 4500
korona, Kölcse 2530 korona, Durand pedig
1500 korona segélyben részesült. Az árvíz

-sújtotta leölesdi gyülekezet is, tapasztalta a
hittestvérek I felsegítő szeretetét, '

Az egyház és iskola több érdemes mun-'
kása nyugalomba vonúlt. Igy 'Hofbauer
Pál magyarszombathelyi lelkész, a veszprémi
egyházmegye volt főesperese ; 'Bertha Dávid'
lébenyi, Holuby Adolf csánki, justh Gusztáv
ménhárdi, Frenyo'András tápioszelei, Kra-
már Béla 'temesvári, 'Weis Antal dobsinai,
Ruttkay 'Sándor- salgótarjáni lelkészek, Cser-
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halmi István györi igazgató-tanító stb. Érze-
keny s felemelő volt -a bucsúzás köztük s
gyülekezet eik között ; hisz valamennyien egy
egész emberöltőt töltöttek el a reájuk bizott
nyáj között annak javára.

De még nagyobb azok száma, akiket
maga az életnek' és halálnak Ura szólitott
magához a küzdő egyházból a diadalrnasegy«
házba, IM e g hal tak a következő 1eik: é-
sze k: íMaróthy Emil Vanyarcz, Sarudy
Gyula Sajógömör, Zsakó János Oskü, Koltay
Rezső Somorja, Freitag János Csorvás, Dia.•
niska Frigyes Kolozsvár. N y IIgal m a z ott
1eik ész ek: Hrk János Málnapatak, Achim

'\Mihály Gyón, Sztehlo János Beszterce-
bánya, Pongrácz Antal Gyékény es, Mocsko
János Csacsó. Fel ü ty elő k: Emericzy
Jenő Sztrázsa, Leidenfrost Tódor Léva, Rozer
István Dunaföldvár. Hrabovszky Sándor Kő-
szeg. Tan áro k: :Marhauser Imre ny. ig.
Bonyhád, Nádassy Gyula Sopron, Marcsek
Andor Igló, Scholcz Frigyes nyug. UG. tanár
Késmárk. Tan í t ó k: Plevniczky Pál Dab- I

rony, Scholtz Lajos Budapest, Brosz Adolf
Szepesremete. Qreb János Kakaslomnicz,
Hrasko Lajos Pilis" Kolbenheyer Vilmos
Mogyofód, Micsinay Pál nyug. tanító Kon-
doros. Gon d n o k ok: Büki Mihály Beled,
Kiss Ferencz Vadosfa .

U j mu n k á sok léptek akidőltek he- -
ly ébe. Gyurátz Ferenc püspök 1911. ÖSZéR

'Sopronban egyszerre 14 theologust szentelt
fellelkésszé s többi püspökeink is avattale
fel a szükséghez képest ifjú Timotheusokat. '

Es per ese kk é választattak: a vesz-
prémi egyházmegyében Szalay László somló--,

I szőllősi lelkész, a sárosi egyházmegyében
Korbély Géza eperjesi lelkész, ahol Bánó
:Miklós cs. és k. kamarást es p, fel ü. gye-
1 ő v é választották, mig a bánsági csperes-

. ségben br. Ambrózy Andor, a budapesti
.városi csperességben pedig Wagner Géza
választatott egyházmegyei felügyelővé. ,

Lel k.é s z.e k lettek: Sárszentlőrincen
Bohár László, Pápán másodlelkész lMester-
házy László, Sárvárott Varga József, Lajos- '
komárornban Dörmer Frigyes, Gyúrón
Nagy Lajos, Tiszolczon Hanesz Emil, Uj-
vidéken Fábry János, Baradnán Seffarovszky
Béla, Köttsén Németh Sándor, Sajógömö--
rön Vályi Gusztáv, Kétyett Gyalog István,
Oriszigeten Fodor Miklós, Ajkán Bátsi jó--
zseí, Lebenyben Németh Károly, aki mosr,
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tért haza Arnerikából, ahol két évig volt a
brunszwicki magyar evang. gyülekezet lel-
késze; Temesvárott Bohus Károly, Nagy-
szlaboson Kuzmány Jenő, Hisnyón Szlo-
povszky Károly, Tályán Oláh Károly, Nagy-
szalatnán Lunstyák Gyula, Bazinban Daxer
Henrik, ki a rostocki egyetemen tudomá-
nyos theol. érdemfokozatot (lic.) szerzett,
Székelyudvarhelyen Adriányi Géza, Restéren
Czinkótzky ]., Bánkon Zatkalik Károly, Abo-
son Hyskó János, Liptószentiványon Peres-
sényi S., Vanyarcon Králik Ervin, Kolozs-
~árott Kirchknopf Ede, Rimafüzesen Kol-
benheyer József, Székelyzsomboron Ro-,
zsonday József, Tápiószelén Bódy Pál,
Légrádon Horváth Olivér, Hodrusbányán
Csicsrnanetz J., Csikóstőttősön Zettl József,
Kaposszekcső ujonnan létesített anyagyü-
le'kezetben Reichert Gyula, Szászpelsőcz
'új anyagyülekezetben Moravesik József.

- Ugyanott fel ügyel ő v é választatott Brat-
.kó Pál; Zólyomban br. Radvánszky An-
-tal, ki 1000 koronát, s másodfelügyelővé dr.
lMikler Gusztáv, ki 500 koronát adományo-
.zott a templom-alap gyarapítására. Vas dob-
rán Kirnbauer Lajos, Nemesdömölkön dr.
Berzsenyi Dezső, Kölesden Koritsánszky
Ottó, Répcelak-Csánigon Radó Lajos, Kriz-
bán Kiss Árpád, Kornáromban Fehérvárv
Géza, Kendoroson Kovácsik István, Kispécz-
Kajáron Csemez Béla, Gyurón dr. Handel
.v., Diósgyőrött Pazár Jstván választattak
egyházfeIügyelőkké. Tan í t ó k lettek: Bezi-
nen Horváth Károly, Kölesden Weil János,
Leibiczon Scholtz László, Rókuszen Alexy
O., Vibornán az ujonnan szervezett evang.
Iskolánál Horváth S. stb. '

Horvát.; é s Sz.l a v ó n o r s z á g o k
területén is egyre szebb fejlődésnek indúl
laz evang. egyház ügye. Az eddig Ujpázuá-
ban lévő árvaházat, meIy jelenleg már tízen-
!két árváról gondoskodik, most Zágrábba he-
lyezik át, hol erre a célra házat vettek 5/41
holdas területtel. Igaz, hogy ez 40.000 ko-
ronába kerül, mire eddig csak 10.000 kor.Te-
dezete van az árvaegyletnek, de biznak az ár-
vák gondviselő édesatyjában, hogy el nem
hagyja őket. Hogy az evángélium lassan-
'ként a horvát-anyanyelvü nép között is el-
terjedjen, Dobrovoljac Milko pozsegai lel-
kész nemrég egy kis énekes könyvet s egy
röpiratot adott ki, amelyben a bibliaolva-
sás áldását ismerteti s amely röpirat fölött
magyebb irodalmi vita indult meg kazte s

\.a\'Szentirás olvasását tiltók között. Külön-
ben' ugyancsak Pozsegárt egy horvát rórn..
kath: lelkész, egy tisztviselő s két nő tért
~át legutóbb az evang. egyházba. A katho--
likus papok áttérése az utolsó években Hor--
vátországban meglehetős gyakran megismét--
lődik, véleményünk szerint azonban óvato-
san kell eljárni felvételüknél, mivel úgy-
látszik, JlOgy áttérésük oka nem mindig ki-
fogástalan. Csodálatos, hogya magyar állarn-
vasutak ezen országrészekben látszólag lé-
lekhalászattal is foglalkoznak és pedig a
róm. kath. egyház javára. Legalább Abaffy
Miklós főesperes panasszal volt kénytelen
a bányai egyházkerület püspökéhez fordulni,
.mível az államvasutak .az általuk Horvát-Szla-
vonországok területén fenntartott iskolák-
banvesak az es-etben alkalmaznak evangeli-
kus -~'árrilazásu tanerőket, ha azok előbb
áttérnek a 'róm. kath, vallásra. Ilyen esetek
állítólag Vinkovce, Mitrovica és India közsé-
gekben fordultak elő. Mindenesetre jó lesz
ezt figyelemmel kisérni.

Az erdélyrészi szász evange-
1i k u s egy ház 256 gyülekezetből áll s
2,225.427 lelket számlál, Közülök 4500 lélek.
25 diaszporális gyülekezetre esik, melyek ke-
rek ezer négyszögkilométemyi területen van-o,
nak szétszórva. A_ gyülekezetek nagyságra
igen eltérők ; hatvankettő egyenként 300
lélekkel sem bir, mig nyolcvanháromnak lé-
lekszáma 3-6 száz között váltakozik'. Leg--
nagyobb a nagyszebeni gyülekezet 13.000
lélekkel. Népiskola- minderr gyülekezetben
van, de azonkivül fentart ez az egyház öt
főgimnáziumot, két algirnnáziumot, egy al-
és egy főreáliskolát, egy tanítóképző s egy
tanítónóképző intézetet. Tanítóinak száma
804, a lelkészeké pedig 343. Népiskoláira
650.000 kor., középiskoláira több mint fél-
rnílliót, egyházi szükségleteire 11/2 milliót
fordít az erdélyi szász evang. egyház éven-
ként. Oly áldozat ez, amely ilyeo maroknyi
népnél valóban elismerést érdemel.

Bo s z ni á ban Szerajevóban 8 tanter-
mes evangelikus iskolát építettek, úgy hogy
most az .ev. templom, paplak és iskola a
város legszebb s legimponálóbb épületcso-

'port ja. 1912-ben Zavidovié filiában épül
13.500 kor. költségen új evangélikus temp-
lom. Ferencz- József-földön most építik az:
új evangélikus templomot 65.000 kor. kőlt-
séggel, miből 20.000 kor, még fedezetlen,
de ~ közös kormány 'élolegezte a gyüle-



kezetnek ezt az összeget. Ugyanezen gyüle-
kezetnek egy filiájaban Brékán már 1911
őseéri szenteltek fel egy szerény kis ima-
házat, mihez egy magát megnevezni nem
akaró moharnedán ajándékozta a telket s k,löl..,
csönözte a szükséges pénzösszeget. Kivá-
lóan emelte ezen kisded gyülekezet ünne-
pét, hogy Ripka Marian százados a 80. gya-
logezrednek ott állomásozó 4. szakaszát is
kivezényelte a templomszentelési ünnepre.
Banjalukán 1'912. május l l-én Stockmann
Vilmos csendőrőrnagyot szélhüdés érte.
Bár az illető evangélikus vallású volt, vak-
buzgó kath. neje a róm. kath. káplánt hivatta:
betegágyához, aki őt esz m éle tie n á II a -
pot á ban felvette a kath. egyházba s ha-
lála után kath. szertartás szerint is temette
el. Ezen az eseten maguk a felvilágosult ka-
tholikusok annyira megbotránkoztak, 'hogy
a lapok jelentése szerínt ti zen áttértek az
evangelikus hitre. - Mikor az új közös pénz-
ügyminiszter, mint az összes boszniai pol-
gári hatóságok feje június 7-én először je-
lent meg Szerajevóban, minden testület s
hatóság tisztelgett nála, csak a róm. kath.
egyház nem. Midőn Stadler érsektől ezen
tüntetés okát tudakolták, ait felelte, hogy
tiszteJgésük azért maradt el, mert a pénz-

, ügyminiszter nem fogadta a róm. kath. egy .•
ház küldöttségét els ő hel y e n, holott ez
az államvallás (7) s Ö felségének is ez a
vallása. Ugylátszik; hogy az érsek úr aludott
az utolsó hat évtized alatt s nincs tudomása
a felekezetek egyenjoguságáról. (Márk 12,
38-39). ,

A hazai r ef o r mát u s egy ház a t
nagy öröm érte, azzal, hogy a kormány az
egyik új egyetemet Debreczenben állítja
fel s református theologiai fakultással is el-
látja, mihez már az országgyülés is hozzá-
járult. Hogy az ujonnan felállítandó po-
zsonyi egyetemen szervez-e a korrnány
evangelikus theológiaikart, az még nincs
eldöntve. Ugylátszik, hogy mi arra vagyunk
kárhoztatva, hogy mindenütt a rövidebbet
húzzuk. A presbiterianus világszövetség
11()11.szeptember 2C-án Budapesten tartotta
közgyülését,

, Újabban - sajnos - több olyan jelen-
ség merült fel, amelyek elharapózása alkal-
mas volna a két protestáns egyház kőzőti
levő testvéri jó viszonynak megrontás.ira.

Igy például iMiskoIczon a ref, felsőbb
Ieányiskolánál kimondták, hogy alu ter á-
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nu sok isi d ege nek s annyi tandíjat
kénytelenek gyermekeik után fizetni mint a
katholikusok s laz izraeliták. Reméljük, hogy
a testvérietlen ,idők szellemének visszaídé-
zése csak hamarosan eltűnő szórványos jelen .•
ség lesz. Bak say Sándor püspököt, a kiváló
irót a Ferenc József-rend nagykereszt jével
tüntette ki Őfelsége.

Sajnos, a róm aik a t hol i k u s egy-
házzal szemben egyre tartanak vesztessé-
geink. Igy l'910-ben a Statisztikai Évkönyv
tarnisága szerint ve gye s ház aSS ágo k-
n á 1 447 esetben veszítettük el a gyerme-
keket. A r~f. egyház vesztesége ugyan ezen
évben 433. Ugyanezen évben egyházunk át-
térések folytán is veszített 358 lelket.
Csodálatos és végtelenűl elszomorító, hogy,
mig az evangelikus egyház napjainkban:
az 'egész földkerekségen mindenfelé győ-
zedelmesen halad előre, addig hazánkban
egyre gyengül és pusztul. Embereljük meg

\ végre magunkat s hassunk kivált gyerme-
keink evangelikus ' lelkiösmeretére, hogy
vegyes házasságra ne lépjenek, ha pedig
ez el nem kerülhető, reverzálist a kath.
egyház javára semmiképen se adjanak!

Persze, ha elgondoljuk, hogy milyen
lázas tevékenységet fejt ki a katholicizmus
a "népszövetségben", melynek rövid idő
alatt 300.000 tagot szerzett, a rninden év-
ben tartatni szokott róm. kath. nagygyűlé-
sen, amelyen vezető férfiai adják ki a jel-
szót, amelynek irányában mozog aztán az
egész tábor, a "Mária Kongregációk"-ban,
melyekben az ifjakat s a férfiakat íanatizál-
ják, a néppártban, melynek keretében po-
litikailag .szervezkednek, ha továbbá elgon-
doljuk, hogy milyen serényen dolgoznak a
sajtó és az irodalom terén, hogy milyen
óriási vagyonnal rendelkeznek s ha végül
arról sem feledkezünk meg, hogya katholi-
kus népbe évszázadok óta bele van nevelve
az egyház iránti vak engedelmesség s hogy
a nagymérvű tudatlanság is milyen meleg-
ágya itt a mindenféle babonás nézetnek,
vakhitnek s az ebből fakadó türelmetlen-
ségnek, úgy megérthetjük, hogy főképen a
köztünk els z ó rt a nél ő hit fel ein k
.mennyí megvetésnek,sőt elnyomatásnak van-
nak részükről gyakran kitéve, úgy hogy sok-
szor egész létük s jövőjük is kockán forog,
ha nem engednek a fanatizált tömeg nye-
másának.

I



Hogy a kath. egyház hatalmát még
jobban megalapozza, a római pápa ujabban
'ismét egy "Motu proprio" -t bocsátott ki,
amelyben átokkal sújtja mindazokat, akik
katholikus lelkészt világi biróság elé idéz-
nek, hazánkban pedig a kath. püspökök és
mágnások egy nagy p é n z int é zet e t
terveznek, amely bank révén anyagilag is
teljesen befolyásuk alá hajtának a lelki
gyámságuk alatt álIó köröket. Hogy milyen
nagy ez a hatalmuk egyébként is, azt rnutatja
!a: ber cel i e k esete, ahol 1909-ben három
róm. kath. földmives gazda családostúl át-
tért az evang. vallásra. Bár az áttérési el-
járás az 1868. évi 53. t.-c. alapján teljes
rendben lebonyoIíttatott, l'910-ben a róm.
kath. plebános mégis bekövetelte tőlük a
párbért. s midőn ezt megtagadták, a járási
főszolgabiró is elmarasztalta őket, rnivel az
:1895. évi 43. t.-c. 23. §-a alapján birálta
el az esetet, holott ez a § a fel eke z e t-
nél k ü 1i e k áttérésére vonatkozik. Ime ugy
látszik, hogy már tényleges "Mária orszá-
gában" élünk, hol már minden, - ez eset-
ben egy különben evang. vallásu közigaz-
gatási tisztviselő is - a telhetetlen kleri-
kalizmus érdekét szolgálja, <

Vannak azonban olyan jelek is, amelyek
javulásta engednek következtetni. Igy, hogy
iBa r kóc z y Sándor bárót végre mégis el-
távolították a középiskolák ügyosztály ának
éléről, hol egyoldalú katholikus eljárásával
oly sok kellemetlenséget okozott. Hogy ujab-
ban ismét három katholikus lelkész tért át
az evangelikus valIásra k készül most az
evangelikus lelkészi hivatalra. Ilyen jel, hogy
pld. gróf Mikes János szombathelyi püs-
pök installációjára Vasmegye három evan-
gelikus esperességét is meghivták s hogy
a püspök ezek üdvözletére ezt a szép
nyilatkozatot tette: "Akit lsten után legjob-
ban szeretek és imádok,édesan-yám az
önök protestáns vallásához tartozik. Tőle
tanultam imádkozni és tőle a protestánsok
vallását tisztelni, becsülni." Ezt rnutatja
végül gróf Károlyi József dr. esete, ki róm.
kath. főur létére a Iehérvárcsurgói evang.
'gyülekezetnek valóságos jóltevője. A tanító-
lakás, kertkerités, templomtér-diszítés mind
az ö költségén történt, most pedig a'
templomot renováltatja s a megrongált fa-
torony ujraépítéséhez is ő ajándékozta az
összes faanyagot a gyülekezetnek,

Az ilyen jelek felköltik szivünkben azt
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a reményt, hogy eljön még az idő, midőn
kölcsönös megértés után a keresztény egy-
házak vállvetve veszik majd fel a küzdel-
met a minden tételes hitet egyaránt támadó
s korunkban egyre vakmerő bb en fellépő
anyagiasság s az abból folyó hitetlenség
ellen ..

. A hazai mag y a r g örö g kat hol i-
ku sok között, kiknek száma körülbelül
150 ezer, nagy most az öröm. A kormány
u. i. kieszközölte, hogya pápa Hajdudoro-
gon uj magyar görög katholikus püspökség
felálIításához hozzájárult, kinek az ország
pénzéből évi 40.000 K fizetést és lf.OOO K
irodaátalányt biztosítottak. Milyen áldozat-
készség, holott a protestáns lelkészek és
püspökök, akik évszázados tüz- és vérfür-
dőn átmenve annyi szolgálatot tettek s oly
sok dicsőséget szereztek a magyar hazá-
nak és kulturának, az 1848. XX. t.-c. dacára
még ma is ugyszólván koldusalamizsnán
tengődnek. De legalább a szegénységben
is közelebb állnak Krisztushoz, kinek nem
volt, ahová fejét nyugalomra hajtsa.

Ami hazánk pol iti kai életét illeti,
arról sajnos nem sók jót irhatunk. A kép-
viselőház munkaképessége rhegbénúlt. Gróf
K h u en - H éde r vár y-tól Luk ács László
vette át a rniniszterelnőki tisztet s a több-
ség pedig Ber z e v ic z y Albert helyett
N á v a y Lajost, majd meg ennek helyébe
Ti sza István grófot választotta meg ház-
elnöknek, aki aztán 1'912. junius 4-én egy-
szerüen megszavaztatta a többséggel a tár-
gyalás alatt lévő véderőjavaslatot. S midőn
az ellenzék ezután leghevesebb tiltakozásban
megakarta gátolni a tanácskozás rendes foly-
tatását, a többség a házszabályok értelmében
több ülésről kizárta a rendzavarókat, mely
határozatnak az, elnök fegyveres erővel szer-
zett érvényt. Egy ilyen küzdelmes iilésen
'június 7-én K o v ács Gyula ellenzéki kép-
viselő revolverból többször rálőtt az el-
nökre, kinek a golyók feje felett furódtak
a falba, gróf . Tisza azonban tovább
vezette a tanácskozást, mig támadója ön-
kezével akarta kioltani saját életét. A kép-
viselőház aztán, az ellenzék részvétele
nélkül több törvényjavaslatot tárgyalt le u. m.
a vármegyék háztartásáról, az újoncjavaslat-
ról, az adótörvény módosításáról, az uj (de-
breczeni és pozsonyi) egyetérnekról szóló s
egyéb javaslatokat s a házszabályokat is meg-
szigorította. A főrendiház elfogadta s Öfelsége



Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban.

szentesítette az összes igy letárgyalt törvény-
javaslatokat, mire a ház üléseit szepternber
közepéig elnapolták. Közben az ellenzéki
pártok tömörültek s most farkasszemet
néznek a többséggel. Az ország érdeke
azonban azt kivánja, hogy végre' is b 'ke
legyen, lássanak vállvetve 'üdvös tör-
vényalkotásokhoz s főkép igyekezzenek a
választói reformot közös egyetértésseI ugy
megcsinálni, hogy az üdvére váljon a
hazának.

Annál kivánatosabb a választói reform
minél gyorsabb elintézése, nehogy meg-
ismétlődjenek azok a botrányos, t ü -n tet é-

sek, amelyek 1912. május havában Buda-
pesten emiatt kiütött ek s szám os ,sulyos
sebesülés mellett nyolc embernek életébe
is kerültek. A felszabadult vad szenvedély
a gyilkolás mellett a rombolásban és lopás-
ban is keresett kielégítést, ugy hogy szép
fővárosunk egész forradalmi képet rnuta-
tott, minek csak az ostromállapot kihirde-
tésével lehetett véget vetni.

Hazai közviszonyaink ezen siralmas
helyzetében még az a megdöbbentő hir is
szárnyra kelt, hogy agg ura 1 k o d Q n k
sui yo san meg bet ege det t. Meghülés-
ből folyó gyengélkedése hetekig tartott, de
lsten segítségével ujra felgyógyult s nagy
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volt az öröm, midőn a lapok közölték, hogy
a 82 éves király ujra kilovagolt, ami biz ...•
tos jele teljes felgyógyulásának. - Károly
Ferenc József, a jövendő trónörökös nőül
vette Zita parmai hercegnőt. - 1912. február,
18-án meghalt gróf Aehrental Alajos az
osztrák magyar monarchia közös külügy-
minisztere, 'ki felelőségteljes állásában
hosszu ideig eredményes müködést fejtett
ki s békés irányzatával általános tisztele-
tet szerzett magának. Utódjává a magyar
születésü Berchtold Lipót grófot nevezte ki
a király közös külügyminiszterré.

Az ország keleti részeiben s főképen

Erdélyben s a délvidéken maJus és junius
folyamán először óriási vi har dühöngött,

'aztán pedig árv i z okozott borzasztó pusz-
títást. Mindkét esetben egész községek
romba döltek, sok erdő és nagymennyiségü
termés elpusztúlt s néhány száz emberélet
is áldozatul esett a vadúl romboló elemek-
nek.

A mult év nagyszabásu emlékünnepei
közül csak azt említjük meg, hogy művészí
körökben mindenfelé fényesen megünnepel-
lék Lis z t Ferenc világhirü zeneművész
születésének '100. évfordulóját, ki 1811-
október 22-én Doborján sopronmegyei kis
faluban született, s bár élete java részét
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külföldön főkép Weimarban és Rómában
töltötte, ott szerezte maradandó értékü
zenernűveit, melyek kőzül legismertebbek
oratoriumai, mégis a magyar névnek is hírt
és dicsőséget szerzett. A főünnepeket Buda-
pesten és Sopronban tartották, honnan
sokan kimentek Doborjánba s megkoszo-
rúzták azt a kis házat, melyben egykor a
nagy mester bölcsője ringott.

Az 1911. év nyáron .szórványosan fel-
lépett ko le r a-esetek, hála Istennek nem
szaporodtak el s 1912-ben egyáltalán nem
is kisértettek.

Ha már most a k ü I föl d r e is vetünk
egy pillantást, a szomszéd Aus z tri a fő-
városában Bécsben is voltak véres tünte-
tések és pedig itt adr ága s á gmiatt,
melyeket itt is csak katonai erővel sikerült
elnyomni. !Minket evangelikusokat k'ivált az
érdekel, hogya római egyháztól való töme-
ges elszakadás ott még egyre tart s 1911-
ben ismét 4891-en tértek át az evangelikus
egyházba. Az utolsó népszámlálás szerint
egész Ausztria területén a protestánsok
száma az utolsó 10 év alatt 497.502-ről
593.256-ra emelkedett, vagyis 95.754 lélek-
kel szaporodott. :Wöllersdorfban Bécsujhely
mellett a katonai lőporraktár egyik helyi-
sége óriási robajjal felrobbant. 200 ezer kg
lőpor volt benne. Az anyagi kárt, melyet
a rombolás okozott, egy millió koronára.
becsülik, de még nagyobb a veszteség em-
beréletben, mivel ugya raktár őrsége,
mint a szomszédos gyakorlótéren is egy
(kapitány s 21 közlegény meghalt a rob-
banás következtében, .

An g o lor s z ágb a n hetekig tartó ál-
talános sztrájk ütött ki, minek folyamán
megbénúlt az ipar és kereskedelem és sok
ezer rnillió kár háramlott az országra, mig
végre sikerült a vállalkozók és a rnunkások '
közötti bérhareot ismét megszüntetni,
V. György királyt Delhiben fényes ünnep"
ségek között indiai császárnak jelentették ki.

!Mig Ném e to r s z á g Marokko felett .
megegyezett Fra n c i a o r s z á g gal, ugy
hogy kárpótlásul ismét óriási gyarmatokat

.kapott a Kongo vidékén, azalatt .o 1a s z-
or sz á g megszállta Tripoliszt, ami miatt
háboru ütött ki közte s Tör ö k o r s z á g
között, amely már közel egy ev óta huzódik.
Közben európai Törökországban is fellázad-
tak az albánok s egyáltalán olyan belső fel-

fordulás tört ki, hogy még nem lehet belátni
a végét. Ha a jelek nem csalnak, ugy az
európai Törökország, melyet már régen
"beteg embernek" neveznek a politikusok,
végromlásban szenved.

Dán i a királyának, vm. Frigyesnek
hirtelen elhúnytát gyászolja. A "polgár ki-
rály", amint egyszerüsége miatt nevezték,
épen Hamburgban volt, ahol estefelé kiséret
nélkül sétára indult. Utközben rosszúl lett
s eszméletlen állapotban egy kórházba szálli-

VIlI. frigyes dán király.

tották, ahol meghalt. Csak utóbb tudták meg.
hogy a halott a dánok királya. Halála ben-
nünket is közelebbről érint, amennyiben
egyik leánya, Lujza mint Frigyes schaum-
burg-Iíppei herceg neje közel 11 évig Sopron-
ban tartózkodott, ahol apja, az akkori dán
trónörökös, gyakran meglátogatta s néha hó-
napokat is töltött. Ezen idő alatt nem volt az
evangelikus templomnak szorgalmasabb láto-
gatója mint Ő. Oe azon felül is páratl.an
egyszerüségével s barátságos modorával ál-
talános népszerűségre tett szert, Még leá-
nyának elhúnyta útán is ellátogatott Sopron-



Juansikkáj,
a kinai császári párt utolsó miniszterelnöke.

ba, s király létére megszólította az utcán
s az üzletekben régi ismerőseit, kik közé
a legegyszerübb emberek, igy gyümölcsöt
áruló, gesztenyét sütő asszonyok is tartoz-
tak. A város emlékezetére egy utcát neve-
zett el utána.

P o rt u g á 1i á ban a királypártiak is-'
mételt kisérletet tettek a királyság visszaállí-
tására, tervük azonban eddig nem sikerült.

Nagy feltünést keltett az .a forradalmi
mozgalom, mely a föld legnagyobb birodal-
mában Ki n á ban ütött ki s végre az ural-
kodó Mandzsu családot lemond'ásra kény-
szerítette, mire proklamálták a köztársa-
ságot. Érdekes, hogy ezen mozgalomban,
mely a négyezeréves hagyományokban meg-
csontosodott birodalom megujhodását je-
lenti, 'keresztény kinaiak vitték a vezérsze-
repet. Igy J u án sik k á j, a császári párt
utolsó miniszterelnöke, bár maga még nem
tért át, gyermekeit evang. diakonisszákkal

.neveltette s utóbb az angol misszió által

139

fentartott tiencsini evang. kollégiumba ]3.-
ratta, Szu n j ats zen dr., a forradalmi párt
vezére pedig maga is buzgó evangelikus ke-
resztény, ép. ugy mint Wu-Ting-Fang, ezen
párt első külügyminisztere. Szunjatszen dr.
Amerikában végezte tanúlmányait, ott vette
fel a 'keresztséget s ott szívta magába a sza-
badság eszméit..Mig az eddigi Mandzsu di-
nasztia, ha már másképen nem tudott magán
segíteni, az idegenekre s a keresztényekre
uszította a lázadókat, miáltal sokszor förtel-
mes vérfürdőt idézett elő, addig az új kor-
mány proklamálta a vallásszabadságot, ugy
hegy ha az ui' helyzet tartós lesz, akkor
a már egyébként virágzó keresztény misszió
ezentúl fokozott fejlődésriek indúlhat
Kinában.

Keletázsia másik vezető szerepet játszó
birodalma, Ja pán elvesztette uralkodóját,
Mu csu hit ó császárt, ki néhány heti súlyos
szenvedés után meghalt. Nevéhez íüződik
ugy az ázsiai Kinával, mint a hatalmas Orosz-
országgal folytatott győzedelmes hadjáratok.

Szunjatszen dr.,
a kinaí forradalmi párt. vezére.
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<dicsősége, valamint Japánna~ legujabb-
kori bámulatos haladása es művelő-
-dése, ugy hogy elhúnyta mély gyászba
borította országát és alattvalóit.

Azon sok nagymérvü szerencsétlenség
közül, amelyek hire a lefolyt évben is csak-
nem napról-napra megdöbbentette az em-
.beriséget, még csak a Tit ani c nevü óriási
személyszállító gőzhajó elpusztulasát ernlit-
jük meg. Első útjára indúlt ez a pazar fény-
űzéssel berendezett, úszó városhoz hasonlító
hajó Angolországból Amerikába s őrült se-
bességgel haladt a vak éjszakában, mivel tu-

Tajdonosai (egy részvénytársaság) azt akar-
'iák, hogy nagysága dacára gyorsabhan tegye
meg ezt az útat minden .eddigi hajónál. Ek-
.kor hirtelen egy épen arra uszó s észre nem
'vett óriási jéghegybe ütközött, és pedig oly
-erővel, hogy derékon ketté szakadt, s néhány
-óra mulva 'elsülyedt az ott 3000 m. mély
-tenger fenekére. A többnyire' dúsgazdag utas
3<:özül 1720 ember a hullámok között lelte

irját, s az útolsó órában odaérkezett Kár-
]Játia nevü gőzhajó, melyet a Titanic táv-
.irdásza még drótnélküli sürgönnyel érte-
.síthetett a szerencsétlenségről, már csak 705
embert tudott megmenteni. Ime, az emberi

"értelem, vagyon, ügyesség és hiúság sorsa,
ha önerejére bizakodik s kis érti az Istent;
Egy pillanat alatt megsemmisülhet. De aki

-Obenne bízik saz ő akaratát teljesíti, az

A •Titanic".

az idők minden változása mellett is megma-
rad mindörökké. Ez a gondolat hatotta át bi-
zonyára a Titanic haldokló utasait is, ami ..•
dőn hallották, hogy a hajó zenekara utóljára
azt a szép éneket játszotta, melyet mindnyá .•
junk okulására és vigasztalására Záhrák Dé ••
nes soproni lelkész fordítá-sában befejezésül
itt közlünk:

Tehozzád közelebb i]: Mind közelebb!
E jelszó egyesít i]: Uram 1 veled.
Karod bölcsen vezet i]: Tehozzád közelebb,

Mind közelebb.

Tehozzád közelebb i]: Vígy szárnyadon,
Habár a test és vér i]: A porba von.

o Óh örök szeretet i]: Hozzád mind közelebb
Vígy' szárnyadon.

Tehozzád közelebb i]: Vonj én Atyám,
Midőn öröm napja i]: Mosolyg reám.
Szívem el nem feled I i]: Tehozzád közelebb

Vonj én Atyám.. .
Tehozzád közelebb i]: ... 6h halld imám 1
Midőn veszes habok i]: Támadnak rám,
Jőjj, mentsd meg hívedet i]: • o • Tehozzád

6h halld imám! [közelebb

Tehozzád közelebb :/: Mind közelebb I
E jelszó egyesít i]: Uram, veled. "
Ha sírom eltemet i]: Hozzád' legközelebb

Vidd lelkemet!
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Egészségünk rnegövásának eszközei.
(Levegő, táplálóanyag, ruházat.)

Irta: Dr. KOVÁCSICS SÁNDOR, járási orvos.

Minden, ami körűlöttűnk él, vagy élni
látszik, a fejlődés törvényétől kiszabott vál-
tozásnak van alávetve. '

'A legegyszerűbb embernél is láthat-
juk, hogy idővel, a tapasztalatok gazda-
-gulásával, változik cselekedete is. Régente
például a gazda földjét úgy pihentette, hogy
ugaron hagyta; ma a váltógazdaság rend-
szere honos. Azelőtt - tán nem is olyan
régen - még silabizáltak az iskolában a
gyermekek, hogy évek mulva tudjanak ol-
vasni. IMa ezt a tanítási módot csak hir-
ből ismerjük s akárhány igen jólolvasót
a nyelv ficam veszélye fenyegetne, ha akarná
silabizálni: Rákóczy lovának kitörött a lába.

At orvosi tudomány azelőtt arra, igye-
-kezett kitanít ani az embereket, hogy a
külömböző betegségek et, hogy kell gyógyí-
tani. :Ma azok; kik az orvosi tudomány ter-
jesztésével, népszerüsítésével foglalkoznak,
inkább azon -vannak, hogy megismertessék
az emberek nagy tömegével azokat az élet-
körülményeket, .amelyekben a betegségeket
emberi számítás szerint el lehet kerülni;
mert a betegségek legnagyobb része nem
hasonlatos a légkörből váratlanul lecsapó
villárnütéshez, nem a Mindenhatónak, vagy
a balga sorsnak véletlen 'műve, hanem hely-
telen cselekedetünk szükségszerü kővetkez-
ménye, vagy egészségtelen környezetünknek
befolyásábel származó testi állapotunk. Azt
rnondja az irás is: porból lettünk. Földi
teremtmények 'vagyunk, kiket. a levegő él-
tet, a föld terrnénye táplál s testünket
takaró ruházat véd meg az időjárás viszon-
tagságaiból származó betegségek ellen. Ha
a levegő, melyben tartózkodunk, az élelmi-
-Szer, mely táplál, s a ruházat, mely tes-
tünket védi, egészségi szempontból kifogás-
talan s erre minden körülmények között,
szórakozásunkban épúgy mint napi mun-
kánkban, figyelemmel vagyunk, akkor sokat,
többet mint gondolnánk, megtettünk arra
nézve, hogyabetegségeket elkerüljük,
egészségesek maradjunk s az öreg kor
áldásaiban részesedjünk.

Lássuk most már egészségünk meg-
óvás ának főbb eszközeit:

A 1ev e g ő .életünk legfontosabb fel-
tétele. Minden mást, melyet környezetünk
nyujt, nélkülözhetűnk rövidebb, hosszabb
ideig, csak I a levegőt nem. A vizbe esett,
a haláltusáját vivó, kimuló szervezet levegő

,után kopkad, Egészségünk -függ környeze-
tűnk levegójétől, ha jó a levegő, benne
egészségünk kárt nem szenved, ha rossz,
ártalmas anyagokat tartalmaz, megbeteg-
szünk. A levegő két gáznak, az oxigénnek
és a nitrogénnek keveréke: 1/3 része oxi-
gén, .2/3 része nitrogén. Van benne mint
rendes, nem ártalmas, sőt szükséges alkat-
rész, vizgőz. Artalm as alkatrészei a szén-
sav, "a por s a porszemesékhez tapadt esi-
rák, melyek gennyedést, íertőző megbete-
gedéseket okoznak. Az életre legfontosabb
alkatrésze . a ,levegőnek az oxigén, mely
valósággal uj; életet, üdeséget, erőt vará-
zsol a lankadt szervezetbe; hiánya pedig
lehetetlenné teszi az életet. A tüdőbe jutó
levegőből az oxigént" a vérsejtek vastar-
talma megköti, rniáltal a sötét kékes szinü
vér, mely a szövetekben keletkező bomlási
terrnényt a szénsavat tartalmazza, átalakul
piros, táplálo vérré. Ez a piros, oxigéridús
vér, szállitja a sejtekhez az oxigént, melyet
azután az emberi testet alkotó sejtek élet-
hivatás.uk végzésére felhasználnak. Enélkül
az emberi test épúgy megszünik működni,
amint nem működik az a gép sem,amely-
nek kazánja alatt a kőszenet elfelejtették
meggyujtani. Oe nem csak az embernek"
hanem az állatoknak,a növényéknek is
szükségük van .oxigénre, A levegötöl el-
zárt növény olyan mint a pincében fejlő-
dött krumpli csira, halvány, nincs benne az
élet szine a zöld, mely az oxigéntől szár-
mazik. A növény is oxigént fogy aszt, ezért
ártalmas a dús szobai növényzet, külö-
nösen a háló szobákban, rnert éjjel az alvó
embernek nagyobb mennyiségü oxigénre
van szüksége, mint nappala dolgozó em-
bernek. Ha kis szobában sokan alusznak,



~~hol .nincs elegendő levegő, az alvás nem
lesz üdítő, erőt adó. Reggel kábultan, fej-
fájással ébredÜnk' ilyen helyiségben. Bá-
gyadtak, kedvtelenek leszünk, nem izlik a
munka, megromlik az étvágy. Igy érzik ma-
gukat azok, akik hosszabb ideig tartózkod-
.nak rossz levegőben. A zsufolva megtömött
termekben (templom, iskola stb.) előforduló
.ájulásokat a rossz levegő, az oxigén hiánya
szokta okozni. Sajátságos dolog, mindenki
tudja, hogy az étel, vagy ahogyan egy
.szellernes francia mond ja - a torta - csak
egyszer élvezhető. A levegőt mégis több-
.ször szivjuk magunkba. Ott ahol kevés az
oxigén, elalszik a gyufa is. Szellőztessűnk
gyakran, reggel, délben, este. Tárjunk ki
ajtót, ablakot, hogy' a' friss levegő átjár-
.hassa a -szoba zúgait, szögleteit is. Mindenki
.tudja, 'érzi, hogy teste meleget termel.
Tudja azt is, hogy az erősen dolgozó ember
jobban megmelegszik; tehát a testi rnun-
ká val szervezetünkben a hő termelés. foko-
.zódik, Éjjel mikor alszunk; mikor a test
fizikai munkát alig végez, mikor az emberi
test összes szervei csak annyira működnek,
.arnennyire az élet fenntartásahoz megkiván-
tatik, a testnek nagyobb mennyiségü höt
.kell terrnelnie, hogy a rendes, állandó hő-
mérséklete testünknek megmaradjon, mert
.alváskor kimarad az a meleg; melyet nap-
pal a végzett munka utján nyerünk. Ezt a
több meleget testünk a felvett nagyobb
mennyiségü oxigénből tudja előállitani. AI-
váskor tehát sok tiszta levegőre van szük-
.ségünk, hogy testünk állandó melege meg-
maradjon s hogy a szervezet bomlás ter-
mékeitől megszabaduljon. Felnőtt ember
naponta 600 liter oxigént fogy aszt. A szoba
levegője akkor tartalmaz minden. benne
lakóra elegendő mennyiségü oxigént, ha
.mindenik lakójára 10 köbméter jut. Ha kevés
.a levegő, hamar megromlik, kevés lesz
benne a sejtek műkődés éhez szükséges oxi-

.gén, megbetegszik az emberi test. Vér-
szegénység, állandó Iejíá jás, gyöngeség ér-
zése, mellnyomás gyötri a rossz levegőben
tartózkodást. Almatlanság, emésztési zava-
rok lépnek fel, kedélytelen, zsémbes terrné-
.szetü lesz. Keresnek rá gyógyító Írt rninde-
.nütt, járnak patikába, doktorhoz. Nem hasz-
.nál semmisem, rnert ismét csak visszatérnek
a betegség forrásához, a rossz levegcvel biró
Jakásukba, ahol bajuk egyre súlyosodik s
.bár maguk is érzik, tudják, hogy nyáron,
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mikor a szabad levegőn tartózkodnak, ba-
juk enyhül, sót el is múlik, de azért be-
tegségük igazi okát nem kutatják, sőt ha
felhívjuk betegségük forrására figyelmüket,
azzal válaszolnak, hogy az apjuk is meg az
öreg apjuk is ebben a lakásban nőtt fel, még
sem volt sohasem beteg, majdnem 100 esz-
tendőt ért. Amint a levegő elzárásával a
természet csak sápadt, csiravirágokat tud
termelni, .épúgy a kevés, romlott levegőt tar-
talmazó szobákban nevelt gyermekek is
halványak, mint a pincebeli krumplicsír:a,
mirigyesek, fogékonyak minden Iertőző be-
tegség iránt: bárányhimlő, kanyaró, torok-
gyik, vörheny stb. hamar fészket rak gyenge
testükben. Gyenge légáramlás (huzat) már
súlyos természetű meghülést, hurutot, tüdő-
gyul adást okoz. De a rossz levegőben való
tartózkodásnak van egy másik igen súlyos
következménye. A bágyadt, munkaképtelen
szervezetet gyógyítani kell. Az első orvos-
ság, amihez a nép fordul, akár gyerekről,
akár íelnőttről van szó, a szeszes ital {pá-
linka, rum, bor. sör stb.). Borral vagy pá-
linkával próbálják gyógyítani a beteg szer-
vezetet mindenütt a nép körében, nem tud-
ják, nem akarják elhinni, hogy a szeszes
italok ép olyan hatással vannak az emberi
testre, mint a rossz levegő, az elegendő
oxigén hiánya: meggátolja a test fejlődését
s fogékonnyá teszi mindenféle betegség
iránt. .

A levegőnek állandó ártalmas alkat-
része a szénsav. A szabad levegő 1000 köb-
méterében 0·35 köbméter van. Ez a
mennyiség még nem ártalmas a testre, hisz
benne is állandóan van szénsav, mint bom-
lási termény, mely a vér utján a tüdők felü-
létéről környező levegőbe jut. Kíleheléssel
tehát mi magunk is fokozzuk a levegő szén-
savtartalmát. Ha a szénsav a belélegzett le-
vegőben 4 ö/o mennyiségben foglaltatik,
akkor már ártalmas hatásokat fejt ki. Lég- .
szomjúságot, szédülést, ájulást s végül
fulladást okoz. Kutakban, vagy régi barlan-
gokban vagy pincében mustforráskor tör-
ténő hirtelen halált az ott összegyülemlett
szénsav okozta. Fűtők, vasalók, gyári munká-
sok igen gyakran ki vannak téve a szén-
sav ártalmas hatásának. Nagy városokban
a füstokádó kémények gondoskodnak a le-
vegőnek szénsavval való telítéséről. A nagy
városi ember arcszíne halvány, vagy ahogy
rnondják, megszürte a levegő. A halvány
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.arcszín városi, beteges szín. A levegő tisz-
tátalansága, szénsav tartalma okozza. A
.szénsav azért oly mérgező, mert feloldja a
vérsejteket s így a szervezetet megfosztja
attól a kőzvetítőtől, mely a munkát végző
.sejtekhez az erőt adó anyagot s az oxigént
.szállítja.

A levegőnek második veszélyes alkat-
része' a por s a porhoz tapadó Iertőző csí-
rák. A szabad levegőben kisebb mennyi-
ségben állandóan találunk port, de ez az
egészségre nem veszedelmes ; csak az óceá-
nok felett s a magas hegyek légkörében
van teljesen tiszta porrrientes levegő. Nem
igy az emberjárta, lakta helyeken, leülönösen
11. városokban. Fodor tanár Budapesten egy
köbméter levegőben 0'40 milligramm port
talált. Télen, nedves időben, kevesebbet, nyá-
ron, száraz időben, többet.

Ennek a pornak egy része szerves
anyagból áll, növényi rostokból, szénrészecs-
kékböl, állati szőrőkből ; másik része szer-
vetlen vagyis ásványi anyag, melynek leg-
több része az űt porából származik. A szűk
résen át beszűrődő napsugárban látható
porrészecskék oly finomak, hogy anyagi mi-
voltuk meg sem határozható. Ezek a por-
szemesék a levegőből az orrba, garatba s
11. tűdőbe kerülhetnek lélegzéskor, Mint
idegen anyag e helyeken gyuladást. hu-
rutos elváltozást okoz, mely náthával, kö-
högéssel jár. Et azonban még nem volna
veszélyes betegség. A levegő' porának ve-
szélyessége abban van, hogy Iertözó csirok
tapadnak hozzá. Miquel doktor kimutatása
szerint egy gramm uti porban 2,400.000 fer-
töző csira van (mikróba). A porral együtt
a esirák is bejutnak az emberi testbe, itt
megtelepszenek, szaporodnak s az emberi
test megbetegedését okozzák. Tüdővész,
torokgyík stb. ily módon számazik. Mivel
abban a légkörben, melyben tartózkodni
szoktunk, állandóan van por, levegőt csak
az orron át sazbad beszívni. Az orr nyál-
káshártyája s a benne elhelyezett szőrök
valósággal megszürik a beszívott levegőt s
tisztán por és csiramentesen jut a garatba,
Jégcsőbe s a tűdőbe. Nehogy azonban az
orr nyálkáshártyája a levegőből visszatar-
tott porszemcsékből és esiráktél megbete-
gedjen; lat orrüreget naponta tiszta sós-
vízzel ki kell öblít eni. Aki ezt nem teszi,
.annálorrhurut fejlődik ki, melynek követ-

keztében az orr nyálkáshártyája védő, szűrő
szerepét elveszítheti. Kerüljük tehát a rom-
lott, szénsavval, porral telített levegőt, ha
csak lehet tartózkodjunk szabadban, vagy
jól szellőztetett tágas szobában. A szoba
tisztogatását, söprését nedves ruhával esz-
közöljük, így tisztogassuk a benne levő bu-
torokat is, mert különben relkavarjuic a szoba
porát s a levegőbe jutott port a lakók be-
szívják. A poros helyen dolgozó munkások:
kávéházakban, szövőgyárakban, malmokban,
korcsmákban többnyire tüdővészt. kapnak.
A szabad levegőn vagy jól szellőztetett he-
lyen dolgozók ettől a betegségtől inkább
mentesek. Mennél több szabad levegőt él-
vezzünk, minél hosszabb ideig: Az egészsé-
ges hosszú életnek - amint régi emberek
matuzsálerni kora bizonyítja -- ez a legbiz-
tosabb kulcsa.

*

Egészségünk megóvásának egy másik
fontos feltétele: a jó és célszerű t á pl á l-
k o z á s. Az a régi mondás: nem azért élünk,
hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy
éljünk s dolgozni tudjunk, ma is érvény-
ben van. Bár vannak igen sokan, kiknek
életét tisztán az evés s az ehhez fűződö
szórakozás tölti ki. A táplálkozás feladata
testünk fenntartására, Iejlődése s a ránk há-
ruló munka elvégzésére szükséges s erővé
átalakuló anyagnak a szervezetbe való jutta-
tása. Az ember nem tisztán husevő, de nem
is tisztán növényevő. Az emberi test egész-
sége az állati és növényi tápláló anyagot
vegyesen követeli meg. Az egészséges szer-
vezet azonban nem nélkülözheti a husnemü
tápláló anyagot. Népünk táplálkozásának
nagy hibája, hogy túlsúlyban növényi ere-
detü táplálékot élvez: tésztaneműeket s
főzelékeket. Ennek következménye az, hogy
az állatl táplálékokban, fehérjékben szegény
'koszt mellett az emésztő nedvek (gyomor-
nedv, epe stb.) elválasztása csökken, a szer-
vezetbc vitt tápláló anyag kihasználása te-
hát hiányos. A silány táplálék mellett ha-
gyobb tömeget vesznek magukhoz, mint
amit a gyomor megterheltetésnélkül elbír
s ez idővel gyomortáguláshoz vezet. A hus-
ban szegény táplálék mellett, mint emlí-
tettem, kevés emésztő nedv választatik el,
minek következtében az emésztés hiányos,
zavart s ebből a reádellenes emésztési
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folyamatból oly közérzet támad, melynek
kellemetlen voltát izgató, a gyomornedv el-
választását mesterségesen fokozó itallal tud-
juk m,egszüntetni. A fentebb említett silány,
hússzegény táplálékkal élő ember jól meg-
sózza, paprikázza az ételt: előtte is, utánna
is jól is esik neki egy korty pálinka, hogy
a gyomormirigyeket bővebb elválasztásra iz-
gassa. Ilyenformán azután 'a silány táplál-
kozás miatt rnind az, amit a takarékos házi
asszony a "tikásznak" adott tojásokból, ma-
jorságokból bevesz, átvándorol a pálinkás
boltba s gyomorcsöppökért a patikába anél-
kül, hogy ezzel a baj okán segítve volna.
Fehérjét tartalmazó tápanyagrd, amilyen a
tej" tojás, hus naponta szüksége van a szer-
vezetnek, rnelynek 220/o-a fehérje. A ki tisztán
-csak tésztanemüekkel, növényfélékkel táplál-
kozik, annak a szervezete nem fejlődik, ne-
hezen birja a munkát, végül meg is beteg-
szik. A legtöbb gyomorbaj a helytelen táp-
lálkozásból ered s a legtöbb gyomorbajnak
a legjobb orvossága a, célszerű, helyes táp-
lálkozás. Fiatal korban naporita ötször, fel-
nőtt korban elegendő háromszor. Sohasem
kell teljesen jól lakni, mert a mindig tel-
jesen megtöltött gyomor ugy jár, mint az az
állat, melynek teljes munkabírását napról
napra igénybe vesszük; csakhamar kifárad,
nem használ még az ostor sem neki. Mi
se vegyük igénybe a gyomor teljes emésztő
képességét, hagyjuk fent emésztőmunka ké-
pességének egy részét az egészséges hosszú
élet elérésére. Az alkoholas italok nem táp-
'lálnak, csak izgatnak, az erőt nem a pincéből,
de a konyhából nyerjük. Egészségünk meg-
óvása, fenntartása végett táplálkozzunk ve-
gyes koszttal, mely tej, tojás, hus, főzelék
s tészta nemüekböl áll. Étkezés előtt mos-
suk meg kezeinket, amely sohasem elég
tiszta, rnert különben a kézhez tapadt pisz-
kot, fertöző csírákat az étellel együtt besé-
táltatjuk a szervezetünkbe, mely' azután
súlyos emésztési zavarokat okozhat s pa
drága gyomrunk napi működésében zavar
'áll be, gondoljunk mindig arra, hogy vagy
a táplálék minősége, vagy tisztátalansága
okozhatta e kellemetlen változást.

*
'Az egészséges, az időjárás viszontag-

ságai ellen védő ruh á.z a t nagyban hozzá-
járul egészségünk rnegtartásához. Éghajla-
tunkban a ruházatnak nemcsak fügefa sze-

repe van. Testünk hőmérséklete csekély in-
gadozások közt - 36'5·-370 C. - állandó.
Testünk állandó melegét igyekszik meg is
tartani. Szervezetünknek ebben a törekvé-
sében nagy segélyére van a ruházat, mely
megakadályozza testünk felületének párol-
gással, Icisugárzással , melegvezetéssel tör-
ténő hőveszteségét. A ki jól felöltözik, az
nem szokott megfázni. Nyáron védi testün-
ket a nap perzselő sugarai ellen. Nyáron
a legegészségesebb a vékony, fehér szinü
ruházat, mely a hősugarakat nem tartja visz-
sza. Tanulhatna tőle az úri nép, kinek öl-
tözködését nem a célszerűség irányítja, ha-
nem a hóbortos divat. Ki ne látott volna
magas, szük gallérban izzadó nyegle úrfit?
Hidegebb időszakban kell nagyobb gondot
fordítani a ruhazatra. Száraz, hideg idő, ha
széllel nem jár, nem szokott meghűlést
okozni s ilyenkor nincs szükségűnk tulságos
meleg öltözködésre. Nedves, nyirkos, hideg
időben könnyen átázik a cipő, a csizma s
ennek folytán testünket érő nedvesség hő-
vezetés útján hirtelen lehűlést okoz, mely-
nek következménye láz, nátha, köhögés,
fejfájás stb. ilyen időben tehát vastagabb,
nedvességnek kevésbé átjárható ruhába öl-
tözködjünk. Különösen védjük a lábakat,
melyeíc a Iassú' vérkeringés miatt könnyebben
lehülnek. A téli ruházkodás sokszor kifo-
gás alá esik, különösen az alsó ruházat.
A gyapjú alsó ruha (Jager ing) az igaz,
hogy rossz meleg vezető, nem is veszi be a
test izzadtságát, de mégis ártalmas a testre,
rnert megakadályozza ra börlégzést, a bőr
pórusain 'keresztül történö légcserét, mely
télen, mikor sokat kell szobában tartózkod-
nunk, kétszeresen fontossággal bir egész-
ségünkre, mert ez uton testünk sok ártal-
mas bomlási terménytél szabadul meg. Ve-
szedelmes azért is, mert sokan hónapokig,
vagy az egész téli idő alatt viselik anélkül,
hogy kimosatnák s igazán nevetséges lát-
vány, mikor főlébe tiszta fehérnemüt vesz-
nek, alatta pedig marad a Jager ing hónapos
piszkával együtt. Legjobb ha a fehérnemü
télen-nyáron, száraz, nedves időben egy-
forma anyagból van készítve, vászonból; csak
a felső ruhát változtassuk az időjárás szerint.
Tisztaság a legelső gyógyszer s legfonto-
sabb óvószer minden baj ellen. A szeny-
nyes ruha bántja a testet i rajta pattanások,
kellések támadnak, akadályozza a. bőrlég-
zést, mi által a belső kiválasztó szervek '(ve-



sék, tüdő) nagyobb rnértékben lesznek igény-
be véve; pedig amit gyakran sokat haszná-
lunk, az hamar vásik, kopik. V áltsunk- tehát
tiszta ruhát annyiszor, ahányszor anyagi hely-
zetünk megengedi. Aki külsöleg szereti a
tisztaságot.vannak erkölcsi érzéke is maga-
sabb nívón áll.

Célszerűtlen, egészségtelen a nyakat
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vasfag kendővel beburkolni. A hidegtől ez
nem véd, de kényessé teszi a nyakat, a rnan-
dolákat s ha egyszer elhagyjuk, a legkisebb
hőváltozás is súlyos torokgyulladást okoz;
Altalában a test felső részét, la fejet, a
nyakat, a rnellkast kevésbbé kell óvnunk az
időjárás változásai ellen, mint a test alsó
részét, különösen a lábakat.

Evangélikus .egyhází tiszti névtár.

, "VarazsCuvola.~· Ezen pompás uj hangszeren bárki egy óra alatt megtanulhat játszani. A .Varazsfuvola", mely
20 acél trombitahanggal .és 4 erős bOgővel van ellátva, dalokkal és iskolával csekély 4 koronába kerül. A •Varázsfuvola" rend-
kivül könnyen fujható, szinte magatói szólal meg és ezért öregnek, fiatalnak sőt gyermeknek is kedvelt ,hangszere. A •Varáze-
fuvola" kizárőlag "W'ágne-:'a "Hangszer-Király".nál kapható. (Budapest, József-körut 15.) Arjegyzék ingyen.
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Győry 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 f-
no k: Góbi Imre, Budapest.

Egyetemes gyámintézet.
Egy házi elnök: Scholtz Gusztáv,

püspök, Budapest. V] 1ági ein ö k: dr.
Láng Lajos, egyet. tanár, Budapest. P é n z-
t á r no k: Bendl Henrik, Budapest, Deák-
tér 4. Jeg y z ő : B-ognár Endre, lovász-
patonai 1.

Bányai egyházkerület.

P Ü s p ö k: Scholtz Gusztáv,. 'Budapest,
1., Verbőczy-u. 28.· Fel ügyel ő : Zsig-
mondy Jenő, Budapest. P ü s p ö kit i tk á r :
,Wallentínyi Aladár. iMi ss zi' on á r i us: Be-
zegh Samu.

1. A r a.d - b é kés i es p. : Csepregi
György, b-csabai lelk., fel ügyel ő : dr.
Zsilinszky Endre Békéscsaba. .

2. B ács - sze r é ni i es p. : 'wagner
Gusztáv Adolf, ujverbászí lelk., al e s Ile-
r es : Dedinszky Já?os, glózsáni lelk.; fe 1-

ügyel ő : dr. Lelbach László, más od fe 1-
üg y elő: Kiss Gyula.

3. Bán á tie s p. : Doleschall Lajos,
lajosíalvi lelkész, felü gye 1ó rbr. Ambrózy
Andor. .' . .

4. Békési esp.: Veres József, oros-
házi lelkész, orsz. képviselő, fel ügyel ő :

Haviár Dániel, orsz. képviselő, Szarvas.
5. Budapesti esp.: Kaczián jános,-

budapesti lelkész, fel ügyel ő : Wagner
Géza, Budapest. .

6. C san á ct - c s o n g rá die sp.: Pet-
rovics Sorna, szentesi lelkész, fel ügyel Ő :
Hász Antal, iMágyarbánhegyes. "

7. Pestniegyei e s p.: Sárkány Béla,'
kecskeméti lelk, a 1es per e s: Kruttschnitt
Antal, soltvadkerti lelkész, fe lü giy -etö:'
Földváry Elemér,' Péteri. . .

8. Tu r ó c zi es p.: Hodzsa János, szu.,'
csányi lelkész, al e spe re s: Skrovina Ottó,
turóczszentmártoni lelk., fel ügyel ő : Va.,
novics János, Turóczszentrnárton.

19. Z ő 1y o m i f ő es per e s : Bakay
Péter, sz.-ócsaí lelkész, a1es Plere s : Vitálls
Gyula, tótpelsőczi lelkész, 'f e 1ü·g y-el.ő':
Csipkay Károly, kir, közigazgatási ítélőbiró, .
Budapest. '

10. Horvát.,szlavoneg"yházme-
gyei f ő e s pe res : Abaífy Miklós, neü--·
doríi lelkész, fel ügyelő: ' Weisz L,··
iMitrovic~a.

Dunáninneni egyházkerület. .
P ü s P ö k: dr. Baltik Frigyes, balassa-

gyarmati lelkész, fe 1ügyel ő : Laszkáry
Gyula; Romhány (Nógrád megye). '



. I - 146 -

1. Bar sie s p.: Raab Károly, kör-
möezbányai lelkész, fel ügyel ő : Koszto-
lányi Sándor, Nemesény (Bars megye).

2. F eh é r kom áro m i es p.: jánossy
Lajos, komárorni lelkész, fel ügyel ő : báró
Solymosy Ödőn, Lozs (Sopron megye).

3. Mos on y i es per es: Ringbauer
Gusztáv, rajkai lelk., fel ügyel ő : Lepossa
Dániel, Magyarovár.

4. Nag y hon tie spe res: Handel
Vilmos, selmeezi lelkész, al es per es: Kru-
pe ez István, udvarnoki lelkész, fel ügyel ő :

Laszkáry Pál, Felsőfehérkut, u. p. Csábo
5. Nyi tra i f ő es p.: Szekerka Pál,

hlubokai lelk, u. p. Szenicz (Nyitra megye),
fel ügyel ő : dr. Simkó Lajos, Szenicz.

6. Nógrádi esp.: Hrk jános, málna-
pataki lelkész, al e spe res: Frenyó Gyula,
nógrádszentpéteri lelkész, fel ügyel Q: Be-
niczky Árpád (Lázi puszta), más o d fe 1-
ügyel ő báró Buttler Ervin (Pi-Kelecsény).

7. Poz so n y u j vár o sie spe res:
UC. Schmidt K. j., pozsonyi lelkész, al e s-
per es: Pröhle Henrik, pozsonyi lelkész,
fel ügyel ő : dr. Láng Lajos, Budapest,
es p. más o d i k fel ügyel ő : dr. Samarjay
E., Pozsony. .

8. Poz so n y meg y e i es p. : Holle-
rung Károly, modori lelkész, al e spe res:
Rásó Mihály, alsószelii lelkész, fel ügyel ő =
Lenhardt Károly, Modor.

9. Tr e n c sén meg y e i es p.: Krizsan
Zsigmond, trencséni lelkész, fel ügyel ő :
dr. Stur Károly, ügyvéd, Trencsén. .

Dunántúli egyházkerület.

P IIs p ö k: Gyurátz Ferenc pápai lelk.,
fel ügyel ő : dr. Berzsenyi jenő, Kernenes-
sörnjén (Vasm.), P ü sp ö kit it kár: Bal-
dauí Gusztáv, evang. missz. lelkész, Pápa,
egyházker. főszámvevő: jausz V.,
theologiai tanár, Sopron, ell e n ő r: Hollós
jános, főgimn. tanár, Sopron, p é n z t áro s :
Weisz Kornél, Sopron. lev él t áro s:
Bothár Dániel, főgimn. tanár, Sopron.

1. Fel s őso pro n i es p, : Brunner
János, soproni lelkész, fel ügyel ő : {ir.
Dérny Lajos, Sopron.

2. Als ó so pro n i es p.: Farkas M.,.
nagygeresdi lelkész, fel IIgye 1 ő : dr. Ajkay
Béla, Sopron.

3. Fel s ő vas i f,(j es per es: Stettrier
Gyula, íelsőlővói lelk., a les P' ere s: Zier-

mann Lajos, pinkafői lelk., fel ügyel ő :
Hrabovszky István, kir. közjegyző, Felsőeőr.

4. Köz é p vas i es p.: Kund Sámuel,
répczelaki lelkész, fel ügyel ő : dr. László
Kálmán, ügyvéd, Szombathely.

5. K eme n e sal j a i es per es: Vargha
Gyula vönöczki lelkész, fel ügyel ő : üre-
sedésben.

6. Ves z p r é m meg y ei es p. : Sza-
lay László, somló - szöllősi lelkész, fe 1-
ügyel ő : Belák István, ügyvéd, Énying.

7. Győ r meg y ei es per es: Horváth
Sámuel, téti lelkész, fel ügyel ő : Barcza
Géza, ügyvéd, T ét.

8. Za I 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 e spe res:
Horváth Sándor, paksi lelkész, al es per es:
Tomka Gusztáv, györkönyi lelkész, fe 1-
ügyel ő : Szeniczey Géza, földb., Paks.

Tiszai egyházkerület.

P ű s P ö k: Geduly Henrik, nyíregy-
házi 1., fel ügyel ő : Szentiványi Árpád,
országgy. képviselő, Sajógömör (Gőrnőr m),
f ő jeg y z ő k: Korbély Géza, esperesi lelk.,
világi: dr. Zelenka Lajos, kir. kuriai tanács-
jegyző, Budapest, jeg y ző k : Kemény La-
jos, osgyání 1."Domján Elek, sátoraljaújhelyi
1., görnöri Szentiványi józsef, Beje és dr.
Mikler Károly, jogakadémiai dékán, Eperjes,
egy ház ker üle tip é n z t áro s: Bányai
Béla, Nyíregyháza pénztári ellenőr:
Oberlander Zsigmond, lev é 1tá ros,
j rod a ve zet ő : Hronyecz józsef, Nyíregy-
háza, sz á mve v ő : Materny Lajos, debre-
czeni lelkész.

1. Árva i f ő es per es: Novák Pál,
alsókubini lelkész, fel ügyel ő : Lehotzky
Miklós, árvaszéki elnök, Lestine.

2. B ras s ó meg y e ima g y a r f ő-
je spe res: Bohus Pál, apáczai lelkész,
fel ügyel ő : dr. Molnár Viktor, államtitkár,
Budapest.
. 3. üömöri főesperes: Terray
GYUla, rozsnyói lelkész, al es per ese k:
Bartholomaeidesz László, esetneki és Kár-
mán István, nandrázsi lelk., fel ügyel ö :

Szontagh Andor, birtokos, Csetnek.
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4. Heg y a lj 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. Ki s hon t i f ő es per es: Gyürky
Pál, r.-szombati lelkész, fel ügyel ő : Med-
veczky Sándor, kir. közjegyző, R-Szombat.

6. Li P tói f ő es per es: Simkovics J á-

nos, hybbei lelkész, fel ügyel ő : Ruzsják
János ügyvéd, Liptószentrniklós.

7. Sár o s - z e m pl é n i f ő es per es:
Korbély Géza, eperjesi lelkész, al e spe res:
Liptai Lajos, eperjesi lelkész, fel ügyel ő :
Bánó ,Miklós, birtokos, Kükemező.

8. T á tra alj: a i f ő es po ere s: Székely
Gyula, nagylomniczi lelkész, fel ügyel ő :

dr. Lersch Kornél, ügyvéd, Szepesszombat.
'9. Ti sza vid é ki e g'y hái meg y ei

f ő es poere s: :Materny Lajos, lelkész, Deb-·
reczen, al es poere s: Bortnyik György,
kölcsei lelkész, fel ügyel ő : dr. Meskó
László országgy. képviselő, 1. Nyiregyháza.

10. Sze po esi vár os i f ő es per es:
Kübecher Albert, leibiczi lelkész, fe 1-
Iü gye 16: :Münnich Kálmán, bányatanácsos,
Igló.

Az ágo hltv, evang. országos egyház
Magyarország erdélyi részeiben.

P ü s poö k : D. dr. Teutsch Frigyes,
Nagyszeben.
I O rszágos egyház gondnoka:
W olff Károly dr., Nagyszeben.

A nag y sze ben i egy ház vid é k-
ben es p. : Capesius Vilmos, kis-toronyi

lelkész, u. p. Nagyszeben. gon d no k:
Reissenberger Gusztáv, alispán, Nagy-
szeben.

Abr ass ó i egy ház vid é k ben e s-
per es: Sindel Ferenc, prázsmári lelkész,
gon d no k: Hiemesch Ferenc, Brassó.

A medgyesi egyházvidékben
es per es: Lehrer János, városi lelkész,
Medgyes, gon d!no k: Schuller Gusztáv
Frigyes, Medgyes.

A segesvári egyházvidékhen
es per es: Schuller :Mihály, lelkész, Seges-
vár, gon d no k:W albaurn frigyes, Seges-
vár.

A .be s z t e r c z e i egyházvidék-
ben es per es: Csallner Dániel, aldorfi
lelkész, gon d no k: Kuales Godoír éd,
Besztercze.

Asz á z seb' esi egy ház vid é k-
ben es poere s: ThuIlner Ernő, nagyapoldi
lelkész, gon d no k: dr. Krasser Gusztáv,
ügyvéd.

Asz á s z - r é gen i egy ház vid é k-
ben es poere s: Kinn Gusztáv, dédrádi
lelkész, gon d n ok: Wermescher Emil dr.,
ügyvéd, Sz.-Régen.

Asi n k i egy ház vid é k ben e s poe-
res: BrandschHenrik, báránykuti lelkész,
gon d n ok: Steinburgi Pildner Károly,
Szt-Agotha.

A sei y k i egy ház v i dré k b .en e s-
per es: :Müller Márton, nagy-selyki lelkész,
gon d n ok: dr, Binder Vilmos,' Médgyes.

A k ő hal m i egy ház v id é kb ~ II
es per es: Binder Mihály, kaczai lelkész,
gon d n ok: Kasper Mihály, Kóhalorn .

• A •• ~ •••• A •••••••••••••••••••••••3 Ujdonsag 1 lljdonsáq 1 " Varázsfuvola. " E
~ Bárki egy óra alatt megtanulhat rajta játszani. A "Var,ázs- •••...

Cuvola" rendkivül kellemes 20 acél trombitahanggal és 4 erős •••••.
~ bögövel van ellátva. Díszes kivitelben, kottafüzettel, dalokkal, ••
•••• ~~ tokkal, ajándékkal együtt ~ ~

~ csak 4:korona. ~
~ ( , •.....
..••••• " \ :;') " j Osakis Wágner "Hangszer-Király" országszerte ~
.•••. elismert legolcsóbb hangazeráruházában kapható BUDAPEST, ••.•..
••••'..,..~lJ!!.~ , JózseC-körut ló. sz. - Gyorsjavitó műhely. - Kérjen ~~ .1(.a;,,::..;:~P;~"! fényképes harmonika és gramoCon árjegyzéket ingyen. ~.~.~~~~.~~..~~~~~~~~~~T~~~~~~~~~.
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Tlz évi Jótállás. Hazánk legrégibbl harangöntődéje!

SELTENHOFER FRIGYES FIAI, SOPRONBAN
cs. és m. kir. udvari szállitók.:

Tüzi-fecskendők és hY~~ Szi~a~tyul~~inde?~éh:a,.gaz- I
f k ind .. tü ~~:~- I dasági-, házi-, gyari-, épitke- ,
01'0 , mm enne,mu uz,? ~- I~I zési- és borszivattyuk s bor-

szerek és szerel venyek k07~~':- I~I sajtók, pöcegödörtisztitógé-
gek és tüzolt6ságok rés~~ pek, vizhord6s10csolókocsik.

Ajánlják legjobban berendezett harangöntődéjüket a t. köz-
ségeknek és egyházaknak. Harangok bármely nngyság-
ban és zengzetben, csak a legfinomabb barangércbőt, tiszta,
csengő hanggal öntebnek. - Repedt harangok uj ra.őritet-

nek; ezek valamint az uj harangok is a már meglévőkhöz teljes összbangzat ba
öntetnek. Minden harang hangja előre határoztatik meg. Különösen figyel meztctj ü k
szabadalmazott kovácsoltvasból készült szerkezetünkre nagy harangok részére, mely
által ezek könnyen huzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró harangok
ezen szerkezetre olcsó árért átalaklttatnak. Kovácsoltvasból készült tüzmentes ha-
rangállványokat célszerű szerkezetben és olcsó árak mellett legjobban ajánlunk.

/(öJtségvetésekkel s képes árjegyzékekkel postafordultával szolgálunk.

A, dunántuli uj énekeskönyv kapható
fél vászonkötésben . . , . . . . . . . K 2'20
egész vászonkötésben .,....,. • 2'80
azonkivül bőr- és csontutánzatu kötésekben .

" 10'-
Kaphatók a

luther - Társaság könyvkereskedésében
Budapest, VIlI" Szentkirályi-utca 51/a., .

))I)ungária((
beszélő • gépek

'il dunántuli uj flle~es~öny~ben ,. p~atIa~ a maga nemében a S;EKÁCS}éle

foglalt énekek oly gonddal vannak összeválogatva, J111adsago~ Es dmd~edese~.
hogy azok valamennyie vallásos hűség, külsö szép- ------";.-.....;.-----~-,;,.,..-----
ség tekintetében ~ leger.öse.bb kri.tiká~,is kiá~lja. E?n~l~ Vászonkötésben aranymetszéssei . K 5.-
fogva azon egyházak hiveinek IS ajánlható e kiváló . \ " ..,
énekeskönyv, amely egyházakban ezen énekeskönyv C~la~nn bork.otesbe~." .." 8.-

még nem használtatik, Parnazott borjubőrkötésben arany-
metszéssei ... , . , ...

.l!Jzenkivül kapható még:

A régi dunántuli énekeskönyv
fél vászonkötésben
egész vászonkötésben
bőrkötésben . . . . .

K 2'20
3'20

" G'50

tölcsérnélküllek is,
kizárólag eredeti elsőrangu
gyártmány, részletfizetésre is

olcsón kaphatök

Oeményi és Társa
Budapest, VI., Teréz-körút 4. Kérjen árjegyzéket!

A Györi énekeskönyv
vászonkötésben . . • . , .
chagrin börkötésben arunymetszéssel
Borjubörkötésben "

K 360
" 8'-

10'-

A Békéscsabai énekeskönyv
fűzve ' . . . . , '" ., K 2'-
vászonkötésben , . . . . .. ,,3.-

~~~e~e:t~kP~Luther-Társaság ~~;l:~be:~s;
Budapest, VIlI., Szentkirályi-u. SI/a.
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MECHLE JÓZSEF UNOKÁJA:

MECHLE BÉLA
KŐf ARAOÓMESTER

" "SOPRON, KOfARAOO-TER 7. SZ.

Ajánlja magát mindennernű épület-, sirernlék-,
kőfaragó- és szobrászmunka elkészitésére. Kész

:: SIRKÖVEK ••••
syenit-, gránit-, márvány-, rnész- és hornokkőböl állandóan
nagy választékban raktáron, a legjobb anyagból, szép kivitel-
ben és olcsó árakban. t:)t:) MaloD1köl'ek és köszörű-
kövek minden nagyságban raktáron. Sirkövek 20 koro-

nától felfelé minden árban.

Alapittatott 1815-bell.

Alapittatott 1815-ben.

m Ol I I • I '1 lk·_ cso es Joora
t:)~t:)t:)t:)t:)t:) kap Iratök t:)t:)t:)t:)t:)t:)t:)

il
Schwerak ferenc

j6hirnek örvendő üzletében

Sopron, Várkerület 15. szám.,

K.ülöllösell ajánltatnak a következők: Val6di ezüst
ReUlontoir-óra, a fémjelzó-hívatal által lebélye-
gezve, zornane-s-amlappal, pontosan szabályozva, .161 zár6
tokkal. aranyszegélyíl kettős Iödéllel 12 K 50 fillérért,
nyitottan 8 K 40 fillérért, Anker-szerkezettel Roskopf-
rendszer szerínt II Kor.-ért, ugyanaz kettős födéllel
13 K 50 fillérért. ..__ Pontosan járó órák,
még pedig: Val6di Glashüttell, Schaffhausen, O'"ega,
Omega-téle (saját összeállitás Nikelben 15 KOI·.-ért),
Graciosa, Bylodes aranyban és eziistben vannak raktáron.

Az összes 6rák a legpontosabban vannnk ·szabál)'ozva.
)linden 6ráért 2 évi j6tállás. Ajánljuk az általáncsan
legjobbnak elismert javit6műhelJ'ünket. Képes árjegJ'-

zéket ingyen és bérmentve küldünk.

~i==============~======================~~
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5 LENK LAJOS Sopron i= Távbeszélő I Gőzerővel működő hornyolt tető cserép- I Távbes~élö =
• f 47. szám. és téglagyár (Schmiedheine-szabadalom) _ 47. szam. •

• •• --~~-""'"~~~~~~~ II
• Ajánlja mindenütt elismert kitünő •
• minőségü hornyolt tető, gerinc- és. •
• közönséges tetőcserepét, homorutégla, •
• kézzel vagy géppel gyártott faltég- •
• láját, lyukasztott kémény tégláit stb. •· ~~~~~~~~( ~ .• •• SOPRON, II. Rákóczi Ferenc - utca 13. szám. •• •• Gyári iroda: Tégla-utca 3'. szám. III III Sürgönycim: Lenk Lajos Sopron. •--- \ .•• a••••••••• ~. • •••••••••••••••••

Vászonkötésben K 1.60
Arauymetsséssel • 3.-
Bőrkötésben .. " 6.-
Pá: náz ott borju-
börkötésbeu ... " 8.-

Vászonkötésben K l.50
Aranymetszéssei " 3.-
Börkö téshen
ar" nyntetszéssel ,,6.-
Párnázott borju-
börkötésben . . ,,8.-

Gyermekkocsi-, kosár- és börönd-ipaí.

Sopron; Széchenyi-tér 14-15. sz.
Kaphatók ezenkivül különféle börkötések-
ben különbözö árakon. Megrendelések a

•
IIjánlja saját készitményeit, u. m. gyermek-
kocsikat, utikosarakat, luxusk osarakar, gyer-
mekszékeket, verandaberendezéseket, uti-
és kocsibörÖndöket. - Grermelikocsiknak

és kosaraknak javitása elfogadtatik. BUDAPEST, vm., Szentkirályi-u. 51/a
intézendük.
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csütörtökén, szent István hetében csütörtökön, a
mennyiben szent István csütör tökrc esik, e napot
megelőző szerdán, nov. második csutörtökén. a kira-
kodó és állatvásár egy napon. (Határnap-változás.)

Magya r-Lá p o s (Szolnok-Dobokam.),ian.18-19,máj.
13 -14, jul. 6-7, szept. 26-27. (Uj határnapok.)

Má rt o n he i y(Vasm)máj. 6, aug. 6, nov.J 1. (Változás)
Martyanócz (Vasrn ) nincs vásáro
N a lZ y-R á kos (Vasrn.) febr. 10, máj. 25, aug. 16,

nov. 15.
Nyi r m á d a (Szabolcsrn.) husvét el. héten áld. csüt.

Anna-nap, Kisasszony-nap és Andrásnap hetében
mindig szerdán.

Pi lis v örö s vár febr. 20. és szept. 8 utáni hétíön,
Sz e n t-I v á n (Baranyarn.) febr. 20. máj 12 hetében

hétfőn, jul. 4, szept. 14. IUj határnapok.)
Sze n t-P éte r (Kornáromm.) febr. harmadik, ápr. első,

jun második, szept. harmadik csütörtök napján.
(Változás).

Sz é n a vár (Hontm.) május 25, október 19.
Ti sza k ü r t (jász-Nkun-Szolnokrn.) ápr, 20 helyett

máj. első vasárnapján. (Változás.)
T ör ö kk apá n y (Somogyrn.) jun. 15, szept. 17.
• (Uj határnapok.)

Uj s z ö n y '(Komáromm.) a szept. állatvásár helyett
febr. Mátyás hetének hétfőjén állatvásár, utána két
napig kirakóvásár. (Változás.)

Vas vár (Vasm.) május 4-ike helyett máj. 3-án.

TARTAL.OM.
Oldal Oldal

Naptári rész naplójegyzékkel . . .. 2-32 Bandel Vilmos (- n) . . . . . . . .. 1;4
Udv az olvasónak (A szerkesz tők és kiadók) 33 Rábaközi csonka tűzfa (Népmouda Pálmai L.-tól) $6
Elmélkedés a ruulandóságról (H. L.) 34 Az esküdt biróság (Dr, Rátz Ottó) . 87
Velünk az Isten (Költemény Csengey G;:tól) 36 Buj dosó kurucuk éneke (Kültem, Szalay llL-tói) 90
Luther elégeti a pápa átok bulláját (S, O.) . 37 A hűsé" (Kép az életből Szenteh Dezsönétöl) 92
Gerengel Simon lelkész, a soproni 'gyülekezet A felsőlövői ágost. hltv:. evang. tanintézetek 94

szervezője (1565-1571) (Payr Sándor) .. 39 Wartburg vára (Schoitz Odön). . . • .. \'5
Hol hirdeti az evangéliumot Roth Henrik, az .Utolsó órában (Szalay Mihály) . , . .. 99

első mag-yar evangélikus hittérit.ő (Scholtz Ö.) 44 Az egyházi adó és a vallásosság (H. L.) .. 100
A szerétet (Költemény Gyökössy Endrétől). 52 Uj egyházkerületi felügyelők: Dr. Zsigmondy
Vései Vessey Sándor a dunántúli ev. egyház- Jenő és Dr. Berzsenyi Jenő ..... 101

ker ület elhúnyt feliigyelője (- i) . . .. 52 A virrasztó Jézus ([(öI1 em, Petrovica Páltól) 103
A falu' atyja (Elbeszélés Lampérth Gézától). fi3 A. bujdosók (Elbeszélés Fenyves Edétöl) ,. 1(,4
Távolból (Költemény Albert Józseftől). .. 57 A csecsemő táplálása (Dr. Szilvási Gyula) . 106
Csengey Gusztáv (F. L.). . . . . . .. 58 Kiket válasszunk meg egyh. elöljáróknak IH. L.) 110
Kir ilyfalví Roth Johanna gróf Teleki Józsefné A fogoly lengyel (Költemény Cseugey G -tói) 110

(Payr Sandor) , . , . . . . . . .. 59 Ismeretlen nagyasszdny (Történeti elbeszélés
Az eperjesi ev. kollégium főgimnáziumának új Gyökössy Endrétől). . . . . . . .. 111

épülete (F. L.) , . . . . . . . .. 63 A szemöles (Japán mese Albert Józseftől) 1. 113
Mikor még álltam az oltár előtt (Költemény A választó jog és a tisztesség (H, L.). .. 114

Sáutha Károlytól) . . . , . . 64 Néhány szó a mező gazd. háziiparról (Szeuteh D.) 114
Pásztorok nótáriusa (Elbesz. Gyökössy E.-től) 65 Nyilt tengeren (Köl.teméuy Hamvas Józseftől) 118
Zsi linsz ky Mihály (-i) . . . . . , .. 67 Sautha Kál'ol,y könyvei (-i) . . . . .. 119
Luther WOl nisban (S. Ö.) . . .. 69 A bagoly és a héja (Hese néhai Péczelí J.-től) 119
Rossz napokban (Költemény Sáritha Károlytól) 7lEgy régi kérdés több formaban (-r-r) .. 121
Amerika (Németh Károly) . . . . . .. 72 Apostol az Olajfák hegyén (H, L.) . . .. 122
Neayedszázad egy ev. egyházközség történetéből 73 Az eklézsia humora (Parsy Andor) . . .. 122
Bálint Mihály (Pálmai Lajos) . . . . .. 7f) A mult év krónikája (Scholtz Ödöu) . '. 127
Evangélikus szeretetház Győrött (Pálmai Lajos) 76 Egészségüuk megóvásának eszközei (Dr. Ková-
Bűnbánó ériek I Költemény Lampérih G.-tól) • 78 esi cs ~ándol') . . . . 141
"Jé~us· megáldja a konfirrnandusokat" c. képh. Evaugélikus egyházi tiszti névtar 145

(Enek Zabrák Dénestől) . . . . . 78 Hirdetések . 147
Ssomszédok (Elbeszélés Csite Károlytól). se Vásárjegyzék. . . . . 151

Uj vásárok és vásárhatárnap-változások,
Ab á d sza l ó k (Jász-Nagykun-Sz.-m.) febr, 16, máj"

18, aug. 10, nov ll-ét magában foglaló hét vasár-
napján és hétíőn.'

Als ó-B a lo-g (Gömörrn.) febr. 3-4, ápr. 5-6, jnn.·
8-9.és nov 12-16.

Apá ti a lv a (Csanádrn.) ápr. 24-ét magában fog-
laló hét utáni szombat és vasárnap. (Változás.)

Bit t se-Le hot a (Nagy-Bitse, Trencsénni ) fülöpnap
helyett márc. 19·ét követő hétfőn, a megelőző
pénteken állatvásár,

Bel e z n a (Somogyrn.) jun. 28, szept. 30. (Uj v.)
D ö ms ö d (Pestrn.) márc. 7, [un, 22, és aug. 10.
Ege lZ (Houtrn.) febr. 15, máj. 2, jul. 18, és nov. 28-át

követő szerdán orsz. álJatvásár.
Egyek (Hajdum ) jan. 20. ~pr. ~5, aug. 20, és okt.

20-át megelőző hétfőn. (Uj vásár.)
lz s á k (Pestm.) márc. 23, jul. 19, okt. 11 el. vasár-

nap és hétfőn.
Ke esk em é t márc. 12, máj. 10, ango 10, szept. 26,

nov. 25. Az orsz. állat- és kirakó vásárok két napon
át, még pedig vasárnap és hétfö n, s ha a vásárt ar-
tásra kij elölt napok valamelyike nem vasárnapra
esik, akkor a kirakó-, valamint a baromvásár a
kijelölt napok elötti vasárnap és hétfőn tartatnak.

Kö v á g ö-S z ő II ö s (Baranyarn.) márc. 1. állatvásár
jul. 22, szept. 15. kirakóvásár, dec. 1. állatvásár. Ha
dec.l. vasárnapra esik, akkor a rá következő napon.

La j os kom áro m (Veszprémrn.) febr. és jun. utolsó



. ~ 152

Krapina, márc .. 10., máj. 5. és 16., jun 27., jul. 16.,
aug. 13., szept. 10. és 29., nov. ll. dec. 6.

Légrád, Gregor p., Bar'holom. aug. 24., Luczia-nap.
Lobor, husvét utáni hétfőjén, jun. 30, szept. 9.
Ljubesica, jan. 17., febr. 27., József. Husvét ut. kedd.

Pűnk. ut 5. nap, ~arl.-B.-asszony; juI.15., aug. 6.
és 24., szept. 21.. nov. 30.

Ludbreg, ápr. 30., jul. 16., kisassz., dec. 21.

Miholijac, Porciunkula, Szt.-Mihály, 3 nap el. marha-
vásár.

Mitrovitz, Vizkereszt után, Vineze Eliás próf., Havi
Boldogasszony.

Moslaviua, husvét utáni vasárnap, kis Be-assz. 3 nap
el. marhavasár.

Országos vásárok amelléktartományokban.
Almás, [un, ,2., aug. IG., szept. 8.
Allerheiligen (Zágráb mellett), máj. 25., jun. 22.,

nov. 2.

Belovár, minden hó első hétfőjén, máj. 19., okt. 20.
Babskin. Úrnap utáni nap, szept. 9.
Biskupec, . aug. 16.. szept. 9.
Bistra, jul. 26.; szept. 9.
Brood (Szlav.), ó-naptér sz. gyüm. o. bold.-assz.,

Szent-Háro ms., aug. 2., nov. 2ii. Nyolc nap előtt
marhavásár.

Bród (Varasdm.), febr. 24., márc. 21., husv. után
hétfő, máj. 25., jun. 13, jul. 12., aug. 24., szep-
tember 14., nov. 30.

Bukkari, jul. 18., nov. 1. és 30 ..

Osasma (Szlavonla), vizk. utáni hétíön, pünk. utáni
kedden, jul 22., Szt-Katalin ut. vas.

Csepin, Szt.-Hároms. és Mihálynap ó-napt, sz.

Dálja, máj. 5., okt. 30.
Daruvár. bőjt 1. vasárnap, pünkösd.
Djakovár, jan. 23., máj.!., jul. 26., okt. 28., marha-

vásár jan. 20--22., ápril. 24., julius 20., okt. 18.
Desenic, ápr. 25., jul. 26.
Druje, ápr. 24., pünk. ut. kedd, szept. 9.
Dugoszelo. Nagypént., Úrnap ut. vasárn., jul. 26.,

szept. 4. és .29:, l}ov. 13., dec. 4.

Eszék, [an, 20, ápr. 24., [ul. 20., okt. 18.

Glina, máj. l6., ·szept. 20.
Gerica. Gyertya-sz. bold.-assz. ut. hétfő, fülöp és

Jakab, máj. 1., Urnap ut. hétfőn aug. 10., szep-
tember 21 , okt. 15., dec. 14.

Gradiska, (Ó), szept. 29.

Illok, jun. ]3., és 14., aug. 2;, okt. 23.
Ivanec, jan. 7., febr 3.! ]11árc.26 .• aug. 16., szept. 9.
Iván (Sz ent-), máj. 3., Urnap után, Kereszt. Szent-

János napon.

Jamnica, Antal, jan. 17., husvét és Szent-Hároms.
utáni kedd, Rókus, aug. ]6.

[ark, 'Péter és Pál. .
jaska, jan 7, pünkösdkedd, jul. 2. és'16.,· dec. 7.
Ireg, Nagyböjt első hetében, jun. 6., august. 15.,

okt. 14.

Kamenica, máj. 3., junius 22., okt. 18.
Kaptol, Péter és Pál.
Károlyváros, máj. 8., jun. 15., jul. 25., szept. 29.,

. dec. 21.
Kapronca (Kopreínitz), febr. 3., marc. 26., máj. 4.,

[ul, 1., okt. 18., dec. 7.
Kör ös (Kreutz), jan. 20., Pálm. vasárnap, máj. 3.,

pünkösd után kedd, junius 27., jul. 18., aug. 2.,
szept, 14., okt. 18., nov. 11., karácsony előtt.

Kostanica, jul. 26., szept. 20.
Kraljevác, febr. S2., máj. 24., szept. 20., dec. 20.

Nasic, márc. 10.. jun. 13., aug. 15., nov. 30., megel.
nap marhavásár.

Novi, jan. 20.,
Nustár, 3. pünkösdi napon, juI. 26., okt. 30., 8 nap

el. m ar havásár.

Orahovicza (Szlavó n.), február 2. máj. 3., jun. 20.,
nov. 25. Mar havásár : jan. 28., ápr. 28., szept. 15.,
nov. 20.

Ot .ik, március 19., páduai Antal, Miklós.

Pakrac, Gyümölcsoltó-Boldogassz., Ignác, Piink.,
Eliás és dec. 8, rnirjd o-naptár szerint.

Petrinja, Nagypént., Urnap ut., Lőrincz, aug. 10.,
dec 21. -

Pétervárad, jun. '30., szept. 21., nov. 11.
Pozsega, Rem. Ant. Palm. vas. ut. hétfő, pünkösd-

hétfőn, jun. 24., aug. 10., okt. 15., dec. 21. .
Ravna-Gora, 'jan. 7., okt. 15.
Rurna, bőjt első csüt., Petrus Mihály és Trifun,

mind ó-naptár szer int,

Samobor, febr. 14., márc. 19., nagypéntek, máj. 22.,
jul. 28 .. aug. 10., dec. 21.

Sziszek, Gyertyaszent. utáni szerdán, Pálm. vas. ut.
kedden, május 4., áld. csüt, julius 15., aug. 12.,
szept. 16, nov. 19.

Tábor (Nagy-), junius 2",., jun. 30.
Teplicz (Varasdrn.), Mátyás el. és József el. hétfőn,

máj. 1 és 15. Cyrill és Metód. el" ker. felmagaszt.
és Márton elötti hétjön.

Valpova, jun. 24., dec. 9, Varasd (Warasdin), ápril
24., jun. 24, jul. 25., 'nov. 5., dec. 21.

Veli,ka (P?zsegame~ye), ápr. 25 .
Veröcze, jan. 7., maj. 1:., aug. 2., szept. 21.
Vidovecz, aug. 14., szept, 8.
Vocio, márc. 25., okt. 4.
Vukovár, máj. 1., jun. 24., nov. 15.

Zágráb, Pálrn. vasárnap el. csüt., Márkus ut. napon,
jul. 13., aug. 21. SImon és Juda, dec. 2..

Zimony, Mátyás, máj .. 2., dec. 13..



ft 14agyarországon tartatni szo~ottorsz. ~ásáro~jegyzf~t
Abaujszántó (Ab-Tomam.).: Nagycsüt., [ul, 13.. Mária és okt. Paraszkeva napot mag. fogI.

okt. 4. és dec. 6. megelőző 1 nap állaivásár. hetek szerda és csütörtök napján.
Abádszalók (Szolnokm.), febr. 16., máj. 18., Antalialva (Torontá1m.), ápr. 1., okt. 10.

aug. l O., nov. 11 ét megelőző vas. és hétfőn. Apátialva (Csanádm.), ápr. 24., jul. 26., ~ e;!t.
Abony (Pesírn ), máj. 30., aug. 20. és nov. 30-át, 8. és nev. 25., ut. hétfő és kedd napon.

megelőző vr.sárnap és hétíön országos vás/r. Apat.n (Bácsm.), máj. 16. és ckt. 21. Ha az
Abrudbánya, az ó-nap. szerinti Tódor napon eng. határn. rr ás n. esik, mint vas., V. hé Jn,

máj. első hetében, Szt.-Mihály előtt, karács. az el. hétfőn tartatik.
ek tt mindig l.étíói napokon. Apcz (Hevesm.), rnárc, 19., aug. 1. és okt.

Acsa (Pestm.), ápr, 15. és okt. 29. 15. megelőző hétfő napoken.
Ada (Bácsm), márc. 19., jun. 15. és okt. 25-ét Apostag (Pestm.), jun. 24. és okt 12. megeI.

megelőző vasárnap és hétfón. vasárnap.
Adánd (Somegym.), Laet, vas., Ni.p. János, Ur- Aracs (Franyova), (Torontálm.), máj. 13., jul.

szine változása és Mindszentek nap ct mag. 13., okt. 30. Ha a hatarn. nem esik vas., a vás,
fogI. hét hétfon. A vásár 2 nap tart. megeI. vas. tartatik.

Aknasugátag (Mármarosm.), ápr, 24. és okt. :':6. Arad, Jud. V. fek. vas. megel. pént., jun. 29.
napját mag. fogI. héttőn és kedden. ut. pént. és nov. 5. meg el. pént, kezdv.

Alcsill (Aradm.), ápr. 24., jul. 11., okt. 26. 4 napi tartammal és ped. a megje!. pént.
Ha e nap ünnepre esik, a következö nap. kezdv .. 4 napi tartammal és ped. a meg-ieI..

Alberti (Pestm.), máj. 16., jul. 13., nov. 5-ét pént, és szomb. kizáról. állatv., vas., hétfő
megelőző vasárnap és hétf,őn.· és keddi nap. ped. kirakóvás. Mind. hétf.

Algy,ógy, máj. 5., szept. 5, dec. 30. megd és pént. hetivásár. .
2 napon át marhavásár.· Aranyosmaróth (Barsrn.), a febr. 2. n. és a

Alhó (Vasrn ), márc. 19., pünkösd ektti hétfő, husv. ün. megel. hétfő és kedd, Sz.-György
okt. 8., dec.· 13. n. köv. 2. hét hétfő és kedd n., junius 29.

Al.bunár (Torontálrn.), ó-nap. szer.ntí Pünkösd mcgeI. hétfőés kedd, jul. :':5. !(ŐV. 2. hét
és é-nap. sz. Mária rnenybemenetele napán. . hétfő és kedd, s=ept. 29., nov. 1. és dec. 25.

Almás (Bácsrn.), febr. 9., máj. 1., szept, 14. és megcl, hétfő és kedd. Hétfő barorn-, kedd
nov. 22. Ha e n. vasárn. esnek, a következő kirakóvásár.
hétíőn ; ha hétfőn kivThI más napra esnek, Arc.nyosmedg; es (Szab! árm.), f If-vas. het,
a vásár a megelőző hétfőn tartatik. nagyhé.ben, áld. csüt., jun. 24, . ug. 8, nov.

Aipár (Pestm ), Virágvas. és okt. 10 ét rr.eg- 5. és dec. 24. mag. fog!. hét kedd, szerda,
előző vasárnap és hétfő. csüt. Ha e n. ün. esnek, a megeI. két nap.

Alsóhalog (Gőrnőrrn.), febr. 3-4., apr. 5-6, Asszonyfa (Györm.), máj. 9: és szept, 14.
jun. 8-9., nov. 12-16. Aszaló (Abaujtornam.), márc. 28.; [un, 22.,

Alsódiós (Pozsonyrn.), Fekete vas. ut. kedd; a dec. 31.
Szcnthárorns. vas., Egyed és András napot Aszód (Pestm.), áld. c:'w., Sz.-Istv. és SZ.·Márt.
magában foglaló hét keddjén. ut. pent.

Alsedomboru (Zalarn.), rnár.Ius 19., május 16, Avasfelsőfalu (Szatmárm.), a márc. 19. meg-
julius 13., december 9. .. előző és szept, 8. után köv. hétfő.

Alsókubin (Arvarn ], febr. Sexag. vasárnap utáni, Avasujváros (Szatrnárrn.}, márc. 1., máj. 1., jun.
Virágvasárnr.p utáni, jun. 24. u.áni, sze! t. 8 12., aug. 15., okt. 25. mag. feg!. hét hétfőjén.
utáni és nov. ·19. utáni hétfőrt. Babácsa (Somogym.), márc. 19, Szt-Háromag-

Alsólendva (Zaiam.), jan. 25., Miserere hét csüt., vas. ut. hétfő; aug. 24, nov. 30.
Nagycsűt., Pünkösd utáni hétfő, okt. 28., Ka- Bács (Bácsm.), márc. 10., ut. hétfő, m ij. 21.
rácsony elötti csüt., jul 28. és aug. 28. ut. hétfő, szept, 8. és okt. 26. ut. hétfő.

Alsólipnicza (Arvam.]. Pál. ford. SarI. h-assz, Bácsföldv. (Bácsm.), márc, 22., máj. 22., aug. 21.,
nap és Luk. ap. napja utáni hétfőn. ha a vás. ün., v. vas. el. n. esik, a vás. az el.

Alsórneczenzéf (Ab.-Tornam ); Husv, előtti kedd, hét. vas. tart.
szept. 6., ju!. 2. követö hétfő és Advent első Bacskó [Zemplénm.), ji.n'us 19., szept. 8.
vasámapját követő nap. B~onya (Zaiam.), ir áj. 19. szept 4.

Alsónémedi (Pestm.), ápr. 2., jul. 4., szept, 2., Baja, febr. 14. megel. vas., ápr. 24., jul. 22.,
dec. 3. vasárnap és hétfőjén. szept 21. és dec. 6. Ha a 4 ut. határn. a hét

Alsónyárasd (Pozsonym.), ápr, 24., jul. 26., közep. esik,az illető vásár a megel. vas.
szept. 8., nov. 25. után eső csütörtök. következő hétiőn tartatik.

Alsóőr(Vasm.), Husvét után 2. hétfő, aug. 10, Bajmócz (Nrjtra~.), j~n. 7. kira.k?v., ápr. 17.
nov. 11. . rnarhav., apr. _4. kirakóv., PUI.k. el. kedd

Alsópalojta (Hontm.), szcpt. 17., nov. 1. marhav., Pünkösd lit. kedd k.rakóvásár, aug.
Alsópáty (Vasm.), febr. 3., máj. 4., szept. 4., 17. ,marhavás., a~. 2~. kirakőv., .okt. 4. ~i-

november 4. rakov., 8 n. előz. allatv., a Vizker. vas.
Alsóság (Vasm.), ápr. 4., máj. 25, szcpt. 21, megel. állatv. 8 nappal el., nov. 4. marhav.,

nov. 5. Ha ünnepre esik, következö nap. nov. 11 kirakóv., dec. 30. marhav.
Alsósebes (Sárosm.), Nagypént. elötti szerdán. 'Bajmok (Bácsm.), máj. 25., aug. 24., nov. 11. Ha
Alsóvcreczke (Beregm.), jan. Vizker., márc. Elek, . e hatarn. vas. nem esnek, az előtte való hétlőn

ápr, Szentgyörgy, jun. Péter és Pál, aug. tartatik.



Bájna (Esztergomm.), febr. 16., máj. 16., aug.
16., nov. 16. mag. fogl. het. szerd. és csüt,
marha- és kirakó orsz. vásárok.
mag. fogi. het. szerd. és csüt, marha- és ki-
raka orsz. vásárok.

Bakabánya (Hontm.), Septuag. vasárn. el. szemb,
és hétfő, ápr. 24. el. n. barorn-, magán a napon
kiraköv., jul, 1. és 2., aug. 31. és szept. 1.,
dec. 6. el. n. marhav., Miklós n. kirakóv.

Bakanya (Baranyarn.), jun. 10., szept. 29.
Baksa és Gyórra (z.alarn.), máj 4., szept. 14.
Balassagyarmat (Nógrádm.), jan. 6. és febr. 2.

napjat megel. héttó és kedd, ha hétfó vagy
kedd üd. esnék, a követk. két n., Laet. vas.
köv. hétfő és kedd, máj. 1. megel. hétfő és
kedd, jun. 26., ha vas. esik, a köv, hétfő is
kedd, ha szomb. esik, a megelőző hétrö és
kedd, aug. :<0. 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 megei. hétfő és kedd, nov. 1. megei. hétfő
és kedd, n.

Balatonfüred (Zaiam.), jan. 14., ápr. 15., jul. 11.,
szept. ll.

Balkány (Szabolcsm.), ápr. 1. és jul. 1., nov. 1.
és dec. 25. n. megel. kedd orsz. kirakó- és
állatvásár.

Balmazujváros (Hajdum.), febr. 2., maj. 25.,
aug. 14., nov. 19. n. mag. fogl. hét szerda,
Minden szerdán hetivásár állatfelhajtással.

Bán (Baranyarn.), márc. 10., jun. 1., szept. 29.
és dec. 8. határn. megel. hétfő.

Bán (Trencsénm.), Hárornkir. vas.: állatvás. jan.
2., kirakóv. jan. 5. Sexages. állatv. febr. 1.,
kirakóv. febr. 7. Sz.-Györgyn. álla tv. ápr. 17.,
kirakóv. ápr. 20., Szenthároms, : állatv. máj.
22., kirakóv. máj. 25. sz. jánosi álla tv. jun. 22.,
kirakóv. jun. 24. Bi-assz.: állatv. aug. 14.,
kirakóv. aug. 17. Szt.-Mihálynapi; állatv. szep,
25., kirakóv. szept. 28. Simon és Judásn.
állatv. okt. 26., kirakóv. okt. 28. Luczan állatv.
dec. 11., kirakóv. dec. 14.

Bánok-Szt.-György (Zaiam.), ápr. 24., [un. 24.,
aug. 3., nov. 29.

Bánréve (Gömörrn.), márc. 18. és szept. 6.
orsz. vás. .

Baracska (Bácsm.), jun. 17., okt. 20. Ha a
hatarn. vas. esik, a. v. köv. hétlőn tartatik.

Baranyavár (Baranyam.), febr. 2., jun. 8., aug. 5.,
nov. 15. n. mag. fogl. hét hétfő.

Barátfalva (Vasm.), Husvét kedd, jul, 2., aug.
Ni-Bold-Assz, ut. n., nov. B.-A. av. n.

Barcs (Somogym.), ápr. 1., jun. 24., szept. 2.,
dec. 9.

Bártfa (Sárosm.), 1. Mátyásn. vás.: febr. 24.
mag. fogI. hét szerda kír. 2. Józsefn. vás.:
márc. 19. mag. fogi. hét szerda kir. 3. Zsófian.
vás.: máj. 15. mag. fogI. hét szerda kir. 4. Ker.
Jánosn. vás.: jun. 24. mag. fogl. hét szerda kir.
5. Sz-Egyedn. vás.: szept. 1. mag. fogl. hét
szerda kir. 6. Terézian. vás.: okt. 15. mag. fogI.
hét szerda kírakóv. 7., Tamásn. vás. dec. 21.
mag. fogI. hét szerda kirakóv. E hatarn.
megel. hét szerda orsz, állatvásár.

Bát (Hontm.), Septuag. előtt csüt. baromv.,
ut. hétfő kirakóv., virágvas., Rogaten., aug,
Lőrinc, adv. Ill. vas. és nov. Mártann. el.
csü.t. n. baromv., a 3. n. utáni hétíőkön kir.-v.

Báta (Tolnam.), ápr. O. és okt. 15. mag. -fogl.
hét hétfő n. .

Bátaszék (Tolnam.), márc. 19., jun. 16., szept,
24. és okt. 28. megel. hétfő n.

Báté (Somogyrn.), márc. 10., máj. 25., aug. 29.
és okt. 9.

Bátka (Nógrádm.), máj. :<0., szept. 29.
Bátorkész (Esztergomm.), jan. 25., máj. 4., jul.

2., szept. 14., nov. 11. orsz. vás. .
Battonya (Csanádm.), virágv. el. 2 hét., Péter-

Pált megeI. vas. es Döm. n. el. 2 hét.
Battyánd (Vasm.), jul. 10., szept, 10., ha e

n. ün. esnek, az ut. köv. hétközn., maj. 28. és
nov. 10.

Battyánfalva {Vasm.), márc. 26., pünk. el. kedd,
jul. 2., aug. 16., okt. 8.

Bavaniste (Temesm.), máj. 22., okt. 26.
Bazin (Pozsonym.), febr. Dorottyan. ut. szerda,

ápr. husv. ün, megel. szerda, jun. a pünk. ün.
megel. szerda, jul. Magdolna ut., aug. Szt.-
Ágost. ut., okt. Fer. ut., nov. Katal. ut.
míndíg szerda napon. Minden szerdan hetiv.

BeéI, márc. 1., jun. 1., szept. 1. és okt. 1. hetében
~ kedden'és szerdán.
Becsehely (Zaiam.), márc. 19. máj ll., szept. 1.,

okt. 13.
Bécz (Somogym.), máj. 23., okt. 4.
Beczkó, Szt.-Gergely napja, keresztjáró napok,

Péter és Pál, lstv, és Kat. napja előtt kedden.
Béga-Szt-György, Szt.-Gy.el., jun. 20. és Szt.-

Mihály ut. vasárnap.
Békés, márc. 24., jun. 20., szept. 29., vasárnap

vagy megel vasárnapon.
Békéscsaba, márc. 3., jul. 1., okt. 26., dec.

2-ik adv. vasárnap.
Béla (Szepesmegye), jan. 15.-16., ápr. 16.-

17., máj. 28.-~9., juI. 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 Gyertyasz.-
B.-Assz., Szt.-György, 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.
Fülöp Jakab, aug. "Urszine változása", okt.
Simon Juda.

Beodra, máj. 6., szept. 8., nov. 1. vasárnapon.
Berczei (Szabolcsm.), febr. 16., jun. 2., aug.

24., okt. 15. •
Bereczk, Jan. 25., aug. 7., szept. 26.
Beregszász, virágvas. el. héten szerdán és csüt,

pünkösd el. másfél héttel szerdán és pént.,
Pád. Antal napja után követk, héten, Bertalan
nap het., Mindszent és Lucza nap hetében
mindig szerdán és csütörtökön, szept. 15-ét
mag. fogI. hét szerdáján orsz. sertésvásár.

Berencs (Szabolcsm.), jul. 2., dec. 18.
Beretíyóujfalu, ápr. 24., aug. 15., okt. 9-ikét

megelőző és jun. 21. mag. fogl. héten szerdán
és csütörtökön.

Berkenyes, ó-naptár, Péter és Pál napján.
Berkesz, Vízkereszt, ápr. 24., jun. Szt.-János

és nov. Lukács ut. pénteken.



terki (Somogym.), Husvét utáni kedd, jun. zr;
aug. 10., szept. 25.

Berethalom (Birthalrn), ápr. 17., dec. 17.
Berzencze, fekete vasárnap utáni hétíön, jun .•

13. aug. 10., dec. 28.
Berzászka (Szörényrn.), máj. 26.-27., jul. 25.-

26., okt 6.-7. és nov. 7.-8.
Berzevicze, Bálint napját, Husvét: Pünkösd,

Bertalan, Mindszent és karácson nap előtt
szerdán. .

Berzova, márc. 21., juI. 6., okt. 26. megel.
vasárnap.

Beszterce (Besztercenaszódm.), Hamvazószerda
ut. vas., hétfő és kedden orsz. állatv., máj.
17.-18., Bertalan után és Katalin előtt szerdá,
Marhavasár 3 nappal előbb.

Beszterce (Vág), jan. 3.-7., ápr. 11.-15.,
jun. 13.-17., aug. 8.-12., szept, 19.-23.,
nov. 8.-12.

Besztercebánya, jan.. 25.-27., máj. 7.-9., nov.
29.-30., dec. 1. es 2.

Bethlen, ápr. 5.-6., Prünkösd ut. vasarn. és
hétíőn, Kisasszonynap el. és Katalin utáni
vas. és hétfőn.

Bethlen-Szt-Miklós, ápr. 25., szept, 21., dec. 13.
Bezdán, márc. 15., jul. 16., szept. 29. és nov.

19. napj. megelőző hétfőn.
Bicske, jan. 25., máj. 3., szept. Szt.-Máté evan-

gelista; jul. Jakab nap hetében kedd és szerd.
Bikszád (Szatmárm.), juI. 12., aug. 25., szept. 19.
Billéd, márc, 26., jun. Iő., okt. 8., vasárnap v.

megelőző vasárnap.
Bilke, máj. 20.-21., juI. 17.-18., aug. 14.-'5.,

szept, 20.-21.
Birkis, jan. 28., ápr. 6., görög. Pünkösd utáni vas.
Bittse (Trencsénm.), Pál fordul., fülöp, Pün-

kösd, Jakab, Boldogasszony és Mindszentek
ut. hétíön, el. csütörtökön rnarhavásér.

Bicske (1. Tápióbicske).
Bobró, febr. 6., máj. 1., jul. 24., nov. 6.
Bocskó (Zemplénm.), jun. 19~, szept. 8.
Bóldogfalva (Oralja), ú naptár szerinti virág.vas.,

szept. 20.
Bodon (Tc-Aranyosm.), Pünkösd után szerdán,
Bodókőváralja, febr, 16., máj. 26., aug. 11.,

nov. 11.
Bodajk, ujév után, jun. 29-ike után, Szt.-Mihály

napja után hétíőn.
Bodrogkeresztur, febr. 20.; jun. 5, aug. 28.,

nov. 27~ Ha e n. ün. esnék, megel. héttőn.
Bodzásujlak, jan. 18., márc. 24., juI. 14., okt.

17., dec. 21.
Bogdány, márc. 12., jun. 24, okt. 4., decz.

6 hetében szerdán.
Bogsánya, 1. Németbogsán. _
Bóka (Horváth.), szept. 15., vasárnap vagy a

megelőző vasárnapon.
Boldogasszony, Gyergyaszentelő, PUnk. el. hét-

főn, Nagyboldogassz. és Boldogassz. bemu-
tat. el. hétíőn.

Boleraz, márc. 19., jun. 8., szept, 4., dec. 23.
Bolkács, márc. 18., nov. 9.
Bonczhida, Laetare utáni napon, jun. 30. és

okt. 21.
Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pünk. utáni

szerda, szept. 27.-30.
Bonyhád, márc. 6., máj. 1., jul. 10., szept. 4.

mag. fogl. és dec. 8. el. héten hétfőn és kedd.

Borgóprund, ápr, i4., okt. 3Ö., marnv. :2n. etőbb.
Borosjenő, Ker.-Szt.-János napja, Szí.-Illés hete

és Paraszkeva napja előtt vasárn. ö-napt, szer.
Borossebes, Szt.-György hetében, Szt.-Mihály

hetében szerdán, ö naptár szerint Miklós (dec.
15.) hetében szerdán.

Borostyánkő (Vasm.), bőjt 2. hétfőjén, maj.
3., jun. 10., szept. 14.-16.

Borsa (Kolozsm.), febr. 24., máj. 6., okt. 4.
Borzás, ápr. 24.
Bozók, máj. 5., aug. 30., decz. 11.
Bozovics (Krassósz.-m.), jan., ápril., okt. hó l-ső

keddjén és a gör.-kel. AId. Csüt. el. kedden.
Bő, febr. 6., máj. 9., aug. 10., okt. 4.
Bögöz, Laetare ut. csütört,
Böhönye, márc. 19., jun. Urnap utáni napon,

juI. 20., aug. 21.
BMs, jan. 14., márc. 24., máj. 1., aug. 6., okt. 28.

hetében csütörtök.
Börsöny (Pilsen-, Hontm.), jan. 1., jun. 18.,

aug. 6., okt. 18.
Bözöd, jun. 2., okt. 3. és dec. 13.
Brád, márc. 20., jun. 2., szept. 29., dec. i6.

napja előttí csütörtök.
Brassó, Urnap után, Lukács után csütörtök,

péntek, szombat.
Brezova, Vizkereszt után, Hamvazó-szerda el.

hétíön, Nagycsütört., Pünkösd, Ker.-Szt.-János
hétf., Istv. kír., Máté és Imre utáni hétfőn ..

Breznóbánya, Laetare ut. hétfön, Pünkösd el.
szerdán, aug. 16. ut. hétfőn, nov. 30.

Broczkó, jan. Rem. Antal, márc. József, aug.
N.-Bold.-Assz., nov. Márton napokat mege1.
kedden.

Brulya, márc. 3., okt. 20.
Budapest, balptrti rész: (IV.-IX. ker.) rnárc.

2. vasárnapján (József), máj. utolsó vasárnap
(Medárd), aug. 3-ik vasárnapján (János le-
fej.), nov. 1. vasárnapján (Lipót) kezdődik
és tart 14 napig. Az előtte való héten az
elővásár tartatik. jobbparti rész: I.-I1. ker.
Négy orsz. vásér, a balparti vásárok ut 1
héttel s egy hétig tartanak; Ill. ker. febr. 16.)
máj. 25., aug. 15, JlOV. 1. - A marha- és
lóvásárok a vásár második hetében vasárnap
tartatnak. Ezeken kivül Szt.-György elötti va-
sárnapon, valamint okt. első hetében vasárn .•
hétfő és kedd, még további két orsz. lóvásár.

Butka, ugynev. Pünkösdi vásár, jun. 2., aug. 28.,
okt. 4.

. Buttyin (Temesm.), ápr. 24., jun. 24., okt. 15.
és nov. 30. Ha e határnapokra róm. kath.
v. óhit. sátoros ünnep esik, egy héttel később.

Buttyin (Aradm.), é-naptár Gyertyaszentelő,
Urnap, Szt.-János, fejvét és Karácsony el.
héten; a vásárok a nev. napokhoz legköz, eső
(előző v. köv.) hétfőn tartatnak.

Bur-Szt-György, ápr, 24., aug. 16., Karácsony
el. hét kedden.

Bur-Szt.-Miklós, ápr. 5., szept. 21. és dec. 8.
ut. kedden.

Buza, 'jan. 19., ápr. 29., jul. 27., okt. 25.
Buziás, jan. 23., ápr. 24., jul. 25., okt. 1.
Bükösd (Somogym.), aug. 5., N.-Bold.-Assz.
. ut. vasárnap.

Bükösd (Baranyam.), márc. 25., Szt-Háromság
után .hétíőn, okt. 4., nov. 11.

**



Büsü, febr, 16., ápr.· 28., Jun. 8., aug. 21.
Ha e napra ün. esik, a raköv. napon.

Ilsabrendek (Zaiam.), jun. hó első hé~f{t
csonka csűt., aug. 10., Lőrinc napján, ha •
vasárn. esik, a követő hétfőn.

Csacza (Trcncsénm.), Virágvas. után, Szf.-Há-
romság vasárnap, Bertalan napja utáni hét.ön.
dec. 21.

Csákány (Sornogyrn.), aug. 15.
Csákány (Vasm.), febr. 25., máj. 2., jun. 8.,

aug. 6., szept. 8. és 29., nov. 25.
Csák gorbó, ó-nap.ár szer, Pünk, u.án: Sz~.·Mi-

hály napon és Hushagyó ei. hétf. és kedu.
Csákcva (Tcm isi.i.), Ó naptár szcr. o: o.&'. h.jt

közepe, jun. 29., aug. 15., ó-naptár szcrint
S~t.-Mih.-nap, uj naptár szer, Szt-Márt.snap,

Csáktornya, febr. 3., Virágvas. után hétíőn,
jun. 30., aug. 3., okt. 13., nov. 25. .

Csákvár, Oculi vasárnap utáni héifőn, Rogate
vasárnap után és Anna hetében hétfőn és
kedden és dec. 6-a hetében hétf. és kedden.

Csanád (Szerh- és Ném.-), márc. 16.,. [un, 20.,
okt. 16., dec. 10. vasárn. v. a megei. vasern.

Csanád, febr. 14., máj. 7., okt. 16., nov. 11.
Csantavér, máj. 1. és szept, 24. el. hétfon.
Csap, rnárc, Gy.-Oltó -Bold-Assz, napja el. sz er-

dán, jun. 8., István kír. és Bold-Assz. fogant.
el. szerdán ; ezenkivül jan. 25-e, okt. 18-a el
szerdán marhavasár.

Csatád, márc. 12., máj. 1, okt. 15.
Cséffa, á pr., aug. és dec. hó első csűt.
Cscge (Hajdum.), ápr. 12., jul. 1., szept. 20.

és nov. 15. előttí hétfőn.
Csejth (Nyitram.), Máté, husvét, R.gate,

Lászlo, Szt.-János lefej. napján, Orsula, Ta·
más elötti hetek csütörtökén. A kirakö vásár
el. napon marhavásár ..

Csenger, jan. 25., febr. 24., márc., 1.0., ápr. 24.,
máj. Áld.-csüt., jun. Urnap, juI. 22., aug. 20.,
szept. 29., okt. 28, nov. 19. utáni pénteken
és dec. 25. elötti pénteken.

Csépa, ápr. 12., juI. 12., szept. 5., dec. 18.,
vasárnap vagy ei. vasárnap.

Csepin, máj. 20., nov. 11.
Csepreg, Hamv. szerda ut. csü~örtlk~o, 'Nagy-

péntek, Exaudi, jun. 29., jul. 22, szept. 29.,
Karácsony el. csütörtökön, .

Cserrnő, Virágvasárnap, Péter-Pál után vas/r-
nap ó-naptár szer. Demeter nap utáni vasáru.

Csernátfalu, máj. 4., szept. 20.
Csernek (Vasrn.), máj. 15., jun. 28., nev. 6.
Cseszte (Scha'tmannsdorí), Oculi vasárnap, febr.
. 24., [un. 29.

Csesztreg, jan. 19., máj. 16, aug. 25., okt. 31.
Csetnek, Gergely, Orbán, Ile na, Simon nap

hetekben hétfőn. .
Csikkarezfalu,- Bőjtelő hétfő, jun. 24:, okt. 16.
Csikszereda, S. ptcagesima ut. pénte ken, Áldozó

csütörtök ut. napon, jul, 13., szept. 29., meg-
előzőleg 3 nap.g állatvásár.

Csiklovabánya (Kr.-Szörénym.), jul. 2.
sCik-Szt.-Domokos, márc. 19. és okt. 10.
Csik-Szt. György, Virágvasárnap utáni hétfón.

Karácsonyelőtti hétfőn. . .
Csik-Szt.-Márton, máj. 3., nov. 9.
Csikszépviz, jan. 7., ápr. 14., [un. 30., szept.

9., a megelőző napon marhavásár.
Csóka (Torontá1m.), Jézus nevenapján, Quasi«

modo, Szt.-Hároms .. napj., Múria ri.ve.iap
ján, szept. 29.

Csokmány, jan. 8., nov. 13.
Csokonya, febr. 24., Husvét uLcsü!Jrtökön,

jun. 27., jul. 26., szept. 21.
Csongrád, márc. 1., máj. 1, aug. 25., dez. 10 ét

megelőző vasárnap. .
Csorba, jan. Jézus névnap utáni vasá.ncp, Can

tate vasárnap után, jul. és nov. elso vasár-
napja ut. hétlőn.

Csorna (Sopronm.), jan. 6., Gergely -nap, Fülöp-
Jakab-nap, Szt-Iván, Szt.-Mihály é.i Sit.-
Márton napján. Ha e napok péntek vag;,
szombatra esnek, a kövctkező hét.őn.

Csögle (Veszpm.), márc, 12., jun 23., okt. 9.
Csököly, jan. 25., Ni-csüt., aug. 28., nov. 25.
Csúz (Komáromm.), márc. 12. és okt 15. he.éb.n

hétlőn. '
Csurog, márc. 4., jun. 1. és okt. ö-át megelőző

vasárnapon és hétfon.
Csurgó, Husvét után, Pünkösd ut. ked len, .

szept. 1.
Csütörtök (Pozsonym.), febr. 5., máj 3., jul. 3.

és okt- 21 hete csütörtök.
Csütőrti.k.iely, Piin::ösl ut.n. k.dd ,n, Si.non-

Judáselőtti vagy utáni kedden.
Czecze, f ekcte vasárnap utáni hé.fön, L ::rine

nap és Miklós nap utáni hétfon.
Czege, febr. 19., máj. 22., okt. 9.
Czegiéd, jan. 15., ápr. 19., jul. 22., nov. 1.

napját megelőző vasárnap és hétfőn.
Czenej (Torontálm.), máj. 24., aug. 21., okt. 24.

Ha az illető határnap hétközncp.a esik, a vásár
a megelőz:') vasárnap tartatik.

Czibakháza, márc, 31., máj. 30., szept, 15.,
nov. 18., vasárnap és .hdf<..n V~;g,f a ; előtte
való vasárnap és hétíön.

Cziffer, márc. 19., jun, 14., szcpt. 29., nov. 22.
Czirkovlány (Zalarn.), Szentlőrinc napján.
Czrepaja (Torontálm.), ápr. 4-6., sz.pt. 8 -10.

Dálya, máj. 4., okt. 30
Dabas (Pestm.), febr. 18., máj. 1:, aug. 3.,

nov. 1. előző vasárnap és hétíőn.
Darány, márc. 9., aug. 18., nov. 5.
Dárda, már. 27. napját mag. fogI. hét hét.ön,

máj. Keresztjáró hét hétrőn, Bertalan napot
és Mindszent napját mag. fogl. hetek hétfőjén.

Daruvár (Kr-Szörénym.), máre. 10., jun, lU.
Debelyácsa, március 19., szeptember 1.
Dcbrcczcn, a Remete Antal, Szentgyörgy, Nagy·

boldogasszony és Dénes napokról nevezett
orsz. vásárok 9 napon át tartatnak, még ped!g ./
a kővetkező felosztással. A vásár ugyanis fent-
nevezett hat-mapokat megelőző hé: hétfőjén
kezdődik és pedig nyers terményekre s ipar-
cikkekre nézve az egész 9 nap alatt; ezen-
kivül az első héten csütörtökön és pénteken
juhvásár, szombaton és vasár.iap serté.vá.á:',
a második, t. i, az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain p id.g
marhavásár is tartatik, a hortobágyi. pusztán
jun. 20-án országos állaivásár.

Deés, márc. 1., jun. 1., aug. 20. és dec. 13-át
mág. fogi. hetekben kedd, szerda és csütörtök.

Deklezsin, jun. 18., aug. 21.
Deliblat, április 6., szeptember 10.
Dengeleg (Szatmárm.), márc. 30., szept. 17.



Dcrecske (Bíharm.), jan. 15., ápr. 24., aug'. 15.
és okt. 15. mag. fogl. hét elötti pénteken.

Derecske (Sopronm.), márc. 12, jun. 24., nov. 30.
Deregnvő (Zemplénm.), jan. 11., szept. 6., dec. 6.
Detta (Ternesm.), márc. 74, [rn. 15., szept, 12.

és nov. 30 .•
D' ttva (Zólyomm), lásd Gyetva.
Dév 11, ian, 14., máj. 13, auz. 3., okt. 30.,

rnezel. 3 napon át marhavásár.
Déva-Ványa. [an. 17., tpr. 15.. iul, 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 hétfőn és kedden.

Dévény (Pozsonyrn.), ian, 2.-3., máj. 1.-2.,
iun. 25, aug'. 10.-11, okt. 18.

Dézna (Aradm.), márc; 19., mái. ~~., szept.
10. Ünnepnap esetért a kővetkező hétfőn.

Dezsér, mái. 1., aug. 6., nov. 1.
Dicső-Szf.-Mártort, márc. 1., máj. 1., íul. 24.,

okt. 15, megel. 3 napon' át marhavásár.
Diószeg (Jór-, Biharm). febr. I-ső hetében,

márc. 3-ik hetében, máj. I-ső het, [ul. 2-ik
het., szept. 2-ik het., dec. 2-ik hetében, sur-
dai napokon.

Diőszez' (pozsonvm). jan. Jézus neven, ápr.
Szt-Györzy, juI. Margit, rov. Márton napok
előtti csüt.

Disznód. jun. ::0, aug. 29.
Ditró, 1. Gyergyó-Ditró.
Dívény (Nográdm), jan. 2., máj. t, jun. 24.,

aug. 10., okt. 18.
Dluha (Árvam), [an, 1., márc. 1., jun. 1. é

okt. 16. kővető első hétfőn.
Dob (Tisza-), jan. 15, ápr. 17., aug. 7., okt.

4. hetében hétfőn.
Dobra (Hunyadm.), máj. 5., é-naptár szer.

Pünkösd ut. 2-ik hétert csütörtökön, szept.
20., november 7.

Dcbra (Vasrn ). Szt.-István utáni és nov. 1.
dán első hétfőn.

Dobra (Nagy-, Zemp'énm.), jan. 2., Husvét-
kedd, juI. 10" aug. 16., nov. 5.

Dobricza, máj. 3.-5, szept. 23.-25.
Dobsina (Gömörm.), Péter, Péter székfogla-

lása ; Pongrác, Mária fogant.
Dobronya (Zólyomm.), márc. 1., máj. 15, szept.

20. és nov. 5.; ünnep esetén a köv. napon.
Dcbronak [Zalarn.), Urnap rt. hétf., juI. 25.
Dognácska (Krassóm.), szept. 18.
Dolha, máj. 15.-16., jul. 25.-:26., aug. 28.-

29., okt. 25.-26.
Dolova, márc. 21., ckt. 11
Domasina, jan. 1., gör. szert. Virágvasárnap,

iul, 17.. nov. 20.
Dombó, az ó-napt, szer. Vizkereszt ut. és

Szt.-György ut. hétíőn és kedden; ő-napt,
szer. Panteleon és Lukács hetében hétlőn
és kedden.

Dombóvár (0-), Vizkereszt ut. hétf., Szt-
György, Szt-Péter nap., nov. 30.

Dornanizs/ (Trencsénm.), febr. 1.--5., márc.
22.-26., máj. 9.-14., juI. 5.-9., aug. 9.-13.,
szept. 13.-17., dec. 22.-26.

Dorog (Hajdum.), fetJr. 8, juI. 29. és nov.
11. hetében csütörtök.

Dorozsma (Csongrádm.), ápr. 7., jun. 29.,
szept. 16., dec. 8. előtt vasárnap.

Dökróköz (Tolnam.), Virágvasárn. előtt, Tst,.án
király ut. hétfőrt. .

Drág (Kolozsm.), .jul. 6, aug. 18., nov. 7.
Dragomérfalva, é-napt, szer. Vizkereszt előtt,

uj napt. szer. Szt.-György nap előtt, ó napt.
szer. Péter és Pál ut., ó-napt. szer. Szt.-
Mihály ut. első hérlőn.

Drassó János főv. napján, szept. 9.
Dubnicza (rrencsénm.), febr. 12.-13, ápr.

28. 29., JU!' 24. 25., szept. 29.-30.
Dubrava (Liptóm.), máj. 10., juI. ::'6., szept.

29 .. dec. 6.
Duna-Adcny (Feérm ], ápr, 2, jun. 16., szcpt

15., nov. 24. .
Dunaföldvár, márc. 25., Pünkösd és aIK 20.

és november 1. köv. héttőn.
Dunapataj, febr. 19., ápr. 14., jun. 29., ckt.

4. és dec. 13. el. vasárnap.
Dunapentele, Szf.-Győrgy napot, SztHárorn-

ság vasárnap, Kisasszony napi hét hétfői nap-
ján és első Adventvasárnap ut. hétlőn.

Dunavecse, febr. 14.) máj. 6., jul. 26., szetit.
??, megelőző vasarnap és kedden.

~~'t;-.~ ~

Bcséd (Hevesrn.), márc. .J.., (lee. 6.
Ecsel (Etzeldorf), febr. 14., ápr. 24., aug. 11.,

dec. 6.
Edelény (Borsodm.), jan. 15., ápr. 15., jul.

15., okt. 15.
Egbell, Szt.-György, Pünkösd, SZlt.-Mihály és

Katalin hetében csűtőrtökőn,
Eger, Vizkereszt ut. hétfőn, máj. Pongrác nap

hétfőjén, jul. Sarlós Boldogassz. után hétfőn,
szept, 29. 3 napon át.

Egerág, ápr. 5., okt. 11.
Egerbegy (Tordam.), márc. 19., nov.' 15.
Egerhát, jan. 1.-2., márc. 29 -29., jul. 31.,

aug. 1., szept. 19-2/).
Egervár, márc. 19., nov. 25.
Egyed, máj. 1., okt. 20., ünnep- és vasárnap

esetén ut. hétlőn.
Elek, márc. 15., jun. 15., okt. 15. el. vasár-

napokon.
Elesd febr. 25. hetében szerd. és csűtört.,

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 hétfón.
Enyiczke, ápr. 24., jul. 7., szept, 14., dec. 21 ét

mag. fogl. hétfőn.
Eperjes, kirak6v. jan. 28., 29., 30., máj. 6.,

[un. 17.-'-19., aug. 12.-14.; szept. 16., nov.
25-27", . marhavásár jan. 25., máj. 3, jun.
14., aug. 9., szept. 13., nov. 22. Böjti v.
minden héttőn márc. 11., 18, 26., ápr. 8.,
15., jul. 16. - Havi marhav. jan. 7., febr. 4.,

, 4' 1 ,. ')0' 3' l 1marc. ., apr. ., maj. - ., Jun. ., JU. .,
aug . .19., szept, 2., ckt. 7., nov. 4., dec. 2.
Gyapjuv.: maj. 13., 27., szept. 8., 29.

Ercsi, ápr. Leó és Szt.-Mihálynap hét hétf.
és kedden.

Erdőbénye, jan. 28., ápr. 24., okt. 28., Ha e
napokra ünnep esnék, el. hétlőn.

Erdőd, febr. 2. ut., husvét el., pünkösd el.,
Sarl. bold. assz. ut., Kereszt felmag. ut.,
Mindszent ut. és Miklós után csütörtökön.



Erdő-Telek, ápr. 1.-2., okt. 15.-16.
Erdőszáda, rnárc. és jun. első hetében, aug.

3-ik és nov. 2-ik hét pénteki' napon.
Erdővég, ápr. 9., szept. 28.
Erked, ápr. 24., okt. 16.
Érd (Hamzsabég), máj. első hétfőjén, aug. 10.
Ér-Mihályfalva, márc. 14.-1·5., jun. 27.-28.,

szept. 6.-7., dec. 10.-11.
Érsekujvár, Mátyásnapi, Virágvasárnap, PÜn-

kösd előtti hét, ker. Szt.-] ános, Dömötör.
Szt.-István, Kelemen és Lucza hét szerd.

Erzsébetváros. jan-. 27., Gyümölcsoltó Boldog-
assz. ut. nap,jul. 5., szept, 21.. nov. 20.,
megel. .3 napig marhavásár.

Esztergom, márc. Gergely, máj. Orbán, aug.
Lőrinc, okt. Simon Juda hetében, mindig
hétfőn és kedden.

Etéd, febr. 3., ápr. 4, Szt.-Háromság utáni
hétfőn, szept. 29. megelőző 3 napig marhav.

Ettyek, máj. 9. és lO-én, szept. 9. és 10.
napokat mag. fogl, szerdán és csütörtökön.

Farkaslaka, máj. 8., aug. 19., nov. 12.
Farkasd (Nyitram.), N.-Károly, Urnap, Ilona,

Bor. Károly és Borbála hét keddjén, ünnep
esetén hétfőn. EI. nap marhavásár.

Fazékfalva, jul. 4., okt. 24.
facset, ó-napt, szerint Vizkereszt, Szt-Tódor,

Virágvasárnap, Aid. Csütörtök, Péter Pál,
N.-Boldogasszony, Demeter, Miklós.

'fegyvernek (Puszta), márc. 1., jun. 1., szept, 12:,
nov. 20., vasárnap és hétfőn.

fehérvár, 1. Gyulafehérvár.
Fehérgyarmat, febr. 2. ut. héten, Husvét el.

héten, Pünkösd el. héten, jun. 128. hetében,
szept. 29. hetében és Karácsony el. héten
mindig hétfőn.

fehértemplom, márc. 5.-7., jun. 20.-23.,
okt. 15.-18.

fehértó (Uj-, Szabolcsm.), jan. 28., jun. 8.,
aug. 26., nov. 20. hetében csütörtökön.

Fekete-Ardó, jan. 20., márc. 19., Urnap, jul. 22.,
szept. 21., nov. 30., megel. hétfő, kedd.

feketehalom (Zeiden), ápr. 25., szept. 30.
feketehegy (Bácsm.), máj. másod., okt. utolsó

hétfőn.
'Feketetó, Pál ford. el., Vince, aposto oszlása és

Gál apát ut. hétfőn. .
feledé febr. 10.-11., máj. 4.-5., szept. 9.-10.

dec. 4.-5.
felek, augusztus 13.
fel ka, Pál ford. ut. héríőn, Nagyhét hétfőjén,

jun. Medárd ut. hétíőn, szept. Szt.-Mih. ut.
hétlőn.

felkenyér, Husvét ut. pént. és dec. 8., ő-naptár
szerint.

Felsőbajom, á pr. 1., aug. 1.
Felsóbánya. jan. Vizkereszt hetében, Kereszt-

járó hétben, jul. Apost. Oszlása, és okt.
Szt.-f erenc hetében, hétlőn és kedden.

Felsődiós, Szt.-Gergely napján, Urnap és szept,
Mária sz. nevenap után kedd, Szt-Tamás nap.

Felsölendva, márc. 28., jun. 20., aug. 16., szept.
29., nov. 30. -

Felsőlövé (Vasm.),· Hushagyó hétfőn, Pünk:
el. hétfőn, szept. 20., nov. 19.

Felsőeőr, Ni-Bőjt 2-ik hetében, Husvét utáni
2. szerdán, Portiunkula és Demeter hetében
szerdán.

Felsőpetrócz, jun. 4., jul. 4., szept. 8., okt. 28.
Felsőpulya, a bőjt közép hetében csütörtökön,

Pünkösd, N.-Boldogassz. és nov. 11. el.
csütörtökön.

Felsőszegesd, márc. 30., juI. 2. ut. hétíön, szept.
8., nov. 25.

felsősurány, márc. 19., máj. 1., aug. 12., okt. 26.
Felsőszenicze (Nyitram.), márc. 24., máj. 5., jun.

19., jul. 14., aug. ~4., szept. 29., nov. 24.
Felsőszílvágy.vjan. 21., márc. 8., jun. 23., szep-

rember 13.
Felsőszölnök (Vasm.), jan. 1., máj. 1., jun. 1.
Felsővadász, márc. 25. utáni héríőn, junius 24..,

Orangyal vasárnap utáni hétíőn, okt. 26.
Felvincz, Oculi vasárnap utáni héríőn, iun. 8.,

aug. 23. és nov. 19. Megelőzö 3 nap marhav.
Félegyháza (Kiskun-.), jan. 20., márc. 19., máj.

27., aug. 18., okt. 4. Ha vasárnap ra esik
az elötti napon.

Fényszáru (Jász-.), márc. 12.-13., máj. 12.-13,
[ul, 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 napig tart; az illető nap el.
két napon baromvásár.

Forró, jan. 10., ápr. 25., aug. 15., okt. 4.
Földeák, Mátyás nap, "Cantate" és "Örangyal"

vas., és Bold.-Assz. fogant. előtt hétíön.
Földvár (Marienburg), márc. 25., dec. 14.
Földvár (Bácsm.), márc. 22., máj. 22., aug. 21..

ha ünnep vagy vasárnap elötti napra esik
az előző hét vasárnapján ..

Frányova, máj. 13., jul. 13, okt. 30. vasárnap.
Fráta, lásd Magyar-.
Futak (0-, Bácsm.), márc. 31., jun. 16., aug.

17., nov. 6. vasárnap.
Fülek, febr. 6.-7., máj. 24.-25., nov. 18.-19.
Fűlöpszállás, ápr. 8.-9., jun. 17.-18., szept. 5.,

decembej 6. ,
Füred (Balaton-), jan. 14., ápr. 15., juI. 11.,

szept. 11.
Füred (Tisza-), jan. 4., ápr. 15 aug. 4., okt. 3.,

hétfőjén vagy el. hérlőn.
Füzesabony, márc. 12., jun. 12, szept. 12.,

dec. 12. hétf. vagy el. hérlőn.
Füzes-Gyarmat, márc. 29.-30., jun. 10.-11.,

aug. 25.-26., okt. 24.-25.

GáboItó, jan. 10., márc. 12, máj. 25., jul. 15.,
szept, 29., nov. 11. Ha a határnap szornbatra
esik, a köv. hétfőn tartatik.

Gajár, Laetare, Exaudi vas., Urnap és Bertalan
ut. hétf., Mindszent és Boldogassz. fogant.
után hétlőn.

Galambok, febr. 16.. és aug. 2-a előttí hétlőn.
Galantha, Gergely hetében, Pünkösd el., István

Király után és Advent első hetében hétíön
és kedden.

Ga1gócz (Freistadt), Szt.-Pál megtéritése, Lae-
tare, Husvét, Szt.-Fülöp, Pünkösd, Péter-Pál,
Szí.-Lőrinc, Szt-Mihály, Mindszent, Tainás
hetéb. csütört, és kedden marhav. ; minden
marhavas. ut. köv. hétíón, kedden kírakóv,

Garam-Szt.-György, György ut. ápr. 25-én és
okt. 9-ike ut. héten hétfőn és kedden.

Gararnszöllös, febr. 2., márc. 19., [un, 24., szept,
14., dec. 4. hete szerda.



Gattája (Temesm.), jan. 20., ápr. 20., [ul. 20.,
okt. 20. .

Gács (Nógrádm.), 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. ll-e

el. hétfón és kedden.
Oerman (Temesm.), juI. 26., aug. 20.
Oerend, juI. 26., okt. 7.
Gernyeszeg, jan. 14., máj. 15., aug'. 16., nov. 19.
Gesztely, jan. Pál ford., ápr. Gyula, jun. Péter-

Pál, okt. Demeter hetében kedden.
Girált, jan. 8., ápr. F, jul. 29., okt. 12.
Onezda, Vízkereszt utáni hétfőn, Farsang

utolsó hétfőjén, "Laetare" vasárn. és Can-
tate után, Szt.- János el., Bertalan, Szt.-Mi-
hály, Mindszent után és Tamás nap előtt
hétlőn.

Ooroszló (Nagy-), 6-naptár szer. Péter fogs.
el., Hushagy.ó el., Jeremiás el., Urszíne
változás el., Gábor és Mihály el. napon.

Gödöllő, máj. 20., jun. 29., okt. 1., dec. 13.
kővető héttőn.

Gödre, márc. 19., juI. 22, szept. 21. után és
nov. 5. megeI. hétfő.

Gölniczbánya, Fekete vasárnap utáni kedden,
Keresztelő Szt.- János előtt kedden, szept. első
hetében hétfőn és dec. l1.-12.-én.

Oöncz, január 23., márc. 29., junius 19., augúsz-
tus 19., dec. 9.

Görcsön (Szilágym.), márt. 19., [un. 24., szepi,
21., nov. 25.

Oörcsöny (Baranyam.), febr. 24., máj. 25.,
aug. 24., nov. 5.

Görgény-Szt-Irnre, máj. 5.
Orenitz, jan. Jézus nevenapja, máj. Zsófia

napj", jul. Apostolok OszI. napja, nov. Ka-
talin ut. hétfőn.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, jun. 13., szept.
21. hete hétlőn.

Oyanafalva, febr. 14., máj. 12., aug. 23., nov. 25.
Gyalakura, jan. 25., jun. 12, nov. 25.
Oyarmat, 1. Balassa- és Füzesgyarmat.
Gyarmatha, jan. 16., máj. 16., okt. 26.
Gyeke, juI. 6.
Oyergyóalfalu, febr. 24., okt. 3l.
Gyergyóditrói, febr. 3., máj. 1.) juI. 17., nov. 25.
Gyergyó-Szt-Miklós, Virágvasarnap el. n.ap, _!·un.

15., szept, 7., decz. 13. MegeI. 3 napig a lat-
vásáro

Gyéres, febr. 3., juI. 8., okt. 12.
Oyertyámos, ápr. 5., jun. 17., szept, 19. vas.
Oyoma, márc. 10.-11. jun. 1.-2., aug. 15.-16.,

nov. 15.-16.
Oyorok, márc. 15., szept. 29.
Oyöngyös, febr. 2.-3., máj. 25.-26., aug.

24.-25 .. nov. 19.-20. vasárn. és hétlőn.
OyöngyösmelIék (Somogyrn.), ápr. 5. és okt.

5-iki hétfő és kedden.

Gyönk, Hush'. kedd előtt, Pünk. el. csütörtökön
aug. és nov. első csütörtökén.

Győr, jan. 18. (Piroska) hét, a N.-Hét első
3 napján, az Urnap, jul. 22-ike, Magdolna,
végre szept. 8., (Kisasszony) és nov. 25. (Ka-
talin) hetének három első napján.

Gyula (Békésrn.), Pál ford. (jan. 25.) megél.
héten, "Exaudi" vas., juI. 22. és szept, 8.
el. hétben szerdától vasárnapig.

Gyulafehérvár, Husvét után hétfőn, juI. 26.,
szept. 30., dec. 17., 3 nap megeI. marhav.

Gyulakeszi (Zalarn.), ápr. 24., [un, 4., szept. 8.
és 29., nov. 11.

Hadad, jan. 13., Gergely, Áldozó csűt., Szt.-
Lászlo hetében, Mária Magd. és Demeter
hetében kedden.

Hadház (Hajdu-), márc. 12., juI. 6, szept. 21.,
hetében csütörtökön.

Hagymáslápos, Gyűm--Oltó Bold-Assz. és
Szt.-Miklós napon.

Hajduböszörmény, febr. 3., ápr. 1., jun. 26.,
aug. 25. és nov. 19. hetében hétfőn.

Hajdunánás, márc. 19., julius 16., szept. 14.,
dec. 4. hetében szerdán.

Haídusicza, aug. 25.
Hajós, márc. 25., jun. 29. és szept. 29. ut.

vasárnapon. '. .
Halas (Pestrn.), márc. 25., jun. 29., szept. 1.,

nov. 9-ike el. vas. és hétfőn.
Halászí . (Mosonm.), febr. 24., jun. 27., aug. 20.

és nov. 11. ut. hétfőn.
Halmágy, ápr. 12., okt. 16.
Halmi (Ugocsam.), jan. r, márcz. 1., ápr. 24.,

julius 13., aug. 24., Pünkösd el. csűt., tov. nov.
30. hete hétfő és keddjén.

Hamzsabég, lásd Erd,
. Handlova, jan. 7. marhav., jan. 14 .. kirakóv.,

febr. 17. utáni hétfőn marhav., febr. 24. ut.
héttőn kirakóv., május 18. utáni rnarhav.,
máj. 25. utáni hétlőn kirakó, juI. 9. elötti
hétfőrt marhav., jul. 16 .. előtti hétfőn kirakó,
szept. 17. el. hétfőn marhav., szept. 24. utáni
hétlőn kirakó, nov. 13. marhav., nov. 20.
kirakóvásár.

Hanusíalva, Mátyás előtt, HUjvét el., Pünkösd
el., Szt.- János és István király el. csütörtökön.
Mihály nap, Mindszent és Karácsony utáni
csütörtökön.

Harkány, febr. Zsuzsanna, ápr, Szt.-György,
aug. vasas-Szt-Péter és dec. Miklós heté-
ben eső hétfőn.

Harczkerek (M.-Tordam.), márc. 9.-12., [un.
29.-30., jul. 1.-2., aug. 13.-16., nov. 16.-19.

Harka, jun. 29., aug. 24.
Hatvan, (ebr. 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, febr. 11.-14., aug. 21.-24.
Hagyfalu, jan. 8. és szept, 29. ut. hétfőn,

jun. 8. és szept. 29. ut. hétíőn, jun. 8.
és nov. l1-ike utáni szerdán.

Hegykő (Sopronm.), Husvét és Szt-Mihály el.
hétlőn.

Helle, ápr. 22., Husvét után, [un. 10., Pün-
kösd után kedden, szept. 1., okt. 31.



Herczegszőllős (Baranyam.), máj. 4., nov. 25.
hete hétfőjén.

Hetes, márc. első hétfője. máj. első csütörtökjc,
jun. 3. hétfője és jul. 4. hétfője.

Hetes (Zaiam.), Husvét ut. kedden, Áldozó
csütörtök el. szerdán, [ul. 27.

Heves, jan. 25., ápr. 18., [ul, 18., okt. 24. het.
vasárnap és hétfőn,

Hédervár, Husvét: ut. kedden, Urnap ut.,
szept. 8. (Kisasszony) ut. és nov. 25-ike
utáni hétíőn,

Héthárs. Vizker. ut., Virágvasárn. el, Pünkösd
el., Sarl. Bold.-Assz. ut., szept. 2. ut. és
Katalin nap hetében rnlndg csütörtökön.

Hibbe (Oaib), jan. Pál ford. utáni hétfon,
márc. Oyünt-Oltő-Boldogassz. ut., Úrnap u'.,
Szt.-Egyed ut. és Mindsz. ut. köv. napon.

Hidalmás, ápr. !$.-6., szept. 25.-26.
Hidegkut (Temesm.), jan. 16., máj 16., szept. 14.
Hidegkut (Vasm.), Virágvas. ut. és Szrntháom-

ság vas. ut. hétfőn, szept. Rupert, nov.
Márton nap.

Hidvég (Rába-, Vasm.), Vízkereszt, V irág-
vasárn., Ker.-Szt.-János és Szt -Ferenc h.tv.
után hétlőn.

Himesház (Baranyam.), Vineze és Teréz het.
hétíön.

Hochstettnó (Pozsonym.), márc. 19.,· i'm 15,
szept. 4., dec. 6.

Hódmezővásárhely, jan., Jézus nevenapja ut.
vas. és hétfon, márc. József, Urnap, jul.
apost. oszl. és okt. Szt.-Oál nap el. vas.
és hétfon.

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., S.:!-
István, Gallus és Szf.-Márton után kedd.

Homonna, 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.

Homoródoklánd, ápr. 28., okt. 27.; megelőző
3 nap marhavasár. .

Homoród-Szt.-Márton, febr. 4., máj. 16., szept.
1., megelőz, 3 nap marhavásár.

Horgos (Cs:fngj·ádm.), febr. és máj. másedik
és nov. hó harmadik hetéb. hétfon.

Hosszuhetény (Baranyam.), máj. 4. el hétfon,
szept sz. t felm. elötti hétfön. I

Hosszupercszteg, márc. 4., máj. 5, jun. 30.,
aug. 21.

Högyész, Pál ford.,. József, Péter és Pál és
Lipót hetében szerdán és csütörtökön.

Hradistye (Nyítrarn.), jul. 15., nov. ll.
Huníalu, jan. 20.; jun. 29. és okt. 21. het.

csütörtök.
Huszt, márc. 2. hete, jul. 3. hete, okt. l-ső

hetének hétfő és keddjén, o-naptár szerint
Aid. nap, N.-Bold.-Assz. nap, továbbá az
ó-naptár szerint Szf.-Mihály napj., mindig
két napon át,

Idvor (Toroníálm.), máj. 3., szept. 23.
Igal (Somogym.), ápr. 24., jun. 24., szept. 1.,

okt. 28.
Igló (Szep esm.), bőjt, közepén, vagyis Ham-

vazó szerda ut. 4-ik hét csütörtökön, jun.

7-iki hetében, szept utolsó hetében, dec, elso
hetében szerdán.

Iharosberény, febr. 24., máj. 16, jul. 26.,
szept. 21.'

Ikervár, márc, hó első szerdáján, szept. 21.
és dec. 21. el. szerdán.

Illava, febr. Dorottya, Oyüm.-51t. Bold-Assz.,
Aid. csütörtök, jun. Urnap, julius Mária Mlg-
dolna, szept. Máté, nov. M'ndszent, dec.
Mária fogant.

Ilonda (Szolnokdobokarn.), febr. 9.-10, máj.
1.-2., okt. 15.-16.

ipolyság, febr. 24., (Mátyás) elötti hétfőn és
kedden, Gyűmölcsoltó Boldogassz. előtt, máj.
25., jul, 20., N.-Bold.-Assz., szepr, 21, nov.
5. és dec. 28. elötti hétlőn és kedden.

Iregh (Tolnam.), Balázs Szt.-György, Kis-
asszony és Katalin het. hétfön. .

Irsa (Pesjm.), febr. 14. jun. 15., sz ipt, 1, d ee,
13. Mbdig vasárnapon.

Istvándi (Somogym.), ápr. 27., junius 8, aug.
29., okt. 28.

Ispánmezö, máj. 20., szcpt. 10.
Isztimér, József, Zsuzsanna és Mindszcnt het.

hétlőn.
Ittebe (Magy:.r· és Szerb), Szt.-György mp

el. vasárnap, okt. 16.
Ivánegerszeg, jan. 6. Uitáni szerdán és ápr.,

jul és október hónapok elsö szerdáin.
Iván (Sopronm.), Szt.-Pál, Husvét után 2 ik kedd,

Bertalan nap és Mindszent utáni kedd.
Izsák, márc, 1., jul. 1. és okt. elötti vasár-

napon és hétfon.

Jablonka, jan. 20., márc. 15., jun. )0., okt. 25.
jablonitz, máj. szept. és dec. elsö kedd napjain.
jakahialva (N.-Küküliöm.), ápr. 22 -24., okt.

26.-28.
Jákóhalma (Jász), márc. 4., aug. 30 napján

mindig két napon vasárnap és hétfön, v. a
meg el. vasárnap és hétfön.

Jankovic, ápr. 17., jul. 26., nov. 2.
Jamnik (Liptórn.), jan. 14., ápr. 8., jun. 3.,

jul. 29., aug. 21.
Jánk (Szatmárm.), máj. és szept. hó 2 dik csüt.
Jánosháza (Vasm.), márc. 19., Pünkösd el. hétfő,

aug. 23., nov. 15. .
Jászapáti, febr. 19.-20., jun. 24.-25., sz ept,

8.-9. és dec. 3.-4. hét vasárnapján és hétf.
jászberény. márc. 25.-26., máj. 18.-19., aug.

15.-16., okt. 4.-5. és dec. 9.-10. heté-
ben vasarn. és hétfön.

Jászdósa, jan. 8., jul. 8. és okt. 25., azon vagy
a kővetkező vas. és héttőn.

[aszenova (Ternesm.), máj. 21., okt. ll.
]ászladány, jan. 18., ápr. 5., julius 2 és nov.

22. hét vasárnap és hétfő.
Jászlajosmise (Pestm.), máj. 26-át és szept.

Iő-ét megelöző hétfői napokon.
Jászó, rnárc. 12., máj. 7., jun. 17., szept, 27.,

dec. 13.
Jókeö, Szt.-Balázs, S.zt.-Hároms., Mária Meny-

bemen. és Szf.-Endre napok utáni héttíőn.
jolsva, febr. 8., ápr. 20, jun. 23., aug. 31., nov.

19. elötti napon.

Kaál (Marostordam.), jan. 19.-22., máj. 22.,---25.,
okt. 1.-4.



Kaba, febr. Bálint, jun. Alajos, szept. Kis-
asszony és nov. Imre het. szardán.

Kabold, márc. 8., aug. 10.
Kadarkut (Sornogym.), Istenes János el. kedd,

Szt.-Iván el. hétfő, Bert. előtti hétfő, Imre
el. hétfő.

Kalocsa, rnárc. 19., máj. 19., jun. l-ső vasárnap
és hétfőn, aug. 15., nov. 15, nov. 30; het.
első 2 napján.

Kamjonka (Szepesm.), jan. 27., ápr. 27., jul.
20., október 20.

Karrak. márc. 19., szept. 20.
Kanizsa (Török-), ápr. 29., jul. 1, nov. 1., min-

dig vasárnapon.
Kapí (Sárosm.), márc. 12.
Kapoles (Zalarn.), máj. 10., okt. 28.
Kapornak (N agy-) , Jézus nevenapja, F ehér vas.,
. Szt.-Háromsá~ vasárn., Bold-Assz. és Mind-
szerit ut. hétfon.

Kaposmérő, febr. 10., ápril. 1., máj. 18., jun.
14. aug. 11., szept. 30.

Kaposvár (Somogym.), márc. 26, jun. 29. előjti
héríőn, szept. 4., nov. 2.

Kapuvár (Sopronm), jan. 25., ut. hétfőn, rnárc,
19. Urnap ut. hetf., Terézia, Lucza ut. hétf.

Kaptol. junius 29.
Károlyíalva, márc. 19.-21., jun. 29.-30., jul.

1., szept. 29.-30., nov. 7.-8.
Karajenő (Jász-), ápr. 3., jut 8, okt. 2.
Karánsebes, febr. első he+, máj. els), aug első

és okt. e'sö hetében, péntek, szomb. és vas ir-
napon. '

Karád, márc. 12., május 4., jun. 27., szept. 29.
Karczag, Mátyás, Pünkösd, Margit, Szt.-MiMly

és Szt.-András hetében, vas. és hétfőn. A
Pünk, vásár ez ünnep el. vas. és hétfőn

Karmacs (ZaIam.), máj. 3-a és nov. I-e ut. kedd.
Kassa, jan. 20., máj. 3, jun. 27., ango 15., nov.

19-iki hetében hétfő, kedd és ;zerda; min-
den hó első szerdáján orsz. harornvásár.

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 előtf hétfőri, jun. 27-,

szept. 26-, dec. 19-ike het. hétíön
Kápolnás (Oláhfalu), jun. 25.-28.
Kápolnás (Krassóm.), jan. 13., márc. 21., máj.

5., gör.-kel. Pűnk. hétfőn, jul. 6., szept. 20.,
nov. 20.

Kápolnokmonostor, jun. 1., dec. 6.
Káposztafalu, Pál fordul, Fülöp Jakab apost,

oszl. és Szt-Fereric he te 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. 10.,

szept. 26., nov. 25. Az orsz. vásár rnindig
hétfőn tart., ugy azonban, hogy ha a vásár-
tartásra kijelölt fennebbi napok valamelyike
vasárnapra esik, akkor a vásár utána követ-
kező héríőn, ha a hét ut. napjainak vala-
melyikére esik, akkor az azt megelőző hétfőn
tartr tk.

Kecze (Maros-), máj. 27., jun. 27., szept. 1.
Keczel (Pesrrn.), Husv. ut. vasárnap és hétíön,

Illés és Demeter el. hétíőn, okt. 26·át köv.
vas. és hétlőn.

Kemnicz, máj. 3., jun. 22., okt. 18.
Kendilona (Dobokam.), jan. 23., máj. 24.,

aug. 16.
Kercseliget (Somogym.), márc. 24., máj. 15.,

aug. 16., okt. 15.
Kerelő-Szentpál, Husv. el. szerda, ó-napt. sz.

Nagyboldogassz. napján.
Keresd, jan. 18.
Keresztur. lásd Bodrogh-, Nérriet-, Sz;ék.-

Keresztur.
Keresztes (Bíharrn.), máj. 29., szept. 12.
Keresztes (N érnet-), Szt.-Háromságvasárn. és

Virá~vasárnap ut. hétiőn, dec. Miklós ut.
hérlőn .

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 (ZaIam.), 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.

Kérnénd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap el.
szerdán.

Késmárk. Invccare 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.

Kibéd, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
Kiliti (Somogym.), máj. 2-át .és jul. 2-át mag.

fogl. hét hétfőjen.
Kinizs, jan. 12., máj. 18., aug. 24., okt. 5:-,

nov. l.
Király-Darócz, febr. 2., ápr. 9., máj. 28., jul.

23., szept. 9., nov. 12., dec. 24.
Királyíalva, jul. 7., nov. 11.
Királyháza, máj, Iő-ér, jun. 27-ét, aug. 30-át és

nov. 10-ét magában fogl. hétb. hétfőn és
kedden.

Király-Helrnecz, Nagycsűt., továbbá jun. 24.,
okt. 10. és dec. 13. hete hétfőjén.

Kisbaáb (Nyitram.), [ul. 31.
Kisbér, ápr. 24. hetében, jun. Szt-Iván nap,

aug. Nagyboldogassz. nap és nov. Szt.-Márton
hetek csüt.

Kis-Czell (Vasm.), bőjt 2-ik hétfőjén, máj. 16.,
szept. 1., okt. 24.

Ki~-Er (Jász-Kun-Szolnokm), febr. 8., ápr. 25.,
JUI. 25., nov. 11. Ha vasarnapra vagy ünnep-
napokra esnének, a megelőző hétfőn. A
határnapokat megelőző napokon marhavás.

Kisjenő, Vizkereszt, Szt.-György és Szf.-Mihály
napok el. vasárnapon.

Kís-Kend (Kís-Küküllőrn.), febr. 22., nov. 7.
Kis-Komárom (Zalam.), Szt.-Gvörgy, Szt-Pál

és Katalin el. hétlőn. -



Kis-Körös (Pestm.), febr.' 24.-25" máj. 1.-2,
aug. 1.-2., okt. 18.-19. hetében vasárnap
és hétlőn.

Kis-Marja (Biharm.), márc. 9., jun. 12., szept.
11., dec. 11.

Kís-Mária-Czell, lásd Kis-CzelI.
Kismarton, Oculi vasárnap, Exaudi vasárnap,

Vasas Szí-Péter és okt. 4. ut. az első hétfői
napokon.

1Cismarton- Váralja (Sopronrn.), március, [ul.us,
szept. és dec. hónapok első hétfőjén.

Kis-Selyk, jun. János nap, nov. Márton nap.
Kís-Sínk, Laetáre vasárnap után hétfőn.
Kis-Szeben, febr. 24., ápr. 24., jun. 24., szept.

8., okt. 26., dec. 8. kirakóvásár. Ha e napok
nem csütörtökre esnek, az előző csütörtökön.
Vásár el. szerdán állatvásár. Juhvásár: ápr.
24., okt. 16-át megeI. kedden. KüI.' havi
marhavásár jan., márc., jul, és aug. első
szerdáján. '

Kistelek .(Csongrádm,), jan. 13., ápr. 16" [ul.
7., okt. 20. el. vas. és héttőn.

K!s- T~re~n~, máj. 1.-2., nov.: 11.-12.
Kis-Ujszállás, marc. 19.-20., jun. 30., szept,

4.-5., dec. 13. el. vas. és hétlőn.
Kisucza-Ujhely, febr. Dorottya előtt, máj. 8 ika

ut., jun. 15-ike ut., jul. Jakab nap el., Szt.-
István, Gál és Lucza napok előtt csütörtök
marha-, a reá köv. hérlőn kírakóvásár. Heti
marhavasár febr. 21., 28. és márc. 7., 14.,
21., 28 .

. Kis-Várda, márc. 17., máj. 23., jun. 16., szept.-
1. nov. 1. hetekben héjfőn és karácsonyt
megel. héttőn.

Kis-Zörnbor (Torontálrn.), márc, 18., aug. 15.,
okt. 11. .

Klenócz (Gömörm.), febr. 6., ápr. 24., juI. 26.,
okt. 26.

Kluknó, Szt-Anna napján, nov. 4.
Kóka, febr. 22" jun. 22., szept, 22., nov.

22. hete vasárnap és hétíőn.
K~kova (Görnörm.j., jan. 14.-15., ápr. 3.-4.,

JUI. 5.-6" okt. 6.-7.
Kolozs, febr. 10., Husvét ut. szerda, szept, 29.
Kolozsmonostor, május 5. .
Kolozsvár, jan. 10., márc. 12., jun. 13., szept,

1., nov. 2. juhvásár máj. 5.
Koltó-Katalin, jan. 6., április 24., junius 24.,

szept. 29.
Komárorn, Fülöp-Jakab, Péter-Pál, Rókus, Szt.-

Ferenc és András hetében és pedig a barom-
és elővásár hétfő és keddi napokon, a fő-
vásár szerdán és csütörtökön.

Komjárh (Nyitrarn.), Fáb.-Sebestyén, Gyümölcs-
oltó Boldogassz., Zsófia, Apost. oszlása és
Dömötör napok hete pénteken marhav., a
ráköv. hétfőn kirakóv.

Komlós (Bánát-), márc. 5., jun. 15., szept. 1.
vasárnap.

Konosó (Barsm.), Husvét után kedden és szer-
dán, Aldozócsüt. és pénteken, aug. 20., 21.
és Mindszent ut. köv. hétfőn és kedden.

Kónyi (Tolnam.), ápr. 12. és okt. 9. hete
~~~ ~

Korond, jan. 18., máj. 13" jul. 4., aug. 25.
Korpona, febr. 6., Dororya előtt pénteken és

utána hétíőn, Áldozócsütörtök után pénteken
és héríön, jun. 29., aug. 24., okt. 28., dec.
25. előtti hetfön kirakó-, ez el. pént, marhav.

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztolán,
Kottori (ZaIam.), márc. 9., jun. 27., szept. 30.,

nov. 30., máj. 5. és szept. 15-ét köv. vasárnap.
Kovászna, febr. 11., máj. 2., jul. 22., nov. 11.
Kozár (Rácz-), márc. 13., máj. 1., jun. 26.,

okt. 16.
Kozmás (Csikm.), jan. 25., aug. 10.
Kőhalorn (Sopronm.), farsang ut. hétíőn, Hus-

vét ut. 3-ik és jun. hó ut. hétíőn.
Köhalom (Reps), Vizkereszt és Virágvasárnap

után hétfőn, [ul. 25., okt. 10. megel. 2 nap
marhavasár.

Kölesd (Tolnam.), Judica, Szt.-Gotthárd, Szt.-
László és Szt.-Márton het. kedd.

Köpcsény (Mosonm.), Simon és juda napját
követő hétfőn.

Körmend, febr. 2., márc. 12., ápr. 5., máj. 10.,
jun. 24., júl. 20., aug. 24., szept. 21., okt. 18.,'
nov. 11., dec. 13.

Körmöczbánya (Barsm.), Szt-György utáni csüt.,
péntek és szornbatori, aug. 1. és Mihály hete
csütörtökön, pénteken és szombaton.

Kőrösbánya, ,jan. 2" jul, 8., nov. 20., dec. 7.
Kőrős-Ladáriy, máj. 10., jun, 28., szept. 15.
Kőrösmező, 6-naptár szer. János születését,

János Iővételét. Boldogasszony fogant. meg-
előző hétlőn és kedden.' .

Kőröshegy, márc. és aug. hónapok ut. keddi
napján.

Kőröspatak, Mátyás nap, jun. 16., okt. 4.
Kőszeg (Vasm.), Virágvas. el., Pünkösd el.,

Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a 3-ik
adv. vas. ut. hétíön.

Köszvényes, febr. 9., máj. 3., aug. 20., nov.
2. megel. 3 nap marhavásár.

Kötegyán (Biharm.), jan. 10., ju!. 10.
Kőveskálla, Husvét után kedden, Aldozócsüt,

után pénteken. Lajos után hétfőn.
Kővágé-Szőllős (Baranyam.), ápr. első hétfőjén,

jun. 8-ika hetében hétíőn.
Kővágó-Ors (Zalam.), aug. 17., nov. 5.
Krassó (Szatmárrn.], máj., juI. és szept, első,

nov. második keddi napján.
Krassova, ápr, 24. ut. első, jun. 29. ut. 2-ik,

nov. 14. ut. 3-ik héttőn és kedden.
Kraszna, januárban eső 3-ik hétfőn és kedden,

ápr., jul, és okt. hónapokban eső 2-ík hétfőh
és kedden.

Kraszna-Béltek . (Szatmárm.), febr. 10., Husvét
és Pünkösd hétfő ut. köv. kedden, juI. 21.,
szept. 22:, nov. lD., dec. 22.

Krornpach (Szepesm.), Szt.-György és szept,
Mátyás hetében csüt.és pént,

Kubin (Alsó-), febr. Sexagesima vas. után,
Virágvas. ut., juI. 24. ut., szept. 8. ut., nov.
19. ut. hétlőn. .

Kuhin (Temesm.), márc. 17., máj. 5., nov. 7.
Kudricz, máj. 1., okt. 16.
Kula (Bácsm.), ápr. 29., jun. 24., aug. 6. és

okt. 15. el. vas. és hétfőn.
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai Antal,

Sámuel és Lukács napján mindig vasárn, és
héttőn.

Kun-Szt.-Márton, febr. 14.--15., máj. 22.-23.,
!lug. 22.-23., nov. 11.-12. hetében vas. és
hétfőn.

Kun-Szt.-Miklós, febr. 3.-4., máj. 16.-17.,
aug. 22.-23., dec. 29.-30.

Kurima (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 (Nyitram.), jan. 14., ápr. 15., jun. 10., aug.

4., szept, 29., nov. 11. előttí hetekben szerdán.
Kutyfalva, ápr. 10., nov. 25.
Küküllővár, Vizkereszt utáni hétfőn; H ushagyó-

kedd el., Husvét el., Pünkösd el., aug. 21.
'::!. és Karácsony el. héríőn.

Kürpöd (Kirchberg), Pál ford. ut., Virágvas.
ut. hétlőn. E napok el. szombaton országos
állatvásár.

Kürth (Komáromm.), márc. első, jun. 3-ik, aug.
első és okt. első hétfőjén.

Kuzma (Vasm.), Áldozócsütörtök.

Laczháza (Kunság), febr. 28.-29., máj. 25.-26.,
aug .• 3.-4., okt. 15.-16. vasárnap és hétlőn.

Ladomér (Sárosm.), jan. 20.-22., jun. 3.-4.,
nov. 11.-13.

Lajosfalva (Mosonm.), jan. 25., máj. 25., Ker.
felmagasztalása.

Lajos-Komárom, márc. 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 Mikl6s ut. kedden.
Laskó, ápr. 24-ét mag. fogI. hétfőn, október

I-ső hetében hétfőn.
Lednicz (Trencsénm.), Rog-ate vasárn., iul,

Szt.- r akab; szept. Szt.-Mihály és dec. Miklós
napján.

Leibicz (Szepesm), febr. első keddén : Husvét
ut. 8-ad napon kedden, [ul, első kedd-éri:
aug. 15-én k'rakővás .. utána kedden marha-
vásár; ha aug. 15-ke kedre esnék, akkor auz.
22-én tartatik amarhav. ; nov. első keddjén.

Lekeneze (Szarmárrn.), márc. 1., jul. 6.
Lekeneze (Erdély), márc. 1.-2., ápr. 25.-26.,

jun. 1., szept. 20.-21.
Lelesz. jan. 6., márc. 19., máj. 3., aug. 10.,

szerit. 14. és nov. 19-ét magába foglaló héten
hétfőn., '. ,!.;

Lelle (Somogym.), Husvét és Pünkösd ut.
kedden Kisassz. el. hé+íőn, farkas nap.

Lengyeltóti. julius 5.
Lepsény, (Veszprémm.), Orbán és Terézia nap

hetében eső hétfőjén.
Letenye (Zalarn.), febr. 24., jun. 2., juI. 29.,

aulg'. 25., okt. 6. és dec. 25-ét megelőző
keddi napon.

Lébénv (Mosonm.), iul. 25., nov. 4. köv. szerd.
Lécrád (Zaiam.), márc. 12., Szt.-Háromság nap-

ián, aug. 24., nov. 2., dec. 13.
Léka (Vasm.), febr, utolsó hé+í., máj. 2-ik és

szerit. utolsó hétf., dec. Miklós, Mária neve
napján.

l.er+i . (Zalarn.). febr. 22., ápr. 10., dec. 6.
Lénárd. [un. 6., nov. 6 .
Leseneze-Tomaj (7alam.), iulius 26 .•
Léva, jan. 6., fekete vasárnap, Urnap, iul.
. 25., szerit. 29. és nov. 25-iki hete hétfön

és szerdán, Hérlőn marha-. zerdán kirakó-
vásár. Ha ünnep-e esik, akkor a vásár a rá
köv. napon tartatik.

Liberbanya. febr. 2., mái. 1.. jul. 22., szepj 29.
Liebling, márc. 10., szept. T

Liget (Baranyam.), ápr. Dömötör el., 6rangy.
vasárnap el. hétlőn.

Lipcse, lásd Német- és Tót nevek alatt.
Lipótvár (Nyitram.), jan. 17., márc. 23., jun, 1.,

jul. 12., szept. 21.
Liptó-Szt.-Miklós, Reminiscere, Exaudi, aug.

Bertalan és dec. Miklós napokon marha-,
másodnapon kirakóvásár.

Lippa, ó-napt. szer. Szt.-György, Szt.-Illés,
Kisasszony és Szt.-Mihály nap elötti vasár-
nap; 2 nappal előbb áIlatvásár.

Lipcse (Zólyomm.), jan. 6., Septuages., Pünkösd
ut. nap, juI. 25., okt. 4.

Lisza \(Trencsénm.), jan. Vince, Szt.-György,
Péter és Pál, aug. Lőrinc, nov. András ut.
csütörtök.

Liszka (Olaszi-), rnárc. 19., jun. 24., szept. 29.,
nov. 10. Ha ünnepre esik, megelőző hétfőn.

Locsmánd (Sopronm.), Husvét, Szent-Vida,
Kálrnár és karácsony el. hétlőn.

Lokcza (Arvarn ). Jézus neve, Szt.-Jakab, Szt.-
Mihály és Szt.-András el. hétlőn.

Loók, Husvét után 2-ik szombat, aug. 14.
Losoncz (Nográdm.), febr. 13.-14, május

9.-10., juI. 1.-2., szept. 13.-14., dec. 9.-
10.; ünnep esetén a következő napon.

Losoncz-Tugár (Nógrádm.), jan. 4., ápr. 4.,
aug. 2., okt. 4. hetében hétlőn .és kedden.

Lózs, Husvét előtt két héttel eső hétfőn ; Ur-
nap előtti, Szt.-István után és karácsony előtti
hértőn.

Lovasberény (fehérm.), Nagyhétben és Pün-
kösd el. hétíőn, szept. ll-iki hetében és
Dömötör ut. hétlőn.

Lovász-Patena, ápr. Rezső, jun. Antal, aug.
Ágoston és nov. Erzsébet napok hetében
hétfő, ünnep es etén a következő napon.

Lődös (Litzelsdorf), Pünkösd utáni kedden;
aug. 11. .

Lővő (Pozsonym.), jan. 5., márc. 11.-13., máj.
11., juI. 21., aug. 11., szept. 21., nov. 12.

Lövő, 1. Zala-, Németlövő.
Lőcse (Szepesm.), Ujév ut. első penteken,

marhavasár az előző szerdán; Judica vasár-
nap elötti héten pénteken (a marhavásár
szerdán), Sarlós Boldogasszonyt (julius 2.)
magában fogl. hete pénteken (m. V. szerdan),
okt. 16. hetében penteken (m. V. szerdán).

Lubicza (Szepesm.), febr. 7.-8., ápr. 18.-19.,
[ul. 4.-5., aug. 22.-23., nov. 7.-8.

Lubló (0-) (Szepesm.), Ujév után; Virégvasár-
nap; jun. Exaudi vasarn. ; ju1. Sarló BoI·
dogasszony napja; Szt.-István király napja;
szept. Máté; okt. Gallus; dec. 6. hetében
hétfő és kedd.

Lucska, 1. N.-Lucska.
Lugos (Krassóm.), febr. 10., máj. 10., jul. 2.-

4. és okt. 21.-23-ikát megelőző szombaton.
Lupsa, . jan. 11., máj. 3. és szept. 18.; meg-

előző 3 napon át marhavásár.

Mád (Zemplénm.), febr. 15., máj. 30., okt. 6.,
dec. 12.

Mada, ápr. 3., máj. 14., juI. 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., szept.
14., nov. 22.

Magyar-Barád, jan. 6., ápr. 13., jun. 1., aug. 15.,
okt. 28.

Magyarfalva (Pozsonym.), a bőjti 4-ik vasáru.
ut. hétfőn , jul. 22-én; Szt.-Mihály nap utáni
héttőn és nov. 26.

Magyar-Gyerö-Monostor, márc. 19., [un, 29,
aug. 20., nov. 11. .

Magy.-Igen (A.-fehérm.), Pünkösd utáni pén-
teken, okt. 19.-26.

Magyar-Lápos, jan. 17.-18., máj. 12.-13., ju1.
5.-6., szept. 25.-26.

Magy.-Nagy-Zsombor, jan. ~O., ónaptár szer inj
Husvét utáni és Pünkösd utáni napon, aug.
27., nov. 22.

Magyar-óvár, jan. 6., máj. 5., aug. 1., szept.
21. és okt. 28. hetében hétlőn.

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

hétíőn, 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 (Csanádrn.), Judica v-asárnap előiti szorn-

bat, jun. 24., aug. 19. és nov. 19-iki elötti
szombat, vasárnap és hétíön. .

Malaczka (Pozsonyrn.), febr. 24, Ambrus nap,
Ker. felt. nap, Sarl. Bold.-Assz., Porcziun-
kula, Ker. felmag. Márton és Szt.-Ján. heté-
ben csütörtökön.

Marczali, márc, 26., máj. 1., j4I. 25., szept.
4., nov. 5.

Marczaltö, jan. 25., Szf.-György, Szt-Margit,
nov. 5-ét követő csütörtökön.

Margita (Biharrn.), jan. 6., ápr. 24., jun. 13..
szept, 14., nov. ő-ét mag. fogl. szerda, csü-
törtök és péntek.

Marikó, jan. 16. és jun. 19. utáni csütörtökön.
Markod (Marostordarn.), ápr. 1. és szzept. 17.
Mármarossziget, é-naptár szer. bőjt. 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

r kéddj'én, ha okt. 13. vasárnapra esik, u. m.
az Il ésnapi a reá köverkező héten, dec. 2·ik
felének első hétfőjén és keddjén.

Marosilye, Vízkereszt, Gy.-OIt. Bold.-Assz.
Pünk. másnapj., ker. János és N.-Bold.-Assz.,
mind. ó-napt. szerint, és október 10.

Marosludas, május 4., október 4.
Marosujvár, ápr. 13., aug. 15-ét megel.. pén-

teken, Megelőző 3 nap marhavásár.
Marosvásárhely, jan. 17., Virágv. el. csütört.,

Urnap ut. hétf., szept. 4., nov. 11.
Martonos (Bacsbodrogm.), [un. 8., (szept ) Mária

névn. ut. hétfőn, nov. 7. A jun. és nov. vásá-
rok, ha nem esnek vasárnapra vagy hétfőre,
a megelőző hétfőrt tartatnak.

Martonvásár (Fehérrn.), márc. 25.·---26., jun.
15.-16., szept. 14.-15., dec. 21.-22.

Martyanócz (Vasm.), máj. 21., aug. 10., nov. 11.
Matheócz (Szepesm.), febr., 6., jun. 8., aug. 6.,

nov. 19. het, csütört. és pénteken.

Máriapócs (Szabolcsm.), febr. 6., rnáj., 3., alig.
21., Mária neve nap ut. hétlőn.

Mándok (Szabolcsm.), Judica vasárnapot kö-
vető hétfőn, jun. 29., okt. 28-át mag. fogl.
hétfon és Advent első vas. ut. hétfőn.

Mány, jan. 15., ápr. 1., juI. 8., nov. 24.-ét mag.
fogl. hetek szerdáján.

MáriaczeII, 1. KisczeJl.
Mártonhrgy (No-Kükülldm.), ápr. 15, 16, 17.,

nov. 4., 5., 6.
Mártantelke, márc. 19., Pünk, ut. szomb., nov. 5.
Mátészalka, jan. 25. és márc. 19. hetében hétf.,

ápr. 24. és "szept. L9. hete hétfőjén; juI.
Mária-Magd. és nov. Erzséb. hete hétf.

Megyaszó, jan. 15., máj. 10., szept, L9.
Mcdgyes (N.-KÜküIIőm.), márc. ~O, Invocate

ut. csütört., juI. 13, Szt.-Mihály nap előtti
csütörtökön, nov. ::0.

Mehádia, jan. 22., ápr. 6, juI. 16. és o~t. 16.
Mekényes (Baranyam.), ápr. 21. és aug. 10·ét.

magába foglaló héten hétfőn.
Melencze, a görög. kel. Pünkösd első napján

aug. 27., nov. 7.·
Merény (WagendrüsseJ, Szepesm.), Harnvazó

szerda hetében, Pünkösd hetében, Lőrinc és
Dömötör hetében szerdán.

Merczifalva (Temesm.), ápr. 20, aug. 10.
Mernye (Somogym.), febr. 24., máj. 5., aug. 2,

nov. 5. hete hétfőn.
Meschen (Ni-Kükűllóm.), április 23. .
Me+zenzéf (Alsó-), Nagy csütörtökön, Sarlós
Bold.-Assz. szept. 8. és Advent első vas. titán.
Metzenzéf (Felső-), ápr. 5., jul. 31., dec. 3.
Mezőbánd, máj. 1., okt. 31. Megelözöleg 3

napig juh- es marhavasár.
Mezőberény, ápr. 6., jul. 12. és okt. 6.
Mezőbedon, ó-napt. szer. Pi.ink. utáni napon.
.\1ezőcsát. márc. 4., jun. 6, okt. 10" dec. 30.
Mezőkereszres (Borsodm.), jan. 25., jun. 12.,

szept, 19., dec. 22. el. vasárnap.
Mezőkomárom, Judica, Rogate napon, Szt-

Mihály nap hetének kedd és szerdáján, Szt.-
Kelemen napon (nov. 23.) 2 napon át.

Mezőkövesd, márc. 19., jun. 27., aug. 20.,
okt. 4.ét megelőző hétjőn.

Mezőlaborcz, jan. 14., márc. 14., jun. 21., szept.
26., nov. 8.

Mezőméhes, jan. 24., máj. 30, aug'. 30. Meg-
előző 3. nap marhavásár.

Mezőőrményes, ó naptár szerint Vízk., 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 fordd.,. józsef, Pünkösd, János és
. Pál, apcst., Jakab, Kisasszony, Simon-Juda,
Miklós pk. napok ut. mindíg szerdán és el.
kedden marhavásár.

Micske (Sopronm.), máj. 3, szept. 14., dec. 8.
Mihály, 1. Nagy- és Szt, név alatt.
Mihályi (Sopronm.), jan. 6., jun, 13., aug. 6.

és .okt. 4-ike után kedden.
Mike, febr. 16., ápr. 8., szept, 1. nov. 5.
Mikeszásza, jan. 28., máj. 20, okt. 13.
Miklóstdke (Klosdorf), márc. 19., dec. 6.
Mindszent (Csongrád'm.), jan. 7.-8., ápr. 14.-

15., jun. 30., jul. 1., okt. 27.-28., ha nem
szombat é s vasárnapra esnek, rnegel. szornbat
és vasárnap. .

Miske (Pestm.), febr. 2-át és rnárc. 25-ét kő-



vető napon, jul. 2-án, aug. 23-át és szept.
8-át köv., napon, okt. 4.,- nov. 15., dec. 13.

Miskolc, febr, julianna, máj. Orbán, aug. Sj-
muel, október Lukács és dec, Lázár napok
het. hétfőn. .

Miszla, jan., ápr., szept. első, okt 26·ika hét
hétfőn.

Misztótfalu, máj. 3., nov. 25. hete hétf. és kedd.
Mocs, jan. 12. virágvas., áld csütörtök és aug.

20. utáni napon. •
Mocsonok (Nyitram.), ápr. György el. kedden,91v. vasárnap el. csüt., rnarhavásár, ápr. 24.

es Olv, vasárnap ut. kedden kirakóv., 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 p~d;g
szerda ut. következő napra esnék: akkor a
következő hét keddjén.

Módos (Torontá1m.), márc. 25., jun 29., a rg,
24., nov. 26. vasárnap.

Mohács, febr. 24., ápr. 17., jun. 24., szepj.
15., nov. 11., dec. 21.

Moholy (Bácsrn.}, máj. 30., szept. 30.
Mokrin, febr. 14., máj. 21, aug. 20.
Moldova (0-) április 21., aug. 27.
Moldova (Uj·), május 5., jun. 24.
Monor (Pestrn.), márc. 12., jun. 1., aug. 18.,

dec. 8. vas. és hétfőn
Monor (Erdély), máj. 31., szept. 27.
Monora, jun. 5., okt. 28.
Monosto:krasznóbródi, máj. 22., 23., 25.
Monoszló (Moszlavina), ápr. 11. -15., szept,

4.-9.
Monyorókerék, márc. 19., Pűnk, el. kedd.,

okt. 23.
Moór (Fehérrn.), Szt-Oyörgy, Szt.-Háromság

n~p '"?,}. hétfőn, Rozália és Márton nap héthétfőjén.
Moravicza, ápr. 1., okt. 1.
Morgonda, aug. 25.
Móriczföld, márc. 3., máj. 2., aug. 3. és nov.

első vasárnap.
Morovicza (Bácsrn.), j őzs ef nap hetében hét-

főn, jL!,I. ut. hétfőj~n,. ~ov. első hétfőjén.
Mosgo (::,omogym.), Husvét ut. kedden, jun. 21.
Moson, ápr. 2., juI. 13, okt. 4., dec. 21. leg-

közel. eső hetfőn, ünnep esetén legköze-
lebbi köznap Jn.

Mossócz (Turóczm.), Fábián és Sebestyén,
Szaniszló, Szt.-Háromsá,g, Urszinvált., Máté
és Mindszent napok ut. szerdán. '

Mucsi (Tolnam.), máj. 20., okt. 20-iki het. szerd.
Mu,!:kács, Yizker., márc. József, ápr. György,

Punk., jun. ker. Szt.-János, aug. N.-Bold.-
Asssz. és nov.
Márton napokat mege1. v. követő, a város
által évről-évre meghatározandó két-két
napon, az ó-napt. szer. Ne-Be-Assz. napj. hete
hétfőjén, a kirakóvásárok, s ezen orsz, ki-
rakóvásárok mindenikét a (Ni-Be-Assz: ünn,
kivéve) 3 nappal megeI. orsz. marha vásárok.
Apr. 2., máj. 14., 'szepr, 14. és okt. 8'ika hetéb.
mindig hétlőn juhvásár.

Murányalja (Görnörm.), márc.20., [un 20.,
aug. 22., dec. 9.

Muraszerdahely (Zalam.), máj. 1., jun. 26., aug.
19., okt. 26. .

Muraszombat, Hushagyó kedd el. egy héttel,
Husv. 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 (Esztergomm.), ápr. 10., jun. 7.

N'agyajta, febr. 16., Áld. csüt. ut. nap, dec. 28.
Nagyapold, márc. 19., dec. 12.
Nagyalmás, jan. 23., máj. 1., juI. 22., szept. 17.
Nagyatád (Somogym.),' Gergely nap eL, tavaszi

"Kereszt. nap" e1., Illés nap el., Rókus nap-
ján, őszi .,Kereszt nap" előtt, nov. 11. után
mindig hétlőn.

Nagybajom (Biharm.), márc, 4., jun. 4., szept. 27.
Nagybajom (Somogym.), józsef nap. el. kedden,

Pongrác el. hétfőn, Urszinvált. ut. nap, Te-
rézia előtt hétlőn.

Nagybarom, Dömötör előtt. csütört, és farsang
utolsó csütörtökjén.

Nagybánya, Oculi vasárn. ut., Urnap ut., aug.
Szt-István ut. és nov. Márton nap ut. hétfő
és kedden.

Nagybáród, Gergely nap' ut. hétfő, Péter-Pál
hetében, Ni-Bold-Assz, és Márton nap ut.
héjíön.

Nagybecskerek, márc. 1., máj. 25., aug. 17.,
okt. 12. és nov. 23. napját megelőző csütör-
töktól kezdve 4 napon át.

Nagyberezna (Ungm.), febr. 2. megelőző hétíőn,
Pünkösd el. csütört., N.-Bold.-Assz. el. ked-
den, Mária pártl. ünn. ut. 2-ik kedden, az
ó-napt. szerint.

Nagybittse, 1. Bittse.
Nagybirócz, márc. 10., máj. 16., szept, 1., nov. 19
Nagyborócz, Invocat vasárnap ut. hétíőn, máj.

16., szept, 1., november 19.
Nagyborosnyó, . julianna, máj. 15.-16., aug.

25.-26., nov. 19.-20.
Nagyczenk, Husv. ut. és Simon-Juda előtt

csütörtök. li,
Nagydolicz (Vasm.), jun. 16., dec. 6. .
Nagydorogh, márc. 13., jun. 5. hete hétfőjén,

aug. első hétfőjén, okt. 16.
Nagyekemező, febr. 1., [unius 13.
Nagyenyed, jan. 25., máj. 8., aug. 19., okt. 16.,

Megelőző 3 uapíg marhavasár.
Nagyfalu (Árvam.), Vizker., Szt-Mátyás, Szt.-

György és Szt- Jakab és Szt.-Mihály napok
. ut. hétíön.
Nagyfalu (Szilágym.), jan. Vizker. ut. hét.,

márc. bőjt közepe hetében, AId. csütörtök
el. héten, juI. 3. het., szept. 3. het., nov. 2.
het. szerda és csütörtök. ,

Nagygáj (Toroníálm.), máj. 1., nov. 7.
Nagyhalmágy, é-naptár szer. Virágvas. el.

heten, Péter és Pál hetéb., Kisasszonynap
és Borbála hetében, mindig szombaton

Nagyharsány, Remete Antal, jan. 17. előtt ápr.
12., jun. Szt-László és okt. 9. előtti hétíön
és kedden.

Nagyhöflány, január 25., szeprember 9.
Nagyida (Abaujm.), Jud. vasárn., máj. 25.,

szept. 21., dec. 22.
Nagyigmánd, márc. József, jun. Vitus, szepj,

Szt.-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagyilonda (Szolnokdobokam.), febr. 9.-10.,

máj. 1.-2., okt. 15.-16.
NagykaUó, Hush. kedd ut. csürörtök, április



24-ik, Sarlós h. a. nap, szept. 28. és nov,
30·iki hetében csütörtökön.

Nagykanizsa, febr. 2., Husvét, Pünkösd, aug.
15., október 15., decz. 8. elötti hétfőn. 8 na-
pOll áto .

Nagy kapcs, Vizker. ut. hétfőn, Gyűrn-Oltő
Bcld.-Assz. ut. héríőn, Pünkösd el hétfőn,
~E1g. István nap ut, hétfőn, szept. Mária nap
ell:1ti hétlőn és nov. András nap el. hétfőn.

Nagvkapus, aug. 24. .
Nagykároly, febr. 4., ápr. 15., jun. 3., ju!.

1.; szept. 16., nov. 4., dec. 9 hete hétfőjén.
NagykiÍ,ta, tan:. 25., ápr. 24, szept, 14., vasár-

nap es hétfő.
Nagykikinda, ápr. 2'., jun. 24., szept. 20., dec. 1.
Nagykosztolány (Nyitram.), Gyertyaszent és

Rogate ut. pénteken. Máté és András utáni
hétfon. A marhavasár négy nappal a kirakó
előtt tartatik.

Nagykörös, márc. 5., ápr. 24., jun. 27., aug.
utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

Nagykunmadaras, jan. 25. Pálnapi vásár, 'ezen
napot megcl. vasárn. és hétfőn, Áld. csü-
törtöki vásár, ezen ünnepet megel. vasarn.
és hétfőn, jul. 25. Jakab-napi vásár, e ·napot
magáhun fogJ. hete vasárn. és hétfőn, okt.
26. Dömötör-napi vásár, ezen nap. meg-
előző vasárnapon és hétfőn.

Nagylak (Csanádm.), ápr. 24. és szept. 29. he-
tekben szobaton, jan. 6. után követk. és jul.
2. szombatján. Ha az első két nap egyike
ünnepre vagy a szombatot megel. napra esn.,
ugy a megeI. hét szombatján tartatik.

Nagylévárd (Pozsonyrn.), Vizker. ut. hétfon,
Gergely napján, Rogate vasárnap ut. hétfőn,
juI. 25., aug. 10., szept, 21. és nov. 11.
után hétfőn. '

Nagyléta (Biharrn.), jan. 15., ápr. 24. és szept.
29., niludig csütörtökön.

Nagylomnicz (Szepesm.], ápril 25. és október
19. hete csütörtökön.

Nagylucska (Beregm.), febr. 13., ápr, 5., Pünkösd
ut. csütört., jul. 31., szept. 10. és nov. 30.

Nagymagyar (Pozsonym.), Julianna, Husvét,
Urnap, Szt-Kereszt felma&,aszt. el. szerdán..
nov. 5. ut. szerdán és Karácsony el. szerdán.

Nagymajtény (Szatmárm.), febr. ~ , ápr. 16.,
máj. 15., jul.. 10, szept. 18., nov. 6., dec. 11.

Nagymaros (Hontm.), márc. 19. ázsef heté-
ben szerdán, okt. Bríg.tta, dec. Judith het.
hétfőrt.

Nagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök elötti,
Szt-Hároms ág utáni hétfon, Lőrincz és Már-
ton napok' hetének hétfőjén.

N agym egy er, jan. 25., máj. 15., aug. 6., okt.
27., dec. 6. hetében szerdán.

Nagymihály (Zemplénrn.), ll. n. Boldogassz.
vásár, jan. 28.-29., Virág-vásár, ápr. 8.-9.,
Oyörgy-vásár, máj. 6.-'7, Antal-vásár, jun.
11.-12., Nc-Bold-Assz.-vdsár, aug. 12.-13.,
Lukács-vásár, okt. 15.~·16., Karács. vásár,
dec. 16.-17.

Nagyoreszi (Nógrádm.), márc. 19. hetében.
májusban Keresz]. hetén, aug. 6 hetén és
dec. 6. hetért hétlőn és kedden.

Nagypirith, máj. 10., jul. 25, szept. 29.
Nagyröcze (Gömörm.), márc, 19., [un. 13.,

szept, 2'1., dec. 16.

Nagysajó. október 1.
NagysaUó (Barsm.), Hamv. szerda wt. héten,

Virágv. ut. héten, Pünk. el héten, jul. 2.
héten, aug. 20. ut. héten, nov. 1. ut. héten és
dec. 25. el. héten, hétíön és szerdán.

Nagysármás, ó-napt. szer. Kisassz. napján.
Nagysáros, Fekete vasárnap, julius 13., és nov.

9. utáni szerdán.
Nagysink. máne, 11.-14. jun. 17.-20., szept.

20. ut. hétfő, kedd és szerdán.
Nagysurány, jan. 25., (Pál ford.) máj. 1. (Fülöp'

, [ak.), aug. 10. (Lőrincz) és nov. 1. (Mind-
szent) napot megelőző hétfőn.

Nagyszalonta. a febr. 15., ápr. 15., aug. 15. és
nov. ll-ikét magában foglaló héten pén-
teken és szombaton.

Nagyszalama. január 31., Szt.-H.áromság napja,
nov. 11., megeI. napon marhavasár.

Nagyszalók (Sárosm.), máj. 1., nov. 15.
Nagy-Szt-Miklós (Szerb- és Nérnet-), ápr. 5.,

jul. 25., okt. 25.
Nagyszeben, Vizkereszt ut. első hétfőn, máj.

3., szept. 14., Megelőzőleg 7 napig marhav.
Nagszombat, jan. 22., márc. 2. hetének, ápr.

24., jun. 15., jul. 25., szept. 8., okt. 28.,
dec. ő-át magában foglaló hétfő, kedd, szerda
és csütörtök.

Nagyszőllős (Ugocsam.), jan. Pál, Gyüm.sOltó,
Áld. csüt., jun. János, aug. 11., szept. Kís-
assz., okt. Símon- Juda, dec. a Kar. ün-
nepek hetében hérlőn és kedden.

Nagyszőllős (Veszprémrn.), Szt.-György-nap és
Mindszent nap héten szerdán.

Nagytarna (Ugocsam.), febr. 16., ápr. 1., jul.
26. és okt. 18. het. héttőn és kedden.

Nagyvárad, a márc. 12., jun. 21., szept. 8'J
dec. 8. hetén, péntektől keddig, és ped.g
pénteken s szornbaton sertésvásár, a többi
napokon kirakó-, ló- és szarvasinarhavásár ..

Nagyvázsony (Veszprérnrn.), I'nvocat. vas., Szt-
Kereszt fel ta!., jun. 24-ét, Szt-Kereszt fel-
magaszt. és Karácsony napját megel. hét-
főn és kedden.

Nagyzerind(Aradm.), jan. 4., szept. 1., ünnep
esetéri a J(övetkező papon.

Nagyzorlenz, ápr. 4., jul. 11., okt. 24.
Nagyzsám (Temesm.), Szt.-György és Szt-

Mihályelőtti vasárnap. .
Naszód, máj. 27., Bertal. utáni 2-ik szerdán,

nov. 8.'
Naszvad (Komáromm.), aug. 10., és nov. 5.-ikét

megelőző hétfőn.
Nádudvar (Hajdum.), ápr. és aug. első heté-

t-en s okt. 25. het. mindig hétfőn.
Nádasd (Baranyam.), márc. 19. és aug. 20. heté-

ben hétfőn.
Nágocs (Somogym.), József, Antal, Nagyasz-

szony, Terézia nap, hétfőn. '
Nárnesztó (Arvam.), jan. 13., márc. 12., aug. 1.,

október 18.
Neszpál (Turóczm.], ,ápr. 20.-24., szept, 13.-14.
Nedelicz (Zaiam.), márc. 10., jun. 15., örangyal

nap utáni hétfőn és dec. 13.
Nemesdéd (Somogyrn.), jan. 25. el. hétfon,

Szt.-Háromság utáni kedden, szept. 29., dec.
21. elötti hétfőn.

Nemesrnilitics (Bácsm.), maj. 7., okt. 20., vas.
és hétí., vagy el. vas. és héttőn.



Nemesvid (Somogyrn.), jan. 22., márc. 21., jun.
17., október 24.

Nezsider (Mosonm.), március judika ut., [ul.
Jakab utáni, szept. Egyed ut., okt. Pál utáni,
dec. Miklós utáni hétfon.

Németi (Hontrn.), 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 vasárn. el. csütörtök.

Németbogsán, április 1., máj. 16., Péter Pál
után és szeptember 18. utáni pénteken.

Németboly, jan. 6. máj. 16., jul. 25., szept. 8:,
okt. 20. Ha e napok vasárnap vagy ünnep-
napra esnek, a reá következö, ha pedig csü-
törtökre, pént. vagy szornbatra, amegeL
hétfőn.

Nérnetkeresztur, máj. 3., szept. 14.
Nérnetlipcse., jan. 25., apr. 24., jun. 24., szept.

21., dec. 21.
Németlövő (Sopronm.), febr. 14., április 24.

N.-Bold.-Assz., Szt-Márton nap el. csütörtök.
Nérnet-Szt.-Miklós (Vasrn.), Cantate utáni és
. Bertalan és Miklós elötti hétfőn.

Németujvár (Vasm.), Gyergyaszentelő ut. na-
pon, Virágvasárnap után hétfőn, U rnap után
pénteken, aug. 2., szept. 1., okt. 30. és dec. 6.

N!mnics, jun. 13., aug .. 10;.>.november 25.
Niczkyfalva (Ternesm.), maj. 23., aug. 7.
Nógrád, febr. 16., máj. 15., jul. 26. és nov.

1Q-ét megelőző hétfőn.
Noszlop (Veszprémm.), ápril .Szt-György és

okt. Terézia hetében hétíőn.
Nova (Zalarn.), Gergely, Gyö"rgy,' Sarl. Bold.-

Assz. el. hétfon, N.-Bold.-Assz., Mihály és
Karácsony elötti hétfőn.

N ovoszelicza (Kvl.ucska), jan. 31., ápr. 4., máj.
9., jul. 25., szept. 12.

Nyárádszereda, február 21.-24., augusztus 1.,
dec. 7.-10.

Nyárhád, Szentháromság napján szept. 1.,
december 7.-10.

Nyárhid, Szentháromság napján szepternber 1..
december 13.

Nyék (Sopronm.), ápr. 24., Pünkösd ut· kedden
aug. 10., szept. 29. •

Nyírbakta (Szabolcsm.), jan. 27., ápr. 15., jul. 5.,
aug. 21., nov. 6. nap hete hétfőjén.

Nyirbátor, jan. 20., márc. 25., szept. 8., nov.
9. és dec. 6. után következő csütörtök.

Nyiregyháza, Tamás het., pünkösd előtti, szept,
8-iki és Lucza hetében héttőn.

Nyitra, Rem. Pál után hétf., Oculi vasárnap
ut. hétíőn, Na&:ycsütörtök napj., Nep. Szt.-
János után hétfón, Sarl. Bold-Assz. után hét-
főn, N.-Bold.-Assz. el. hétfőn, Szt.-Mihály el.
hétf., Szt.-Lukács után hétíőn, Szt.-Tamás ut.
hétfön.

Nyitrazsámbokrét, Vizker., Szt.-Háromság és
Kisasszony nap után köv. és Bold.-Assz.
fogant. megelőző szerdai napokon.

Nyulas, ápr. 24.
Nyustya (Görnörm.), febr. 11., szept. 11.

Ó-Béba (Torontálm.), márc. 8., jun. 8., szept.
8., mindig vasárnap.

O-Becse, ápr. 8., jul. 5. és okt. 17-e el. vas.
ó-Bessenyő.. máj. 16., október 15.
Öcsa, jan. 18., márc. 27., jun. 24., okt. 19.

elötti vasárnap.

ócsova (Zölyornm.), márc. 8., dec. í3.
O-falu (Szepesm.), jan. 30., márc. 28., máj. 23.

jun. 27., aug. 1., október 3., dec. 5.
O-Kanizsa (Bácsm.), máj. 25., szept. 1.
Olad (Vasm.), febr. 4., máj. 5.,. jun. 8, nov. 6.
Oláhlápos, február, ápr., jun., aug., okt. és

dec. első szornbatjain.
Olcznó (Alzenau), febr. 18.-20., aug. 29.-31.
O-Moravicza, József nap hetében héríőn, jul.

24. ut. hétfőn, nov. első hetében hétíőn.
Ompitál (Pozsonym.), a bőjt harmadik hetét

követő kedden, Pünkösd el. hét keddjén, Ur-
szine utáni kedden, október 18-át köv, kedd.

Önod, jan. 2., márc. 19., máj. 10., jul. J., okt. 4.
ó-Pécska (Rornán-), a febr. 2. és jul, 21.

megel. szombat, vas. és hétlőn.
Oppova, máj. 21., nov. 1.
O-Radna, febr. 26. elötti szombat, jun. és okt.

hó utolsó szombaton, máj. 4., aug. 10. és
dec. 18. el. szerdán.

Oravka (Arvam.), jun. 24., dec. 2.
Oravicza (Román-), márc. 25., jul. 25.
Orezifalva (Temesm.), ápr. 24., szept. 8 .
Oroszfalu (Háromszékm.), márc. 30., szept, 30.
Orosz,vár (~os()I1m.), au~. 18., okt. )3.!,(C1CC. 29.
Osgyan (Gomorm.), marc, 4., maj. d. aug.

19., okt. 30., dec. 22.
Ostíi-Asszonyfa (Vasm), jul. 13.
Oszlány (Barsm.), Vírágv., K-Szt.- János, Szt-

István, Szt.-Mihály és Szt.-Miklós ut. l:·:;tfőn
és kedden.

Ottok, jun. 13., dec. 6.
Ozora, Jézus nevenapján, Nagyhéten, Sarolta

és Terézia elötti héttőn.
Okőrmező (Márrnarosm.), ápr. utolsó hete hét-

főn és kedden, jun. 26.-27., aug. 2-ik heté-
ben héttőn és kedden, szept. 4.-5.

Orrnényes (Mező), jan. 18., máj. 5., juI. 6.,
dec. 18.

P'acsa, aug. 18 és Mátyás el. csütörtök.
Paks, máj. 16., jut 15, szept. 21. és nov.

19. héten hétfőn és kedden.
Palocsa, jan. 6., márc. 19., jun. lD., szept. ~].

követő kedden.
Palota (Vár-, Veszprémm.), ápr. 12., aug. 5.)

nov. 11., dec. 13. hetének hétfőjén.
Pancsova, ápr. 22., jul. 9. és szept. 18. het; I

csüt. v. a köv. csüt., 4 napon át.
Pankota (0- és Uj-), máj. 3., aug. 1., okt. 15.

vasárnap, illetve a megelőző vasárnap. Ha
a máj. 3-iki vásár a világosi vásárral össze-
esnék, a pankotaí egy héttel előbb tartatik

Papolcz, febr. 14., Pünkösd előtt, aug. 12.,
szept. 29. hete hétfőn.

Parajd, márc. 19., jul. 26., okt. 15., dec. 17
Megelőzőleg 3 napig marhavásár.

Paszmos, máj. 6., aug. 24. I

Paulis, máj. 6., okt. 1.
Pánczélcseh, jun. 24.-25 és szept. 9.--10.
Páp a, Gyertyaszentelő-Boldogassz., Gyümölcs.

oltó-Boldogassz., Szt.-Háromság vas., [ul,
Sarlós--Boldogassz., aug. Nagyboldogassz.,
szept. Kisassz. és dec. Boldogassz. fogant
ünnepek ut. kedden és szerdán illetve a
köv. hét keddjén és szerdáján,

Pápócz (Vasm.), febr. 14. és Pünkösd el. hét-
főn, aug. 10. és okt. 26. előtt hétfő napokon.

Párdány (Torontálm.), máj. 16.. szept. 16.



Párkány (Esztergomrn.), ápr. 24., [un. 24., aug.
24., okt. 28., dec. Iő-ét mag. fog!. hétíőn
és kedden.

Párucza (Nyitra külv.), orsz. vásárai össze-
esnek a Nyitrán tart. orsz. vás. napjaival.

Pászto (Hevesrn.), Virágvasárnap után kőv,
és jun. 29., aug. 10. és dec. 24. el. hétlőn
és kedden.

Pécs, Gyertyaszentelő-Boldogassz. hetén, Hus-
vét előtti, Pünkösd előtti héten, Mihály héten
héttőn és kedden, Havi-Boldogasszony és
Katalin nap hetében, vasárnaptól kezdve rnin-
dig egész héten.

Pécska (Magyar-), maj. 9. és szept. 14-ét
megelőző szombat, vas. és hétíőn.

Pécsvárad (Baranyarn.), Bálint, ápr. Adalbert,
aug. Sarló-Boldogassz. és okt. Lukács nap
hetében hétlőn és kedden.

Péczel, máj, hó első hétfőjén és kedden, szept,
második hétfőjén és keddjén. .

Pelsöcz (Gömörrn.), febr. 21., ápr, 9., szept. 16.
Perbete (Komáromm.], febr. 10., márc. 25., jul,

13. és okt. 19. hetek hétfőjén.
Pered (Pozsonym.), március Benedek, május

Remete Antal, aug. Ur szinvált., nov. Er-
zsébet hetében szerdán és csütörtökön.

Perlak (Zalarn.), Hushagyókedd, Pünkösd ut.
kedd, Jakab nap ut. kedden.

Perjámos, ápr. 24., jun. 15., szept. 24.
Perlasz, jun. 27., nov. 9.
Petele, é-naptár szerint Pünkösd első szornb.,

dec. 6. .
Petrozsény-Dilsa, máj. 13., okt. 13.
Petres (B.-Naszódm.), ápr. Hugó és okt.

Simon-Juda napján.
Petris, jan. 2., márc. 8., jun. 23. és aug. 1.
Petrovácz, márc. 11., máj. 13., aug. 26., nov.

11., vas. v. héttőn.
,l)etrovoszello, máj. 8., aug. 30. és nov. 7.

el. hétíőn.
'Pétervásár (Hevesm.), jan. 1., ha az Ujév

napja péntek v. szembarra esik, utána való
hétfőn és kedden, máj. Pongrác, szept.
Cyprián hetében kedden és szerdán.

Pilis (Pessn.), jan. 5., ápr. 5., jul. 5., okt. 5.
Piuezehely (Tolnam.), Húshagyókedd. és Ham-

vazószerdán, Szt.-György, Úrnap és Sirnon-
Juda hetében kedden és szerdán.

Pinkaíő (Vasm.), jan. 25., ápr. 24., [un. 24.,
aug. 24., okt. 16., nov. 11. Ha e napok
péntek, szombat v. vasárnapra esnek, avasár
az utána köv. hétfőn tartatik.

Piskolt (Biharm.), márc. 1., szept, 1.
Pivnicza, ápr. 17., jul. 1., okt. 23., mindig

vasárnap vagy hétlőn.
Podolin (Pudleín, Szepesm.), január Szt-Pál,

márc. Judica' vasárnap és jun. Ker-Szt-
János nap hete csütörtökén, továbbá ju!.
25.-26., végre aug. Szt-Lőrinc, okt. Simon-
Juda és nov. Katalin nap hetén csütörtökön.

Polgár, Vizkereszt hetében, márc, és jun.
második hetében és Mihály nap megelőző
hetében szerdán.

Polgárdi (Fehérm.), rnárc. József, szept, Kis-
...•.asszony nap hetében héttőn.
Polonka, ápr. 9., okt. 8.
Pomogy (Mosonm.), Mátyás ap. elötti és szept.

14. elötti héttőn.
Poprád (Deutschdort), Judica vasárn., Szt.-

László, okt. 15. es dec. 6. nap hetében
kedden és szerdán.

Poroszló (Hevesm.), febr. 9., jun. 1., szept.
1., nov. 9., vasárnap, illetve az azokat meg-
előző vasárnapon.

Pozsony, az ápr. 5-re eső Vince, jun. 21·re
eső Ker.-Szt.- János, szept. 29-re eső Mi~ály
és dec. 13-ra eső Luca napot megelőző és
követő 2-2 heti időtartamon belül, a város
,~ltal . évenkint meghat~rozandó napokon.

Pőrgölín (Vasrn.), okt. _8.
Pöstyén, febr. 27.-28., ápr, 10.-11., máj,

15.-16., jun. 26.-27., aug. 21. és okt. 2.-3 ..
nov. 6.-7., dec. 18. -19.

Prásmár, febr, 3., aug. 6.
Predmár (Trencsénrn.), jan. 11.-15., máj, 9.-

14., jul. 5.-9, szept. 27" okt. 1., nov.
22.-28.

Prépostialva (Propstdorf, N.-Küküllőm.), febr.
1., máj. 13.

Privigye (Ny.tram.), Pál ford., József, Szt-Ker.
felmag .. Lukács és András napokon, ha szem-
bat vagy vasárnapra esik, a köv, héttőn.
A . kírakodó vás. el. egy héttel marhavasár.

Priglevicze-Szt.-Iván (Bácsm.), jun. 24. utáni
hérlőn.

Próna (Nérnet- Nyitrarn.), Invocat és Virág-
vasarn. utáni kedden, Miserere után szerd.,
Ker.-Szt.- János hetében hétíőn, Jakab hete
csütört., Örangyal vasarn. és Mindszentek ut.
kedden. Advent után hétfőn kirakóvásár,
Quinquages., . Reminiscere, Laerare, Virág-
vasárnap utáni kedden, Szt-Háromság utáni
hétfőn, Mindszentek el. kedden, Adv. vasár-
nap után hétfőn marhavásár.

Próna, !. Tótpróna.
Pruszka (Trencsénrn.), Gergely, Szt.-György,

Péter és Pál, Szt-Lörinc és Erzsébet elötti
csütörtök.

Pruzsina, jan. 24., máj. 16., aug. 24., nov. 3.
Puchó (Trencsénm.), Ujév, Husvét, Pünkösd,

Margit, t felmag. és Mindszent után köv.
hétfői napokon.

Putnok (GÖmcrm.),. Gyertyaszentelő el., Hus-
~ét előtt, Pünkösd előtt, Nagyboldogasszony
előtt és Mindszent előtt héttőn.

Pi-Fegyvernek (Jász-N.-Kun.Szolnokm.), rnárc.
1., jun. 1., szept. 12. és dec. 1., ha e napok
nem vasárnapra esnek, akkor az azokat meg-
előző vasárnap.

Püspöki, 1. Bíhar-Püspöki (Biharrn.), nov. 20.
Pűspökladány, 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.

Raba-Szt-Márton (Vasrn.), Husvét utáni 2-ik
héríőn, aug. 10., nov. 28.

Ráczkanizsa (Zalam.), Husvét ut. szerdán, máj.
16., jun. 24. és aug. lD.

Ráczkeve (Pestm.), jan. 25., ápr. 17., jul. 15.
és nov. 5. 'előtt! vasárnap, hetfőn és kedden.

Ráczkozár (Baranyarn.), márc. 12., máj. 5./
jul, 12., okt. LD. Ünnep es etén a következö
napon.

Rákos (Sopronm.), Szt-György előtt és Szt-
Mihály utáni csütörtökön.

Radna, Áldozócsütörtök utáni nap, okt. 6. ó-
naptár szerint,



Radnóth, ó-naptár szerínt karácsony negyed-
napja, Laetáre vasárnap utáni hétfőn, jul. 2.,
nov. 4.

Radistyán (Borsodm.), juI. 13., nov. 1.
Radosnya (Nyitram.), Vizkereszt után követk,

héten, Hamvazószerda utáni héten, Sarlós-
Boldogasszony és Szenrkereszt felemelése
herén .hétíón és szerdán.

Radosócz, (Nyitram.), jan. 2., febr.' 24., ápr,
24., jun. 11., szept, 4., nov. 25.

Radvány (Zőlyomrn.), máj. 4.-5., szept. 8.-10.
Rajecz, febr. Mátyás, ápr. Szt-György , máj.

Zsófia, Ker.-Szt.-János, szept. János fővétele,
okt. Szt.-Orsolya, dec. Miklós.

Rajka (Mosonm.), Farsang- ut. hétfőjén, Nagy-
csütörtökön, Pünkösdkedd, aug. 18., okt. 13.,
dec. 29.

Rakamaz, ápr. 25., aug. 2-ik hetében eső hét-
főn és nov. 2-ik hetének első napján, ünnep
esetén a következő napon.

Rakitsán (Vasm.), március 26., Pünkösd előtt
kedden, jul. 2., aug. 16., okt. 8.

Ratkó (Göinörrn.], jan. 25., máj. 3., aug. 19.,
dec. 13.

Regéde (Vasm.), jun. 9., nov. 1.
Regöly, máj. 16. és aug. 15. hetében kedden.
Remete (Einsiedl, Szepesm.), febr. 6., ápr. 17.,

jun. 12., juI. 10., dec. 6.
Rcsiczabánya (Krassóm.), Virágvasárnap elötti

pénteken, aug. havi Boldogassz. -eL, szept.
Szt.-Mihály nap hete péntek., illetve ei. való
pénteken. .

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., [un. 16., szept. 16.
Répcze-Szt.-György, márc, 12., ápr. 24.. Pün-

kösd után kedden, okt 26. .
Réten (Felső-Fehérm.), Áldozócsütörtök után

hétlőn.
Rézbánya, febr., ápr., jun., aug., okt. és dec.

hó első szombatján,
Rímaszombat, jan. Vizkereszt után való nap,

Virágvasárnap előtt péntek és szombat, maj.
14.-15., juI. 12.-13., aug. 28.-29., okt.
20.-21.

Rima-Szécs, jan. Pál ford., ápr. György, jun.
Urnap és szept, Mihály hetében héttőn és
kedden. .

Ríomialva, nov. 15.
Rittberg, ápr. 17., jun. 15., szept. 13.-14., nov.

·15-ét megelőző vasárnapon.
Rohoncz (Vasm.), bőjt közép., nagy péntek,

[un. 15., jul. 13., aug. 24., nov. 25., dec. 24.
Rozsnyó (Gömörm.), márc. Gábor, jun. Márk,

szept, Gellért, dec. Lázár hetében, hétlőn és
kedden.

Rozsnyó (Brassórn.), jan. 25., jul. 11.
Rózsahegy, Vízkereszt ut., márc. 19., Áldozó-

csütörtök ut., szept. 29., dec. 1.
Rőcze, 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., [un. ts.,
JUI. 29., szept. 29.

Ruszkin, Simon és Juda, Reminisc. hetében
kedden.

Ruszpolánya (Mármarosm.), O-Pünkösd, 0-
Illés, ó-Míhály előtt egy h~ttel hétlőn és
kedden.

Ruszt (Sopronm.), Gyertyaszentelő-Boldogassz,
után, Rogate után, Egyed nap után, Mind-
szent, csütörtökön.

S,árd (Sornogym.), Áldozócsütörtök elötti hét-
főn, Sarlós-Bofdogasszony, Urszine vált. és

. Máté napján.
Sajó-Gömör, febr: 15.-16., máj. 3.--4., [ul,

5.-6., okt. 3.-4.
Sajó-Szentpéter (Borsodm.), márc. 12., ápr. 24..

jun. 29., szept. 29., dec. 6. mindig a követö
hétlőn.

Sajtoskál (Sopronm.), Laetáre el. csütörtök, to-
vábbá Szt-István, Szt.-Gellért és Szt,«Tam.ás
hetében; csütörtökön.

Salánk, máj, 25., jul. 6. és szept. 21. nap.
hetén szerda és csütörtökön.

Salgótarján, jan., máj., jul, és okt. hónapok
3-ik hétfőjén.

Sarkad, ápr. 24., jun. 8., okt. 28., dec. 21.
. el. hét szombat és vasárnap.
Sasvár (Sassin), Pál ford., József, Szaniszló,

Péter és Pál, Urszine változ., Keresztlel-
magaszt., Gál és András napj. köv. szerdán.

Sámson (Somogym.), jan. 2., aug. 2., nov. 12.
Sándort (Nyitram.), Virágvasárnap ut. hétíön,

Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján és
Lukács utáni hétíön.

Sándorház (ZaIam.), jan. 25., márc. 9.
Sárbogárd, ápr. 4., jun. 14., szept. 15. és nov.

19. nap hete hétfőjén.
Sárkány (Fogarasm.), máj. 10., aug. 23., nov. 11.
Sárkeresztur (Fehérm.), máj. 13. és okt. 15-ét

megelőző hétfőn.
Sárköz, febr. 16., máj. 15., juI. 20., szept. 20.

és dec. 6. hetében héttőn és kedden.
Sárosd (Fehérm.), máj. 1., jul. 1., aug. 14.,

nov. 11. hete kedden.
Sárosnagypatak, márc. 6., máj. 11., aug. 14.,

okt. 10., dec. 5.
Sárpatak, Áldozócsütörtök utáni napon.
Sárvár, aug. 2. ut. kőv. hétfőn ; Simon-Juda

S' napjávn~ IIék (V R t hétfő Adarvar- arme e asm., oga e e on, v.
első hétfőjén. '

Sásd (Baranyam.), máj. 7., jul. és szept, t-sö
hetében héttőn. Ha e napokra ünnep esik,
a köv. kedden. .

Sátoralja-Ujhely, febr. 9. hetében és Virágvas.
el. hétben kedden és péntek en, juI. 2., szept,
2. és nov. 5. hetében és karácsonyt meg-
előző héten kedden és pénteken. Ha a
vásár keddnapjára ünnep esik, el. héríön,
ha pedig a pénteki napra esik ünnep, ugy az
azt megelőző csütörtökön tartatik. .

Segesvár, márc. 16., jun. 24., nov. 4.
Selmecz, a négy Kántorböjt napján kirakövásár ;

az ezeket megelőző hétíön, ha hétfőre ünnep
esik, kedden· baromvásár. .

Sellye (Baranyam.), márc. 4., máj. 1., aug.
to., okt. 15. és dec. 3-ika elötti hétíön állato,
kedden kirakóvásár,

*



·Selye (Vág-, Nyirram.), Dorotya, Orbán, Margit,
Szeritkereszt. felmag. és Katalin nap het.
hétfőrt és szerdán.

Selyk (Kis-, Sejkanika), [unius János, novemh,
Márton nap.

Selyk (Nagy-), máj. 20., dec. Luca nap.
Sempihe (Nyitram.), Nagycsütört., Márton nap

6,; Kar. hetéri csütörtökön.
Seprós, máj. 1. és nov. 2-át megelőző vasárn.
Sepsi-Szt.-György, Rerniniscere, György, [un,

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 hétfőn; Szt.-
Háromság ut. hétfőn; Nagyboldogassz. heté-
ben hétfon nov. 30., dec. 2.

Silingyia (Arad), máj. 25., okt. 2. és dec.
13-át köv. vasárnap.

Sírnánd, febr. 13., máj. 13. és szept. 13. heté-
ben vasárnap.

Simontornya, Laetare, Exaudi és örangyal
vasamapja 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.-

Háromság, aug. Mária égbemenetele,'.lOV.
András apost, ut. hétfőn.

Solt, jan. Sára napot megelőző vasárnap, maj.
Áldozócsütörtököt megelőző kedden és szer-
dán, aug. Rókus napot megelőző vasárnap,
nov. Márton napot megelőző vasárnap.

Somlyó-Vásárhely, márc. Benedek, jul. Mar~it,
szept, Lambert és Karácsony hetében hétfón.

Somkerék, január 2.-3., februar 2.-3., jun.
23.-24.

Somlyó, l. Szilágy.
Somhit {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 hétlőn. Ha ünnep esik, a köv. napon.

Somos (Ujfaltr-, Nógrádm.), rnárc. 4., jul. 7.,
okt. 6., dec. 13. .

Somos (Sárosm.), Husvét és Pünkösd el. csür.,
aug. utolsó, dec. 13. el. csütörtök.

Sopron, márc. első hétfőjén, máj. első hétfő-
jén, aug. utolsó hétfőjén, Szt-Erzsébet nap
hetéri hétfőn, kedden és szerdán.

Soroksár, márc, 1., máj, 15., aug. 10. és okt,
31. napja hetében vasárnap.

Sóskut (Fehérm.), Gergely, Medárd, Urszme
változ. és Erzsébet hetében kedden és szerd.

Sósmező, ápr. l-ét mag. fogl. hét szerda és
csütörtök napjain, máj. 20., [ul. 15., okt. 26.

Sjájerlak (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. es dec. 4.
Sumjácz-Vöröskő, (Gömörm.), máj. 6., okt. 26.
Surány (Vasm.), márc. 19., máj. 1., aug. 12.,

okt. 26.. . .

Sülelrned, jan. 13.-14:, máj. 20.-21., aug.
.27.-28.

Sümeg, bőjtközepe utáni kedden; nagy hétfőn;
Áldozó csütörtök elötti 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., Set-György után
hétfőn, Urnap ut. pénteken. Szt.-Mihály ut.
hétfőn.

Szabad szentkirály, Áld. csütörtök el. nap., aug.
Szt.-László elötti napon, szept, Máté
napján, november 2.

Szabadka, febr. 24., máj. 16., szept. 8., okt. 28.,
napját megelőző vasárnaptól szerdáig.

Szabadszállás, márc. 31. és jul. 7., nov. 15.-16.
megelőző vasárnap és hétfőn, szept. 17-ét
me~e1őzö vasárnapon.

Szabed, ápr. 17., okt. 7.
Szakácsi (Somogym.), febr. 10., ápr. 1., nov. 11.
Szakolcza ,(Skalitz), Gyertyaszent., Judica ..

Pünk., Péter Pál; Kisassz. (szept. 8.) Por-
tiunkula, Mindszent és Lucza napok ut. kö-
vetk. szerdán marhav., csütört. kirakővasár,

Szakcs (Tolnam.), febr. 24., [un. 3., szept. 14.,
dec. 6.

Szákul (Kr.-Szörénym.), Urnap elötti hétfőri,
Mindszent után héttőn.

Szalka (Ipoly-), jan. 25., (Pál ford.); márc. 6.,
(Friderik); ápr. 25., (Márk), [un. 27., (Szt,»
László) és nov. 19., (Szf-Erzsébet) előtti
szomb. marhav., a reá köv. hétíön kirakóv.

Szalkszentmárton, jan. 28. elötti vasárnap,
hétfő, kedden, Pünk. 2-ik napján és utáni
két napon; Illés és Lukács napot megelőző·
vasárnap, hétíőn és kedden.

Szalónak (Város-. Vasm.), bőjt 3-ik hétíőn,
Szt.-Háromság .vasárnapja után, Mihály és
Karácsony el. hétfői napokon.

Szalárd (Biharm.), febr. 2., aug. 4.
Szamos (Torontálm.), máj. 13., okt. 1.
Szamosujvár, febr. 3.-5., ápr. 29.-30., máj.

1., jul. 23., 24., 25., okt. 26., 27., 28.
Szany, máj. 9., szept. 19.
Szarvas (Békésm.), febr. 24.-25., jun. 24.-25.,

okt. 19.-20., dec. 21.-22-ét megelőző szornb.,
vasárnap és hétfőn.

Szarvkő (Sopronm.), ápr. 6., jun. 18., Kará-
csony előtt hétfőn.

Szárcsa, márc. 19., szepternber 15.
Szárhalom (N.-Küküllőm.), nov. 11., 12. és 14.

"Szatmárnémeti, febr. 2., márc. 19., máj. 1., [ul,
2. szept, 29. és nov. 21. hetének- kedden és
szerdán.

Szántó (Abaujm.), Nagycsütörtök juI. 13., okt.
4., dec. 6. Megelőző napon állaivásár.

Szántó (Zalam.), Pünkösd és Illés ut. kedd.
Szászbonyha (Nagyküküllőm.), Hamvazó-szerda

napján, Pünkösd után szerdán, szept. .27.-30.
Kírakóvásárok előtt 2-3 nap állaivásár ..

Szászcsór (Szeszcsór), márc. 30., okt. 29.
Szászhalom, Márton nap ut. pén., szombat és

hétfő.
Szászpelsőcz, nov. 11. köv. hétfőn kir-vásár,

e napot megelőző pénteken és szornbaton mar-
havasár. -

Szászerked, ápr. 24., október 16.



Szászkabánya (Krassóm.), május 5., julius 11.,
szeptember 29.

Szászkézd, Pünkösd előtt más. hiétfőn.
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. 15-ike hete

hétfőjén.
Szászváros, márc. 14., jun. 4., okt, 4., dec. 6.

Megelőző 3 napon marhavásár.
SzebelIéb, 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 (Torontá1m.), ápr. 22., jun. 12., okt. HJ.
Szecsen (Vasm.), febr. 16., jun, 17., szept. 14.,

nov. 22.
Szécs, 1. Rimaszécs.
Szécsény, jan. 25., márc. 12., ápr. 24., jun. 13.,

julius Apost, Osz!., 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 sertesvás.

Szegzárd, Virágv., Aldo7JÓcsüt., Sarl. Bold.-Assz.,
Ker. feltal. és Erzsébet napok hetében hét-
főn és kedden. .

Szegvár, márc. 10., máj. 19., aug. 19., nov.
19-ét megel. szomb., vasárn, és hétfőn.

Szeghalom (Békésrn.), febr. 10., máj. 20., jul, 20.,
szept. 20. utáni hétfőn és kedden.

Székcső (Duna), márc. 12., jun. "Szt.-Három-
ság" ut. hétfőn, szept. 1., nov. 5.

Szelnicz (Liprórn.), 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.-
Oyörgy, Szt.-Iván, Dömötör és Bertalan
hetén vasárnapon és hétlőn.

Székely hid (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.

Székelykeresztur, febr. 21.-24., máj. 1.-4.,
jul. 4.-7., szept. 8.-11.

Székelyudvarhely, Bőjt. közepe ut. szerda és
.csüt., Urnap után kedden, okt. 4.-5., dec.
19.-22.

Székesut, jan. 25., jul. 27., okt. 23.
SzeIistye (Szebenm.), jun. 14., okt 7.
Széleskut (Pozsonym.), ápr. 29., [un. 24., szept,

30., dec. 16.
Széleskut (Sopronm.), jun. 24-ik hete csütörtökön

nov. 6.
Szemlak, Judica vasárnap el. és ő-napt szerínt

l 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., márc. 25., aug. 1., okt. 4.,
~ megelőző hétlőn.

Szenicz (Nyitram.), Pál ford. hétfőn ; Oculi
vasárnap ut. kedden; Miserere ut. hétfőn; Ur-
nap utánihétfőn; Agoston napon; Mihály ut.
követk. más. ked.; Erzsébet napj. és Tamás
ut. hétfőn.

Szentágotha, Judica ut. és Szt.-Márton utáni
hétíőn, dec. 21.

Szentanna (Uj-, Aradm.), febr. 2., [ul. 26., nov.
11., vasárn, vagy hétf., esetleg a követk,
vasárnap tartatik.

Szentantal, máj. 3., aug. 10., nov. 19.
Szentantalfa (Zalam.}, Antalnap hetének szerd.
Szentannakápolna (Szepesm.), juI. 26., okt. 4.
Szentbalázs, febr. 3., jun. 12., aug. 21.
Szentbékálja (Zaiam.), Oyüm.-Olt.-Bold.-Assz.

után héttőn.
Szentbenedek (Barsm.), jan. 25., márc. 19.,

Pünkösd kedd. és szept. l-ére eső hét keddi
napjára'd k ". B '''tOSzeritbene e (Vasm.), Farsang előtti , OJ 1
Kántor ut. Virágv., öszi Kántor ut. és Ka-
rácsony elötti hétfőn.

Szeritbenedek (Erdély), Pál ford., Pünk. elötti
kedden, szept. 2.

Szentdienes (Baranyam.), márc. 15., jun. 1.,
aug. 10., vasárnap esetén a ráköv. hétfön,
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;

marhavásárral.
Szentgál (Veszprémm.), julius 16-ika hetében

és szeprember első hétfőjén álIatvásár.
Szentgotthárd, márc., jun., szept. és dec,

Kántor szerda ut. hétfőn ; Nagycsütört.; máj.
1., jul. 22., okt. 18.

Szentgróth (Zaiam.), febr. 3., márc. 12., Husvét
el. szerda, jun. 24., juI. 13., szept. 1., nov. 13.,
Karácsonyelőtti. szerda.

Szentgyörgy (Barsm.), ápr. 25. és okt. 9. ut.
hétlőn és kedden.

Szentgyörgy (Esztergomm.), ápr. 24., nov. 30.
Szentgyörgy (Oláh-, Beszterczenaszódrn.), febr.

1., május 8., aug. 1., nov. 1.
Szentgyörgy (Pozsonym.), febr. 27., ápr. 24.,

[un. 26., szept. 5., nov. 5. és dec. 21. heté-
ben csütörtökön.

Szentgyörgy (Torontá1m.), ápr. 15., szept. 15.
Szentgyörgyvölgy (Zaiam.), febr. 19., ápr. 12.,

jun. 8., aug. 10.
Szentilona (Zalam.), máj. 22., szept. 22.
Szentimre (J.-Nagykunszolnokm.), jul. 2.-3. és

nov. 18.-19. napj. kizárólagos marhav.
Szentiván (Baranyam.), máj. 12-iki hét hétfőn

és jul. 4.; marhavásár.
Szentjános (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 kö-
vető hétf. és kedden.

Szentkereszt (Zalam.), máj. 3., szept. 14.
Szentkirály (Baranyam.), máj. Aldozócsütört.

el. napon, jun. 27., szept. 21., nov. 2.
Szentlászló (Zalam.), ápr. 22., máj. 29., jun. 27.

**



Szentlászlő (Tordaaranyosm.), ápr. li., okt. 28.
~ napokat megelőző 3 napon át marhavásár.

Szentlőrincz (Baranyam.), febr. 14., szept. 4.
Szentmargita (Sopronm.), junius 24.
Szentmárton (Sopronm.), febr. 24., aug. 24. és

okt. 15-ét megel. kedden.
Szentrnárton (Turóczm.), febr. 24. után és Pün-

kösd el. hétfőn, aug. 10., szept. 21. és nov.
11. ut. hétfő napokon kirakóv.: 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 e napok
egy ünnepre vagy vasárnapra esnek, a rá kö-
vétkező napon.

Szentmárton (Alsóstrázsa, Vasm.), Husvét ut.
2-od hétfón, aug. 10. és nov. 11.

Szentmártonkáta, szept. I-ét megel. vasárn.
és hétlőn.

Szentmihály, 1. Német-.
Szentmiklós, lásd Lajta-, Fertö-, Líptó- s

Gyergy.ó nevek alatt.
Szentrniklós (Küküllórn.), április 25., szept, 21.

deczember 13.
Szentmiklós (Nagy-), ápr. 5.-6., jul. 5.--6.,

okt. 25.-26.
Szeritpéter (Ori-, 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.

Szeritpéter (N émet-, Temesm.), aug. 16-án. Ha
a határnap vasárnapra esik, ugy az azt köv.
héttőn.

Szeritpéter (Ozdí-, Kolozsm.), jul. 12.-15.
Szeritpál (Magy-, Kolozsm.), jul. 28.
Szenttarnás, márc. 12., jul. 26., szept, 20.
Szentes, febr. 2., ápr. 24., jul. 22., szept. 21-ét

megelőző szombat, vasárnap és hétfőn.
Szepesbéla, 1. Béla.
Szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében hétfőn

marhav., szerd. kirakőv.: Husv. ut. kedden
kirak6 és marhav. együtt; János fejvétele
napján kirakó-, két nappal előbb rnarhavásár ;

. nov. 6. hetében hétfon marha-, szerdán ki-
rakóvásár.

Szepesremete, febr. 2., után, ápr. 14. után, jul.
2. után és dec. 8. után héttőn.

Szepesszombat (Georgenberg), Vizker., Szt.-,
György, aug. 24., nov. Mindszent ut. hetek.
ben csütörtökön.

Szepesváralja.: Bőjtköz.; máj. Áld. csüt. hetéb.,
jul. Margit-nap hetén; szept. és dec. első
hetében, hétfőn marhav. és csütörtök kirakóv.;
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. első
hetében. mindennap keddi napokon.

Szerdahely, 1. Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., jul. 27., nov. 11.
Szerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18., Husvét

előtt 2 héttel; Keresztj. héten, jun. 27., jul.
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 marhavásár után hét-
főn kirakóvásár.

Szereda, 1. Csikszereda.
Szereda (Maros-), febr. 21.-24., jul. 28.-30 ..

dec ..7.-10.
Szerednye, máj. 2., jun. 13., jul. 12., aug. 28.,

szept, 8. és nov. 5. ut. következő hétfőn.
Továbbá Áld. csütörtök, Urnap és jakabn.
utáni hétfőn 'juhvásár.

Szerencs, lan. 7., ápr. 27., aug. 16., nov. 2.
Szilágycseh, jan. 4., febr. 15., márc. 15., jun.

7., szept. 13., okt. 25., dec. 13.
Szilágysornlyó, rnárc, 20., jun. 26., szept. 25.

és dec. 18. hetekben, csütört. és pénteken.
Szigetvár, 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.
Szi! (Somogyrn.), márc. 1., máj. 10., aug. 6.,

november 19.
Szill (Sopronm.), ápr. 24., Bertalan napján,

ünnep esetéri az utánok követk. hétfőn; Mind-
szent és Karácsony után hétfőn:

Szina (Abaujm.), márc. rnáj., szept., nov.
hónapok második péntekjén. Ha ez ünnep, a
kővetkező 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, 1. Felsőszivágy.
Szjeinicz (Liptórn.), febr. 3., Oculi vasárnap,

máj. 1., jul, 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 hétfőn és
kedden.

Szobb, jan. Remete Pál; ápr. Dezső nap; jun.
Szt.-László és okt. Szt-Vendel el. hétfő és
kedd napokon.

Szobo szió (Hajdu-), Virágvasárnap követő és
Áld. csüt. hete hétfőn; jul. első hétfőjén;
Demeternap hetében hétfó.

Szobotiszt, Máfyás napján, Husv, ut. hétlőn
Mária menyb., Máté nap, Lukács nap, Mária
fogant. utáni nap.

Szobráncz, Hamv. szerdán, márc. 25. (Gyüm.-
Olt Bold.-Assz.), Pünk., jul. 2. (Sarl. 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. vasárnapra esik, vagy az ünnepen
és ut. követk. napon, különben a hét előző
vasárnap és hétfőjén.

Szolyva (Beregm.), márc. 19., ápr. 24., jul. 29.,
szept. 29-ik hetéb, csütörtökön.

Szomolány, Fek. 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.

Szombat, 1. Szepesszombat,
Szomolnok, N .-csütörtök; Úrnap utáni szornb.,

julius 2., november 24., deczember 21.
Szölgyén (Esztergornrn.), József, Urnap, Kis-

asszony és Advent hetében hétfő marha- és
kedden kirakóvásár ; szepternber 29.

Fzőllős, 1. Gararn-, Herceg- és Nag-y nevek a.
Szőllősgyörök (Somogym.), márc. 21., máj. 16.,

szept. 9., okt. 18.
Szöny, (0-), márc. 4., máj. 16., jul. 17. és szep-

tember 13-át köv. hétfő napokon. .
Szőregh (Torontálrn.), febr. 24., ápr. 20., jul.

15., szeptember 14.
Stanísits (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 (Zernplénm.), Gyerjyasz., Husvét,
Ker.-járó napok, Urnap, 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 (Pozsonym.), márc. 24., juI. 27., aug. 29.,
nov. 9.

•Szulok (Somo&,ym.), Husvét, Pünkösd és Lu-
kács nap elott hétíőn.

Szvidnik (Felső-), jan. 19., ó-naptár szer, Fekete
vasárnap után, máj. 6., jun. 7., aug. 2., szept,
21., okt. 27.

Szvedlér (Szepesm.), Vizker. és György nap
után hétfon, Urnap után pénteken. Mihály után
hétíőn baromvásárral összekötve.

Tab, ápr. 11., jun. 2., aug. 1., szept. 21.
Tabajd, febr. 3.-4., máj. 24.-25., aug. 30.-31.,

nov. 8.-9.
Tállya (Zernplénm.), jan. 22., ápr. 4., jun. 27.,

okt. 19.
Tamási (Tolnam.), febr. és máj. Kántor nap el..

juI. MaiJdolna el., szept, Kántor el., dec. Kántor
előtt hetfőn és kedden.

Tapolcsány (Nagy-, Nyitram.), jan. Dorottya.
febr. Antal, márc. Gergely máj. Ivó, jun. 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.,
jul 16., nov. 25. csak kirakóvásár.

TapoJcza (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., I

szept. 29., nov. 10. utáni hétíőn, ünnep esetéri
a megelőző hétfőn. .

Tarjin (Komáromrn.}, márc. 31., máj. 18., aug.
4., okt. 6.

Tarnócz (Líptőm.), febr 24., Pünk, ut. kedden,
aug. 10., október 16., dec. 13.

Tarpa (Mező-), rnárc. 19., jun. 11., okt. 8.
Tasnád, Bálint hetéb. pénteken ; Husvét el.

csüt.; máj. Szaniszló; I·u!. "Sarl. B.-Assz.";
szept. Kisassz. ; okt. Gá 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.

Taucz, ápr. első és augusztus utolsó vasárnap
elötti szombat.

Teke, febr. 1., máj. 1., jun. 27., nov. 5.
Telegd (Biharm.), ápr. 3-ik és dec. első hetén

szerd. napon.
Telegdí-Bacon, jan. 21., ápr. 13., juI. 31., okt. 7.
Ternerin (Bácsm.), febr. 25., máj. 5., szept. 4.

és nov. 22. hetében vasárnap és hétlőn. .
Temesvár, márc. 19., jun. 1., aug. 15., szept. 29.,

dec. 18. csütörtöktói 5 napig.
Tenke (Biharm.), márc., jun., szept. és: dec.

4-ik heteiben hétlőn.
Tepla (Liptóm.), jan. 16., márc. 12., jun. 10., aug.

16., nov. 15., Miklós napon.
Teplitz (Trencsénm.), márc. 1., jun. 29., szept,

1., december 8.
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. héttőn.

Técső, é-naptár szerint Virágvasárnap; Péter
és Pál; Ursz. vált.; Bold-Assz. és Ujév napja
hetében hétfőn és kedden, ünnep esetén <J
követk. héten hétfőn és kedden, esetleg kedd
és szerdán.

Tég-Iás (Hajdum.), jan. 28., máj. 10., aug. 18.,
okt. 29. hete csütörtök.

Téthszentkut, máj. 16., ut. követk. és nov. 1.
után következő csütörtök.

Tihanv (Zalam.), ápr. 24., és jul. 24-ét kővető
kedden ' I I lll"'!'!;

Tinve. ia~. 5., márc. 5., jun. 15. és okt. 2. h'et'én'
hétlőn I '1 1'· I I

TiszoJcz' (Theissholz), jan. 17., ~áj. 1'9.; 'a~g:
10., nov. 5.

Tissina (Vasm.), febr. 25., jun. 5., szept. 9.
Tls-a'öldvár (Jásznagykunszolnokm.), márc. 24,

jun. 8., aug. 29, okt. 11. mindig vasárn. és
hétfőn. ' .

Tis+aföldvár (Bácsbodrogm.), márc. 24., máj.
20., aug. 22.

Tiszafűred, jan. 4., április 15., aug. 4., okt, 3.
hete csütörtök és péntek.

Tiszakűrth, máj. 20., szept, ;30:- hetének vas.
és hétfón.

Tiszalök, mái. 15., [ul. 10. auz., 21., szept.
25., nov. 27., hetében csütörtökön.

Tiszalucz, jan. 5., ápr. 15., [ul. 10., nov. 5.
Tiszanána, febr. 24., máj. 1.; au~. 4. és .okt,

15. vas., esetleg a meg-el. vasárnaookon.
Tiszaörs. máj. és dec. hó első hétfőjén.
Tiszaszalók, febr. 16., máj. 18.. aug. 10. és '"

nov. 11. hetének vas. és hétfón. ' '. '.••



Tisza-Szt-Imre, jan. 2.-3., nov. 18.-19., csak
marhavásár.

Tiszatarján (Borsodm.), ápr. 5., jul. 30., szept.
tO., nov. 30. E napokat megel. hétfőn
álla tvásár.

Tiszaujlak, Vizker., márc. Gerg., ápr. Szt.-
György, jun. Alajos, aug. B.-Assz. és nov.
Erzsébet nap. ut. köv. szerd, és csütörtök.

Titel, ápr. 6., aug. 22. es okt. 20.' hetében hétfő
és kedden, ha e napok egyike ünnepre esik, a
következö napon.

Tokaj, márc. 24., jun. 23., jul. 22., szept. 22.,
okt. 27., dec. 22. het. hétfőn; ünnep esetén
a következő hétíőn.

Tolcsva, ápr. 8., junius 22., szept, 9., nov. 10.;
ünnep esetén a megelőző hétfőn.

Tolna, máj. első hétfőn, jun. 13., aug. 10.,
nov. 5.

Topánfalva, ó-napt. szerint Virágv. el. pént.;
ó-napt, szer. Pünk, el. pénteken ; juI. 9.,
aug. 28., nov. 5. E napokat megel. 3 napon
át marhavásár.

Topolya, ápr. 18., jul. 13. és okt. 4. napját meg-
előző vasárnap és hértőn.

Toponár, ápr. 25., Szt-Háromság vasárn. ut.
napon; aug. 25., november 11.

Toplicza, 1. Oláhtoplicza.
Torda (Tordaaranyosm.), Hamv. szer., ut. szom-

bat; ápr. 24., jun. 24., szept. 9., dec. 6. E nap
megel. 3 napon át marhavásár.

Torna, febr. 2., márc. 19., máj. 1., szept. 1.,
okt. 26., nov. 25. Ha e napok nem csutörtökre
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 marhavásár.
Torontál-Vásárhely (Torontálrn.}, junius 20.át

megel. pénteken és szombaton országos ki-
rakóvásár és állatvásár.

Tovarisova, febr. 2., nov. 16.
Törcsvár, aug. 8., okt. 6.
Török-Becse, márc. 25., aug. 17/ okt. 3.

vasárnapon, esetleg amegel. vasarnapon.
Török-Kanízsa, máj. 1., aug. 1., nov. 1.
Törökkoppány, ápr. és okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Miklós, jan. 10., ápr. 17., jul. 26 ..

okt. 4. •
Tövis (Alső-Fehérm.), febr. 20., aug. 24.-27_,

nov. 4.-7. Kirakóvásárok előtt 1-1 nap
áIlatvásár.

Tótkeszi (Tolnam.), Szt.-György el. Nagy-
boldogassz. és Márton napokat mag. fogI.
hét hétf. és kedden.

Tót-Pelsőcz, márc. 11. és 12., juI. 14.-15 ..
szept. 6.-7., nov. 13.-14.

Tót-Szentmárton (Zalam.), jun. 13., nov. 11.
Tótvárad, jan. 19., ó-napt. szer. Husvét ut.

csütört., ó-napt. szer. Urnap, szept. 26.
Tót-Próna (Turóczm.), Gerg-ely nap, R9gate

ut. hétf., Jakab nap, Pál nap.
Trencsén, febr. Gyürnölcsoltó-Boldozassz.: Hus-

vét ut. Oktavián; Pünkösd; jul. Sarló-Boldog-
asszony: aug. Péter; szept. Ker. felmag. ;
oki. Lukács; nov. András napján.

,

Trsztena (Arvam.), Dorottya napja ut. hét-
főn, ápr. 24., Pünkösd ut. kedden, juI. 16.,
Nagyboldogasz. és Márton napja ut. hétíön.

Turkeve, ápr. 1., jun. 20., szept. 20., dec. 6.
hetében vasárnap és hétíön. Ha e napok
!1étknznaora esnek, el. vasárnap és hétlőn.

Tura (ó-Nyitram.), Vízkereszt, Judica, Exaudí,
Szt.-Iván, Nagyboldogassz., Szt.-Mihály, Szt.-
Katalin ut. kedden. A kirakóvásár előtt min-
dig marhavásár.

Tura (Pestm.), ápr. 18., okt. lO-ét köv. vas.
és héttőn.

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 Szt.-Márton.
Tűrje, Belsö-, (ZaIam.), febr. 24.. ápr. 24.,

jul. 24., szept. 29.
Tüskevár. febr. 24., jun. 13., jul. 22., szept.

8. mindig hétfőn.
Ubrezs (Ungm.), márc. 19. el., ápr. 24. előtt

jun. János nap előtt és nov. 1. előtti szerdán.
Udvard (Komáromm). jun. első hetében, Or-

angyal hetében hétfőrt 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. mindeniké! meg-
előző 3-3 napi marhavásárral. Ha akár a
kirakó-, akár a marhavásárok első napja
ünnepre esik, a követk. napon kezdődik a
vásáro

Ug ra (Kisküküllőm.), Quasimodo utáni csütör-
tökön, szept. 16.

Uj-Arad (Temesm.), márc. 1., jun. 16., okt. 18.
Ujbánya (Barsm.), ian. Vizkereszt utáni hét-

főn, márc. 12., Áldozócsütört. el. szerdán,
jun. 24., szept. 7., nov. 19. A megelőző
napokon marhavásár.

Ujegyház, febr. 3 .. Kr. menybem. utáni napon
és okt. 16. ut. hétfőn.

Ujfalu, máj. 13., aug. 29., okt. 15., dec. 6.
Ulfalu (Toroníálrn.). jun. 22., aug'. 15.
Ui-Galzócz (Borsódm.), Husvét héttőn.
Ujkécske (Pesrm.), 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 (Bodvás-, Zernnlénm.), jan. 18., márc.
24., jul. 14., okt. 17.

Ujpest. febr., máj., jul, és okt. 15-ét követő
vasárnap.

Uinécs. ápr. 4., aug. 10., okt. 28. vasárnapon.
Uj-Szivácz (Bácsm.). ápr. 3., iun. 10., sz-pt,

23., vasárnap v. hétíőn, esetleg a megelőző
vasárn. és hérlőn.

Uj-Szöny, jan. 6. és szept. 1. hetében hétfőn. .
Ujváros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25., aug. 14., I~

nov. 19. hetében szerdán.'
Ujvároska (Nyitram.), rnárc. Oculi, aug. Szt.-.



István, nov. Szt-Lípót napot köv" keddi
napokon.

Uj-Verbász, márc. 28., jun. 2. és szept. 12·~t
megel. vasárnap és hérlőn.

Újvidék, márc. 20., máj. 19., aug. 10., okt. 29.
Ulma (Temesm.), máj. 26., aug. 18.
Und (Sopronm.), márc. ;ZO., máj. 11., jun. 30.,

szept. 9.
Ungvár, jan. 25., rnárc. 12-ét Aldozócsűtört.,

Urnap, jul. 25., szept. 8. és 29., ugy nov.
29. megel. hétfőrt és kedden orsz. kirakó-
vásár, továbbá Aldozócsütört., Úrnap, jul. 25.
után köverkező hétfőn, kedden és szerdán
juh- és gyapjuvásár.

Uszod (Pestm.), szept. 'l-ét megelőző héttőn
marhavasár.

Uzdin (Ozora), máj. 10., szept. 12.
Uzdi-Szt-Péter, jul. 15., megelőző 4 nap marha-

vásár.
Uzon, márc. 18.-19., máj. 24.-25., dec. 5.-6.
üllő, márc. 4. és aug. l0-ét megel. hérlőn.
Ürmény (Nyitram.), jan. 3.-4., márc. 15.-19.,

máj. 27.-30., jul. 26.-27., szept, 6.-8., nov.
28.-30.

V'aál (Fehérrn.), febr. 20., máj. 16., aug. 16.,
okt. 20. .

Vácz, Husvét el., Sarlós-Boldogassz., Gál és
Tamás nap el. vasárnap és hérlőn.

Vadász (Aradm.), ápr. 7., jun. 24. és október
2-ik vasárnapján.

Vadkert (Nógrádm.), jan. 2., ápr. 21.-22., jul.
21.-22., szept. 22.-23.

Vadkert (Pestm.),' ápr. Szt.-György hetében
vasárnap és hétíőn, nov. 1. megelőző vasárn.

Vág-Ujhely, Septauges., Reminisc., Quasimodo,
Szt-Háromság, Prokop, Mária szűl., Urszine
változ., Mindszent és Tamás napok utáni hét-
főn. A kirakóvásár el. csütörtökön marha-
vásáro

Vaiszló (Baranyam.), márc. Gergely, juI. Sarló-
Boldogassz., okt. ferenc és dec. Luca nap
hetében héttőn.

Vaja (Szabolcsm.), aug. 1. hétfőjén.
Vajdaháza, márc. 19., szept. 20.
Vajdarétse, I jan. 18.-19., aug. 1.-2.
Vajda-Hunyad, őnaptár szerint Laetare elötti

szombaton és ÁldozócsütÖrt., juI. 11., nov. 13.
Vajda-Kamarás, márc. 19., juI. 24.
Valpó-Szentiván, dec. 6.
Vályemáre (Krassóm.), ú-naptár szerint Hus-

'vét el. csütörtökön és okt. 26.
Vámos-Mikola (Hontm.), jun. 22-ike és szept.

29-ike előtti hétfőn, állato, kedden kírakö-
vásár.

Vámos-Pércs, jan. Károly, máj. Zsigmond, aug.
. Lajos, nov. Katalin nap hetében hétfőn.

Varannó, febr. 15.-16., ápr, 25.-26., julius
2.-3., aug. 21.-22., dec. 5.-6., ünnep ese-
tén a köv. napon.

Varasd (Tolnam.), ápr. 24., jun. 25., juI. 25.,
nov. 5.

Varadia (Ternesm.), ápr. 22., szept. 2.
Varna (Trencsénni.), január Jézus nevenapja,

Laetáre vasárnap, Szt-Hárorns, vasárnap, jul,
Margit, szept. Mária neven., első Advent
vasárnap,

Varsány (Aradm.), okt. 2.
Váralja (Krasznahorka), márc. 19., jun, 26.,

szept. 26., dec. 6.
Varias. ápr. 1., szept. 1., dec. 1.
Váralja, 1. Bodókő, Szepes, Szinyér, Znió,

nevek alatt.
Várhely (Hunyadm.), -ónaptár szerint Husvét

után köv. 2 szombaton, okt. 20.
VárÍ (Beregrn.), jan. 28., ápr. 5.-6., máj. 24.-

25., jun. 21.-22., aug. 30.-31., okt. 18.-19.,
dec. 20.-21.

Várkony (Borsodm.), ápr. első és okt. első
• hétíón.

Vármellék (Vasrn.), Rogate héríőn, Adv. első
hétfőjén.

Városlöd, febr. 13., szept. 17.
-Vásárhely (Veszprémm.), márc. 20.'-21., jul. 17.
Vásárhely (Somlyó-, Veszprérnm.), márc. Bene-

dek, jul. Margit, szept. Lambert, dec. kará-.
csony hetében hétfőn.

Vaskoh, febr., ápr., jun., aug., okt. és dec. hó
első péntekjén.

Vasvár, jan. 27., márc, 15., máj. 4:, jun. 13.,
aug. to., szept. 29., nov. 10.

Vásárosnamény, Húshagyókedd ut. hétfőn, jun,
Medárd nap hét. hétfőn, szept. 8. (Kis-
asszony) ut. héríön, dec. Luca. nap hetén
héríön. .

Vásárut (Pozsonym.), 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 (Baranyam.), márc. 27., jul. 17. és

szept. 30-án kizárólagos állaivásár.
Velerteze (fehérm.), márc. 27., aug. 7., nov. 6.
Velkápola (Barsm.), febr. 3.-4., márc. 27.-

28., máj. 30.-31., jun. 12.-13., aug. 29.-
30., dec. 11.-12.

Verhó (Nyitrarn.), Ujév, Sexages., Virágvasár-
nap, Cantate, Szt.-Vitusz, márc. Magd., Ker.
felmag. és Márton nap hete kedd napjain.
A kirakóvásár elötti hetében pént. marhav.

Verbócz (Nyitra.m.), 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 (Alső-), jan. Vizkereszt, márc. Elek,
ápr. Szt.-György, jun. Péter és Pál, aug.
Mária és okt. Paraszkeva nap hetében szerda
és csütörtökön. .

Verespatak, rnárc, ut. és okt. 2-ik hetében pén-
tek és szoni.baton.

Vermes, máj. 8., okt. ll.
Verőcze, jan. 6., máj. 1.
Verpelét (Hevesm.), jan. 18., ápr. 24., jul. 27.

és okt. 31. Ha hétfőre esnek, el. való hétlőn.
Versecz (Temesrn.), Gyertyaszént. el., Virág-

vasárnap előtt, aug. 1. vasárnap, okt. utól.
vasárnap, mindig péntektől hétíöíg.

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. elötti napon és nov. 5.

Vidovecz (Zaiam.), ápr, 25., okt. 18.
Világos (Aradm.), bőjt közepe, jun, l-ét köv,
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vasárnap, aug. 2-ik hete és Szt-András nap
hetében vasárnap, a jun. vásárt kivéve az
ő-naptár szerint.

VilIány (Baranyam.), ápr. 4., okt. 31.
Vinga (Temesm.), Aldozócsür, előtt, Szf.-István

és Szt-Mrhály napja után péntek, szombat
és vasárnap.

Visk, az ú-naptár szerint: Szt-Pál, Szt-György,
Szt- János és Demeter nap hetében héttőn
és kedden; ünnep esetén következö hétlőn
és kedden.· .

Viszló, ápr. 1.1..iul. 13., okt. 26. ,
Vissó (Felső-, Mármarosm.), máj. 11.-12., aug.

10.-11., nov. 9.-10.
.;Vittencz, jan. 20., márc. 19., máj. 6., jun. 24.,

aug. 24., okt. 16.
Vizakna, ápr. 1., aug. 6., dec. 20.
Voila, máj. 5., aug. 18.
Vojtek, máj. 7., szept, 1.
Volócz (Beregm.), ápr., jun., aug. és okt. hó

első szzerda és csütörtök.
Vörösmart, febr. 14., ápr. 4., jul. 6., okt 26.
Vörös vár (Vasm.), Vizkereszt ut. hétíön, Ke-

resztjáró hét, Péter és Pál, Anna nap, Mind-
szent nap ut. hétfőn.

Vörs (Somogym.), ápr. 3. és jul. 5. után köv.
hétlőn.

Vrány, ápr. 13., jul, 11., nov. 7.

Zábola, Hamvazószerda el., Szt>János, Ferenc
és K .alin után mindig pénteken.

Zagyva- «ina, minden hó Iő-ét köv. kedden.
Zakaméue-Klín (Arvam.), máj. 25. és szept. 29.

u- . _1 másod hétfőn.
- __<iny, 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. hétíön, Pünkösd után kedden,
jul, 22., szept. 9., okt. 28., nov. 30., dec. 23.

Zala-Lővő, 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 (Aradm.), ó-naptár szerint Hamvazó-

szerda ut. vasárnap, é-naptár szerint Boldog-
asszony napja és dec. 17. el. vasárnapokon.

Zay-Ugrócz, bőjt 3-ik vas., Anna nap és Szt.-
Márton után héttőn. .

Zám (Hunyadm.), jan. 28., nagybőjt 4. heté-

ben szerdán, jun. 2., jut. W., szept. to. 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, JUI. 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 megel. vas. és hétíön.
Zentelke, márc. 30., szept. 14.
Zernest, máj. 31., nov. 20.
Zentelaka, máj. 30., szept, 3.-5,
Zichyfalva (Torontá1m.), ápr. 4., okt. 15.
Ziffer (Pozsonym.), jun. 8., nov. 26.
Zilah, márc., jun., szepr. és dec. hónapok első

szerda és csütörtökön.
Zírcz, márc. 19., máj. 1., JUI. 26., szept. 29.,

dec. 4.
Zníó-Váralja, jan. 7; Husvét elötti szerdán;

Pünkösd ut. kedden; Szt-Míhály és Miklös
nap.

Zólyom-Lipcse, jan. 6., Septuagesima, Pünkösd
utáni nap, juI. 25. okt. 4.

Zólyom, jan. 12. marhavásár az ut. következő
napon kirakóv.; febr. 23.-24. kirakóv.; Nagy-
csütörtök marhav. ; ápr. 20-án marhav. ; Ur-
nap után következő két nap kirakó-, J·uI.
26. marhavásár; szept. 4., nov. 19. és ee.
21. napján kirakóvásárok.

Zomba, ápr. 18., juI. 26. hete szerda, nov. 7.
Zombor (Kis-, Torontálm.), ápr. 15., aug. 10.,

okt. 18. Ha nem vasárn. esik, a vásár a meg-
előző vasárnap tartatik.

Zombor (Bácsm.), Gyüm.-Oltó Bold-Assz. napja.
ó-naptár szerint N.-Bold.-Assz., nov. 25.

Zurány (Mosonm.), ápr. 20., jun. 29., okt. 9.,
dec. 4.

Zsámbék, febr. 4., jun. 24. és okt 28.át kö-
vetö csütörtökön és pénteken és ápr. 24-ét
mag. fog!. hét. csütörtök és pénteken. '

Zsarnócza (Barsm.), jan. 20., Gyürrr-Olt. B.-
Assz., márc. 25., rnáj. 1., Szt.-Háromság
vasárnap, jun. 25., okt. 31. és dec. 13-ika
utáni hétlőn és kedden.

Zsibó, febr. 13.-14., máj. 4.-5., jul. 10.-11.,
okt. 10.-11., dec. 17.-18.

Zsombolya, márc. 19., jun. 20., szept. 8.,
nov. 11. mindig vasárnap. I

Zsolna, febr. Dorottya, Husv., Úrnap, Szt-István,
okt. Gál apát és dec. Lucza ut. köv. hétlőn.

Zsombor (M.-N. Kolozsm.), nov. 22.

.................. _ .
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Tapasztalataim, melyeket több évi működésem alatt bécsi, ném et és belgiumi gyógyszertárakbau szerez-
tem, arra inditottak, hogy adr. Kvapil orvos utasitása szerint összeáIlitott

KA·RPATI .EGÉSZSÉGI LABDACSQKAT
(MALACZKAI LABDACSOIaT)

forgalomba hozzam, melyek eldugulás," nyálkásodás, étvágyhiány, gyornorbaj, felfuvódások,
szédülés, fejfájás, váltóláz, aranyér, börkiütések, köszvény, vizkór és vesebajok ellen a

legfényesebb sikerrel alkalmazhatók.

Szétküldési jőraktár: FrieUrich János gyógyszerésznél Malaczkán(Pozsony-
IDegye) Vásár-tér I.

Egy skatulya ára 21 kr. = 42
fillér, egy tekercs 6 skatulya-
vall frt 5 kr. = -2 K 10' fillér.
Ha alapdacsok árához ,20' kr,
= 40 fillér mellékeltetik, ak-
kor va megrendelt mennyiség
az egész birodalomban akár-

,hova bérmentve küldetik.

Figyelmeztt::.t~s !
Csak akkor valódi, ha minden
használati utasitás amalletti
védjegygyel van ellátva, és
minden doboz födelén a készitő-
nek egész címe látható. Mínden
más efféle lapdacsok mint nem

valódiak, visszautasitandók.

Számtalan elismerő- és hál:myilatkozat, melyek közül néhányat itt felsorolok: ' .
Tekintetes Friedrich János gyógyszerész úrnak Malaczkán.

Miután a küldött kárpáti labdacsait elhasznáJtam és azok
nagyon jól beváltak, kérem nekem újból azonnal 12 doboz-
zal küldeni és én biztositom, hog v én ezen kiváló hatású
labdacsait mindenkinek a legmelegebben fogom ajánlani.

Kelt, Sikátor 1912. márc, 20. Kiváló tisztelettel
Mátyus Sándor,

Pósta: Veszprém-Varsány. kovács mester.

Mélyen tisztelt gyógyszerész úr 1 Kérek 'a meHékelt 8
kor onáért kitünő hatásu kárpáti labdacsaiból. Mély tiszte-
lettel és jó indulattal ajánlom mindenkinek az ön remek
gyomortisztitó Iabdacsait, melyek nőmnek, aki 3 évig sulyos
gyomorbajhan szenvedett, segitettek és az összes gyógy-
szerek között legjobban beválta k,

Kelt, Kőrös-Ladány 1912. márc, 11-én házszám 146.
Kiváló tisztelettel Vakares Bálint.

Igen tisztelt gyógyszerész úr l Az ön kárpáti labdacsai
nemcsak hatásosak, 'hanem directe nélkülözhetetlenek. A
mig ezen labdacsokat szedem, mindig egészséges vagyok és
kitünő étvágyam van, azért kérek rögtön nekem ismét 2
tekercscsel küldeni.

Kelt, Dombovár 1912. március i í-én.
Kossuth Lajosutca 11.

Tisztelettel Herk Dániel, okl. tánctanár,

Mélyen tisztelt gyógyezerész úr ! Én már tiz év óta nem
használom az ön kái pát i egészeégi labdacsait, még pedig
azért, mert ezek engem akkor teljesen kigyógyitottak. Hatá-
rozottan azt állithatom róluk, hogy csakis kárpáti lábdacsai
hozták akkor rendbe belső szerveimeL Minthogy ismét
rosszul érzem-magam, kérem nekem azonnal 2 tekercscsel
küldeni.

Kelt, Zala-Tapolcsa 1912. március 2-án.
Marad tam legmélyebb tiszteletlel
Huppan Gyula, hentes mester.

Tisztelt, gyógyszerész úr 1 Forduló postával kérek 1 teker-
eset kárpáti egészségi labdacsaiból utánvét mellett cimemre
megküldeni. Mint kitünő háziszert használom ezeket már
évek óta a legjobb sikerrel, és azért nem nélkülözhetem.

Ér-SzL-Király 1911. november 10. Szilágy m.
Kivaló tisztelettel

Kaiszler Ignáo, földbirt~k~s.

Mélyen tisztelt gyógyszerész cir', Kérek pósta fordultával
hat doboz kárpáti egészségi labdacsot küldeni. Már egy-
szer rendeltem belőlük, el is használtam őket és m ondha-
tom, hogy hatásukkal nagyou meg voltam elégedve, Azért,
kérem nekem azonnal a fent emlitett mennyiséget .1~eg-'
küldeni. Teljes tisztelettel ,

Kelt, Mohol 1912. jan. 20-án. H",gedüs ;Pé'ter,-~'
kereskedő.

Tekintetes FJiedrich János gyógysz~rész úrnak Malacaka.
Kérem sziveskedjék a meHékelt összegért 4 tekercs kár-

páti lábdacsot küldeni. Azért rendelek most valamivel na-
'gyobb mennyiséget, mivel 'meggyőződteúl ezen orvosság jó
hat:}sáról és ismerőseim közl kivánom részben széjjel osz-
tani, részben pedig a házamnál állandóan készletben tar-
tani. Nem volna szabad ily jó orvosságnak egy háznál sem
hiányoznia.

Kelt, Körös-Ladány 1911. október iG-én.

Teljes Usztelettel

Ferencsik KárOly, földbirtokos.

Mélyen tisztelt Gyógyszerész úr 1 Azt hiszem tetszik rá
emlékezni, hogy már sok év óta rendelem gyógyszerész
úrtól a kárpáti labdacsokat, még pedig mindig 10 tekercs et
egyszerre. Most mikor újból 10 tekereset rendelek, nem
mulaszthatom el az alkalmat, hogy gyógyszerész úrnak úgy
a magam, mint sok barátom nevében, kik ezen labdacsok-
nak köszönhetik az egészségüket, leglorróbb 'hálámat és
köszönetemet, kifejezzern. Hatásuk mindenkor bevált, külö-
nöscn gyomorbántalmaknál, fejszaggatásnál, eldugulásnál,
szivdobogásnál és aranyérnél. Mellesleg emlitem csupán,
hogy nőm talán már régen a Iöldben volna, ha ezekre a
labdacsokra rá nem akadtunk volna. Kis korától fogva
szivdobogása volt, azonkivül mindig fej- és gyomorfájásról
panaszkodott, de mióta gyógyszerész úr kárpáti labdacsait
használja, ezen bajok mind megszüntek, de azért elővigyá-
zatból még mindig szedi néha-néha. Fogadja tehát még
egyszer legőszintébb köszönetemet. A fent emlitett 10 tekercs
kárpáti l~bdacs minél előbbi elküldéset kérve maradok

Felső-Őr, 1910. II/25. (Vas m.) ,
ki váló tiszteletlel

Ertler Sándor, zsebkés-gyáros .
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KULTU,RA IRODALMI, MŰVÉ-
SZETI ÉS KRITIKAI
KÉPES FOLYÓIRAT

l!J
II II

SZENZÁCiÓ ~ ::: INGYEN:::
számba ment a nKultura
Almanach" megjelenése az

elófizetlSk körében.

kapja mindenki a "Kultura
Almanach" ot, aki egész

évre előfizet.

Megjelen minden hó 1O-én
és 25-én 'ria~yterjedelem-
ben, és számos művészi
és szines képmélléklettel. 1------------

ELŐFIZETÉS: Egészévre
20 kor., fél évre 10 kor.,
negyed évre 5 korona.
Egyés szám ára: 1 kor.

-i
.... V

Kiadja:

BltUg Gusztáv 6s Pia
SoproD. VárkerlUet 72.I

[(1]

•••

,
Melegen ajánljuk ,a »Luther-Naptár" nagyérdemü I IIMk évfolyam.JV'<)

olvasó közönségének a KAPI BÉLA körmendi
evangélikus -Ielkész szerkesztésében megjelenő 1 _

--------1 cirnű vallásos néplapot előfizetésre. A téli hó-
napokban hetenként, a nyári hónapokban két-·
hetenként jelenik meg. Előfizetési ára egész évre ..
közvetlen küldéssei 2 korona 50 fillér, csoportos
kOldéssel 2 korona. ~~~~~~~~~~

MegrendelJletö mln-
den evang. lelkészi és
::: tanltól blvatalnál.

Ajánljuk a rövid idön belül több kiadásban megjelent iskolakönyveinket:

- BOGNÁR ENDRE: - Poszvék Sándor, ny. ev. Iyc. igazgató:

.,Ejyházi énekek
és imádsá.ok.

Az evang. valJásu tanulóifjuság számára.

Ara 70 fillér. - III-ik kiadás.

.Kis káté
ev. népiskolák számára. Adunánt. ágo hltv.
ev. egyházk. által 1880. aug. 19-én Klisze·
gen tartott gyülésen tankönyvül elfogadva.
Ára kötve 50 fill. - 12. kiadás.

Tanltók rendelésénél 16% engedmén)'t adnnk. SlIiállltás ntáuét Iesse'lI mUlalYlÍOgSzlÍmOI lIe'ro,·'"
mellett. lIIutatván1Példán)'okat ,öslzea kiadván)'nnkból féláron. n u un ...

• IUII lilii., éa fia kIDJVldadó-viDalata, SoproDba

Nyomatott RÖ,ttig Gusztáv és Fia. műintézetében, Sopron.


