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~A kÜ~~!ég, melyeket a mindennapi kávé készitéshez, a nagy
Ei világháboru alatt a leggyakrabban kerestek és céljuknak ár,

~

izük és az egészségre üdvös hatásuk folytán tény leg megfelelnek, aZt

IMPERIAL FÜGEKAvÉ GVARBOL
ezelőtt ADOLF TSCHEPPER

[!] .KARL KUHLEMANN, WIEN, X. származnak.

~

[!]Im~ :s:.~a I Koron:m:~::~ótlék,
füg e k á v é amely részben, sőt egészen a drága

szemeskávét pótolja, egyedül vagy ,
~ a koronaval kevés szemeskávéval vegyítve, egy'

~

tényleg jó kávéital készitéséhez lesz
A világhirü bécsi kávénak füszere, használva és minden más pótlékot,
valódi, összehasonlítatlan [óságu, ki- u.m. a malátát, rozsot, cikóriát nélkü-

adós és a szemeskávét javítja. lözhetövé teszi.
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~oproni _Takarékpénztár
Sopron @
S~~~~~t~~!t:t1~~2~g~~
Felek részé,re nyitva n n
délelőtt 9-től 12-ig, U U
délután 3-tóI 5-ig. nn

Fiók: UU
::RUSZ':: rrn
Ferenc József-tér. \}

Betétek ta karékkönyvecskékre és folyószámlára

Jelzálogkölcsönök
_Előleg értékpapirnkra

Váltó leszámitolás
Tőzsdei megbizások '
Sorsjegyek, külföldi pénznemek
Az összes bankügyletekben legelőnyö-

sebb kiszolgálás.
Magánpénztárak bérbeadása
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Dr. Luther Márton.

Az 1917-ik évi "Luther-Naptár" műmelléklete
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Naptári tudnivalók 6Z 1917~ik közönséges évröl,
'Az időazámitásról.

A keresztyén idószámitásnak folyó 1917-ik
évét Krisztus születésétől fogva számítjuk. Ez
közönséges év, mely 365 napból, vagy 52 hétből és
2 napból áll.

Az ó-naptár szerint 1917. január l-je a mi
január 14-ikénkre esik.

A görög egyház éveit a világ teremtésétől
kezdve számítja az u. n. byzanzi időszámítás után
Ez a világteremtesét a Krisztus születése előtti
5509-ik év szeptember 1-ére teszi s igy az 1917-ik
évnek ó-naptár szerint szept. 1-ével (uj nantár
szerint szept. 14.) kezdi a 74t5-ig évét. Az oroszok
Nagy Péter cárig szintén ezt a időszámítást hasz-
nálták j a 18-ik század eleje óta azonban a mi év-
számainkat alkalmazzák, de e mellett is még a
régi Julián-féle naptár mellett maradtak.

A zsid6k éveiket a világ teremtésétől kezdve
számítják. 5677-ik évüket 1916. szeptember D-én
kezdik, 1917.szeptember 17-én kezdődik 5678-ikévük.

Az arabok, perzsák, törökök és a Moham-
medán vallás többi követői éveiket Mohammednek
Mekkából Medinába történt kivándorlásával kezdik,
amit Hedsrának neveznek és 19J5. nov. 19-én kez- I

dik 1335-ik évüket, amely közönséges év 354 nappal.

Kertani ismertető jellegek.
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'. \8 ':1Aranyszam .'\. . " \. ....\ . 19
Epakta, vagy holdkulcs VI VII
Napkör ..... 22 I 22

'Római f'ados:éaib ~~" ~ 1'" 19 I 19. Vasárnapi betü

1 G .1
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Változó ünnepek:

Nagypéntek . . . . . . .
Husvét-vasárnap. . .,!
Aldozó .csiMrnó"k _.t. t-, -, •
Pünkösd 'vasárnap .; "
Szentháromság vasárnap
Advent első vasárnapja .

április 6
április 8

.-~.. május' " 17: ."
május 27
junius 3
december 2

. "

'A négy kénterezerde.
Február 28, május 30, szeptember 19, december 19.

Tőrvénykezési szünnapok.,

'/'Ö1'vényszűnetek iránt az 18G8. LfV. C-c. a
kővetkezőket rendeli:

UI. cim I. fejezet 100 §-a: Sürgős eseteket

kivéve, senki sem idéztethetik tnegjelenésre vallá-
sának ünnepein. Ilyen ídézés elrendelése vagy el-
halasztása miatt azonban helye van a pcrorvoslatnak.

.V. cim 1. fejezet 255. §-a. Az 1840. évi XV.
t.-c. Il. r, 210. §-ának intézkedése egyenlőre itt is
alkalrnaztatván, a határidők, tekintet nélkül a köz-
beeső ünnepekre, az ott megállapitott szünnapok
alatt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen
szünnapokra esnék, az a legközelebbi köznapig
terjed.

VIlI. cim 1. fejezet 375. §-a, (1881. LX. to-c.
22. §.) A marasztalt fél vallásának ünnepei a vég-

, rehajtásnát' is lehetőleg figyelemben tartaadók.
Határozatok Magyarország részére az 18t13.

XXXIII. törvény cikk által:
1. §. A királyi bíróságoknál évenként julius

hó l-ső napjától augusztus 31. napjáig szünidő
tartandó.

2. §, A szünídő alatt nem érintetnek : sem
a törvény, sem a birói határozat által, sem pedig
a felek kölcsönös megegyezése által kitüzött határ-
idők és határnapok.

A hozott biró.i határozatok a szün'dő alatt
is kiadandók és foganatosítandók.

Izraelitákat az 1840. XV. t.-c. 1. cim 5.·feje-
zet 55. §-a értelmében nem szabad törvénybe
idézni:

Az összes szombati napokon.
Purim napon nnárcíus 8.)
Passzab-tfíusvétj-ünnep 1., 2., 7. és 8. nap-

, jáno április 7" 8., 14., 15. .
.• , ~. . 'Sabft6t,íF'Ü,r\kQ.sd~)Ühn~penmájus 27" 28.

" Jeruzsaíem elpusztulása napján, július 29.
. ,\ Ros-l1Iasonah"t:(tJjév) 1. és 2. napján szep-
térnber 17. és ra

Jom-Kippu'r-(Ef\gesztelés-)napon, szeut. 26.
Sukkoth-Iőátoros-jünnepen, okt. 1., ~.
Semini-azereth-( Gyülekezés- )Ünn.' őkt. '8
Szimchath tora (Törvény öröm) napján okt. 19.

Farsang' tartama.

. ~., Ú'silla'g-ászati -avsaakok.

A farsang tart Vizkereszt napjától Hushagyó
keddig (vagyis január 7-től február 20-ig) bezáró-
lag tehát 45 napig.

Tavasz kezdete: március 21-én, Ezen idő-
ben a nappal egyenlő az éjjel: tavaszi nap-éjegyen-
lőség (aequinoctium vernale.)

Nyár kezdete: [unius 22-én. A mi földré-
szünkön leghosszabb ez Időtájt a nappal j nyári
napfordulás (solstitium aestivale).

Ősz kezdete: szeptember 23-ikán. A nappal
ez időben ismét egyenlő az éjjel j őszi nap-éj-
egyenlőség (aequinoctíum autumnale).

Tél kezdete: dec, 22-én. Most a mi földün-
kön leghosszabb az éj; téli napfordulás (solstitium
hyemale).



'A nap és rendszerének csoportja.
J{ őzpontí test: a 0 Nap. •.
Főbolygók: ~ Merkur, közel .8 millió mérfőtdnyir e

a Naptól, 88 napból áll az éve.n Vénusz, 15 millió mértföldnyire a Naptól,
mintegy 225 napból áll az éve.o Föld, 20 millió mértföldnyire a Naptól.

d Marsz, <l2 millió mértföldnyire a Naptól, 687
napból áll az éve. ,

754 kis bolygó H14: végéig, de mindig többet
fedeznek fel azon a tájon.

l!. Jupiter, 107 millió mértföldnyire a Naptól,
majdnem 12 év alatt teszi meg az utját a
Nap kőrül

'l? Szaturnusz, 194 millió mértföldnyire a
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg a
körutját. .

@ Uranusz. 39rjl/2 millió m'~rtföldh~ire a Naptól,
84 év alatt teszi meg leörutját,

.o Neptun, 621 millió mértföldnyire a Naptól,
164 év és 216, nap alatt teszi meg körutját.

Mellékbolygók vagyis holdak: a Földnek 1" a
Marsznak '2, Jupiternek 9, Szaturnusznak 10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van.

'A hold fényváltozásának jegyeio
@ Ujhold, O Első negyed, ® Holdtölte, (( Utolsó

negyed ..
,,.-,. ~.:... -~~l

160'í-ik.
1315-ik.
1021-ik.
923-ik. '
920-ik.

és 12 Óra 25' perckor végződik. A teljes elsötétedés
9 óra 51 perctől 11 óra 27 . percig tart. Látható
Ausztráliában, majdnem egész Azsiában, Európá-
ban, Afrikában, az Atlanti Oceánon és Délameri-:
kában.

5. A'harmadik napfogyatkozásnak a julius 19-
ileének reggeli óráiban kísebb jelentősége van.

6. A negyedik napfogyatkozás december 14-
íkén, gyürüalaku és 8 óra 10 perckor kezdődik
reggel az Atlanti Oceán déli részen és 12 óra 45
perckqr végződik az Indiai Oceáaon ~ Délamerika
délkeletirésién és A'U'Sztrália' délnyugati felében
látható.

7. A 'harmadik napfogyatkozás december 28-
ikán a' délelőtti órákban van. Ez teljes s 9 óra 5
perctől 12 óra 28 percig Amerikában, a Csendes
Oceáríon, Kéletázsiábanés Ausztráliában látható.

, .
'A keresztyén 'időszámítás" legneveze-

tesebb kerszakai. ,

A folyó év Jézus Krisztus születése óta
Dionysius szerint az .. 1917-ik.

Jézus Krisztus halála óta az.. . 1884-ik.
Az első keresztyén római császárnak Nagy

Konstantinusnak megtérése óta az! .
A pápaság megalapítása óta az . . .
A honfoglalás óta az. . . . \ -,
Géza fejedelem megkereszteltetése óta a
1. István megkoronáztatása óta a. .

~ - '. lMagy,aT(u'szágnak•..all 'európai független
'Az állatkör (zQ9j,ac,u~ jegv.ei. '. államok közé való besoroztatása óta a 917-il{.

. . ..... .....' , Arómai és a'görögegyház külőnvál. óta a 862-ik.
ffl'i' kos OliE rák. ••• mérleg d bak A puskapor felfedezése óta az. 575-ik.
tW bika 'f1f" oroszlán YiE. ·b'ököi;<' . Ji! yi~tő.,. _,A }}tjl!YY~y'?mtilt~~f6.{tp.l~I~~ óta 477-ik.
M ikrek 'i- szüz Ji< nyilas ~ halak , Mátyas kírály trónra.jutása ota a 458-ik.

1 .. há .• 't' ls ;.~:'hla dík h~'" Luther Mártoh S"Ziile~e -ósa "it x , 434-ik.
Az. e so ar0lD: Je~y av .. zh.~ ,sp 1 ~'- Amerika íeltedezése- ó~.a. .. 425-ik.

r~m ny~l'l, a ?~tmadlk hárornj o~ es ~.~.,.negyedl~; ~ reformáció ltez4e'teota a' ,\ 400-ik.
három-jegy teli.. . A mohácsi v'é~ óta a". . '.. '.. .. 392-ík.

, ,. '. '\.; .~"1' .• 4mi~' t ~aHabsb.u~hti~zalEaqll:tlimul ur~k ~ . . .:1,.
Hap- es hcldfoqyatkozasok az 191"2" ev~,... k I Magya:t:jr~~El~~ :"~" •. . .:.,~ 389-~.'·"""J .,.

~ '\ ~ uther ártun -ha.lála Qta a ,.' • otö71~ik.· '" ~ •
191?-ben négypapfogya~.á$;~;J!IÍ,'F:Om liol"?!. ,,~' Ger~ly-flle_ ·na~"',~etMtoza .~~élia "á .·VOOfHJ~:,,;.f'\" .~:

fogyatkozás lesz. Nálunk az elso napfogyatkozás A burgoaya behozatala, ota .Europaqan :A~~3'32'!1Tt.·'1' • ~ .•
és a két első- holdfogyatkozás látható. . -, . Káreli biblia fordítMárlal\.tmegjeltin~se óta 330-ik.

1. Az első holdfogyatkozás január &-á.n.íesz" A bécsi bék~ötés óta a . '';,e . •.. 311-ile
Ez teljes 6 óra 50 perckor ikezdödili; reggel BS 10' .; AfItImols.rgi Mk~kotés ·ó~· .~.... ~..' 296-ik.
óra 39 perckor végződik délelőtt. A'teljes elsöté- A linci békekötés óta a '. . ",",:.. 272-ik.
tedés majdnem másfél óra hosszat tart; 8 órától A westfáliai béke (a harmínc, éves háboru
9 óra 27 percig. Nálunk a holdfogyatkozás nak csak' befejezése) óta a .' . . . .' . .
az első fele vehető észre. A gőzgép feltalálása óta a

2. Az első napfogyátkozás "január . 23-ikán II. Rákóczy Ferencz szabadságharca óta a
a reggeli órákban kezdődik s ez csak részleges. Az amerikai köztársaság megalapítása óta
6 óra 4? perckor kezdődik és a délelőtti 10 óra 13 Il, József türelmi rendelete óta. a '.'
perckor végződik. Tripo.list,ól.kezdv,e Eurqpa nagy A 1791-ik,26-ik t-oikk-meghozatala Dia a
részén keresztül Szibériáig látható. Mi csak a nap- A pesti evang. zsinat ó.t~a , . . .
fogyatkozás végét vehetjük ~szre A védhímlő felfede~sG~ ótatlll ..•• ;

3. A második napfogyatkozás szintén rész- Kossuth Lajos születéseaóta, a . " .
leges. Ez junius'.lt)-ikén van a déli 12 óra 36 perc- A táviró feltalálása óta a " .~:: ~ •.
től kezdve a délutáni 3 óra 561>ercig és az északi Az t848-ik t -c. m~Il\~:J$a'. óta•.·,a ;~t.
Jegestengeren. ~akamerikában, Ázsiában, Orosz- 1. Ferenc Józsetn .maf!iyar:királ~yá tor-
ország egy kís részén és Skandináviában látható. tént megkorl#áz ·tá~ai.óta ta . lt ,.

4. A második holdfogyatkozás julius 4-ikén Az 1891. évi magyarorszgg] evang. zsthat
van. Ez teljes és az esti 8 óra 52. perckor kezdődik összehivása óta "'.~ ~J '. •• ~t..

• ~."'.' '. .,,! ~" ~~, .'...••••••.•..••..". l . • ••.
" "",.' .!Ic.J 'i

269·ile
218--ik.
214-ik.
141-ik.
136-ik.
126-ik.
126-ik.~
122'-'ik.
107-ik.
79-ik. ':J
69-!k.

,,.

qO-ik.

26-ik•

...' .



Januárius.
, Zsolt. 69, 17. Hallgess meg engemet Uram! mert jó a te kegyelmességed!

A te irgalmasságodnak sokasága szerint tekints én reám!

Bevétel KiadáS
Kelet Nap 1 Ó

K K
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1917. év ,Január
~_Hé.t •.l, Ujéyre Lk, 2, 21, Gal. 3, 23-29, Vízkeresz~e Mt.2. 1~12.ES.60.1~/~~?ldtöÜe:8-án 9 ó.d.e

l/Hétfő jév) Eman. Ujév, Jézus Zsolt 121 19 Bonifác .vt., 8 143 54;" 1 d. ee' d. e.

2 Kedd B. Abel B. J. sz. n. Kol. "~i 1 in D. Ignác :vt'.:; ;)1~4, 551" 1141 22~
3 Szerda Benjam Genovéva sz.i , '. 2 21 Juliána .... "., 14 ...56 lfIi' d. u. 345
4 Csütörtök Titusz, Bella Titus pk. Zsolt ~~98 22'An!tsztáiüi " '14-57 11 1-238 458
5 Péntek Simeon, Árp Teleszfor vt. Kol. 3 231Krétai~10.~vt: 13, .58 11 ..119116 3
6 Szombat Vizkereszt Három kír. Zsolt., '23 24 Kar. el. bő.K., 13 60 11 ',211 658

~ eJ. ..~~ '1: i."-~---,,-;- >~.... .
2 Hét. 1. vas. vizker. után. Lk. 2. 41- 52,·Róm. 12. 1-5. (( Ut.negy.: 16-án ló. d.u.

7 Vasárnap G l.Art.At~ (J.~~~3J,11!..;F,;:1-;~a!~:--·--;-25B.29N·~;\t;~\tf124' 11'~ ;'313 74f: j', \

8 Hétfő Szörény, Szeverin ap. ~ 62 26 Istensz. Mar. . 12 'i 3 ~ 421814\.
9 Kedd Marcel Julián vt. " 63 27 István főd.'·' '. 11' . 4~ . 531 838

10 Szenla l'{[elán. " Vilmos pk. "\ 64 28 Több ezer vt.l-. i..Q. v 51~j 6411857
11 Csütörtök Agota . Hígin p. vt. » 65 2~ Aprősz. , "',.,.9 7 ~, 751 913
12 Péntek Ernő ,. Arkád vt. Zsolt. .100 30 Ani:iüi' SZ; \ - 'jj... 9 'i-; 9 0l 927
13 Szombat Vidor 40 vt.. kat. Ezs. ü. 311Melánia·, "" ~.$ l'O~l-' 10101939

3. Hét. 2. vas.vizker. után. János 2.\-11. Róm. 12.6-16 • O bjhpJd: 23~n 9 ó d. e.
14 Vasárnap G.2.Bódog G.2.Hilár p. LThess 1 1 A.3UJallUj~H9J7..\ ~ \ 7411,~' 1121 951
15 Hétfő Lóránt Pál remete " 2 2 Szilveszt. . (, 6 13 fl 10 5
16 Kedd Gusztáv Marcel ,,3 3 Malakias ffi· '15 ~. d. e. 1021
17 Szerda Antal" Antal rem. • 4 4 70 apostol ·'··5 16 "ilE 15111041
18 Csütörtök Piroska' Piroska sz. ,. á 5 Teona- " 4 ,17 'ilE 31111 8
19 Péntek Sára Kanut, Sára Zsolt. 6ij 6 Epiphania 2. 19 Jt<' 43011146
20 Szombat Fáb.) Seb. Fáb, és Seb. Ján 1, 1-28 7 Iván II 21~' 542 d. u.

4. Hét. 3. vas. vizker. után. Máté 8. 1~13. Róm. 12. 17-2i. OElső negy:20-án2ó.d.e.
21 Vasárnap' G. 3. Ágnes .G. 3. Ágnes.n. Jin. 1,29-51 8 A 31 D.omnik'1S 014'23f~- 6411154
22 Hétfő Vince, Artur Vince szp. » ., . 2 .9Polieukt- vt. 7 59~ 241.;J; 725 322
23 Kedd Zelma Bold-A, elj. " 3, 1-15 10 Nissz. G. 571 26 ti 756. 455
24 Szerda Tádé Timótpk. vt." 3,16 36 11 Teodor ap. 56 28. ti 8201629
25 Csütörtök Pál ford. Pál ford. . ,,4, 1-24 12 Taciána 55 30:: 8391759
26 Péntek Balarnber Políkárp pk. z"solt., 97 13 Sztratonik 54 ·31:: 855

t 92C
27 Szombat Lothár, Ján. 'Ar. sz. Ján. Ján. 4,25-47 14 R. és szin.v! _53 33,_"" ~.1l110~~

5. Hét. 4. vas. vizker. után. Máté 8,23-27 Róm. 13. 8-10. OElső negy :30-án2ó.d.e.

281Vasárnap KJ. 4. N. Kár. jG. 4. APollon.\Jan .. 5, :-2~ [:5 A.32. P. rem. 7 5214341irti' f92sl=--':
291Hétfő ·1 Adél Szalezi sz. F. " O~,2~=:;16 Sz. Pét. lánc a2 '351«' I 94'i1d. eo
30 Kedd /Márton \Márton sz. -1 " 6, 38-71 17 N. Antal,·. ; 5~1".36 tr'i(.hOlOl 132
31 Szerda Virgilia Nol. Pét. h~. : 7,1-24 18 N. Athaná.z501 37 ~l10391 248
() Pöldtávolban 10-én
<c Földközelben 24-én..

Bolygók járása.
Merkur e hó elején napnyugtával fél órán á(

látható.
Vénusz e hóelején nap kelte előtt 3/4 órán át

látható.
Jupiter napnyugtával 81/2 érán át látható.
Szaturnusz e hó 17-én napközelben és egész

éjjelen át látható.
7-én farsani kezdete,

Izraeliták naptára.
Januar í-én - 5677 Tebeth .7.

J' 24-én __ Sebat i R. Ch.

Gyanitható idlijáráa.
A hó eleje igen hüvös kevés hóval, Iü-től

24-ig enyhe, ködös ~~ ..esős, 25-től 31-ig széPí

l-én a nap 8 ó. 27 perc hosszu, li. hó végéig 58
perecel nó.



Februárius.
Márk. 13, 33, Óvjátok meg magatokat, vigyázzatok és imádkozzatok,' mert

nem tudjátok, mikor jő eJaz az idő,

Bevétel Kiadás. Kelet Nap 1 Ó
K I f K f

U ri

-
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917.év FebruáriusEz a h6 28 nap'~·-···-···-,,·-···=r=~--..-...T='--··..~~, • • ' ptm,:ta~ó ac •• •. _ Nap , Hold

Nap I Protestans Rom. kath. B,blia Görög-orosz kelte I"YUg.1 C kelte I nyug.
, ,olvasáshoz Ó p. Ó. p, O. p. ó. p.

1)Csütörtök Ignác ~gnáC pk. zsou, '[191 Arzén 174514431 M 1118 d. e.

,2 Péntek K~TOlln :\" l;, y~:tyas~~ B. , Ján. 7, 25-43 201~uti!ll ap. 42 45 11' d. e. 454
,31 Szombat An"ao't', ,~ Balázs p~. ,,8, 1 30 121 Agnes . Al 47 'illE 1 5 541

".-""". .'" ~.~ "

S t ,r-':""s_L 'M'-',t-'~2"O1"""':1Í't"1' K' ,n"" 24.!1..10'e; 'J, '" ·'0'. ·@Holdtiil1e"'<7-én4ó.d.e.ep uagesnna., Il:~, o.. or. il, , •••• r
um 1'39449 "*E 210 (>17

vt. 313 ,pl -!ilE 319 643
26 53 ~ 430 7 4

ely 341' 55 1!I't" 540 721
'32 57 'i-- "'650 735

er. 31 58 'i-- 759 748
29 60 l-" 910 8 1

<eU:tolsónegy.:15 3 ó.d.e ..
---------

1 Vasárnap G. Hatv. vas. G. Serages. Róm. l' 9 AHetv. vas. .7 275 2 t. 1022 814
~2 Hétfő Adolf' \,; .• ~l Al 7 sz. r-a." 2 O Nagy Vazu] { . 25 4 t. 1136 828
~3 Kedd Ella Polyeukt vt." 3 31 Cirus éSIJáÍl. fl 24 e -!ilE - - 846
14 Szerda Bálint Bál. áld. vt, I', 4 "J Február ~,22 '8 'ilE d. e. 910
15 Csütörtök Jovíta. Fauszt. Jov. Zsolt. 18 ~ [1.zUrJ.K. b'2Ö 10 ~ 210 942
16 Péntek Julianna Julianna. Róm. '''o ,5' 3 Simeon pk~(' ·'18' N~~ 3231027
~7 Szombat Konstanti~\~ppp·á.t~vt. ."" •.. ,,';6 41zigort,:. '. 16 1':l:T~.'.. 4.261129
I 8. Hét. Qumquageslma Luk 18, 31-43 1 Kor 13, 1-10 ••.,:, O UjhOld : 21·én 7,ó:'1i;u, ,t8 Vasárnap p. ütv. vas. G. Quinquag. Róm" " 7\ 6 1\.', Hush.·vas; 7 14'5 16'~ 5i~~.u: '
]9 Hétfő Zsuzsanna Konrád hv. .8,1-17 6 Julián .Orv. 12' l8 <>ll 552 216

~

O Kedd Aladár Eleutér'pk.", 8,1.8-;2 7 ifj LUK:J:cs 10 20 ti 619 349
1 Szerda Eleonora Hamv szerd. ,,8,28-39 8 Tódor vt, '7 21 ti 640 521

1"2 Csütörtök Didim Pét székf. Zsolt. 44 9 I<'icefor .vt. \ 5 2:j· ~ 658 652
~3 Péntek Alfréd ' Dam. Péter Róm. 9 ,10 Pál vt. 3 25 ~ 715 820
24 Szombat Mátyás Mátyás • 10 II Teodóra 1. 27,"* ~32 946

1 9. Hét. Böjt I. vas. Máté 4, 1-11. Kor. 6, 1-10. ' .'. ;:) Első n'.\28~ Ó. d.u.

25 vasámap_~.).G~~a ij.1.InVok~v. Róm. 11
12 íA. VaJh.va,'~' 6 5915 29i,~1 7511'110

26 Hétfő . Sándor Sándor pk. 12 13 Fotína , 57 311«' 18131--
7 Kedd Ákos Leander 13 14 Máró ' 55 33 «' 840 d. e.
8 Szerda Elemér Román ap, 14 15 Onezim 521 341 11' 916 143

G. Hét.
-----

G.Septuag. ~2 A 'I'rlodí4 Vasárnap G. Hetv. vas. Jan. 8,31-59

5 Hétfő Ágota' , , Ágota ·sz. vt, , 9 23 Kelemen
6 Kedd Dorottya ' Dorottya , 10,1-21 24 Babilon
7 Szerda Tódor Romuald ap. "

10, 22-42 :!5 Naz. Gerg
8 Csütörtök Salamon 'iMath. Ján. Zsolt. 12 26 Simon
9 Péntek Abigél Alex., Cír. e .Ján. 11, 1-26 27 Krizoszt

10 Szombat Elvira Skolaszt. sz. "
11, 27-57 28 Efrém

Sexagesima. Luk. 8, 4-15, II. Kor. 11, 19-12, 9.'~=-.O~ __ ---.-"",7. Hét. '

Izraeliták naptára.
Február 7-én - Fák ün.
Február 23-án Adar 1.

O Földtávolban 6-án.
t Földközelben 22-én.

Bnlygók járása.
Merkur e hó 10-éig látható.
Vénusz e hó közepéig látható. , I

l Marsz e hó 28-án napközelben.

,

J,UPiter e hó végén már csak 3 órán át látható.
Szaturnusz, e hó második felében nap .kelte

lőtt már lenyugszik.

Gyanitható idöjárás.
1. és 2-án derült, 3·án hideg, 4-től 12-ig eny-

he, borult, esős, 13-tól 20-ig hűvös és szeles, 21-én
és22-én hő, 25-től a hó végéig hideg.

, ;

~O-án farsan~ vé~e~
1-én a nap 9 ó. 28 perc hosszu, a h6 végéig 1 Ó,

26 p. nő. ' .



Március.
Jakab 5, 13. Szenved-e valaki tr köztetek il Imádkozzék. Öröme vagyon-e vala-

kinek il Énekléssel dicsérje a" Istent.

Bevétel Kiadás
Kelet Nap 1 Ó

I K I f K
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1917. EV

Ez a hó 31 nap Március
~_ .•.__.__ ._.•._._.__ .•._ ...•--_._--_.__ ._'~

1 Csütörtök Albin IAlbin pk 1Róm. 15 161Pamfil 6 5°15 361M ID. e. d. e .

2 Péntek Lujza. ISzimpliciusz 1" 16171Marianna 48 38100!!E11058 333
3 Szombat Kornélia '"' Kunig. sz Ján, 12,1-23,18 De'ó ·pápa. . 451 40 -ilED. u. 417..

10. Hét. Böjt 2. vas. Máté 15, 21-28, 1. Thess, 4, 1-7. @Holdtelte 8-án l1ó.du.
4 Vasárnap G. 2 Adorján Reminisc. Zsolt. 3119 A Nb. 1 vas. 6435 4]'~ 1 9 447
5 Hétfő özséb Ozséb Ján . 12,24-5020 Leó pk. 4143 1?!!t' 219 510
6 Kedd Frid., Gottl. Perpetua ,,13, 1-19 21 Eusztát ~9 .45'1r!t' 329 528
7 Szerda Tamás"" Aqu. Tam. hk. " 13,2~-~ ~2 Eúgeniai V.. 36 47"l- 439 543
8 Csütörtök Alice Szt. János ,,14, 1-14 23.Polikárp 34 '~9 l-- 51,9 556
9 Péntek Franciska ll. Franciska " 14,15-3124 Ján. f. megt. 32 51~' 659 6 9

10 Szombat Olimpia 40 vértanú ,,15, 1-16 25 Taráz 30 53 n 811 622
---- --
u. Hét. __~öjt 3. vas. Luk. 11, 14·-28. Efez. 5, 1-=~. J) Ut.n. Hi-án2 o. d. u.
11 Vasárnap G. 3 Aladár G 3. Oculi Zsolt: 9126 A Nb. 2 vas .. 6 275 55'~ 925 637
12 Hétfő Gergely N. Gregor' ·Ján. 15,17~2727 Prokóp 25 56 'ilE 1041 654
13 Kedd 4 Krisztián Nicefor pk. ,,16, 1-15 28 Vazu~. 2:) .58 '1i€ 1156 716
14 Szerda Matild" u.' Matild!, 16,16-33 '1 Márc. Eud. 216' 00'* - 745
15 Csütörtök Long.,' Krist. Longin vt. " 17 2 Teodót 18 2 ~ d. e. 825
16 Péntek Henriette Heribert pk. II. Thess. 1 3 Kleon '" 15 4 Jt< 216 919
17 Szombat Patr'1 Gertr.· Patrik pk. ,\.,,, ,2 4P.ál-<és'· Jul. ''1 • 11l'5'~ D 81029
------

12. Hét. Böjt 4. vas. János 6, 1-15. Gal. 4, 21-31. ,~Ujhold23-án 5 Ó. d. e.
18 Vasárnap G 4. Sándo Ed. G.4. Látare \..~solt._ ,255 A Nb..3 vas. 6 116 7 d 34911151
19 Hétfő József József II. Thess. 3 6 Amórll vt. 8 9 ~ 419 d. u.

20 Kedd Hubert Joachim hv. Zsid. • 1 7 Vazul és t. vk 6 10 ~ 442 248
21 Szerda Benedek Benedek " 2 8 Teofilakt 4 12..:: 5 1 417
22 Csütörtök Oktávián Oktáv. szp." 3 9 Szeb. 40 vt. 2 13 -:. 518 545
23 Péntek Eberhard Viktorián vt. " 4 10 Kodr. és t. 5 59 15,1I'f' 535 712
24 Szombat Gábor ~ Gábor főa." 5 :1 Szófron pk.' 57 17 lfR* 553 838--
13. Hét. Böjt 5. vas. János 8, 46-59. Zsid. 9, 11-15. o> EI,őn. 30-án12Ó. deo
25 Vasárnap G. 5. Zolt. G."'5. Judíka Zsolt. 1712 A Nb. 4. vas. 5546 191fR* 614102
26 Hétfő Manó Félix, Emar. Zsid., i~:13 Nícetor pk. 52 21" 6401121
27 Kedd Rupert Damaszk. ,,~. < .:tM 14 Sándor lit 50 23 M 713--
28 Szerda Gedeon Kap. J. hv " > 8 15 Agáp ' vt. i" 47 24 M 756 d, e.
29 Csütörtök Euszt., Eörs Ciril szp. v." 9 16 Szabin 'vt. .... 45 • 26. 'ti' 849 128
30 Péntek Izidor Kvirin vt. ., " 10 17 Elek (. 43 284I!E 950 213
31 Szombat Ámosz Árp. Amosz pr. " '~1'18 'Ciril pk. ~, 41 '29'1E 1057 247
C Földtávolban ő-én. ,<"-
C Földközelben 21-én.

Bolygók járása.
Jupiter e hö végén már csak esténként ll/2

órán át látható.
Szaturnusz e hó végén csak 71/2 órán látható.

l-én a nap 10 ó, 57 p. hosszu, a hó végéig 1 Ó.
44 p. nő.

21-én6 órakor d. e. a nap a kos (,") jegyébe lép.
Tavaszkezdet, nap és éjj egyenlőség.

Izraelitik naptára.
Március 7. = Adar 13. Eszterböjt.

8. = ,,14. Purim.
9. = " 15.. Sus~p Purírn.

24. = Nizan 1: • •.•. í?-. :1''''

Gyanitható idöjárás.

Első napjaiban változó, 4-én hó, ő-től 13·ig de-
rült, 14-tőI20-igborult.hóval, 21-én hideg, 22-én de-
rült, 23·án~.hideg,24-én derült, 25-től 31-ig eső.



Április.
Máté 5, 7. Boldogok az irgulmesok, mert ók irgalmasságot nyernek.

-,

Bevétel Kiadás
Kelet Nap 1 Ó
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~ .••.•.•.•...•..._.........•.•.•.•....,.... .•.•.
1917. év

Ez a hó 30 nap

•ADrilis
14. Hét. Máté21, 1-9. Filipp. 2, 5-11.Nagypéntek: Ján. 19, 16-30.Ezs. 53,5-10. @Ho~dte1te:7-én 3 Ó. du.

1 Vasárnap G.6 Virágvas. G. 6 Palmar. Zsolt. 122 9 A. Nb. 5 vas. 5 386 31 w!!t' d. u. d. e.

2 Hétfő Teodor Zsid. 12 20 Szafrb. 'vtk' . 36 33 'tW 116 333
3 Kedd Rík., Kereszt. Paulaí Fer. " 13 21 Jakab, ifj.. 34 35 tW 226 349
4 Szerda Izidor . lzidor pk. et. 1. Pét. 1 22 Vazul vt.' 31·~ 36 'i-' 34{i 4 3
5 Csütörtök Díod.Nagycs. Nagycsüt. " 2 22 Nikon <ho 29 38 l-" 345 417
6 Péntek Nagypéntek Nagypéntek " <1 24 Zakariás JIv. 27 40 ~ 557 430
7 Szornbat Lidia Nszom. Nagyszom. " 4 ~5 Gy. olt. B.-A. 2.4 41 ~ 712 444

-15. Hét.--Husv. v..•.Márk 16, 1-8 1. Kor. 5,6-8. Husv. 2. n. Luk. 24,13-il5. """Ut 1 ' '1~' 9' d/ . 's" ,A;p. csel. 10., 34-41. 0 . o sq n. -en o u
8 Vasárnap G. Husv. V.;l;l~;"&{Iillsv.,~as",,~s91t:·~ '.43[6' 4·Nb. 6 vas, 5.216.. 43 ~ 1 828 5 1
9 Hétfő Husv. hétfő . Husv.héttö I.·Pét. . '5 27 Matrona vt. 19 45 "!IE 945 522

10 Kedd Ezekiel· ' Ezec'fii~l pr'. I'i~',;tr. .22 28 HÍlarlon' ÚJ" .. 'l7' '47 <,1li€ 11 O 549
11 Szerda Leo Leo p. et. Ján. is, 1-18 r29 Márk pk. 14·48 ~ -- 626
12 Csütörtök Gy.11ft Gyula ~...~V ••, .' .•1~,,19~~0?Q I\llma,.~,J~J1." ..lf, 50,it< d. e. 716
13 Péntek H.erme!:e~J~d H~~meh~gtrcr .; 19. 1-'-24 :1:Nagypent~k )0 ~2 4 1 4 821
14 Szombat Tibor'· FaJd. Szü'z· " 19; 'Íl5~>t~ .), Ápr,~ELMar. '·'8 M 4 1481938

IG. Hét. Lval husv. után. János 20, 19-23. I. Ján. 5, 4-10, .'". ' ,,1!jhOI~:'.21-én3 Ó. d.e.
1ólvasárnap \G.1.'Atala'l2'.l··IG.1.Quasim. Zsolt. 118 2 A HusVét vas. 5 .516 561~ 220111
16 Hétfő Lambert .• Lambert .. , ., :;105 3 Husvét'hétíö' .3 5,7 í! 245 d. u.

17 Kedd Rezső'. -~AniCét p: yt. Ez~aiás 53 4: Husvét kedd, .: 1 59.:: 3 5 153
18 Szerda Ilma Apollón il,..:'. JÁn.2.O,'1~18 5 Diodor 4 597 1:: 322 319
19

1
Csütörtök Emma Timon szp. .. 20,19-34 6 Eutik 57 '!1 ~ 33~ 444

20 Péntek Tivadar .*,..~Tfvadar .. 21,1-14 7 Kallióp vt,. '{5'5 ~4 rv:i' 346 6 9
211Szombat Anzelm pk. . )ÚizcllI\. pk. ..21, 15-19 8 Lidia .~. '-'53 '6 i1f'f' 416 733

.". ..' .••••• " .. 1< ,.>
17. Hét. 2 vas. ·Jmsv.után: Ján:os 10, 11-16. I. Peter 2, 21-25.· ..)--~. ' ~·El~i?n.'29-én 3ó. d.e.

22 V~sá:nap ,\G. ~:·~zilárd r'~.MiSel:i~. Z."Solt.. 81 19 .~: 1. ~.~Z., «, ('51 7':r8" 440 855
23 Hetfo Bela Bela pk. v;t.:: Jáh..~pO"-25 10 Terénli"; ,. ~49 \~Q" 5101010
24 Kedd György György vt. 1. '!'im. 1 II Antipa i 46 11 M 5491114
25 Szerda Márl\. '. Márk ev. " 2 l2 Gyula. ";~. '4~, 1~ M 638--
26 Csütörtök Tiha:r'net'·~·e IKlet.ésMarc.. 311

1

Máfton p. 4Q 1ó-E 737d.e.
27 Péntek Lítla, Aríszt. Zita sz. " 4 14 Arisztark 40 16 -ilE 8431244
28 Szombat Valéria Ker. Pál hv. " 5 15 Kreszcénc 38 181-iIE 9521h3

18. Hét. 3. vas. husv. után. János 16, 16-23., 1. Péter 2, 11-20. ::) Első n. 29-én 6 Ó. d. e.
29 Vasárnap G.3. Lenke IG. 3. Jubilate IZsolt. 4816 jA. 2. Irén 4 367 201W!!t'11121135
30 Hétfő Katalin Zsófia sz. vt. 1. Tim. 61171Agapit 34 22 lPi' d. u. 1ó3

(c Földtávolban 2-án.
. C Főldkőzelben lS-án.
C Földtávolban 30-án.

Bolygók járása.
Merkur e hó első felében látható.
Vénusz e hó 26-án napkőzelben.
Szaturnusz egész hónapon át látható.

í t-én Nemzeti ünnep.
l-én naphossza 12~óra118(perc, e hó végéig 1 óra
___.~. ..__ .,. ,3 percet nő. ,

Izraeliták naptára.
Április 7-én = Niszan 15. Passah, 1 nap.

8-án Niszan 16. Passah 2 nap.
" 13-án Niszan 21. Sebii sel P.
n 14-én Niszan 22. Achal sei. P.
n 23-án = Ijjar 1.

Gyanitható idöJárás.
2-áig szép, B-tól 10-ig hideg és esős, ll-tőI

15-éig enyhe és derült. 16-án eső. 17-től a hónap
végéig szép időjárás.



Május.
Máté 7, 12. Valamít akartok azért, hogy cselekedjenek az emberek ti veletek,

azt cselekedjétek ti is azokkal, mert ez a törvény és a-próféták.
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~X~:;X:X:IX::::t;:;~1::~:~I-~~n~a GÖI'Ög'-OI'OSZ kelt~la!Ug. kel~OI~:Ug.
olvasásához 6. p. 6. p. 6 p. 6. p.

t!!!:!t:!t:!t!!!!:!!!!!!!:!!!:~~..jt!!t~~~!!!!~!~~~~t""~!!!:!!!!!!!!!,!!!:!!:!!!t!:!!:!t~~ .
1917. év

Ez a h6 31 nap Máius
1/Kedd IFül. és Jak. Fülöp és Jak. Hus. 5 181Ján. szerz. 143217 23 l-< 1d. u·1d.e.
2 Szerda Zsigmond Atanáz pk. ea " 6 19 Pafnusz 30 211 l-< 23~ 223
3 Csütörtök Angyalka Szt. Ker. m." 7 20 Teodór hv. 28 ~6 l-' 341 236
4- Péntek Flóríán IFIÓrián vt. ,1 " 8 21 Január 26 281~ 454 250
5 Szombat Gotthárd V. Pius pápa. "I;,~' f .•.•.,,,9, 22 Svc Teodór 24 30 <:::; 6 9 3 6
19. Hét. 4. ·.:vas.husv. ut János 16, 5-15., Jak. 1, 16-21. @HoldtÖlte':7-én 4 ó d.e.

61Vasárnap G.4.Ján.F.'rid. G.4.Cantate I Zsolt, ~333 A.3.Szt.Györ. 42273:'2 'fiE 727 325
7 Hétfő Gizella Sztaniszl. B. ~os', ' 1024 Szab. vt. 20 33 "ilE . 845 350
8 Kedd Arzén Mih.főa.megj." 112g Márk ev. 19 35 ~ 957 424
9 Szerda Gergely . Naz. Gerg.pk, "":" l~ 26 Vazul pk. vt. 17 37 ~ 1059 511

10 Csütörtök Antonia Jó·zs~f" olt. "...... 1;~2,7Sírn. Jéz. rok. 19 39 d 1.147 613
il Péntek Arvéd Mamert pk. " 14 28'9 vértanú 14 40 d -- 727
12 Szombat Popgrác Pongác vt. 1. Jáa. 1 29 Szozípater. 1~. 4:} d d. e. 850
20. Hét. 5. vas. hus. ut. Ján. 16, 23-30., Jak. 1,22-27., Áld.csüt, Márk16,I CUtoJsón.14-én 3 ó d.e.

• ... 14-20., Ap. csel 1, 1-11-., .
13 Vasárnap IG:5.Szervác G.5. Rogate ZSOlt:- ~77301A.4.'Jaka:p: 4104 431~ 12491015
14 Hétfő Bonífácz Bonifác 1. Jún, 2 J Május Jer. 8 45 ~ rio 1140
J5 Kedd Mőz., Zsófia De la Sal. Ján. " 3 2 N. Atan.fial. '.", fl - ~6 -:. ]28 d.u.

16 Szerda Peregrin Nep., Ján. vt. ,,\.:, 43 Tl;1eod.. 6 47 ~ 144 227
17 Csütörtök AId. csütört. Alr]. csütört. .;' " ~.:~5\'·4"e).'ágiA· sz. 1 ". 4 ~49 ~ 2 1 349
J8 Péntek Erik Erik. kir. vt. Il. Tim. 1 t'J Iréne vt, ',_ ': 3 ~ 50" 219 511
191Szombat Sarolta 1Cölesztin p. ., 21 6.rob . l~. 1, 5] tR" 2411633
21. Hét. 6. va~. husv. ut. János 15, 26-16, 4., 1. Péter "4, 7~11. f.,.. \. 0tJj1i~H\:21-én 2 Ó. d. e.

20 IVasárnap G:6. Bernát G.6. Exaudi Zsou. " •96;:'7 A;,.i).,S~.k;.~l'.mj.'3'59 ~ 53 lfIi' 3 8 750
21 Hétfő K. Ilona Félix C. " ,__o 478 János ev. ..- 58·55 M 343859
22 Kedd Júlia Julia sz. vt. II. Tim. 3 9 lzaiás pr. 57 56 tr 428 956
23 Szerda Dezső Dezső pk. .. 4 10 Zelót Sim. ap. 56 58 OE 523 1040
24 Csütörtök Eszter Sz. Már. a k. Eilnmon 11 Ur Jéz. mnyb 55 59 OflIE 6271113
25 Péntek Orbán Orbán p. vt. Ap,cs. 1, 1-1412 Germán 538 ] OflIE 7361138
26 Szombat Eduárd IN. Fülöp ,. 1, 15-2613 Gliczéria vt. 5~ 2 ftf'1 84611]37
~2. Hét. Pünk. vas. János 14, 23-31., Ap. csel. 2, 1-13., Pünk. 2. n, János, JElső n. 29-én1 Ó. d. e

: 3, 16--21., Ap. csel 10, 42-48.
27 V~!?.árna~ G:'pünk. ,vas. G:.pünk: vas, Zsolt. 28 (:4 A. 6. lzidor vt. 3 51 8 31 ~ 95~--
28 Hetfő Punk. hetfő Punk. hetfő P. besz. 21,1-1515Akill. 50 4 'i-- 11 5 d. e.

29 Kedd Róland Mart. Eleutér " 21,16-31 16 Teodór ,49 6 1-' d.u. 1228
30 Szerda Nándor \ Asz. j.lft. ,,22, 1-4.4 17 Andron. és I. 481 8 1-' ] 23 1241
31 Csütörtök Petronella Ang. Mer. Zsolt. 68. 18 Pét.; Dén vt. 46 9 ~ 23 1255

C Földközelben t3-án.
C Földtávolban 27-én.

, Bolygók járása.
Merkur az első hét végén láthatatlan lesz.
Vénusz a hó második felében este rövid időre

látható."
Jupiter 9-én napközelségben.
Szaturnusz e hó második felében már éjfél-

kor legyugszik. _
l-én a nap 14 Ó. 23 p. hosszu, a hó végéig 1 óra

14 percet nő.

Izraeliták naptára.

Május 10-én = Iijár 18 Lag-Beomer.
" 22-én - Szivan 1.
" 27-én = Szivan 6. Sabuoth 1.
" 28-án Szivan 7. Sabuoth 2 nap.

Gyanítható idöj"árás.
l-tŐI 4-ig' hideg és borult, őtől 12-ig meleg,

13-ától 23-ig szeles, borult és esős, ezután a hó-
nap végéig meleg és derült.



Június.
Efez. 4, 25. Azért levetvén a hazugságot, szóljon igazságot minden ember az

ő felebarátjával: mert egymásnak tagjai vagyunk.

Kelet Nap 1 Ó
Bevétel Kiadás
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Ez a hó 30 nap Június

23. Hét. Szenthárom;. vas. János 3, 1-15. Róm. 11, 33-36. t..'-'4" eHoldtölte 5-én 2 Ó.d.u.

\
Jusztin IPamm vt. \ Zsolt. 83\19\Pátr. iés t vt 3 46\8 10\""""""d. u., d·.e,
Erazm., Anna Erazmus vt." 78 20 Találé 45 II '-tE 5 5 127

IIPél1iek
2 Szombat

~ VflS~,rnap IG. Szth, vas, G.1.Szth. yhas Zs6lt:•. '; 29 2. A.P$d ..vas. 3.458121 '-tE 1 6231 ]50
Lj: Hetfo Illrík Kar. Fer. v. Péld.22,15-29~ pünkd. hétfŐ '44 13 'iE 739 220
5 Kedd Bonifác Bonifác pk. " '26,1-1' 23 Mihaly pk. . 43 14 ~ 846 3 2
6 Szerda Norbert Norb. pk. " 23,19-35 24 Sírneon styl. 43 15 & 941 359
7 Csütörtök Róbert (J' Ap. csel. 2 25 Sz Iván feje 42 16 d 1022 510
8 Péntek Medárd NI~~~B~vt. " 3 26 Kárpusz 42 18 d 1052 633
9 Szombat Felicián Prim., Felic. ,,4,1-22 271HeHád . 41 18, ~ 1115 8 o
24. Hét. Szenthár. u. 1. vas. Luk. 16, 19-31. 1. Ján. 4, 16-2h-r \. '~ClJtolsÓ·n.: 12-én8 ó.d.e.

10 Vasárnapi G.1. Margit a..2'mrgit Zsolt. 132,8 A.1:; . rín.va, 3:4118.~-1ii 1134 927
11 Hétfő Barabas • ~~ as . Ap.csel.4,23-37~9Teodózia . ',\'Ű 1,9": 11511052
12 Kedd Antonina ~ lYirb ina ...• ;,1;;~~.:M BOtzá:~ ap:' ot " ~(? 2'8' ":-- d.u,

J 3 Szerda Tóbiás"'.'''~·' "~'\l,!lti:it~'h:v:}, \ ~ 5~~"{3.1i\~IHQ.'(l. \~.~'\J~••',&9 21 'K d. e·1 137
14 Csütörtök V~zul N.Vaz:}qn~'·--:-,.,', 7.1Júl1.-.~l!sz~~n,·:·: ~.@.·~~-.:~f225 258
15Péntek VId Creszc •..vt, ... t'zsö\~ ". 6'1·2 'Nl~. -p\ttr.· ,.39 22 ~ 1245 416
161Szombat Jusztina Regis {".er: ~.J",,~1';251 3 ~~~~Z, " I'o""\: 3,9 22 ~ 110 5~6,

25~Hét. Szenthár. u. ~: vas. L~k. 14;16-2itt.~!: ~n~~~,f' ~3..-1~,:,. .•.•': 112.. U~~d.l\l:én 2 ó. d.n,

1J. Vasárnap G. 2. Hilda' .' ~:3Rain. hv. Zsolt, 144 4-'A. 2. Metrof. 3 391823 ~I 141 647
1 b Hétfő Arnold Mark~.l.\1a.r~.( ,,'J, ~ 26419•'t~ l'4al'czi~n ,~, ••..\3.9 '2~ ~1222 747
19 Kedd Gyárfás . Gyárf., .Prot. -Ap.csei,9,1-227 Thekla s ;; ,.39~3 M 313 896
20 Szerda Rafael Szilvér p. vt, ';,'g, 23-43 7 Teodór '39 24 1i:l' 414 913
~1 Csütörtök Albin Gonz. Al. hv. " 10, 1-33 8 "I'eodor er: 39 24j M 521 941
22 Péntek ) Paulin PaWij(;\' ;~lQ,3~4~ 9 Czir., AtlW. ,40 2i. (!i!€ 63110 2
23 Szombat Zoltán . ~diltr. k. sz. '\ •." :' 1í.l1 O~htöiíi:iia 'Or •• ~ \4G~4 ~ 74211019

." ',",'11' It'lt" 'i; :~.h"l:,,' .A~ t: '; .' ~ '" ,~'----'-,-'-, --'----'---
26. Hét. Szenthár. u. 3. vas. Luk. 15. l-Üi.j. Pét.•.5. ft-1I. ~ O~lső n. 27-én5. Ó.d.u.
~1Vasárnap G.3.Iván.K.J. G. 4. t{:~;.~"'zs~!t. 4& .J't ilf A.3$~f('ta'. (YM1824 ~ 8511034
25 Hétfő Vilmos Vilmos • .al?' 'jel: ~ 12·12 Og,p.frius 40 24 1-- 10 01048
26 Kedd J~n. é,s Pál Ján:,~ál ~t: :"" 13';1~'1t~ l<lli!Ü!\'a/l5 •.~4..i ~4 1-.11 811 1
27 Szerda Laszlo S:b.?L"tíS~b·'·' ·"·,,;'~~'J4Wei@ij'~~n ••,~.~' ~4 ~ d u1115
28 Csütörtök Ireneus -. .' Iren. pk;.vt ., r" ", 14 15 Amosz pr. ,.42 24 ~ 1281131
29 Péntek Pét~ és 'Pá:l_" ~étér ~s' á1 .~ 1,' ,~,\1'5 i'MI rmqrerr~lo\~~ \\2 ,l~~ 1tl' 2421150
30 Szombat, Pál eml. . Pál. it; ,eml. .. 16.1-18117 Szab:," Izm.. 42 "·'24 <:si( :139--
" Főldkő lb 8' • 'j'" '"','11\" ,~ "\:., "$ .~"'". ,\" •• ' .. .At 'I'lo:~k" ~fá:', lk· ~'''- o oze en -an. . . - Izrae Ilit "'ltap r'a-,)"
C Földtávolban 24-,én.···' <, ~ "~!)l' ;'1' . ' 1 R 0.. h II, .•. , • -~•• 'rt ..i ,(t{, ol un.~ ..~. ",al1!I1luz. . i:( .' "

Bolygok [árása. \, • ..•.• " .•
Vénusz este fél órán át látható. ,. -----.- .
Jupiter e hó második felében reggel röyij~ ~r..'",_'-.;• '.,,,,,r. G~:.th.!b.>' •••• -H.' '1:"tofidőre látható. __ p fl· .. .1",II <nO i'tIoJaraS'! ••
Szaturnusz,a }l(~,.köz~éig látható, Elején szép, 9-től 12-ig zivataros, eső és [ég-

.,,'..••;"*. ' , .' .<'i .!:t'; ~' ••..,;, I .,.." ,es~13-áÍl' 1W,\\.Ö~,14~ől 20,JÍg{l1el\l~\21-től 24-ig
l-én a nap 15 ~~1tÍ:Op. hosszu a hó 23-i&"'17 p. nő,' "~s~o,;;25-~ Meleg,·~ál'l 'es /2l1-M· 'Zivatar és eső,
azután4 p. fogy. '23-án nyár 'kezdet, leghosszabb 18-tóI 30-ig változó. 1 I

nap és legrövidebb é3sz.aka.



Július.
I!. Thess. 10. Válaki nem akar dolgozni, Ile is egyék.
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Nap Protestáns

Ez a hó 31 nap

Szenthár ut. 4 vas. Luk 6, 36-42. Róm, 8. 18-23. I®Holdtölte 4-én 11ó.fl.u,

~~--3-~8~~4;;~;~-I/2~~
k. ,\ . 45 », 21..""· 728

1
141

'. 45 2·.·~ 8J61 24·7
Ic·' o 4612 .'~ 852 4 6

sz. 4:7 ·21..ti! 9~9 5,15
t' 4821 ~ 940 739

28. Hét. Szenthár. u. 5. vas. Luk. 5, 1-11. 1. Pét. \ 8-15.'. QUtolsó n. il-én1 Ó. d.u,

---l~ u.rp ~ ;:, I'erez '-A hol ilíau pk. Zsolt. 7-l ll!\ ') h 1) ~~ 3 498 201~ 9581 833
9 Hétfő Lukrécia Anat. .sz, ,Ap.e.s, 2J., 1-19 26 Demet. rem. 50 20 ': 101510 o

10 Kedd Amália Rufina sz.'vt "21 20-40 27\Sámson psp. 51' 191 IR" 10321124
11 Szerda uu Piusp. o" 2228Cir.J.erek. 25\ 18ft·1051d.e.
12 Csütörtök Henrik Gualb .. J. a. " 23,1-15 ')lj Pet . ..l <ÍJ.. 52.17:" 1114\ 2 7
13 Péntek Jenö, Marg. Anaklét 'P. v~.\ - '23. ,"G-3', 30 1.2; ~1Lostol~, 53. 16 il!'t"ll1J~\\ 32"
14Szombat Karolin Bonavent. et I ,. , 24 1 Jul. K,~Dam] .r ' 54 ~~51~I-- .Jo38'
29. Hét. Szenthár. u."'6. fh 'Máté 5,20-26. Róm. 6, 3-11 ®Ujhold ~-én 4ó. d. e.

lap (L6 AD OSiI-HPnr./ G" '\ J oszl. Zsolt.. 1~71,' -;"i B '\ rne~~3. 5: 8141"'# d. e. 54~
16 Hétfő Rut. Val. Karm. B. a. Ap. és. ~5, 1-"12'f 3 A'"natbl . ,.,••Jt..,' ~ 5 '1:0

, 1-1 1 7 633
17 Kedd ~l~l{;,,~,. ",', E;.~J<:,}lV..: ,..~5,)30~7 (4 Krétai Andr. "m - 12 ~2 4 714
18 Szerda Frigyes . Karn. hv. .. 26 5 Atanáz 58 11 ~ ;) 9 744

20 Pentek Illes Marg. sz. vt .. 27,21-32,· I Círiaca "." "'2J:'OQ 9 'I?i.'f' 1529 826
21 Szombat Dániel Praxed. sz. " 27,33-4l 8 N. Piok 'VUJJ)..-:' __ 7 ~ 638 841

30. Hét. Szenthár. ut 7. vas. Márk. 8, 1'-9. Róm. 6, 19 ")23.. "" , --.\ .:)Első\p.. 27-én\8 Ó. d. e.

It. '" 'r' )1, 4 2j& 6 'i I 747 855
23 H 1'0Let>iié. vf~'~'.·o\" 3 ..f?' 5 i,. 855 9 8
24 K Ll E,ufém. vt. '.0, ~[; 3 'i' 104 922
25 S 12 Prokl, Hilár, 7 2 .;~ 1113 937

, 1 •
26 C 13 Gábor főa. . -9. 2 ~ d. u. 954
271p g \ I 141JózSef pk. 12 'J!'i;i( 1381016
28 S~ombat I Győző, Ince Ihce 'po 'lív: 1 .,.' "23,,1-2U 15 QÚi·r.,és:'.Jul.::..~147 0% 25'311046

~ H~:....~enthár~ ut, ~.,.v.~;; M~té\7; tp.-~2q. ftóm .. 8, 12,17., __ ._., J>~!~~.21-
o
éu8. ó. d. e.

~ (map 1(;'...,. ~ . It, . '.!' J lkatx' x .. ,J.er" :~, .2!:-6? 16 ,,-' 'tenoO" 4 157 56 It< 4 6 1127
30 Hetfő . Judit .:..• ~ . Judít=vt ~ ,~,,~;.W"~ 24 t7 Marina 16 55 It< 511--
31 Kedd Oszkár 'Loyolai Ig~. ,. 25,2 Iil 18 Jácin' . 'ft. . .17, 54 ~ 6 5 d e.
{: Fölközelben 6-án. , ~. Iz~'~emák naptára,
C Földtávolban 2~:én. • ~. 'o ~', .•\~ ot . .' . .).,!o. ~, O,.

Bolygók járása. •• .1',--" .~~ '. Julius ;,S = :Tamuz 18 Templ. el~ogt. böjt.
V· hé b Ié .. . lá h . I ""O = Ab. 1 R. CH.

enusz e _onapi an este ~l or~~ .at. at ato.::" , .29 = Ab. :lDJerue sálem elpusztítása böjt.
Marsz e ho elajen reggel lllHrátova lesi,' o ". .' • '.""'.' '

Jupiter e hó második felében éjfélkor kel és
e hó végéig látható.

Szaturnusz e hÓ,27-én napközelben.

l-én a nap 15 Ó. 54 p. hosszu, a hó végéig 54 perc-
cel fogy.

23-án kánikula kezdete.

27. Hét.
ol 1 Ljl In ~ '1 beo hallj ~ } lez.: I V Zsolt. J23'1~il \.\ i"t (1]('

2 Hétfő Ottokár Sarl, B.-A. Ap.c . 16,19-40 19 Judás ap
:3 Kedd Kornél . <I.J liézin f vi:.. ~~, . ':: 17:2'0 M~eód'" . P.
.f Szerda UrUk • "Berta 't: :. t- \t1

·'18 21, Julíán v,t
'\t' .. .,

5 Csütörtök Vajk Zacc. Ant vt. n 19, 1-20 22 Özséb P
6 Péntek Esaiás Domin. sz. vt. " 19,·.n-40 23 Aggrípp.,
,1Szombat Cir. és Met. I Kilián pk. 1 . 20 • L II 1

"J .1 '1 ~ doll ~ 8'
,

• lIu Zs.olt. 101

étfő Lenke ' Ap'ol~ pk. ~.~. ~;"t.cs: ~'§,Úl5

edd Krisztina Kriszt. sz. vt. ;O~8 1[t3J

zerda Jakab Jak. a. Jer, 20

sütörtök Anna ... Anna assa -, '.n . l: .~ .21,
éntek ol a PantaI. vt. ,. 22-

Gyanítható Időjárás.

A hó eleíe hűvös, 12-én forró, az éjszakák
hűvösek, l3-tól a hó, végéig száraz.



Augusztus ..
János 6, 27. Munkálkodjatok. ne csak az eledelért, mely elvész, hanem az

eledelért, mely megmarad az örök életre.

Bevétel
.-- - - - ------1K I f

I

Kelet Nap 1 Ó
Kiadás,

K

,; <.;" } ' 'h~~III-!}t# I~, "tJ
lj '- t/~ l PJ~·~-vM-~
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Ez a hb 31 nap Augusztus
. ,

Protestáns
\

Utmutatö a
. Görö~-orosz . Nap I ~'Hold

Nap Róm. kath. ~iblhr· keltellll.uc «:: keitel nyug.olvaeásahoz 6 r. .p. ö , p. 6 p .
I

430174:51 Szerda Vas .. Péter Vas. sz. Péter Jer. 25, 17-~ 119 Makr ',\iE. d, u. d. c.

2 Csütörtök Gusztáv Lig AM~-pk- ,. \26, 1,11 :, . . t : 32 44 'ilE 718 3 1. '.'" < .~ ,O', N~; 9:" .,sn~lés ~r~féta
3 Péntek Hermina -Istv., vt. t. m. " 26,••l2:g1 im. san. 33 42 k 742 431
4 Szombat Dornőnkos'' 1 'Dom(m&:;a~·. ><1~r?7},l.~1J:' 22 .,Már., Mag4~~)13f,) . 40i Jr 8 2 63

• \. \"" ". 4, . ~. \ i '--
32. Hét. Szenthál"ut.',:.g.vas. Luk. 16. 1-9:'!. Kor:··;tO.6~13.\', . ~ . ro Holdtelte 3-án 6 Ó. d.e.

5!Vasárnap ~. 9. QzwáÍd rRd\l.'Il.'~.Zsoik~· 103

~ . 4 '3617.'39"r82D 733~3 . 9. tt'e"ki "
6 Hétfő Berta \1' Urunk szv. Jer. 27, 12-22 24 Róm. és Dáv. 38 ~7.~_ 838 9 1
7 li edd Ibolya . Donát pk. vt. ,. 28 25 Anna 39' 35 " :S571027
8 Szerda László . Cirj. szp. vt. " 20, 1-19. 26 Hermól~'é;z \40~ 34 dfItf- 9191151
9 Csütörtök Román Bomán vt. " 29, 20-22 27 Pantalem -. . 42 -3-2

0«194"1' ,.10 Péntek" Lőrinc \:-'~ILőr. szp. vt, Márk. 1, ·1-1\ 281Níkáúor. ~. . ~'43 '3.0 ~ 1021 228" .. - 45 2811 Szom oat .Zsuzs., Tib. Tibor vt. " 1, 12..21 29 Teodota ",.rt 11 5 335
33. Hét. Szenthár. ut. 10. vas. Luk. 19, il-48,,, 1 Kor. ~2, 1-n. (CUtolsón.,9·én 9 ó.d. u.
2 Vasárnap R' 10. Klára -G.LlKlárasz, Zsolt.: -1;~ ifu A.' a. ~janos ';, 4 46i27 M 1159431
13 Hétfő Ipoly Ber. János Márk 1. 29-45 31 Eudocím., , ..~. ,48 25 ..tf -- 514

" . 1'''
14 Kedd Özséb Atan. özv. ,,2, 1-13 1Aug. Sz. tk. 4:9 23 -E d;e, 547
15 Szerda Gáspár ·-""Nagy-B.-A. _ ,,2,14-28 2Istv.vt.er.átv. 51 f. 2111E 2 9 613
16 Csütörtök Rókus . Joakim " 3, 1-19, 3 Izs. és Fauszt. 54 19.E' 3181633
17 Péntek Alfonz Anaszt. pk. l"3, 29-25 4 Efe:'ti' 7 gyeh 5'51 1'7 ~ 14281 649
18 Szombat Ilona ( IlOIW-.."csá,.sz;.";. ,;, 4'}:.~?J;5 F~~~i~s .;:t.\.;~. 57 ..)5" 537 7 4
34. Hét. Szenthár. ut. 11. vas. Luk. 18, 9-14. I. Kor. 15. 1-10. . OUjh~ld i?~én 7 Ó. d.u.1;sárnap ll· 10 Hll ba G. 12 Tul.Laj·1 zseu, "6 ~. 11Ur. sz,V, 4587 14 l-' 645 717
20 Hétfő Istv. kir. N. ü.S7.. Istv, Kir.] Márk. 4,:Í1-H 7 .RtV.kírály 5 O 12 'l-' 753 731
21 Kedd Sámuel, Bernát ap. ,,5, 1-20 8 Emilián pk. 1 10 ~ 9 2 745
22 Szerda .Menyhárd Timót vt, '" 5, 21-43 91Mátyás ap. ·3 8 ~ 1012 8 1
23 Csütörtök Farkas Ben. Fül. hv. "f>, 1-13 10 Lőrinc vt. 41 6 'ilE 1124 822
24 Péntek Bertalan Bertalan ap. ,,6, 14-34 1 J Euplusz vt. 6 4 <tE d.u. 848
25 Szombat Lajos /Lajos kír. " 6, 35-56 12 Anic. és Fot. 7 :!' 'ilE 148 923--
35. Hét. e Szenthár, ut. 12. vas. Márk. 7, 31-37. ll. Kor. 3, 4·--9. :J)Elsőn 25-én S Ó. d u
6 KLasárnap ~ 12;"Iz~ó tpS.Zefirlnp. ","". iss 3~. 12. Maxtm597 O '" 25511010
27 Hétfő Gebhárd Kal.József lrv. Márk. 7. 1-16 14 Nikolás pr. 106 57 ~ 3531113
~:;Kedd Agoston Agost. pk. ea. ,,7, :.7-37 5 NagyB.-Ass7.. 1~ 55 -4 439--
29 Szerda , János fejv. Ker. Ján. felv. "18, 1-2l 16 Dioméd vt. 13 53 -ol! 514 d.e.

~OCsütörtök Róza Lim. Róza sz. ,,8, 22-38 17/Miron pap vt. 151 51\ ti \541 156
~l Péntek' Erika Rajmund hv. ,9, 1-,13 18 Flor., Laur.. I 16 49 ti 6 4 327
« Főldközelben 4-én. t I-én a nap 14 Ó 58 p. hosszú, • hó végéig 10.31
<c Földtávolban tS-án. perccel fogy. .

r • I

Bolygók járása. lznaellták naptára.
Vénusz este 1/2 órán át látható. I Aug. 19. = Elul l1R. CH. .
Marsz e hó végéig 31f.t órán át látható. I I
Jupitere hó végéig esténkint 6 órán át . .. Gyanítható idöjárás. .

átható:. '''. .,. I • l-től 6-ig meleg, 7-től 12-~&,esőjrívatarra',
SZ~~U!~uSZe, ho kozepe fele. l,smet regge- 13~án nüvös, 14~én '\'áUow, 15--éll~'!:tVili!, 16-t61

lenként rövididőre északkeleten látható. I . 31':jig snp.

,

~. -
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, _', Szeptember.
Máté 26, 41. Vigyázzatok és imédkozeatok, hogy kisértetbe ne essetek, mert

- jóllehet a lélek kész. de a test erőtlen.
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Szepte1917. 6v

Ez a h,t. 30 nap.

Nap
. I Útmutató ~ I - Nap.. HoldRóm. kath. . Bibl,,, Görög orosz ----

olvasásáboz. 1 k.elte \nyugta kelt eln~uGta
o. p. p. ü. p. O. p.

1Fark. pk. hv.1 Zsolt 10,17-341191 Andr. és társ. 5 1öl6 471 ~ J~I~
I Protestáns ~~--------~--------~~--------~~~~~~~~~
1Egyed

3&. Hét. Szenthár. ut.13. vas. 37, Luk 10, 2;:\-37 Gal, 3, 15-22, ®Holdtö~el-~n~. d.u.
'2 asániap G.13. Rebeka G. LL Elpid Márk 8,22-38 >1) A.1S. amuel.,J. 5 18645:: 641 628
3 Hétfő Hilda Manzuet pic Zsolt,. 135 21 Tádé 19 43:: 7 1 758
4 Kedd Rózália Rozália sz:" ,,9, 14 32 22 Zot. és t. vtk. 21 41," 722 926
5 Szerda Viktor Juszt. " 9,33-50 23

í
Farkas vt. 22 38 # 748 1051

6 Csütörtök Zakariás Zakariás pr. o ,,10, 1-·16 L4 Eutik' , . 24' 36 lfIi' 821 d.u.

7 Péntek . Regina Kassai vt. ~ ,10, 17~3i 2 . Bertalart ap. 25 34 IR" 9 2 124
8,Szombat Korbinián '~0jI17t:4 'ol Mr::'és:.lN~t-- ~7 3.t!t_ 9541 225

37. Hét. Szenthár. ut. 14. vas. 'Luk. 17, 11-19~\JaI'.:<5, 1l~.....,.24,".~" ·~C'tTtolS~\n. 8·án8 Ó. d. e.
• F .-~-

9 Vasárnap Q. 14. ÁdámG.15.Kl.av,Pét. Zsolt. 39 Ú·A. 14. L.íbér 5 28~163.'01 1'1 1054

1

1 31R
10 Hétfő Erik· Tol., Miklós MárkIO,35-52 2 Mózes rem. 30 2·8 1'1 12 o 349
1 1 Kedd Teodóra Teo~\la \~ ~I{~ ~ 7\. '. 9)31 \,~~ ~ -- 417
12 Szerda Guidó Mária'nev.'n" 11, '\o-3S 30' Sándofe pk. ~3~r ~ ~ d. e. ' 439
1:) Csütörtök Amát Amát pk. hv. ,,12, 1-12 .3ifB.-A~ve,,'"' ;M' ~. ~ 218 457
14 Péntek Szerét • p, ~'~..~eF..,f€!\'IJ:l,~~~:..~2.3;.27,:..!.: ~zep.t..-"Éyk.' .gB ,~~ 327 512
15 Szombat Nikoméd' " Nlkórnéd ' -" . ,,12,28 fl.J ~ MamáTtOl>vt. 37' 11" 1--' 435 526

:, -~-~._---- ---,~-;---...-
38. Hét. Szenhár. ut. 15 va~~':rvM.té6, 2~-34. Gal. 5, 25-6,. 10 ' ,.'. ~ cb Ujhold f6-án l1ó,d, B.

1 Vasárnap G. 15. Edh~ G. 16. Editha Zsolt. 113 31A. Jó.~::o~t'eÜkt"5~116'f~\1--'I· 543 541
17 Hétfő Ludmilla Lambert Márk 13.1-20 4 Babilasz . ~:JO )~. ~ 652 554
18 Kedd Titusz K. Józs. hv. "IS, 21-2i 5)Zakar. pr. . 42 '1.0 ~ 8 2 tilO
J 9 Szerda Vilhelmina Kántor böjt . .I· Ján 6i MiHly cSbd,' . ti!j \' ..~ 9131 629
~O Csütörtök Euszták Euszták Jer sir. 7 Szo'czont vt 45' '.(3 '* 102516613
21 Péntek Máté Máté aps. 2 ~ l{isa::;szon. J" 46~1~·;h§€ 1 lB7 725
4'2 Szombat Móric ;.'~ Móricz vt. 3, i ~' 9, J,0fl-!c, ~n.!la ~8~';, tl'k'_ !~_~-'?
39. Hét. Szenthár. ut 16 vas Luk 7, ll-17 Efez ;3 13,-21,. ;' 0.:-.. ~,Első 'n~'24-én 7 Ó. d, e.
':c \ asarnap G. 16. l'úklu G. 17. Tekla ~Z. '. Zsolt ";:'92" . '1.-1: t:(,f)t!p~~4~:5 i-5~ k'- 1411 9 3
24 Hétfő I Gellért ' • Mária Mere. Jerosif.,3"l3\!l;36t ~~!!~e.Q.1~~a..~....\~, 5'~r..:57 ~ 23311012
25 Kedd Kleofás Gell. pic vt. ',. 4 l~Anton,p.k. -vt. 52 25·~ 31111;)1
26 Szerda Jusztina ". Ciprián vt.» 5 13~orhér t. ~,,,"•. ? ,54 ~'<'52 í! 340--
27 Csütörtök Kozm., Döm. Adolf vt Zsolt.1l9,1-16 1 Ker. Ielm. 55"50 ~ 4~4 d.o.

28 Péntek Vencel \ ~ Venczel kir. ,. 119,17-32 15
1

Filoteusz . 57 . 48 ti! 4~4 224
29 Szombat Mihály '1 Mihály fa. " 119,33o48117 Jozafát érs. 58 46 ':: 543 353

40. Hét. Szenthár. ut. 17. vas. Luk. 14, 1-11. Eféz. 4. 1-6. ®Holdtölte30-ánlOó,d.u.

30 Vasárnap I G.17.Jeromo G 18. Jer. áldl Zsolt 147 !17IA. 17.ZSOfiaYt 6 015441:: I 5 31 522

IIS~omb1t

C FöJdközelben .t-én.
C Földtávolban 14-én.
C Földközelben 29-én.

'Bolvgók Járása.
Merkur e hó végén láthatóvá lesz
V énusz egész hónapon át látható.
Marsz e,gész hónapon át látható.
Jupiter egész hónapon át látható.
Szaturn egész hónapon it látható.

í-én a nap 13 Ó. 24 p. hosszú, a hó végéig 1 Ó.
39 pereeel fon.

I 23-án d. l~;4 órakor a nap a mérleg (~) jegyébe
lép Osz kezdete Nap- es éjeggyenlőség.

Izraeliták naptára.
Szept. 17 = 5678 Tlschri 1 (ujév).
Szept. 18 = Tischri 2 (másod ünnep.)
Szept. 19 = Tíschri 3 Gedalja böjt.
Szept. 26 "'7 Tischri 10 Jomkipur.

. Gyanítható időjárás ..

I
1 és 2-án eső, il-túl tHg enyhe, 9 és 10 én

eső, ll-én változó 12-én borult, 13 és 14-én eső,
Hi-én hüvös, 16-tól 30-ig szép.
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Október.
Jakab 1, 17. Minden jó adom/my és mlnden tökéletes ajándék felüldjJ való és a
viláZtfS$'I:~k ~ :nIlJl alá. aki pél nincs V'áJt()~ásvagy vá,/tozásl1a.kárnyéka.



Októberh[a h6, 31 nap.

"'~.•••."+•...~~4!"~~- •••" ••+~~~ ••• " ••• "~" ••• - ••• ,-k.'-.k.."~-~~~..:•••t~tt::~!~!t!;:!::..:.~:s"=,,~
191G. év

Nap I Protestáns--.--~---------+--------~~--------~~~~~~~~~

C Földtávolban 12-én_
C Földközelben 27-éri,,

BOlygók járása.
Merkur e hó első felében látható.
Vénusz egész hórapon át látható.'
Marsz egész hónapon át látható.
Jupite~ egész hónapon át látható.
Szatum e hó második felében, egész e hó

végéig, éjfélután látható. ,

:L.~I). a nap 11 Ó. 42 perc hosszú, e hó végéíg
1 Ó. 39 p_ fogy.

4-~u Ő Felsége II lürály nevenapja.

6-án az aradi 13 vértanu emlékünnepe.

Izraeliták naptál a
Okt. 1 = Tischri 15 Sukkot 1
Okt. 2 = Tischri 16 ,,2

I Okt. 7 = Tischri 21. Hos. rab.
Okt. 8 = Tischri 22. Sem. azeret
Okt. 9 = Tischri 23 Szímch, tora
Okt. 17 = Marscheschwan 1.

Gyanítható időjárás.
1-én szép, 2-án meleg, 3-án változó, 4-éR

borult, 5 és 6-án melez, 7-,én eső, 8-án változó,
9-tól 27~ig szép, ~S·Ún borus, 29-WI :12ig cső.
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November.
Rom. 8, 28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra

. van.

\ II Kelet Nap 1 Ó
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'987. év

Ez a hi» 30 nap.

11 Csütörtök Elemér I Mlnd. sz. 11 S,\m. lj 119Kleopatra 6 5114 401'" I d.u, Id. e.

2 Péntek vrkt ,Achill IHalottak n. I 'f 7 20 Artemius vt. 53 38 'Í't 63011052
_ 31 Szomb~ győző Pirmin p~" 8121IHil_á!ior:~~L 541 361j'J I 734 1140

45. Hét. Szenthár. ut 22. vas Máté 18, 23-35. Filipp. 1, 3-11. ~ ([ Utolsó n. 6-án 6 Ó. d. u.

ITa cÍl"lap Ir. 22 I árZ)l' r 213. Borr.Káro11 Zsolt. so 22 A.22.Aberr. ,~;,~,6 56'4~35 ~-1844~
5 Hétfő Imre " .mre herzeg l Sám. 9,1-14 23 Jakab ap ... 58 33 oE19541244
6 Kedd Lénárd Lénárd hv. ,,9, 15-2; 24 Proklusz 59 .3] ~ 11 3 1 5
~ Szerda Rezső Engel. pk.vt ,,10, 1-16~25 Marelán 7] 30 ~ ----;- 123
S Csütörtök Kolos Gottfr, pk"'l'" ·1'ü,i7·-.27·26Demeter vt. 3 28 ~ d e. 138
9 Péntek Tivadar Tivadar' vt, 11 27 Nesztor vt. 4\ 27 1-- 11911153

10 Szombat Luther szül. András hv. 'ji ~~ ~eomilla vt, 6 ,25 1-' 227 2 7----
46. Hét Szenthár. ut. 23. vas Máté 22. 15 - 22. Filipp. 3, 17-:-\1.) .. ". ,Ui~~ld 1_4-in6 Ó. d. u.

ap ,- a' ')J\ {')-i 3" Zsolt 1451 }1.9,~:'rall?IJt ;PlU7', 84241 ~ 3361222
12 Hétfő Jónás Márton p. vt, 1 .SfllTÍ 1~130 Zenób v-t.,:, . 9 22 ~ 4471 240
13 Kedd Szan., Ark~ 'K;\$z;al1'>~'" . ' .."",4., 1-15 Jilf/.Eaimak vt.. '11 ~ 1 '1i( 559 3 1
14 Szerda Albert Jozaf. p~. v~: .' ,. 14 10:3~ 1N?.•~.~K<?.f..'D\ ..,13: 20 'K 712 329
lb Csütörtök Lipót Ltp-&t-,~v~· . ,,14.31--'-~2 2 Ac. es t. Vt~\ 1.41 1~ '*' 1824 4- 6
]6 Péntek Ödön Othmar .M: ;--.., J~ ::\·Acepsz. v4~ " ..}e 1'i7 l< H30 454
~§..z0n:!:bat }!?!ten~~ CS.,Gergyl~,. ".JG,I;-13. ,4,~~Jo~ic '171, lJ ~ 1026556
47. Hét Szerithar. ul 24 vas. 'Máté 9 1~-26 Koloss 1 9-':14' .,. (C.Első n \!.én 11 ó. d.u.

,-.,- 71'94 Í5 ~';-11101 78
~. ~. '21 '14.a. l1HI 828

2 22 13 ti d. II 950
2 y \ 24 l2 i;. 12321113
2 25 -Ll ~ 1251 - -
2 211 loli 1 9 d .e ,
2 \o ~ \~8, 91,;t 128 1~

41. Hét. Szenthár. ut. 25. vas. Máté 24. 15-28. I. Thess 4, 13-18~ I ~oldtölte -án 80.d.u
1 <. I li .sz. Zsolt, 20 :21'\ - '., t-, O' 7 3 4 8 - 14~ 323

261 Hétfő Milos 1KoDI'. pk h V. l.Sám~ 19 13 Ar. sz. J ános]. 3171Pi' :!13 447
271Kedd Virgil Virgil pk. ,,' 20,\-23 14

1
Fülöp ap, 33 13 ~ 244 6 9

28 Szerda Flória Szoszth. " 20,24-43 15 Szam. . 34 5 JFIi' 32 727
29 Csü.örtök Noé, Szigfrid Szat pk. vt. Zsolt 3~ 161Máté a. és ~v. 36 5 Ott 415 835
30, Péntek András András ap. \ " 171Neoc. Gerg. 3·' 41M I 5161 930

- , \ '14 ,: .-\.,
II 1 <' 1\ :!~\.)tto 11.:")· iuo ',1' Zsolt 1~) ., : • .(ra aKl.

19 Hétfő Erzsébet Erzsébet . I.Sam·1G,14-23fi Pál pk.
a Kedd Emilia., Jol. Val. B ród.hv. ., 1i,1 -lV ~'Lázár ,
1 Szerda Oltvér B.-A, bemut. " 17,2-39 .j Sz.- iHMl'
2 Csütörtök Cicelle Cec. sz. vt.

"
17,49-58 91Porfir vt

;) Péntek Kelemen Lukr. sz. vt. ., 1", 1--13 ] O) O~impi.~r
JISzombat Emma Ker. Ján, hv. ;~lff8..H-30 llr Vmce· ~",

.. -

BolYlók járása.
Vénusz az esti órákban látható.
Marsz éjfél után egész hónapon át látható.
Jupiter e hó 29-én napközelben.

Szaturnusz e hó vége felé napkelte előtt'9
(fán át látható.

I-én a nap 10 Ó. hosszú a hó végéig 1 ó, 14p.fogy.
I

tC Földtávolban 8-án
([ Földközelben IzraeJíták naptára.

Nov. 16-án = Kiszlev. 1. R. CH.

Gyanítható idöjárás,

J-től 6-ig ködös, borult, esős .7-től 20-ig de-
rült, 21 és 22-én szellős, hüvös, esős, 23-tóI 26-ig
szép, 27-től ahó végéig eső, hó és zivatar.
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December.

János 3, 16 Úgy szerette lsten a vi/ágot, hogy az:ó agr.szülött Fiát adta, hog}
. ,~': , c; ..: • valak!'hiszen, ó benne al na:vesszen, hanem ör7Jkélete legyell'
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1916~év DecemberEz a h6 31 nap
: H.:: x:: xx '..::L::::.. :::. ::::j- xx •x:::., xx x: .:j-:xu:!~f'a~6::;rXL%:~.X:xx :xx ::::- xx N~ltl;;'.1::iI~t::

N!tp I Protestans I Rom': kath. \ a Bib!ia I Gorog-orosz Ikelte Inyug. J <C: lk elte I nyug.
olvasásaho 6.p. o.p.. . o. p. ló. p.

lfSwmbat I Elza I=E-:-lig-.-p~k-.v-t-.-;\C-zsoJt. 42\181R(lmán vt. 7 3814 41Mj d u. 1d e.

49. Hét. Ádvent 1 vas. M~té 21 1-9 Róm. 13, 11-14. C Utolsó n. 6-án se. d. u.

1

,
~ Vasárnap 1 G.1.Adv.Arim o.i. Ad. Bíba. Zsolt. 2G /19)A. 26. Barl. 7404 r 73,10433 Hétfő IOlivi a Xav. Fer. h. " 51120 Dek. Georg 41 3 -tIE, 84611 8
4 Kedd Borbála Borb. sz. vt. " " ~l B.-A. Ielaj. 42. 2"" 9511275 Szerda Vilma Szabb ap. " 56 22 Filemon I 43 2 f!:II"11 1143
6 Csütörtök Miklós' (ik\. pk. hv. 1 ., 58 23 Amfilok 45 2 l-~ --1158
7 Péntek Ambrus Ambr. pk. ea. " 60 24 Kelemen 46 11l-fd. e. d.u,

8 Szomba~_ Már~ __ . Már. szepl. f. " 61 25 Katalin 47 11 s4. fl 12 1227

Q Hét. Ádvent 2 vas. Luk. 21 25-36, Róm. 15,4-13 ~ Ujhold 14-éh 10 Ó d. e._____ o • _______

( Vasárnap G.2.Ad. Natal G.2.Ad. Leok Zsolt. 57 26 A. 27. Nikon 7484 1 s4.r 229 124,3
O Hétfő Judit MeIch. pv. t. " 64 27 Perzs., Jakab 49 O s4.~ 340 13

11 Kedd .Á!rpád Damaz. p. hv. "
71 28 Irenark. 50 O 'ill€i 453 128

12 Szerda Gabriel Szinesz vt .. ., 73 29 Paramon 51 O <II€~ 9 6 2 o
13 Csütörtök Luca Luca sz. vt. ., 79 30 András aps. 52 O "'171. 24414 Péntek 1 Szilárdka Nikáz pk. 1 82 1 Dec. Nah. pr. 53\ O l-' 816 342"
15 Szombat Johanna Valer pk. KI " 93 2 Habakuk pr. 54 O 4' 9 6 452

------
I Hét. Ádvent 3 vas. Máté 11, 2-10, Kor. 4, 1-5: Jl Első n 21-én 7 Ó. d. e.

l~ Vá.arnap IG.3.Ad.Albin. U.3.Ad.Albilll Zsolt, 76 3!A. ~8.Szofon. 7 5514 1 4- 945 612
17 Hétfő J Lázár Lázár pk. " 104 4 Dam. 'János 55 1. ti. 1015 736
18 Kedd Auguszta Gráczián pk. " 106 1) Szabasz 56 1 ti 1038 9 1
] 9 Szerda Viola INemezius vt. " 107 6 Miklós pk. 57 2 ti 1058 1024
201Csütörtök Teofil (m m, es Teo I " 114 7 Ambrus ea. 57 r 1116 1147
21\Péntek Tamás Tamás aps. " 115 8 Patáp 58 2~ 1134 --
22 Szombat Zeno Zeno vt. 1" 117 U B.-;\..fogant. 59 3,w 1153 d.e ,

52.HéU.dv.4vas.Jáu.l.19-28.1'11.4,4-7.Kar.ln. Luk.2,1--/4 Tit.~.11-I5.Kar.2n.Lnt2.r5-20.Tit.3.4-8. ®Holdtölte28"ánll ó.d.e.
2~Vasárnap G. 4. Ad. Viktoria G. 4. Ad. VI~toria I Zsolt 112101A.29.Hermog. -;;5914 3N d.u, 231
24 Hétfő. Ád. és Éva Ad. és Eva " 120 111Dániel vt, 7591 4,w' 1243 352
2f Kedd Karácsony Nagy Karács .' 123 12 Spíríd. pk. 8 O . 5"'" 119 510
~t Szerda Kar. 2 nap. István vt.

"
125 13 Euszt. és t. O 5,w 24 621

27 Csütörtök János Ján. aps. ev. " 12914 Tirzus vt. O 6M 3 O 720
28 Péntek Apr. sz.K am. Apró szent. " 134115 Eleutér pk. .] 7 M' 45 87
29 Szombat [Dávid ' Dávid kir. " 138 ]6 Teofánia . 1 8~ 5161 843--

Kar,u, vas:' Luk. 2, 33-40. GaL 4, 1-7 @Holdtölte28-ánll ó.d.e.

3~ Vasárnap IG. K.Sh.zoárdl G.K.u Anizia I Zsolt. 149f: 7 lA. 30. Dániel 8 114 91.-; I 62~ 910
31 Hétfő Szilveszter Szílv. p.hv, .. - 137 18 Sebestyén 1 10 ~ 739 931

5

5

C Föltávolban 8-án.
C Főldkőzelben 24-én.

Bolygók Járása.
Merkur e hó második felében rövid idóre

látható.
Vénusz e hó elején napközelben.
Marsz egész hónapon át, estszürkülettől fogva
Jupiter egész hónapon át látható.
Szaturnusz egész hónapon át látható.

1-00 a nap 8. ö. 43 p. hosszú, 22-éig 21 p. fogy,
a h6 végéig 4 perccel nő.

! 22-én d. e. 11 órakor a nap a bak (4) jegyében
lép Télkezdet, legrövidebb nap és leghosszabb

éjszaka.
Izraeliták naptára. ,

Dec. 10 = Kíszl. 25 Chanukka kezdete (Temp.
szentelés).

Dec. 16 = Tebeth. 1
Dec. 25 = Tebeth 10 Jeruzsálem ostromlása,böjt.

Gyanitható idlljárás.
Első napjaiban változó,8-tól13-ig derült és hűvös

14-től 20-ig zivatar, eső és hó,21-től a h6 végéígszép



28

Névnapok.
Abel, január 2. Balázs, februá): 3.
Abigail, febr. 9.l Bálint február 14
Ábrahám, aug. 16. Barnabás, május io.
Achill, nov. 2. Beatrix, julius 29.
Adalbert. szept, 27. Beata, január 1.
Ádám szept. 9. Béda, május 27.
Ádám, Éva dec. 24. Béla, április 23.
Adél, jan. 29. - Bella, [uníus 2.
Adolát ápr. 21. Benedek, márc. 21.
Adolf. febr. 21. Benjamin, márclus 31.
Adorján, márc, 5. Bernát, május 20.
Ágota, [anuár 11. Berta, aug 6.

Bertalan, aug. 24.
Agnes, január 21. B t ld . '1 27 17er o ,ju. ., nov. .
Ágoston, aug. 28. Bibiana, dec. 2.
Ákos, febr. 27. Blanka, okt. 25.
Aladár, március 11. Bódog, [an. 14., nov. 20
Alajos, jun. 21. Boldizsár, január 6.
Albert, ápr. 23. Bonaventura, júl. 14.
Albertina. június 23. _ Bonifác, május 14 .

. Albin, március 1. Borbála. dec. 4.
Albina, dec. 16 Bigita, febr. 1., okt. 11. Fábián, január 20. 9 Ibolya, aug. 7.
Alfonz, okt. 30. Brunó, október 6. Farkas, szept. 1., aug. ~3. Ida, ápr. Ii).
Alfréd, Iehruár 23. Faustinus, február 15. lgnác,' feb 1 "1 31

Fl ., 9 ' r.., ju . ,.,
Alice, márc. 8. e ix, jUl1lUS '. okt. 23
Álmos,. február 20. Cecilia, nov. 22. Ferdinand, május 26. Illés, július 20.

Ciril, július 7 Ferenc.vjan, 29., jun.,lG. Il ' 18
Amalia. júl, 10. okt. 7. Coelestin, ápr. 6. kt 4 és 10 ma, apj'. .
Amates szept 13 C' " FO. ..( ). f. Ilona, aug. 18., .' iprian, szept. <::6., lórián, Flóris, maj. 'to T 5
Ambrus, ápr. 4., dec. 7. december' 9 F' k (F") , 9 mre, nov. ., rancrs a am, marc. . Ince, július 28 ..
Amos, március 31. Cyriák, aug. 8. . Frida, május 6. Ipoly, aug: 13.
Anaklét, július 13. Cyrill, febr. 9., márc, 29. Friderika, szept 20. Irén, olit 20.
Anasztáz, aug 17. Frigyes, július 18. Irma, május 3 J.
András, t Bandi], febr. 4.' F' c 23

nov. 30. Damascus, dec. 11. rumenc, mar. . 6 István, aug. 3 és 20.
Fülöp, május 1. és 2 Iván, [ún. 24.

Angelika, (Angyalka), Dániel, [ulíus 21. aug 93. ~ . Ivó, május !9.május 31. Dávid, dec. 29.
Anizia, dec. 30. Dezső, május 23. Izabella, július 12
Anna, febr. 19., jún. 2., Dénes, okt. 9. Gábor, márc. 24. Ilzid,or, mári6 30., ápr. 4.

július 26. . Dornínika, júl. 6. Gabriella, dec. 12. zso, aug. ~ .
Antal, jan. 17., jún. 13., Domonkos, aug. 4. (Gál) Gallus, okt. 17.

július 5. nonát, febr. 17., aug. 7. Gáspár, jan. 6.
Antónia, július 13. Dorottya, febr. 6. Gebhard, aug. 27. Jácint, július 3.
Antónius, május 10. Dömötör, okt. 26. Gedeon, marc. 28., okt. 10. Jakab, máj. 1., júl. 2">.
Anzelm, áprílis 21. Gellért, szept. 24. Janka, május 24.
Apollinus, [úlí.is 23. Genoveva, jan. 3: János, nov. 24, dec 27.
Apollónia, január 28. Eduárd, márc. 18., máj. Gergely, márc. 12. nov Január, szept. 19.
Apollónius, április 18. 26., okt. 14. 17. (Csod.: Jenő, júl. 13.
Aranka, február 8. Edith, szept. 16. German, máj. 12. Jeromos, szept RO.
Arisztíd, ápr. 27. Efraim, március 5. Gertrud, márc. 17. Joachim, márc 20.
Armin, május 10. Egyed, szept 1. Gerzson, febr. 22. Jób, szept 27.
Arnold, juníus 18. Elek, július 17. Géza, február 25, Johanna, dec. 11i.
. Elemér, febr. 28. Gizella, május 8. Jolán, nov. 20.

~ron, ápr. 2. Eleonóra, febr. 21. Gotthárd, május .8. Jónás, nov. 12.
Arpád, márc. 31 , dec. 11. Eleuthér febr. 20. Gottlieb, március 5. Jonathán. május li.
Arszlán, június 28. Eligius, dec. 1. Gottfried, nov. 8. Jozafát, nov. 14.
Artur, január 22. Elia, febr. 10. Gorgonius, szept. 9. József, febr. 4., márc.19.,
Atala. ápr. ·15. Előd október 22 Gracián, dec. 18. aug. 27., szept, 18.
Atanáz, május 2. Elpid, szept. 2. Guidó, szept. 12. Judit, .júl, ·30, dec. 10.
Atanázia, aug. 14. Elvira, február 10. Gusztáv, márc. 29 Judás, okt. 28.
Attila, január 7. Elza, dec. 1. Gyárfás. jún. 19. Julia, Juliána, fepr 16.,
Auguszta, dec. 18. Emánuel rbíanój.márc. 26. Gyöngyike, okt. 21. május 22.
Aurél, okt. 5. Emil, május 28. György, április 24. Julián, január 9.
Aurélia, dec. 2. Emilia, július 19. Gyula, ápr. 12. Jusztin, június 16
Avell, András, nov. 10. Emma, november 24. Győző, nov. 3. Jusztina, szept. 16.

Emőd, aug. 9
Emese, július 5.
Engelbert, nov. 7.
Eörs, [úl, 14.
Ernesztina, aug. 29.
Erhardt, április 9.
Erich, május 18.

szept. 10.
Erika, aug. 31.
Ervin, április 25.
Ernő, jan. 12.
Erzsébet, nov. 19.
Eszter, május 24.
Etelka, okt. 8.
Eustachius, szept, 20.

. Eutropia, szept. 15.
Éva, dec. 24.
Ezsaiás, július 6.
Ezechiel, április 10.

Háromkirály, (Gáspár,
Menyhé-t, Boldizsár),
január 6.

Hajnalka márc. 27.
Hedvig, okt. 17.
Helda, okt. 3.
Helén, okt. 14.
Henriette, márc. 16.
Henrik, julius 15.
Heribert, márc. 16.
Hermin, ápr. t6., aug. 3.
Herman, (Ármin), ápr. 7.
Hígín, január 11.
Hilárion, okt. 21.
Hilda, szept. 3.
Hortensze, nov. 17.
Huba, aug. 10. l

Hubert, márc. 29.
Rugó, ápr. 1.



KeletÍln, április 22.
Kalliszt, okt. 14.
Jíálmán, okt. ~3.
Kamill, Kamilla, dec. 28.
Kanut, jan 19.
Kandid, okt 3.
Károly, jan. 28., nov. 4.
Karolin, febr. 2
K .talín, febr. 13., ápr.

30., nov, 25.
Kázmér, márc 4.
Kelemen, nov. 23.
Keresztély, ápr. 3.
Kilián, júl. 8.
Klára, aug. 12.
Klaudia, jún. 12.
Klementína, nov 14.
Kleofás, sz ept. 25.
Klétus, április 26.
Klotild, június 3.
Kocsárd, ápr. HI.
Koleta, márc. 6.
Kolozs, okt. 30.
Konrád, febr. 18
Konstantin, febr. 17.
Kornél, júl. 3.
Kornélia, márc. 3.
Kordula, okt. 22.
Krispin, okt. 25.
Kristóf márc. 1 ['.
Krisztíán, márc. 13.
Krísztína, júl. 24.
Kunígunda, márc. 3
j( virin, márc. 30.,

Lajos, aug. 19. és 25.
Lampert. szept. 17.
László, jún. 27., aug. 8.
Lázár, dec. 7.
Laura, június 17.
Leander, febr. 28.
Lehel, aug. ~.
Leó, ápr. U.
.Leodegar, okt. 2.
Leokádia, dec. 9.
Leona, Leontine. . jan. 4.
Lénárd, nov. 6.
benke, április 29.
Lidia; ápr, 5.
Lili, július 11
Lipót, nov. 15.
Lívía, ápr. 6. .
Longinus, rnárc. 15.
Lóránt, január 15.
Lothar, január 27,
Lőrinc, aug. 10·
Luca, dec. 13.
Lujza, márc. 2.
Lucilla, okt. 31.
Lucius, okt. 19.
Ludmilla, szept. 17.
Ludovika, szept. 13.
Lukács, okt. 18.
Lukrécía, július 9.

MakÍlr, Jan. 2.
Magda, máj. 27.
Magdolna, ju r. 2:l; aug. 3.
Malvina, okt. 1.
Mamertus, május 12.
Manó, márc. 26.
Marcell, jan. 9.
Marcion, ápr. 26.
Margit"jún. 10., júl. 20.
Mária, aug. 15., szept. 8.,

dec. 8.
Mária névnapja szeptem-

berben, kisasszony
utáni, első vasárnap.

Mária-Magdolna, júl. 22.
Marianna, nov. 1.
Márl" ápr, 25. jún. 18.,

okt 17.
Márta, július 2!).
Márton, nov. 10. és 11
Mártonka, jan. 30.
Máté, szept. 21.
Matild, márc. 14.
Mátyás, febr. 25.
Maximus, máj. 29.
Medárd, jún. 8
Melánia, jan. 10.
Melhiades, dec 10.
Menyhért, aug. 22.
Metód, július 17.
Mihály, szept. 29
Miklós, dec. 6.
.Míksa, okt. Lz.
Milos, nov. 26.
Móric, szept. 22.
Mózes, május 16.

Nándor, május 30.
Napoleon, május 7.
Narcisz, okt 29.
Natálía, dec. 9
Nemezius, dec. 19.
Nikáz, dec. 14.
Nikefor, márc. 13.
Nikodém, szept. 15.
Noé, nov. 29.
Norbert, június 6.

Odó, nov. 18.
Oktávián, márc, 22.
Olga, júl. 27.
Olivér, nov. 21.
Olivi a, jún. 3., dec. 3.
Olimpia, márc. 10.
Orbán, máj. 25.
Orsolya, okt. 21.
Oszkár, július 31.
Oszváld, aug. 5
Ottó, márc. 23.
Ottmár. nov. 16.
Ottokár, júl. 2., nov. 4.
Ottília, dec) 3.

Ödön, nov. 16.
özséb, aug. 14'

Pil, Jan. 25, márc, 7.,
június 26., 29. és 30.

Pantaleon, július 27.
Pamphilius, június 1.
Paskál, május 17.

.Pátrik, márc. 17.
Paula, márc, 22.; [un. 3. á' .
P 1· .,. 99 Tam 10, máí-c. 7., tied.

au Ina, jumus ~~. 21 ' 29
Peter Pál, június 29. T': es. . 19
Péter, jan. 31., febt. 22., T~cdl~n! Jan~!. ~.

. 29 .. 19 . a e, Jan. ,,'j,.
apr " maj " ~ug. Telesphor, jan. 5
J., okt. 19., dec. o. T'" '1 8 kt "Petra, okt. 3 ,erazJa . ju ~ .J ok . 1••.

P tronellav máí 31 1ekla, szep. ,3.
P~ rOkne ~, m1a8

J; . 28 Teóbald, júl. 1.
~ros. a, Jan ... , nov. . Teodora,' szept, 11.

P~rmlll, ~ov. 8:, Teofil, dec. 20.
PlUS, maj. 4., JUl. 11. Tib ld . li 1
Placidia, okt. 11. 'l'~o ,Jp lUs19 .
Placidus, okt. 5. , ~mon, ~pr. ".
Polykarp, jan. 26. ~~mo:hel ~, ~yg. 22.
Polixena, szept. 24. 1 ~bol, ll;u",.. ,
Pongrác, máj. 12 T~tusz, jan; 4., svept. 18.

TIvadar, apr. 20., nov. 9.
Tóbiás, június 13.
Tódor. febr. 7.

.Valér, dec. 15.
Valéria, ápr. 28.
Valter, júl. 16.
Vanda, jan. 26
Vazul, [ún. 14
Vendel, okt. 20.
Vencel, szr-pt. ~8.
Veronika, júl. 9.
Vid, jún. ]5
Vidor, jan. 13.
Viktor. szept. 5.
Viktoria, dec. 23.

5.'amon, okt. 24. V!l~elmi~~, szept. J 9.
Samu, aug. 21.. V~l~bald, JUl. 7.
S· d f b 26·' 18 Vílibrord, nov, 2.an or, e r. ."marc. . V'] . 10
Sára, jan. 19. ~mos, Jan. .
Sarolta, május 19. V~lma, qec. 5...
Sebestyén, jan. 20. V~.ce, apr. 5., JUl. 19.
S' f b 18' Viola, dec. 19.
~~meon,. e r5· kt 28 Virgil, nov. 27.
ermon, Jan. ., o. . V' T . 31
Simplicius, márc. 2. rrgi la, Jan. .
.Skolastíka, febr. 10.'
Stefánia, nov. 28.
Szabas, dec. 5.
Szabina, febr. 20., okt. 27. Zakariás, szept. 6.
Szaniszló, nov. 13. Zelma, január 23.
Szaturnin, nov. 29. Zenó, dec. 22.
Szerénke, szept. 14 Zenő, okt. 29.
Szervác, május 13. Zita, ápr 27.
Szeverin, jan. 8. Zoárd, dec. 30.
Szeverian, febr. 21. Zephirin, aug. 26.
Szidonia, jún 2. Zoltán, június 23.
Szilárd, ápr. 22. Zsigmond, május 2.
Szilárdka, dec. 14. Zsófia, május 15.
Szilvér, jún. 20. Zsolt. ánr. 10.
Szilveszter, dec. 31. Zsuzsánna, febr. 19.

Ralael,jún. 20., okt. 24.
Ráhel, febr. 4.
Rajner, jún. 14.
Rajmund, jan. 7.
Rebeka, szept. 2.
Regin, szept. 7..
Rezső) IRudolf,) nov. 7.
R'kárd, ápr. 3.
Róbert, jún. 7.. .
Rókus, aug. 16.
Róland, május 29.
Román, febr. 29.
Romuald, márc. 7.
Róza, aug. 30.
Rózália, szept. 4.
Rufina, július 10.

Szinér, dec.h
Szosztén, nov. 2$,
~zótér, április 22.
Szörény, január 8,
Sylvia, nov. 26.

Ubul, május 17.
Ulrik, július 4.

Xavér, (Ferenc), dec. 3.



. József főherceg és családja.

3Ö

A felséges' uralkodóház.
1. Ferenc J6zsef, Magyarország. apostoli Imeghaltak 1914. junius 28--án Sarajevóban. attó

kírálya," született 1830 augusztus 18-án; trónra lé- született 1865 megh. 1906. neje Mária Jozefa.
pett 1848.. .december 2-án; magyar királlyá koro-, szász hercegnő: ez utóbbiaknak idősebbik fia li
náztatott 1867 junius 8-án; nőül vette Erzsébet jelenlegi trónörökös Károly Ferenc József, ki
bajor kír. hercegnőt, szül.' 11:\73.t 1898. született 1887. aug. 17-én, nőül vette Zita bourbon

" " . pármai hercegnőt 1911okt 12-én. Ferdinánd szü-
O FelsegeIk gyermekei : letett 1868megh. 1915.Margit Zsófia, született 1870,

Gizella, (1856.) férje Lipát. bajor herceg, Mária A~~unciáta szűl. 1.87,6;l!.rzsébet szül.,18?8.
Rudolf szül. 1858. megh, 1889.gyermeke Erzsébet, Mana (Anna, Kar?lm) szül. 1835 okt. 27·en.
szül. 1883. férje Windischgraetz attó herceg. - Meghalt 1840 február 5-en.
Mária Valéria, szül. 1868. férje Ferenc Szalvátor Lajos (Viktor, József, Antal,) szül. 1842máj.
főherceg. Lő-én, táborszernagy stb.

'A Király Ö Felsége testvérei:
Miksa, (Ferdinánd,József) szül, 1832. július

6-án. A mexikói birodalom császárává lett 1864
április Ll-én, Meghalt Queretaróban 1867.[unius
19-én, harmincöt éves korában. Özvegye Mária
Sarolta hercegnő.

Károly' Lajos, szül. 1833. meghalt 1896;
özv. Mária Terézia. portugál hercegnő. Gyermekei;
Ferenc Ferdinand, volt trónörökös ; született 1863
december lS-án, neje Zsófia hohenbergí hercegnő;

József (Károly' Lajos), főherceg, született
1833 március 2-án; meghalt 1905 [unius 13-án;
neje Klotild, szász-kób;urg-góthaihercegnő. Gyer-
mekei: Mária' Dorottya, született 1867, férje
Fülöp, orleánsi herceg; Marg'it, született 1870.,
férje Albert Tuhm-I'axís herceg; Jozsef, született
1872-ben, neje Auguszta főhercegnő,; Erzsébet;
szül. 1883. évben.

Bélveq-ílleték,
Érvénybe lépése: 1917 január 5.

1. Fokozat.' 14~COkoronán t~l mínden 1600koroná után,8k~rona
Váltók, kereskedői utalványok, kötjegyek, nyilvá- tobblet rovando le, ugy, hogy az ~600 K-nal kisebb
nos hítelíntézetek 3 hónapnál nem hosszabb időre' összeg teljesnek veendő.

szóló adóslevelei. . ,
100 K-ig -10 1200 K-tól 1500-ig'2-

100 K-án tul 150-ig-20 1500" 1800" 2 40
150" 300 ,,-40 1800" 2400" 3 20
300" 600 ,,--80 2400" 3000" 4 -
600" 900" 120 3000" 4500" 6-
900" 1200" 160 4500" 6000 ". 8-:-

6000 koronán tul minden 3000 után K 4 K többlet
rovandó le, ugy hogy a 3000 K-nál kisebb összeg

teljesnek veendő. 20 K'-ig -.20 300 K-tól 400-ig 4.-
Il F'k t 20 K-tól 40-ig -.40 400 800" 8.-

. O ozat. '. 40" 60". -.60 800 1200 " 12.-
Nyugták, biztosítási szerződések. 60" 100 " - l.- 1200 " 1600" 16.-

. 40 K-ig. .-20 600 K-tól 800-ig 4.- "100,, ~OO" 2.- 1600 2000 " 20.-
40 K-án tul 80·ig -40 800·" 1600" 8.- 200 " 300 " 3 - 2000 " 2400" 24.-
80 "." 120" -60 1600 2400 " 12.- 2400K s. túl . d 800K tá 8K többl t dó120 200 1.- 2400 3200 16'-1 . -an U mm en II an e rovan o

200:: 400:: 2.- 3200" 4000 :; 20- le, llgy hogy a 800 K-nál kisebb összeg teljesnek
400" 600" 3.- 4000." 480C » 24.- / veendő.

Ill. Fokozat.
Vétel-, csere-, szállításí-, szeigálati szerződések,
nyugták, számsorsjáték nyerések, kötelezvények,

részvénytársulatok szerződései.

Az állatok beteqséqére való szavatosság
Az eladó jótállani köfeles :

Lovaknál: Taknyosságért 15 napig. Kehes- Teheneknél : Francia kórságért 30 naplg.
ségért 15 ·napig. Csökönyösségért 30 napig. Buta- Juhoknál : Himlőért 8 napig. RühértB napig
csiráért 30 napig. Bőrféregért 30 napig Havi vak- Férges tüdőnyavalyáért 60 napig. Métely- és máj.
ságért 30 napig. Fekete hályogért 30 napig. ·Rozs- rothadásért 60 napig.
féregért 30 napig.Sertéseknél: Borsóka-kórért 8 napig.



A háziállatok vemhességi ideje vagy ellésí naptár

A vemhesség
kezdete

1 december 6 október: 12; június 3 április 30
16 ." . 21 27 1, 18. május 15
2 január 7 nov"einljer 13 , !l':lius 5 június 1

15 " 20 " 26 1" 18 " 14
1 február 3 december 10 I augusztus i " 28

17 " 19 " 26 I 17 július 14
1 március 6 január 10 I szeptember II " 29

16 21" 25 l' 16 augusztus 13
1 április 5 február 9 I október 1 28

16 " 20 " 24 !' 16 szeptember 12
1 május 6 március 12 no~'ember 1 28

15 ,,20 26 • 15 október 12
1 június 5 április 11 dece'inber 1 28

15 " 19 " 25 " 15 no~~mber 11
1 július 6 május 12 január 1 28

17 22" 28 17 dece'inber a
szeptember 1 augusztus 6 június 12 február 1 " 29

16 " 21 " 27 " 16 január 13
1 szeptember 5 július 12 március 3 28

10 ,,14 21" 12 február 6
" 21 " 25 au~sztus l " 24 • 18

november 1 október 6 " 12 április 3 28
,,15 20" 26 17 március 14

december 3 nov"ember 7 szeptember 3 május 5 április 1
,,15 19" 25 " 17 " 13
_. 30 dece'inber 4 október 10 június 1 28

A kotlás tart a tyúkoknál : 19-24 napig, rendesen 31 napig; a pulykdknál: 26-29 napig i
a ludaknál: 28-33 napig; a récéknél (kacsáknál).' 28-32 napig és a galamb oknál : 17-19 napig.

január

február

"március

áprlÍís

"május

"junius

julius

"augusztus

október

lovaknál

A venihesség vége

t~henek~él --G;h;;,ái;" kecBkéi...nél ! disznóknál

Kivonat az új' postai és távlrdai dljszabalyzatból.

1. Levél és zár-tlevelezöfap, Helyi forgalom: 20 gramig 10 f ; minden további 20 gram ért Ó f.
Ipelföldi forgalum s Ausztria, Bosznia, Herczegovina és Németország: 20 gr.-ig 15 f., minden további
O gr.-ért 5 f. Egyéb külföld: Az első 20 gr.-ért 25 f, minden további 20 gr-ért 15 f. A levél sulya
orlátlan. t /'

2. Levelezőlap. A helyi, belföldi, ausztriai, bosznia-herczegovinai és németországi forgalomban
posta által frankojegy benyomással kiadott levelezőlap dija 8 f, minden más levelezőlap 10 f. Egyéb kűl-

öldi forgalomban 10 f.
3. Nyomtatvány. A helyi és belföldi forgalomban 'egyszerü, vagy összehajtott kártya alaku

yomtatvány boríték nélkül magára a küldeményre irt címmel. 10 gr-ig 2 f. Minden más nyomtatvány
elyi es belföldi forgalomban, valamint Ausztriába, Bosznia-Herczegovinába ésNémetországba 50 grként
f. Egyéb külföldi forgalomban 50 gr-ként 5 f. A nyomtatvány súlya legfeljebb 2000 gr. lehet. Azonnal

ovábbitandó, illetve a levelekkel együtt kezelendő nyomtatványokra 2 filléres ,.sürgös" feliratu frankójegy
agaszts'lldjÍ., .

4. Üzleti paptr, Ez a küldeményfaj kézzel irott közleményeket (periratokat, rajzokat, régi levele-
et, hangjegymásolatokat stb.) tartalmazhat, de személyes levelezés jellege nélkül. Díja mínden forgalomban

fKlgr-ként 5 f, de legalább 25 f. Súlymaximum 2000 gr.

(Érvénybe lépett 1916.október hó l-jén.),
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. 5. Árt1miuta. Á helyi es belföldi /67'galomban 50 gr-kint 5 1. fúllföldre 50 gr kint 5 f, de leg-
alább 10. f. Súlymaximum 35U gr.., ' ( : .'

6; Egyoecsomagolt nyomtatvány,fizletpapir és ár umtnta- - Dija5o. gr-kint fl f. Ha
üzleti papirt is tartalmaz, a legkisebb dij 25 f, egyébként belföldön 5 f, a többi forgalomban 10. f. Súly-
maximum 20.0.0.gr.; az áruminta benne 350. gr-nál több nem lehet,

7. Ajánlasi dij Minden forgalomban-Sö f.
. _ ,8. Értéklevél. Csak zárt alakban adható fel s a díjat a feladás alkalmával le kell' róni. A helyi

és belföldi [orqalomban, valamint Ausztriába, Bosenia-Herczeqouináb a és Németországba: az ugyan-
olyan súlyú ajánlott l evél dijához hozzáadandó . a nyilvánitott érték minden 30.0. koronája, vagy ennek tö-
redéke után 10 f' értékdíj. A legkisebb dij azonban 60. f. A hol a posta az értéklevelet a házhoz kézbesiti,
az oda cimzett értéklevélért 10.0.0. ker-ként 10.-10. f kézbesítési díj fizetendő a feladó által. A legkisebb
kézbesítési dij 10. f. Más belföldi helyeheszóló értéklevélnél-a feladásnál 5 f értesitési dij fizetendő.
Külfödi forgalomban kézbesitesi és értesitési dijat fizetni nem kell. Egyéb külföldi forgalomban:
az ugyanolyan súlyú és rendeltetésü ajánlott 'levél díjához hozzáadandó a nyilvánitott érték minden 30.0.
frankja, vagy ennek .töredéke és a szárazföldi szállításban rúsztvevf minden -ország után 5 f (5 centi me),
minden tengeri szállitásért pedig 10. f (10. centirne.) ,

9. Csomag. Súlyhatár 20. kgr. A szállitási díjak a feladásker rovandók le a belföldi, ausztriai,
bossnia-herezegovinai és németországi forgalomban, az egyéb külföldi forgalomban is 5 kgr. súlyig. L tsr-
téknyilvánitás uelkűl: csomagol, díjszabása a) a helyi és belföldi forgalomban: 5 kg ig- : 70. f, 10. k-ig
150 f, 15 kg-ig: 250 f, 20 kg-ig: 350 f. Azon csomagok után, melyek olyan helyi'e szólnak, ahol a. posta-
hivatal a csomagokat a házhoz kézbesiti, már a feladás alkalmával' kézbesítési díj fizetendő, még pedig
Budapestre szóló csomagnál 25 f, más házhoz kézbesitő postahivatalhoz címzett csomagnál 20. f. Minden
egyéb belföldi helyre szóló csomag után ugyancsak 3, feladás alkalmaval csomagonként 5 f" értesitési díj
fizetendő. A portómentes hivatalok és a legénység állományába tartozó katonák számára küldött éi tékle-
velek és csomagok után kézbesitési és értesitési dij nem fizetendő. (A csomagokat a házhoz kézbesitő
postahivatalok a következők: Arad, Baja, Balassagyarmat, Beszterczebánya, Brassó, Bród Sz. m., Budapest,
Debreczen, Eger, Erzsébetfalva, Fiume, Gyöngyös, Győr, Kaposvár, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komá-
rom, Kőbánya (Budapest X. ker.), Losoncz, Lugos, Marosvásárhely, Mármarossziget, Miskolcz, Nagybánya,
Nagybecskerek, Nagykanizsa Nagykikinda, Nagyszeben, Nagyvárad, Nyíregyháza, Osíjek, Pancsova, Pápa,
Pécs, Pozsony, Pöstyén, Resiczabánya, Sopron, Szabadka, S,zatmárnémeti, Szeged, Székesfehérvár, Szom-
bathely, 'I'eme-vár, Ujpest, Uj vidék, Varasdín, Versecz, Zagreb, Zemun, Zombor.) b) Ausztriába, Bosznia
és Herczeqooiruiba: 5 kg-ig 80. f, 5 kg-on felül 10 kg-ig: 20.0 f, 10 kg-on felül 15 kg-ig: 30.0 f, 15 kg-on
felül 20. kg-ig: 40.0. f. c) Németországba: 5 kg-ig bárhová 100. f. 5 kg-on felül az 1. távolsági övbe
[Porosz Szilézia, Porosz-Saászország, Szászkirályság, a thjrringiai államok, Anhalthercegség,' Baden , nagy-
hercegség, Hohenzollerni országok (Siegmeringen kormánykerület), Bajor királyság (a Rheinpfalz kivéte-
lével) és Würtenberg] 5 kg-on felül 10. kg-ig 300 f, lD kg on felül 15 kg-ig 50.0 f, 15 ~g-on felül 20. kg-ig
70.0. f. A címiratban a tartományileve kiirandó, különben magasabb díjazás alá esik. Németország egyéb
helyeire: fl kg-on' felül 10. kg-ig 340. f, 10. kg-on felülTő kg-ig 620. f, 15 kg-on felül 20 kg-ig: 90.0. f. Kül-
földre szól ó csomagoknál értesitési és kézbesítési díjak nem szedetnek. II. J!.,rtéknyilvánitással feladott
csomagok. Az értéknyilvánitás után külön dij jár, még pedig a belföldön, valamint Ausztriába, Bosznia-
Herczegovinában és Németországba a nyilvánitott érték minden 30.0. koronája, vagy ennek töredéke után
10. fillér. Ezen csomagoknál az 100.0. kor-t meghaladó érték mellett a kézbesítési dij minden további 100.0.
kor., után a rendesnél még 10. f-rel több.' .

10. Utánvételes .k;üldemény. Az utánvételes küldeményekért az emlitett díjaken kivül 10. f.
előmutatási dij jár. .'. '

ll; I'oslautalvá»y. A helyi és belföldi forgalomban: 10 kor-íg 15 f, azonfölül a 15 'f'-alapdij-
hoz az utalvány összegének minden 50. kor-ja után 5 f értékdíj jön. Az utalványösszegeket házhoz kéz-
besitő postahivatalok székhelyére széló belföldi utalványokért ki fizetési dij fejében 10. kor-ig 5 f, ezentúl
pedig 10 f jár már a 'feladésnál. Portomentes és a legénységi állományba tart ozó katonáknak szóló posta-
utalványok után kifizetesi díj, nem jár. - Ausztriába, Bosznia-Herceeqonindba: 15 f alapdij és az utal-
vány összeg' minden 50. ker-ja, vagy ennek töredéke után járó 5 f értékdij. Kifizetési dijat nem kell fizetni.
Németországba: 50. kor-kínt 25 f. Kifizetési dijat nem kell fizetni. Az egyéb külföldre szóló utalványok
dija általában 50. ker-ként 25 f, a kivételekről a postai tarifa ad fel dlágositást.

12. Express küldemény. A helyi, belföldi, valamint az ausztriai, bosznia-herczegovinai és né-
metországi forgalomban 11 levélpostai küldemények,po'stautalváuyok és pénzeslevelek express dija 60. f,
csomagoké 1 kor. A belföldi rendeltetési hely külterületére szóló express küldemények kézbesítési dija,
valamint a küldönccel kézbesitendő táviratok küldöncdija 150. f. .

13. Távirat. A helyi, szomszedos, belföldi, ausztriai és bosznia-herczegovinai forgalomban egy
szó dija 8 f, dll' a legkisebb dij távíratonkint 1 kor, A Németországgal való forgalomban egy szó díja
10 f, de a legkisebb dij 1 kor. - Hétköznapokon délután 4 órától este 9 óráig a feladásra kerülő nem
sürgös magántáviratok után 1 korona pótdij fizetendő a rendes távirati dijon felül, este 9 órától pedig
reggel 7 óráig terjedő időben, valamint a vasár- és ünnepnapokon a napnak bármely órájában csak
"sürgös" magántáviratot lehet feladni, melyek után háromszoros távirati díj jár. Sürgös táviratokért a
fenti 1 kor. pótdij nem jár. .. -,

14. A c:s~kkbefizetési Iapokr-a irt :{cözlemények po .•tadija 10. f, mely bélyegbell a be-
fizetőlap hátoldalára ragasztandó. Nem esik dijazás nlá egybetü, vagy legfeljebb hat számjegy.
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Luk. 4. 16-21.

Azt az esztendőt, melynek ~égyszázadik Itam, mivelhogy felkent engem, hogy a sze-
fordulója következik be, az 1917-ik évvel, Igényeknek az evangéliomot hirdessem, el-
megfelelőbben nem jellemezhetjük, mintha küldött, hogy a törödelmes szivüeket meg-
azt mondjuk róla, az úrnak kedves eszten- gyógyítsam, hogy 'a foglyoknak szabadulást
deje volt ez., hirdessek és a vakok szemeinek megnyílá-

Az úrnak kedves esztendejéről prófétált sát, hogy szabadon bocsássam a lesújtotta-
az a második Ézsaiás, akit az ó szővetség kat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esz-
evangelistajának neveznek. Midőn Jézus tendejét:" Jézus behajtotta a kőnyvet, át-
Názáretben a zsinagógában felállt, hogy 01- adta a szolgának és leült. A zsinagógában
vassa és magyarázza az irást, Ézsaiás pró- pedig mindenek szemei ő reá valának füg-
léta könyvét kérette elő és amint átadták gesztve. Jézus irásmagyarázatának veleje
neki, azt feltárva arra a helyre nyitott, ahol ez volt: "Ma teljesedett be az Irás a ti
ez volt irva: "Az úrnak lelke van én raj- hallástokra."

Az- Úré legyen a hála és
evangéliom diadaléért s
adja áldását a reformáció

dicsőség az
ez Úr maga
négyszázados

=

jubileumának
;esztendejére! Ámen.

AZ Úrnak kedves esztendeje,

3
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Az Irás betelt.Megjelent a földön Jézus- szatba öltözött, hogy megtévessze és telje-
ban az igaz Messiás, anagy Szabadító, sen hatalmába ejthesse az emberiséget.
hogy örömöt hozzon" gyógyítson, szabadu- Krisztus egyházába lopózkodott be, ott az
lást hirdessen, vakságot szűntessen, min- életnek könyvét leláncolta, az Igét biliri-
den lesűjtotfat felemeljen, a világnak meg- csekbe verte s azt a hatalmat, mi evilágból
váltást hozzon, az emberiség életében való- való, állította Krisztus uralma helyébe s
sárros új esztendőt támasszon.Világosságot, megtette azt az Udvézítönek,a megtestesült
igazságot, szeretetet, kegyelmet, új 'életet Igének helyettesévé, a lélek űdvősségét pe-
hozott az úrnak eme kedves esztendeje. Az dig a saját zsarnokságának. uzsorájának,

. ~rök Ige testté lett s lakozott miközöttünk. kapzsiságának kielégítéséhez fűzte, A val-
Altala a régiek elmultak és mindenek meg-I Iás titokzatosságának leplébe burkolódzott,

Az Irás betelt, megjelent a Szabadító.

újultak. A sötétség fiai ugyan a saját önző Ihogy hályog ot vethessen az emberek sze-
hatalmuk érdekében a kereszten akarták mére s . ámíthassa, csalhassa, zsarolhassa
elnémítani az igazság szavát, de a Minden- azokat.
hatónak csodás hatalma a gonosz kéz által És betelt ismét az idő. Feltámadt újból
faragott keresztet a megváltásnak eszköz- aZ úrnak kedves esztendeje, amidőn a
lőjévé tette és abból a száraz fából a Ieltá- Mindenható elküldötte az ő választottját,
madásnak, az örök életnek virágát fakasz- hogy hirdesse a világnak az evangéliomot.
totta. IAz élet könyvét elzáró láncok eme új pűn-

Az Ige ellensége, az Antikrisztus azon- Ikösd lelkének zúgására szétszakadtak s az
ban a földön még nem adta meg magát, sőt emberiségnek közös kincsévé, a testi lelki
még ügyesebb, álnokabb lett; szent lát- 1zsarnokság alól Ielszabadítójává lett ismét
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az 'evangéliom. Győzött az Ige! A keresz-', úgy történni, hogy épen most köszönt be
fyénség megalapítása óta ez volt a világtőr- hozzánk a' reformációnak négyszázadik év- •
.ténelemnek legnagyobb, legnevezetesebb I fordulója. - Ez a nagy jubileumi esztendő
.eseménye. Ez volt az Urnak kedves eszten- azért nem múlhatik el hatás, áldás nélkül.
deje. A neve: reformáció. Nyomában új A reformáció régi százados jubileumi űn-
lélet, új világ támadt, az Úr igazságán ala- nepeinek a nagy jelentősége abban állott,
puló szabadságnakés erkölcsiségnek világa. hogy megmutatta a más valláshoz tartozók-

Az idő kereke tovább forgott s az Anti- nak, minő drága erkölcsi, szellemi kincsek-
'krisztus új erőhöz jutott. A helyzet változ- nek van birtokában a mi evangélikus egy-
fával azonban ismét alakot cserélt. Előbb a házunk. E mostani ünnepünk hivatása e
felvilágosodást, a haladást akarta megaka- mellett egyúttal már az is lesz, hogy saját
dályozni, most pedig a lelkileg felszabadul- egyházunk sok tagja előtt is feltárja az
'tak táborába is bensont és ott a szadadság- evangéliomi életfelfogás áldásait és Ieléb-
'nak, a tudásnak, a haladásnak, a felvilágo- ressze bennük az evangélikus öntudatot.
sod~sn~k a köntösébe burko.~ódzot~, hogy Az a négyszáz esztendő ugyanis, ami a
ha,mIsJ,elszavakkal ebben a korbep IS" elho- reformáció óta az idő kerekén lepergett,
'malyo~l~hassa a~, emb~r~k szeme,: .~lott, az azt igazolja, hogy _ Gamaliel ismeretes
,evang~homot. Torekveset, munkáját ~lker szavait használva _ ez a dolog az Istentől
koronaz,ta. ~ova .vezetett ez a nagy slk~r! való volt. Az ős ellenség több ízben felkelt
azt ma~ .lathatJuk. A szabadság fiai s erővel csellel csalárdsággal üldözte az
nagy reszenek lelke ama megnyugta- l' d' kő "lk' unté , '" t "" hí élkűl get, e ez osza ent mega s a szenve-'o egI uzenet, ama nagy orom Ir ne u dé , 't "ó' kő ött . fl tődik kű kődik há , dik föld "" es es ver anusag ozo IS meőszerez e avergö 1, UZ o 1, anyour a o goron- hí őkn k 'ó' knak a mennvorszá fl t, kő őtt t hi . h " 1VO e, az 1őaza na a mennyorszaőo, ..gye1 ozo s az ISZI, ogy magasan jar .
.A szabadság őnkénnyé, féktelenséggé, - si Nagy, nevezetes esztendőt értünk meg az
-ez által megkőtőttséggé, - a felvilágosodás Úr kegyelméből. Becsüljük meg ezt az esz-
az elfogultság téves eszméinek uralmává, a tendőt. Legyen ez a mi életünkben az Ige
'haladásnak vágya pedig kőzőnyősséggé lett győzelmének időpont ja; bukjék el ismét az
az Úrnak dolgai iránt. - Az Antikrisztus- Antikrisztus, mely újból felvetette fejét.
'nak munkája volt az, hogy az anyagiság, Hangozzék ismét magának az úrnak szava,
<érzékiség,önzés s az alacsony indulatok ál- ő maga magyarázza a próféciát, mely az
tal sokszor befolyásolt egyoldalú tudás lett evangéliom hirdetéséről, a törödelmes szi-
urrá a földön, Hova vezetett ez, azt mu- vüek meggyógyulásáról, a foglyok szaba-
'tatja a mostani nagy világégés.a nagy rom- dulásáról, a vakók szemeinek megvilágőso-
lás, pusztulás,-De vannak ismét elég naRY dásáról szól. Ö maga mondja azt ma is,
'számmal már olyan csendes lelkek is, akik hogy.anost telt be az Irás a ti hallástokra."
várják, várják, hogya romokból, a világ- Mert az lesz csak a reformáció négyszáza-
nak nagy keresztj éből kisarjad ismét a fel- dos évfordulójakor a méltó ünnep, az igazi
támadásnak, az új életnek virága, nagy jubileum, ha győz ismét az Ige s ha

Ime elkészíttetett már minden, hogy az ezáltal az 1917-ik év négyszázados elődje-
idő ismét beteljék, felvirradjon ránk újból hez hasonlóan az úrnak igazán kedves esz-
'az úrnak kedves esztendeje s győzzö.n az tendéjévé lesz. - A mennyei Atyának és
evangéliom. Tán nem is véletlen, tán énen Fiunak lelke szállja meg ehhez szivünket,
.az Úr csodás rendeléséből kellett annak hogy így legyen, Amen,

3*

C!Zéf/yszáz eo. után.
Október 31-ikének négyszázados emiekűnnepére.

rOtt álltam egykor - ifjan, meghatottan, , , .A felhivó szót rajta ércbe önték,
.Mint akkor, olyan gyújtón. hat ma rám: Azóta megteremté új korát,
.A kilencvenöt tétel ma is ott van Vele szabad hit hajnalát köszöntéd,
.A uiittenbergi templom ajtaján, Midőn hiálliál bátran, hős barát!



Szegezed hittel, a kezed se reszket. Nincs eszme itt a nagy oilágtusában,
Világosságot gyújtasz fel vele. Önző hatalmi vágy vezet hadat.
Viharelőző villám volt a kezdet, Garázda csorda hű népiinhlahában:
Majd menydörögve tört ki ereje. Rabol, tör és zúz, mit kezébe kap.
Eleven lesz a nagy tett mult ja ... látom: IA paloták sok drága hincse oész el, .
Ott állsz ... Csak a hit szeni csodája oéd. A vérbe gázolt harcos elvadul. .. '
Atzúg viharja az egész világon, Ember, mit érsz el hát a szőrnyű oésszel?
S kezdi az új kor hős történetét. Mit ad jövődre béke zálogul?
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Megtörve Róma megkötő bilincse,
Szabaddá lett a lelkiismeret,
Kitárul írn' a szeni könyv lelki kincse,
Igéje vágyó népek üdve lett.
A századoknak szolgaéleiében
Klastromba rejtve volt a Biblia,
S aki kihozta lelke derűjében,
Az ép' a hlasirom egyszerű fia.

Lelkén borongoti a kétségek árnya,
Mígnem hitét a könyvben megleif;
Egyszerre nőtt ki üdvre lelki szárnya,
S bátran kiállt a halálvész elé.
M~gszűnt a kétség, a lelket szorító,
S gyötrött szivéből most elmúlt a kín;
A nagy apostol szava boldogító,
Ez zendül ott a szeni könyv lapjain,"]

A hősi század most fordul negyedszer
A napra, mellyel új hor virradott.
'Oh nagy idő, hány vértanút temetsz el,
Míg áthaladtál három századot!
S a oérianúh, kik tűzhalálba mennek,
S boldogan lépnek a máglyára föl,
Adnak-e szent erőt még a jelennek?
Mikor a régi irtá már nem öl.

Az írtó? - Oh azéi, csak alszik átka,
De nincs ma máglyagyújtó ereje;
Más vész süvölt a zord világon át ma:
Dörög a kűzdők gyilkos fegyvere.
Kalmár irigység, versenytársa ellen,
Von frigybe kicsi és nagy államct;
Hódító vágyuk hogy valóra heljen,
Kűzd ki-ki érte, miről' álmodott.

De igaz ügy hol hadat nem hevíthet;
A vezetőknek ott csalódni kell,
A frigykötés ím győzni nem segített,
Kudarccá lett az álmodott siker.
Hiába rombolt és tapodta sárba
Az emberséget, a becsületet,
Hiába menieh százezrek halálba,
Hazug jelszókkal győzni nem lehet., ,

,.,) Luthert Pál apostolnak a r6mabeliekhez
ld való megigazulást lejti ki, (3-4, r.)

S a nagy napon ha ránk virradt a reggel.
Lehet-e az most boldog ünnepünk? .
Romok fölött, árvákkal, özvegyekkel
E háborúból mi marad nekünk?
A földnek ím fölsír az égre búja,
Vérrel borítva mind, mi szép, mi jó ...
Gyúl-é ma Pünkösd tüzes nyelve újra?
Amivel szólt a reformáció.

Oh szóljon újra népet lelkesítőn,
Ahogy megszélali négyszáz évelőtt,
Horsegoa zengjen új életre in tőn,
Keltse fel azt a régi szent erőt.
Most van szükség az apostol szavára,
Midőn az élet oly megtört komor!
A szenvedő szív sóvárogva várja,
Vígasztalást kér bánat és nyomor.

jMost ünnepeljünk, a rom-omladékon!-
Nem érez így, ki soh' se' szenvedett;
A hit szavára most leszen fogékony,
Ki oeszieségén hullat könnyeket.
Nézd, ott a szent könyv' most elénk hitárja.
Hogy bánatunkra van vigasztalás: .
A szenvedő Jób ad példát reája,
Kü fölemelt a megpróbáltatás.. .
A nagy példában látjuk 9seinket,
De mi ártatlan J óbok nem vagyunk,
A hősi múltra az Úr gyahran intett,
De jobb időkben elbiztuh magunk'.
Méltóvá tett a megpróbáltatásra
A részvétlenség s a 'uiszálhodás ...
Lesz-é erőnk a bátor hitvallásra,
Hogy ránk zúdult a háborús csapás?

, Föl, oérianúhor késő ivadéka!
Most kell a tettre egyesült erő;
Nagy próba lett a béke omladéka -
Im újra. szól a régi nagy idő.
Ott áll a hős a templom ajtajánál,
S szegezi vádlón-hívó tételét ...
Ki most a hitnek védő várfalán áll,
Feszítse győzni minden erejét.

íú levele nyugtatta meg, hol a nagy apostol a hit álo



S a győzelemre ad reményt a nagy hor:
Az a nép együtt harcol most velünk,
Az a hatalmas hősi nép, ki akkor
A hit javítást adtaát nekünk.
A hitjavítás magyar hirdetője
Ő tőle hozta, amit ott tanult. .
.A mi frigyünknek van, óh van jövője,
Hogya jelennel egybeforrt a múlt.

•
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IA nagy próbát ha most kiállta népünk,
Méltó a multhoz lészen ünnepünk, .
A hős barátnak nyomdokába lépünk,
S új aratásra jó magot vetünk.
Sötét felhőin a szőrnyű viharnak
Hasson javítva át az égi szó,
Hadd nemesítse át a társadalmat
Egy második nagy reformáció!

Csengey Gusztáv.

Emléksorok a reformáoió négyszázadik Bvfordulóiának alkalmára,

Dr. Luther Márton.
A wormsi emlékmű föalakja.



1. Emlékezés a relormációról.
A reformáció négyszázados évfordulója

vár reánk az 1917-ik évben. Ezen nagy tör-
téneti esemény emlékezete fölhív bennün- 2. Emléksorok.
ket a múltba visszatekintésre. Reámutat az ,A reformáció világtörténelmi jelentő-
1517-ik évben Luthernek, a hit hősének ve- ségű nagy művének 400, éves fordulóján
zetése mellett megindult szellemi harcra, állva, Isten kegyelme iránti gyermeki hálá-
melynek eredményekép az emberiség kőz- val gondolok e nagy mű felkent apostolára,
kincsévé lett az evangéliom, megnyílt az út hősies szellemű bajvívójára, a nagy Luther-
a hivek serege előtt az egyetlen közbejáró- re, úgy áll ő előttem a reformáció nagy al-
hoz, a ~risztushoz, I?egszilá;dult ~ ~~l,~i-ketásának mezején, mint elszánt szívű és
szabadság, , az emb~n h~l~das e nel~uloz- mégis gyöngéd lelkű kertész, aki egyik ke-
h~tIe,? f,eltetele. E,le~k tárj a ~z, emlekez,et zével kérlelhetetlenűl.kígyóktól és tövisek-
hlÍelodelI~~, b,~zogasat a, vallas~rt, r~ndtt- től mit se félve, írt ja a gyomot, a gazt; má-
hetIen husegu,ket a f~,h~mert 19azsaghoz, sik kezével szorgalmasan ültetgeti, ápol-
a~t a lel~esedest,mely oro~I?-el hO,z~tt'm~g gat ja a legillatosabb és ízes gyümölcsöt
minden al,dozatot ~z e~yha~ert. Ha~ara kő- termő virágokat. Lényén 'visszatűkrőződik
t~lez a Mm~enha~? e,lott,kl a, lel~,lsz~bad- az .Isten evangéliomában gyökerező hit
ságot, melyert "elodemk an?-YlÍ kuzdottek, egész lelkesítő, a keresztyén jellemét szik-
szen~ed:ek:"gyozelemr~ s~gl~ette, ,,, ,laszilárddá, erőssé, bátorrá és boldoggá

~asr,es~r~l az e~yhaz JU~>1leu,mafo!t~szl Itevő ereje, amely a földön békét, a menny-
a ker?est. el ~ meg, ~z apak, hitbuzgósága {ben üdvöt szerez nekünk. Ebben a íunda-
a~ utodok~an IS? VaJJ?:r: izomJuhozna~~e "a Imentomban gyökereztessük mi is, mint az
h,lvek ~a IS a-;-evang;l~omhoz,' a lel~lepu- evangéliom egyházának hű tagjai, a mi hi-
les, vígasztalás forrasahoz ugy, ml?t altiinket s akkor ezen a mi erősségűnkőn sem
multban? Istennek gondolatban, szoban, 'vehet diadalmat semmi csel semmi hata-
tettben dicsőítését ismerjük e ma is leg-110m '
főbb tisztünknek? Itt találja-e a mai kor I " , .
nálunk azt az áldozatkészséget a szent , Nyíregyháza, 1916
ügyért, mellyel a lezajlott századok viha- I
rai között, elhalt hitsorsosaink hitükről bi-!

Gyurátz Ferenc,
evang. püspök.
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Egyházkerületeink főtisztelendő és mél-
tóságos Püspök urait felkértük, hogy a
"Luther Naptárnak" eme nevezetes évfo-
lyama számára legyenek kegyesek "Emlék
sorok" -at küldeni. E kérelműnkre kaptuk

~ az alábbi sorokat, melyek úgy tartalmuk-
nál, mint ·szerzőik személyiségénél fogva a
nagy jubilemi esztendőnek méltó emlé-
kére s Naptárunknak díszére fognak szol-
gálni.

* . *

zonyságot tettek? A választ e kérdésekre
keresse mindenki saját lelkében,

A Krisztus evangéliornán, e romolhatlan
alapon épült egyház ma is hű lelki édes
anya, ki bennünket a bölcsőtől a sírig sze-
rető gondoskodássalkísér s utunkat egyeI,l'
geti a legfőbb cél: Isten országa felé, Egész
életünk tanúsítsa, hogy hálás! hű gyerme-
kei vagyunk. Valljuk mi is az apostollal,
hogy: "az a diadal, mely e világot meg-
győzi a mi hitünk." Viszhangozzék keb-
lünkben a lélek intő szava: "légy hű mínd-
halálig,"

*

május 27,
Geduly Henrik.

evang püspök.

A reformáció.
Mi tette szűkségessé a reformációt? Ki Naptárunknak ezen nevezetes jubileumi

volt az igazi nagy reformátor? Miben áll a évfolyamában általánosságban is megemlő-
reformációnak lényege, áldása, hatása? kezzünk a reformáció mibenlétéről.. jelen.
Ezek olyan kérdések, amelyekre egyhá- I tőségéről. Ha a fentebbi kérdésekkel tisztá-
zunknak minden konfirmált tagja meg tud ban is van egyházunknak minden egyes
felelni. Mégis szűkségesnek tartjuk, hogy tagja.azért az újabb időben az. evangélikus
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öntudat általánosságban még sem termett i tóságát: a pápa tekintélye, a szentek csont-
olyan gyümölcsöket, amelyeknek a re for- jai s a bűnbocsánat árulása. Három dolog
máció nagy tényének és jelentőségének tel- van megszámlálhatlan mennyiségben Ró-
jes átértéséből és átérzéséből fakadni kel- rnában: rossz nők, papok és firkászok. Há-
lett volna. Ha ugyanis egyházunknak min- rom dolgot száműzött Róma: az egyszerű-
den egyes tag- séget, mér-
ja valójában a tékletességét

reformáció- és jámborsá-
nak hive, lé- got. Három
Iek szerint is dologról nem

evangélikus hallanak szí-
lett volna, ak- vesen Rómá-
kor egyetlen ban: az egyete-
egy reverzá- rnes zsinatról,
lis sem esett a papi rend re-
volna 'egyhá- Iormálásáröl
zunk kárára. és arról, hogy

A tények a németek
- sajnos - már kezde-
mást mutat- nek megoko-
nak. Oh bár sodni. Három

ez a nagy esz- dolgot hoz-
tendő, mint nak vissza a
ú] hitéletet zarándokok

teremtő hata- Rómából:
lom, egyszer- rossz lelklis-
re meg tudna meretet, rossz;

változtatni gyomrot és
mindent. Oh üres zsebe-

bár életre ket."
keltené azt a Hutten Ul-
tiszta tudatot, riknak ez a
hogy mi is az h
a reformáció? pár szava í-
Oh bár hozzá ven és jellern-
tudna J' árulni zően tárja

elénk azokatehhez az
1917-ik évi a korviszo-

Luther-Nap- nyokat, ame-
tár és ennek lyek a reíor-

mációt szűk-
keretében ez
a szerény cikk ségesse tet-

ték. - Róma
is. volt akkor a
~: - keresztyén

világnak
egyedüli szel-
lemi ura.' A
pápa ama Jé-
zus helyette-

sének vallotta ugyan magát, aki tövis ko-
ronát viselt s ki azt mondotta, hogy
"az én országom nem e világból való", de
azért őmaga e világnak nem csak urává
akart lenni, hanem valóságos zsarnokává

Mi tette
szűkségessé

a reformációt?
Népsze-

rübben, tömörebben, találóbban erre
nem felelhetünk meg, mintha Hutten Ulrik-
nak a "Római háromság" [Trias Romana)
című iratából idézzük a következő részle-
tet: "Három dolog tartja fenn Róma mél-

Vald Péter.
A wormsi emlékmű mellékalakja.
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kezett az idő, amidőn Istennek kegyelmé-
ből megszűletett az a férfiú, aki korának
valóságos élő lelkiismerete volt, akinek
fájt az igazságtalanság, akit gyötört a világ
képmutatása. önámítása s aki az élő hít ál-

tal megtalálta
az Istenben
való békessé-
get. Ez a fér-
fiú Dr. Luther
Márton volt.

Nem a fele-
kezeti elfo-

gultság, ha-
nem a szigo-
rúan tárgyila-
gos vizsgáló-
dás eredmé-
nye mondatja
velünk, hogy

Luther Már-
ton a refor-
mátorok re for-
mátora, az
igazi, a nagy

egyházjavító
volt. Mi tette

őt ezzé?
.Semmi más,
mint az, hogy
a reformáció

'mindenek
elött a saját

Isten azon- bensejében, a
ban nem hagy- saját egyéni-
ta el az em- ségében for-
beríséget, nem rott ki. Luther
engedte, hogy a me~gazító
a megtévesztő Istent keres-

. látszatnak, a te, s a Min-
ke~yes [elsza- denható ke-
vaknak leple ,gyeiniéből
alatt e világ- meg is talál-
nak ura jut- ta. Érezte
hasson a föl- ennek a ke-

dön tel jes gyelmi áll a-
diadalra.' Már potnak az

a középkor- örömét, bol-Wiklef János.ban is meg- dogságát s- Awormsi emlékmü mellékalak]a. -
világosította ő nem is

egyeseknek lelkét. Vald Péter; Wiklef tett m.ást, mint azt, hogy az Is-
János, Husz János, Savonarola Jeromos tenben való életnek az áldását, békéjét,
már a világtörténelem egyik legnagyobb örömét a világnak közkincsévé kivánta
müvének, a XVI-ik század reíormá- tenni. Eme törekvése, erre irányuló mun-
ciójának az előkészítői voltak. Végre elér- I kája hozta létre a reformációt, ez hozta

és zsarolójává lett. Zsarnokává szellemi te-
kintetben, hogy feltétlen úrrá lehessen
hatalmi és anyagi téren. Elzárta a hivek
elől az evangéliom világosságát, a népnek
lelki zsarnokává ,lett, hogya szent [elsza-
vakkai, az üd-
vösség igére-
tével anyagi
tekintetben is
zsarolója le-
hessen s a
pénz garma-
dástúl gyül-
jön Rómába.
Jézus taníta-
sa, a tiszta

evangéliom,
Istennek ke-
gyelme,.az élő,
megigazító hít,
a tiszta er-
kölcs, hűség,
becsület, alá-
zatosság, em-

berszeretet
itt széba nem

jöttek; két
dolog szere-

pelt csak: a
hatalom és

vagyon.
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felszínre, ez tette egyházalkotó hatalommá I jében gyökerezett és hogy a vallás nála
az evangeliernnak tiszta, el nem ferdített nem kűlsöség, hanem Istenben való élet
igazságait. Luthernek müve azért lett a volt. Ez indította őt arra az első lépésre,
-mesteri, az igazi reformáció, mert az belül- amellyel a reformáció megkezdődött s ez
ről, az élő Isten kegyelmének, hatalmának, vezette állandóan reformátori pályáján

a világban mindvégig s
való műkődé- . ~ ez indította
sének tapasz- még halálos

talásából órájában is a
indult ki. hitvallásra.

Ezért találta Igy ismerve
el Luther min- Luthernek lel-

den esetben, ki egyénisé-
.azt, hogy mit gét, elképzel-

kell tennie, hetjük, miké-
mi a kőteles- pen hatott

sége; ezért reá, amint
teljesítette is meghalotta.

tántoríthatat- ·hogy a X. Leo
Ianul mind- pápa által ki-

azt, amiben adott bűnbo-
Istennek aka- csátó cédulák
rátát ismerte árultatásá-
fel. Ez képe- nak jogát. AI-

sítette Lu- brecht mainzi
thert arra, érsek feles

hogy a Ielsza- nyereségre
badított ele- bérbe vette.
meket erős s azokat

kézzel hatal- Tetzel: János-
mában tartsa sal árult at ja.

s megóvja
művét attól, Mennyire
hogy az forra- megbotrán-
dalommá fa- kozhatoff
juljon. Ö nem Tetzelnek ama

tett mást, dicsekedésén,
mint hogy ir- hogy ő a bűn-
totta a gyo- bocsátó cédu-
mot, üldözte lákkal több
a visszaélése- lelket men-

ket, hintette tett meg.
a jó magot, a tisztító tűz-

hirdette az böl, mint Pé-
igét s a tőb- ter apostol az
bit a jó Istenre ő tanításával.

bízta. Ez Husz János. Mint nemze-
óvta meg az - A wormsi emlékmű méllekalakja. - tének hű fia

erőszakosko- mennyire
dástól, ez tette bátorrá, bölccsé s ez adta restelhette azt, hogy amidőn a bűnbocsá-
meg szívének az örömöt, a nyugalmat. natért befolyt pénzt társzekereken száll í-

Luther Mártont egyéniségének az az tottak át az Alpeseken, az olaszok gúnyo-
erős alapvonása tette az igazi naoy refor- lódva mondották: "Ezek a németek bűnei."
mátorrá, hogy az ő lelkiismerete Isten igé- IMily szent haragra lobbanhatott akkor,

,
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amidőn egyesek a gyóntató székben bűnbo- ;tása is ugyanaz, aminő hatást gyako~olt és
csátó cédulakat mutattak neki s arra hi- áldást hozott általában a világra -az evan-
vatkoztak, hogy nekik már bűnbánatra géliom. Megtanította az embereket ismét
szűkségűk nincsen. arra, hogy Istent lélekben és igazságban

Belelátva Luthernek szellemi egyénisé- imádják és hogy az igaz vallásos, életnek
gébe, terrné- forrása a hit,
szetesnek ta- mely az isteni
láljuk, hogy akarat teljesi-
mindazt a sok tésének erejét
visszaélést az helyezi az ern-

ő lelkiisme- ber lelkébe.
rete már to- Ez által a re-
vább .elvisel- formáció a
ni nem tudta. tiszfa erkölcsi-
Leült, tilta- ség előmozdí-
kozó levelet tójává lett. EI~
irt, Albrecht távolította a
mainzi érsek- vallásosság'
nek, megírta kőréből azo-
a95 tételt, kat a' tanítá-
melyben ki- sokat, szer-
fejtette, hogy tartásokat és

a bűnöket szokásokat,
amelyek az

egyedül csak evangélíom-
Isten bocsát- mal ellenkez-
hatja 'meg és tek s amelyek
eme vitairatát az emberiség
1517 október . szellemi fejlő-
31-ikén kisze- desének útját
gezte a witten- elzárták. Ez
bergi vártern- ,által a refor-
plom ajtajára. máció üte-

Az elmon- gyengetőjévé
dettakból vi- let-t -az -újkori

lágosan' lát- haladásnak.
hat juk, hogy Az Isten aka-
Luthert úgy ratával való
eme első lé- 'benső őssz-
pésére, vala- hangnak meg-
mint további teremtése ál-

reformátorí tal a valódi
,cselekedeteire . lelki szabad-
Istennek lel- ságnak, nagy-
ke indította. korúságnak
Igy a reíorrná- lett az ápoló-
ció a maga jává, amely
igazi lényege - Savonarola Jeromos. szabadságot
szerint . Isten és lelki nagy-

i lk kA wormsi emlékmJ mellék af larj ae éne korúságot
az Ige erejének ama csodálatos nagy műve a nemzetek életébe is bevitte. Mindezekben
volt, mely a vallásos életet minden tekin- a szellemi áldásokban csak úgy részesü-
tetben ismét -visszaállította J-ézus Krisztus lűnk, ha a jelenben is hívek maradunk a
tiszta evangéliomának fundamentumára. Ireformáció elveihez, ha nemcsak névleg,
Ebből folyói ag a "reformációnak áldása, ha- Ihanem valósággal is evangélikusok leszünk.

H.L.



A szív érzé, hogy tnily nyomorult.
E nyomorban' hozzánk tért, oh lsten;
Bő irgalmad, hogy rajtunk segítsen.

A bűnbocsátó cédulák árulása.

Hálaadás a reformációért.

Szent örömmel gyűltünk templomodba,
Ünnepelni Isten e napot;
Oltárodnál sarunkat megoldva,
Szemeinkben hála-köny ragyog.
Aldunk Téged szent Fiad tanáéri,
Benne a hit s vígasz balzsamáért.

Kriszius ajkán a hatalmas Ige
Ujjászült ég és föld tégedet -
Oh szív, amit bűniid elveszíte,
Az Igében nyítva Édened.
Élet harcán pajzsunk az s vezérünk,
Sírnak éjén nyugtató reményünk.

Am sűrű köd ült Sionra hajdan,
Üdvösségünk napja elborult,
S felsírt a föld égető sóhajban:

Megsegített. Bölcsek nagy sziuében.
Az Úr fénylett, az Úr Lelke szolt,
S a csudáskor fűzfelhőjeképen
Lángolt a hit és az éj oszolt ;
Újra épült Isten szentegyháza,
Hol az Igét Luther magyarázza.

Rendületlen áll a fundamentom,
M ely örökre egyszer vettetett;
Rád van irva uiiitenbergi templom,
Az Irás: a hít és szeretei,
Mit Luther irt a nagy idők számára;
Ird fel Isten szívünk táblájára!



Lnis, 'ki tudod 'u mi :d<Dl:gainkat,
Ha a szitiiinl: sem hev sem hideg;
Oltsd belénh=-és semmi meg nem ingat-«
A hegyeket ,mozgató hitet.
.Növeld, Uram es tartsd meg hitünket
:S megtari ,u hit cliiirföss-égre minket!

Az újult hit négyszáz éves napja
Félvilágot ünneplésre hív;
Szeni emlék a lelket megragadja,
S gerjedezve örvend annyi szio,
S Luther mellett mig pálmával állunk,
Téged Isten mély hálával áldunk!

~ántha Károly.

A. reformáció évszázados ünnepei hazánkban.':
Pethe Lászlé, csaszári tanácsos, a- győri

lPüspököccse. rnikor 1604-ben Liszkáról el-
űzte a lelkésit .és elvette templomukat,
-dölyfösen 'kiáltá oda a kifosztott gyüleke-
zetnek: "Hal .esztendőt vetek neki, hogy a
'ti hiteteknek e világon csak az hire marad:'
De a jó 'Isten másként akarta. Négy év
mulva országos törvény biztosítá a magyar
rprotestánsok vallásszabadságát és 1617-ben
már hazai egyházunk is a protestáns kűl-
földdel ~gyütt ünnepelte a 95 tétel kifüg-
gesztésénék első évszázados jubileumát.

Bártfa, 'Eperjes, Lőcse, Kassa és Kis-
szeben, a felvidéki szabad kírályi városok
voltak 'az elsők , melyek a reformációnak
megünneples'ét 'elhatározták. Lányi Illés,
"Thurzó György udvari papja is' külön kőr-
levélben hívta fel ugyanerre a dunáninneni
:gyülékezetéket. Ezt a példát kővették azu-
1án az országban mindenfelé.

Akkor még virág] ában volt evangélikus
-egyházunk. .Velűnk tartottak a főurak is.
"Thurzó nádor ugyan már elhalt, de őzve-
gyének, a buzgó Czobor Erzsébetnek házá-
'ban Bicsén együtt ünnepeltek a Perényi,
'Rákóczy, Zrinyi, Nádasdv, Révay, Illés-
'házy, Bocskay, Bánfy és sok más Iöúri csa-
lád tagjai. Lőcsén pedig Thurzó Szaniszló
'látta vendégektil alélkészeket és a városi
tanácsot. Zabler Péter püspök predikált és
az istentiszteletet művészi szép zenével és
'karénekkel tették épűletesebbé. Thurzó és

,~) Folyó évi Naptárunkban jeles egyháztörténé-
-szűnk tollából a reformáció kőréből csak két ma-
gyar' vonatkozású cikket közlűnk: a jelen évfolya-
"IDot uyanis föl eg a nagy reformátorunk emlékének
-és művének szenteljük.Azonban a jövő évi "Luther
"Naptár't-t, mely Isten -segiiségéoel 1917 október
31-ikén már hioeinh kezében lesz, szintén jubileumi

"Naptárnak tervezzük. Ebben majd föleg a magyar
Teformácíónak állítunk emléket s képben és írásban
'föleg magyarhoni evang, egyházunk. mult jának Ié-
"iIlyét és gyászát e1evenífjük fel.

az előljárók a néppel együtt járultak az ur-
vacsorához.
Már ezt az első jubileumot is velünk ünne-

pelték a református testvérek is. Szenczi
Molnár Albert, a híres zsoltárénekes külön
predikációt adott ki erre az alkalomra. Ek-
kor írta krónikájába a pápista Pethő Ger-
gely: "Anno 1617. .a kálornisták és luthe-
risták Magyarországban nagy örömöt mu-
tatnak, mivel egyszáz esztendők folyása
alatt mind a két vallás mesterének, Luther
Mártonnak tudománya oly nagyon kíter-
jedett."

Ez a szép emlékünnepély nagy hatással
is volt őseinkre. Erősítette a protestáns ön-
tudatot, tettekre indította az áldozatkész-
séget, élesztette a hithűséget, melyre a kö-
zeli Bethlen- és Rákóczy-féle szabadság-
harcokban oly nagy szűkség is volt. Mert
hát igen terhes és szenvedésekben gazdag
századéven át jutott el egyházunk a máso-
dik jubiléumig,
. A fehérhegyi csata után először a csehe-

ket igáztak le és téritették erőszakkal.
Azután a magyarokat is "cseh saruval és
cseh nadrággal" ijesztgettéle. Főuraink meg
is ijedtek. félelemből és haszonért hagyták
el egyházunkat. S ettől fogva az önzetle-
nebb köznemesség és városi polgárság száll
síkra hitünkért. I. Lipót korában nincsen se
nemzeti, se vallásszabadság, lelkészeinket
Nápolyba a gályákra hurcolják, temploma-
inkat elviszik, az igehirdetés elnémul, csak
az egy Sopron volt ebben az országrészben
még kivétel. Thököly Imre és H. Rákóczi
Ferenc szabadságharcaiban vérzett azután
ismét nemzetünk s a szatmári béke után is
csak hetven éves babyloni fogság várako-
zott egvházunkra. '

Ilyen nehéz időkben virradt őseinkre a
második százados ünnep 1717-ben. Ünne-
peltek ekkor is, de mint az akkori iró



mondja, csak "csöndes sóhajtás és nyögés
kőzőtt." A soproni törvényeket kiíorgatva
értelműkből, akkor dűlták fel rábakőzi
gyülekezeteinket, Nagygeresd. Nemeslá-
dony és Sob'or templomait éppen a jubilá-
ris esztendőben vették el. És másfelé is
sok veszteség érte egyházunkat.

A felvidéken Kerman Dániel püspöki
körlevélben rendelte el a jubileumot. Ö
még fénnyel és hangos vigadozással akart
ünnepelni és azt kívánta, hogy hosszabb és
többszörös legyen a beharangozás, az orgo-
nát más hangszerek kíséretével is erősítsék,
az oltárokat díszes terítőkkel,. égő gyer-
tyákkal, a szent edényekkel, illatos virá-
gokkal és galyakkal ékesítsék fel. Alap-
"igékül pedig a Jelenésekkönyvének azt a
versét ajánlotta, (14,,6) melyben az ég kő-
zepén repülő Angyalról van szó, "akinél
vala az örökké való Evangéliom, hogy hir- .
detné azt a föld lakosainak, minden nem-
zetségnek, ágazatnak, nyelvnekés népnek."

Az 1717. évi jubileumi ünnepek közül kű-
lönösen a soproni lett országos hirűvé. Er-
ről Spanger jézsuitapáter is feljegyezte
krónikájába: "Anno 1717. a soproni luthe-
ránusok nagy örömmel bizonyos jubileumi
éneket énekelnek." Ezt az éneket -Dobner
Nándor jeles soproni polgármester írta s a
kezdő sorai ezek voltak:

Mily régi, tán kétszáz éves
Luther Márton tana?

Nem, mert Isten igéjében
Régóta megvala.

A próféták s apostolok
Irásin fundálva,

Ez az ősi keresztyénség
Igaz tudománya, .

Ez a vers, amelyhez Brünnler soproni
kántor zenét is írt, Regensburgban nyomta-
tásban is megjelent. A jezsuíták . "Soproni
Pirostojás" címen egy mérges hangú cá-
folóirattal feleltek reá, de bizony csak záp-
tojásnak bizonyult az.

A második jubileum is sok jó gyümöI-1 formáció harmadik százados ünnepén is
csöt érlelt meg egyházunk számára. Auers- 1817-ben.
perg gróf, Regal gróf Budavár parancs- Balog Péter egyetemes felügyelőnk adta;
noka, Metternich és Volkra grófnék, Tele- ki az első felhívást, a tiszai kerületben Ber-
kesi Török István és Ostffy Mihály ekkor zeviczy Gergely, Dunántúl Kis János pűs-
tették szép alapítványaikat Sopronban. És pök, a jeles költő állott a mozgalom ,élén.
sok más névtelen jóltevője is volt egyhá- Nagy volt a készűlödés mindeníelé.
zunknak. Schwartner Márton egyetemi tanár, Liede-

Il. József türelmi rendeletével és IL mann Sámuel pesti gazdag kereskedő és
Lipót vallásűgyi törvényével, melynek em- Jeszenák János báró pályadíjakat tűztek
lékét aLeopoldianum őrzi gyámintézetünk- ki, alapítványokat tettek. .Ieszenák maga.
ben, ismét szabad levegőhöz jutott és új 30.000 forintot hagyott egyházi. célokra.

életre virradt egyházunk. Régi megszűnt
gyülekezeteink egymásután támadtak fel
sírj aikból. De a francia forradalom Iángba
borította egész Europát. A véres háborúk
nyomában járt a· nagy inség és nyomorú-
ság. Napoleon hadai hazánkba is betörtek.
1811-ben volt a nagy devalváció, amikor at
pénz értéke egy napon hirtelen csak egy-
ötöd részére szállott alá. A nagy nyomorú-
ság megtanította az embereket imádkozni •.
Ez az Istenhez térés látszott meg már a re-

Dr. Luther Marton.
Cranach {estménye 15.33-ból.



Az ünnepély módjára nézve az egyete- neje, Henriette íöhercegnö is jelen volt a
mes gyúlés Lovich Ádám bányakerületi protestánsok jubíleumán. Budapesten a
pUspök utasítását fogadta el, ki azt kí- szintén kálvinista Hermina nádorasszony,
wánta, hogy Ha lelkészek tartózkodjanak József nádor második felesége, nem érte
iheszédeikben 'a reformátoroknakfennhéjázó meg már ezt az ünnepet, de édesanyja és
.szertelen magasztalásától, amelyre ők ma- nővérei jelenvoltak a deáktéri templom-
,gok soha sem vágytak, valamint a máshi- ban, hol Molnár János az első pesti lelkész,
tüek ellen vagdalkozó kitérésektől és a három nyelven mondott predikációt.
:szenvedett üldöztetések érzékeny ernlege- i És épületes, lelkes, szép ünnepélyek vol-
'tésétöl, ami könnyen gyűlöletet szül. In- tak az országban mindenfelé nagy városok-
:kább Jézus példáját kővessék, aki•...szeréte- ban és kicsiny falvakban egyaránt. Pozsony

felsőbb leányiskolát alapított, Bazin pedig. . ·~·l megemlékezveluthernek diákkori szegény-
ségéről 230 forintot és több zsák élelmet
gyűjtött az alumneumok számára. Eper]e-
sen a kórházbeli szegényeket vendégették
meg és Szontagh Sámuel püspök lelkész
1000 forintos alapítványt tett. Öseinket a
buzgóság szinte találékonnyá tette, hogy
miként segítsenek egyházunk bajain. Köl-
tőink verseket, kántoraink új énekeket ír-
tak a reformáció emlékére.

Sopronban, ahol a kőltő Kis János pre-
dikált, Artner Teréz, a jeles költőnő kántá-
tét írt Mozart zenéjére. A templomi közőn-
ség is oly nagy és lelkesült volt, hogy csak
perselypénzül is 1000 forint gyült össze,
ami akkor sok pénz volt. S a jubileum em-
lékére márvány táblát illesztettek a tem-
plom egyik oszlopába. És hasonló lelkes
hangulatban ünnepeltek Győrött, Kősze-
gen, Komáromban, Kassán, Rozsnyón, Lő-
csén, Trencsénben, Modorban, az alföldi
nagy egyházakban és a legkisebb falvakban
is.

Még Jénában is' a magyar theologusok az
iH~~~~~--iii~~~~-~-~~~~~~ ..~._~~11egyetemi templomban külön magyar isten-

tiszteletet tartottak, melyen Gödör József,
Melanchthon FUlőp. a későbbi szendi lelkész predikált. S a jenai
- Dürer festménye. _. egyetem' 'Kis János püspököt, a götti~geni

-tetparancsol rosszakaróinks a felőlünk bal- pedig Szontagh Sámuel püspökünket tisz-
ítélettel levők iránt is. Mutassák fel inkább teletból a theologia doktorává avatta.
az egyházi állapotoknak és a pallérozódás- Ez a harmadik jubileum is sok áldásnak
nak a reformáció harmadik százada alatt I lett forrása. Méltó lefolyása a más vallá-
nyert elömenetelét s hálával emlékezzenek suak előtt is nagy tiszteletet szerzett egy-
meg II. Józsefnek és II. Lipótnak az egyház házunknak. A protestánsokban az igazi ke-
javára tett intézkedéseiröl." resztyénség 'képviselőit, a felvilágosodás
, Igy hát 1817-ben harmadszor hangzot- terjesztőit, a vallási türelem és felebaráti

-tak fel templomainkban a századévi öröm- szerétet ápolóit tanulták megbecsülni. És
szózatok. Ez az ünnep nyíltabb, általáno- belső életünkben is felvirágzott az egyházi
sabb és vidámabb volt a másodiknál. Részt irodalom, megerősödött a protestáns .őntu-
vett ebben a fővárosnak újonnan alakult dat, világi uraink malegen érdeklődtek és

.két gyülekezete is. Bécsben Károly Iőher- tevékeny szerepet vállaltak egyházi ügye-
cégnek, az asperni győzőnek református inkben. A templomjárás megélénkült, a
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belső misszió munkája megindult. Szóval, a denható és okos Teremtéseiben gyönyór-
vallási megüjhodás korszaka nálunk is be- ködő Úr Isten, hogy a következő százados
állott. I ünnepét a boldog Reformatiónak minden

Hogy harmadik jubileumi ünnepünk mily . keresztyén és még most különböző Felek
nyomot hagyott protestáns családaink belső együtt és egyforma czélű örömmel ünne-
életében s hogy református testvéreink is e peljék, sőt még a most Pogányí setétségben
tekintejben mennyire együttéreztek .velünk, űllőkőn is könyörüljön az Egek Ura és
erre nézve koszorús költőnk, Jókai Mór küldje hozzájuk az ő Mennyei világosságá-
édesatyjának szavait idézem, melyeket ő nak meggyujtott Lobogó fáklyáját. Irám
családi biblíájukba jegyzett be ilyen mó- Komárom 1817-ik Esztendőbe Deczember
don szószerint: Hónapban Ásvay .Iókay Jósef ez idő sze-

liA reformátiónak jóltevő áldott fénye rint Hites Prokátor és Fiscalis.'
feltetszett 1517--ík Esztendőben, melynek Vajha mi is a negyedik jubileumi ünne-
harmadik százados ünnepe Komárom vá-I pet, mely Isten kegyelméből most kőzele-
rosában az Isten erántvaló háladatos buz- dik felénk, ily hálás, istenfélő lélekkel je-
gósággalinnepeltetvén, predikatiót mondott I gyezhetnénk be szívünk emlékkönyvébe s a
ez idő szerint nagytudcmánvű komáromi hozzá való készületet oly buzgósággal és
Reform. Predikátor, Tiszteletes Kolmár áldozatkészséggel végezhetnénk, mínt bol-
József úr ; a szent Letzkét vette, Jelenések dog emlékezetű őseink az elmult századok-
kőnyve 3-dik R. 7-ik versétől fogva a 13- ban!
ikig, igen ditső és jeles predikatio volt, én Az úrnak szent lelke és megsegítő ke-
magam is jelen voltam és tellyes szivbéli gyeime legyen az ő nehéz időkben ünneplő
örömmel hallgattam. - Ekkor egyesültek I anyaszentegyházával!
ősszve Nérriet Országban a két különböző -
szertartásu Protestáns felek: adja a Min- Payr Sándor.

Jelenetek Luther életéből.

II

Luther édes atyja. Luther édes anyja.

. ,
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A reformáció emlékezetének nem szen- natkozó első három parancsolat után kő-
telhetjük méltóbban és megfelelőbben a vetkezik mindjárt az, amely azt mondja:
nagy reformátorról elnevezett Naptárun- "Tiszteljed a te atyádat és anyádat." Kép-
kat ebben a nevezetes jubileumi esztendő- sorozatunk élén tehát első sorban is Lu-
ben, -mint ha képben és írásban végig vezet- ther szűlőit mutatjuk be. Hálával és szere-
jük a nyájas olvasót Luther Márton életé- .•tettel gondolt mindíg reájuk a jó fiú, ke-
nek nevezetesebb mozzanatain. Célunk itt gyelettel emlékezünk meg mi is róluk, akik
nem lehet az, hogy a nagy reformátornak fiukat bizonyos tekintetben talán túlhajtott
teljes összefüggő életrajzát nyújtsuk, vagy szigorral, de mindig jó szándékkal, szere-
a reformáció történetet egyöntetűen előad- tettel Isten félelemben és jámbor erkölcs-
juk. Ennek a feladatnak a jubileumi esz-IIben nevelték. Istennek választottai voltak
tendő más munkái fognak megfelelni. Mi ők is, akik nem gondoltak arra, hogy az ő

I

A kis Márton mint éneklő. diák. ;'

itt pusztán felidézni óhajt juk apró képek-
ben a nagy idők emlékezeté , felkelteni a
kegyeletes érzelmeket, a hálát Isten iránt,
hogy az ő egyházának Luther Mártont adta
s mindezek által ápolni akarjuk az evangé- Mit gondolt a kis Márton magában, mi-
likus egyházhoz való ragaszkodást. ! kor Magdeburg, majd Eisenach' utcáin a

házak előtt énekelt? Gondolt-e arra, hogy
ki lesz, mi lesz majd belőle? Bizonyára
nem. Ö csak a jó Istenre gondolhatott már
akkor is, ki nem hagyja el a szegényt és
arra a kenyérre is, amit az ének után ka-
pott. Később is megemlékezett gyakrab.
ban erről az időről. Többek között ezt

eislebeni házuk lesz az új kor prófétájának
szűletési helye.

1 ....•••

A kis Márton mint éneklő diák. j

A szülői házban.

Első sorban Istennek adunk hálákat a
mi nagy reformátorunkért; de Isten után
legelőször is 51- szűlők jönnek; épen úgy
amint az Isten félelmére és szeretetére vo-
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mondotta: "Ne vessétek meg azokat a le- világos éjszakáján mégis bezörgetett azl
génykéket, akik a házak előtt a "panem erfurti Ágostori-rend kol~storállak, kapu-I
propter Deum't-ot ("kenyeret Isten nevé- Jan és bebocsáttatását, felvételét kérté,:
ben") mondják és a kenyérdalt éneklik," Hogyan került ide, azt tán teljesen és

egész világosan Ő, maga sem tudta? Egy-"
A kis Márton Ko'táné házában. szer tőre lábát nagyon súlyosan megsér-

Könnyek is csoroghattak arra a kenyér- tette, egyszer villám csapott le, melletté,
re, amit -itt ott kapott, mert volt olyan ház barátját Alexiust váratlanul elveszítette s,
is, ahol adomány helyett goromba szó lett fogadalmat tett. De ez a fogadalom nem"
az osztályrésze. De akadt olyan házra,' a külső világ jelenségeit felfogó felszínes
ahol ezek a kőnnyek felszáradtak. Kottáné i lelki tükörben, hanem az emberbe lehelt

A kis Márton Kottáné házában.

hajléka volt ez Eisenachban. Ez a kegyes isteni szellemnek legmélyén fogant meg ö
nő a szelid jó arcu fiűcskát szép énekéért benne, ott ahol az embert Isten hívja. Isten
és buzgó imádságáért megkedvelte s fér- hívta Luthert is s ő erre a hívó szóra ment,
jének tudtával házába fogadta. Volt immár ment - a kolostor felé. Azt hitte, hogy Is-
otthona, anyja helyett anyja. Szorgalma- tent ott találja meg. Ott mást talált, de
san tanult s itt szegődött hozzá örökös hű azért Isten útja volt ez is; a kolostoron ke-
barátul, hűséges, vígasztaló vándortársul : resztűl kellett mennie, hogy megtanul ja.
a zene. mely úton nem lehet Istenhez s az ő békes-

ségéhez eljutni és melyik úton nyerheti el
Az ifjú magiszter kolostorba lép. az üdvösséget. .

Atyja nem akarta s ő maga sem készült I A világból csak két latin költőnek köny-
szerzetesnek s 1505 július 17-ikének hold- Ivét, Vergillust és Plautust -vitte be magá-

4.



Luther kolostorba lépése.

val. BezárUft mőgőtte a kolostor kapúja és
megnyilt az Isten keresés útja. '

A novicius rnunkában.
A kelostorban szerzetes társai részéről

nem talált valami kedvező fogadtatásra.
Komolysága, nagy tudománya ott nem volt
rokonszenves .: A legalsóbb rendű teendők
elvégzését, a söprést, súrolást bízták rá.
Mikor tanulmányaiba merűlt, rákiáltottak:
"Zsákkal, a városba! Koldulással és nem
tanulással tehetjük a kolostort gazdaggá."
Helyzetéri csak a nemeslelkű Staupitz Já-
no~, .a rend felügyelője segített. Ezután
teljesen a szerzetesi fogadalmak és szabá-
lyok megtartásának szentelhette életét,
úgy hogy később maga jellemezte iQYszer-
zetesi éveit: "Ha valaha egy szerzetes a'
mennyországba jutott szerzetesi életmódja
alapján, akkor én bizonyára oda jutottam
volna." De csakhamar kezdte észrevenni,
hogy ez az út nem vezet oda.

Luther Rómában. I

A kolostor és Róma. Ez a két fogalom
volt a középkor levegőjében élő ember
előtt a legszentebb. Elképzelhetjük, hogy
Luther lelkét minö ' boldogság töltötte el,
amidőn 1511-ben szerzete űgyében egy

társával Rómába küldötték. Már ekkor ki-
nevezett wittenbergi egyetemi tanár volt,
de egyelőre csak bölcsészeti előadásokat
tarthatott, mert a theológiaí A előadások
megtartására még hiányzott a szűkséges
doktori tudományos fokozata, Erre készült
s e célból hívták vissza egyelőre az erfurti
egyetemre, ahol három szemesztert. töltött.
A legközelebbi amit i róla tudunk, a római
útja. '

, Midőn megpillantotta a páp a városát, a
földre borult előtte és tisztelettel' nicadot-
ta: "Légy üdvözölve szent Róma!"--=,~~;-
talos megbizatásának. elvégzése mell~tt fó
kötelességének tartotta, hogy mindazokat
az érdemszerző cselekedeteket teljesítse,
amiket az egyház Rómához fűzött. Járta a
templomokat, szent helyeket, lelki kornoly-
sággal misézett, imádkozott, térden végig
csúszott a Pilatus lépcsőjén. Mind hiába,
Lelke az Istenben való békét nem találta
meg. Egyre tisztábban csengett a szó lel-
kében, amit már halkabban kolostori ma-
gányában is hallott: "az igaz. ember hitből
éL"

-------

Luther mint szerzetes.
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Amennyire növekedett Luther lelkében el. Azoknak, akik a bűnbocsánatnak pénz-
az igaz Isten tisztelete, oly mértékben ért való megvételére hivatkóztak, azt mon-
esőkkent a Róma és a pápa iránt tanúsí- dotta: "Ha nem javultok ineg, a bűnbo-
tett tisztelete. Nem csodálhatjuk ezt azok csátó cédulák semmit sem használnak nék-
után, amiket, Rómában látott, tapasztalt. A tek." Midőn a visszaélés nagy hűhóval
harcias Ill' Gyula pápa pompázó diadalme- egyre tovább terjedt, Luther felkiáltott:
netben vonult el előtte, látta a papoknak "én majd megrepeszteni azt a nagy dobot"
könrryelmü életét, hallotta a vallás dolgait s munkához látott. Irt és predikált az is-
is kigúnyoló beszédjüket, tapasztalta, hi- tentelenség ellen s majd 1917 október
tetlenségűket. Hivatkozik is arra, hogy ma- 31-ikén a wíttenbergi vártemplom ajtajára
gábanRómában hallotta ezt: "Ha van po- kiszegezte a világhírű 95 tételt s ezzel meg-

Luther mint ujonc szerzetes munkában.

101,.akkor Rómáí arra építették." De a ta- kezdte a r~formáció munkáját. Midőn az
nulságra gondolva mégis azt mondotta: itt közölt képünk egyrészről jellemző mó-
"Százezer forintért sem adnám, hogy Ró- don ábrázolja ezt a nagy világtörténeti je-
mát láttamés 'tapasztalhattam, hogyalenetet, másrészről bal felől feltünteti a
pápa és püspökök a világot kegyes hite mi- bűnbocsátó cédulák árúlását és azt, hogy ,
att miként teszik csúffá." , Tetzei elijesztés céljából elégette Luther

iratait; a jobb oldali kép pedig azt a jele-
netet ábrázolja, amint a wittenbergi diá-
kok elégetik Tetzei ellentételeit: az alul
levő képen. pedig Luther a gyóntatószék-
ben megbotránkozva utasítja vissza a bűn-
bocsátó cédulára való hivatkozást.

4"-

A 95. tétel kíszögezése.

Luther vallásos lelkiismerete a sok egy-
ázi visszaélést s ezeknek koronáját: a
ünbocsáíó .cédulák árulását nem tűrhette

"
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Luther Óajetári éiöH..
X. Leo pápa eleinte' nem sokba vet

Luther fellépését. De mikor már figyel
meztették rá.: hogy a dolognak fele se
tréfa, sőt az' egész nagyon komoly dolog,
Rómába idézte a merész barátot. Luther
védő ura, Bölcs Frigyes azonban kieszkő-
zölte, hogy Németországban hallgassák ki,
Igy került Luther 1518-ban Augsburgba a
pápa követe, Cajetan biboros elé. Luther
a pápa követének megadta a szokásos tisz-
teletet, leborult előtte, de tanítása mellett

I szilárdan megállott, abból semmit sem
I vont vissza. Cajetan gőgös haraggal Luther
! lábához dobta a védőiratát és így szólt:
!"Vond vissza, vagy pedig többé szemem

--..:..:::.==-=.--'-------.,..-1 elé, ne kerülj!" Luther lelkiismerete ellen
.most sem cselekedhetett,hü maradt Istenéi
hez s az igazsághoz. Élete Augsburgban

fh

Staupitz János.

Luther római útja.
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iWeszélyben forgott; életére pedig még a . Az átokbulla elégetése, . ,_.
nnegkezdett nagy ügyne~' szüksége volf.' .). . '
. árátainak tanácsára, különösen Stau- ~r.Eck ·érve~kel nem- tudotf győzedeI-
jpitznak támogatásával éjnek idején a vá- l'ffieskedni .Luther fölött; elutazott tehát
osnak egyik kis kapuján át Augsburgböl j Rómába s kieszközölte a pápánál ellene az

Ióháton gyorsan elmenekült. :átok .bullát.: Hijéba. ujjongott Eck, Német-
. .. . ! országban' legtöbb helyen már bullájával

A lipcsei vita. I együtt haraggal és gúnnyal fogadták. Lu-
Az erőszak nem tudta sem meghajlítani, ther először azt. hitte, hogy az átok-bulla

sem megtörni hamisít-
Luthert. A pápa vány, de midőn
tehát szelidebb . meggyőződött

eszközökhöz arról, hogy az
nyúlt. Miltitzet csakugyan a
kűldőtte Luther- pápától szárrna-
hez. Bizonyos zik, kemény

megegyezés röpiratot adott
egyelőre jött ki: "Az Anti-

ugyan létre, de krisztus bullája"
Luther elveit ellen s 1520 de-

most sem tagad- . cember 10-ikén
ta meg. Csak az egyetemi hir-

időt akart nyer- dető táblán
ni, hogy azalatt közölte a taná-

az ügy német rokkal és tanu-
egybázi itélő- lókkal, hogy az

szék elé vites- átok-búliát és a
sék s ezért pápai -törvény-
igérte meg" könyveket az

hogy addig tá- u. n, Elster ka-
madólag nem pún' kivül el
lép fel; mig őt fogj a égetni.
nem támadják úgy is' történt;
meg. Dr." Eck Luther az ősz-

János azonban szerakott mág-
kihívta vitára. lyára ráhelyezte
amely Lipcsé- a pápai tőr-

ben folyt le. A vénykőnyveket,
vita tárgya a majd megóvúj-

pápai hatalom totfák a.Iarakást
kérdése volt s midőtta lángok
1.uthe; itt (Ba',", A vtttenb erqt már magasan
kimondotta d'ákO~k el éqeflk Tetzei cu entéteten. Lenn: Luther a gyóntatószékben vts e eeutasrtjé a bűnbe- , csapkodtak,

az . elhatározó csátő cédulára hivatkozást. - König Gusztáv rajza. Luther ezekell
szót teljes világossággal, hogy ö a kűzdő .a szavakkal dobta az átok-bullát a tűzbe:
egyház fejéül embert nem ismer el, hanem I "Mivel te az úrnak Szentjét (azaz: Krisz-
egyedül a Jézus Krisztust. Itt már annyi-] tust) megszőmorrtottad, szomorítson és
ban is tovább ment határozott lépésekkel I emésszen meg téged az örök tűz." (Józsue
a reformáció útján, a~ennyiben~ kimon: 117, 25.). .
dotta.. högy egyben-másban ' a konstanzi .
zsinat is tévedett. Egyre jobb~n és .határo~ I ..' A' wormsi bire da'rn! ovülés,
zottabban elhagyta az emberi tekintélyek '1 '. ~,

alapját és egyre jobban az evangéliom Gyorsan követték .most már egymást az
megingathatlan -fundamentumára lépett. események. Luther a pápai átok alatt volt;

I
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~.szolgál~a.t~sa , az?nban ,a csás~ártól füg-' Itt már Luthernek teljesen kiforrott re-
~?tt. AZ,!fJt; ~saszar,V.Karoly teljese? a sa- formátori egyénisége áll előttünk ASzent-
Jat felelősségére nem mert cselekedm j meg- , , o " , • , ,
idézte tehát Luthert a Wormsba ősszehí- iras tanulmányozása, a buzgó imádság,
vatt birodalmi gyűlés elé. Ismeretes Lu- egyenes, józan gondolkodása, éles látása
ther kijelentése, amivel barátainak óvó, le- és őszintesége fejlesztették ki benne az
b.~szélni ,~kar? szavaira felel~: ,!Ha ?lyan igazi, a legnagyobb reformátort. A Szent-
tuzet ~yuJtananak~. ~elynek lángja WItten- írás s .az imádság volt az ő lelkének tanács-
berg es Worms kozott az egeket csapkod- dói .. ítő i ! bi d 1..
ná az úrnak nevében még akkor is meg a 0Ja, megerősí 0Je a wormsi iro a rru
akarok jelenni." gyűlés idején is. A nagy lépése előtt mon-

Luther és Dr Eck v.tája Lipcsében.

Imádság által megerősödve lépett Lu- dott imádságát szószerinti szővegében ide
ther a birodalmi gyűlés termébe. Az ajtó- is iktat juk; "Mindenható örök Isten! mily
nál egy a történelemben is ismert nevű 10- csekély az emberek bizodalma benned!
vag Frundsberg György megverégette éi. Mily erőtelen a ,test, mily hatalmas az őr-
vállát és .így szólt hozzá: "J? szer~e,te~em, I d?~ s ~jly .m~nkás a maga aposto!~i és a
szarzetesem olyan tett végrehajtásának vIlag bo lesei altaI. Ha szememet rájok ve-
útjára indulsz most, amilyent sem én, sem tem, oda vagyok! Megkondult a harang, el-
sok más vezető a mi legkomolyabb csc<.- hangzott felettem az itélet szava. Oh Isten,
táinkban véghez nem vittünk! Ha azonban Isten, én Istenem! Te állj mellé~ az egész
igaz véleményen vagy és biztos vagy a dol- "ílág értelme és bölcsesége ellenében! Cse-
godban, úgy rúenj .bátran Istennek nevé- lekedd meg ezt! Egyedül neked kell azt
ben, bízzál, Isten nem hagy el." - Dolgá- megcselekedned. - Hisz elvégre az űgy
ban \~iz~os volt" Istenben bízott és Isten I nem az enyém, h~nem a. tiéd. ~em a ~~-
nem is hRCY _2 C. :gam személve miatt vagvele Itt a VIlag
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nagy urai között: ami engem illet, jobb sze- I szabadsága itt lett urrá a hatalom önkénye
retnék csendes nyugodt, zavartalan életet és zsarnoksága fölött. - A wormsi biro-
élni. De tiéd ez ügy Uram s a te ügyed igaz dalmi gyülés lefolyása sokkal is ismerete-
és örök. Állj mellém hű és örök Isten! Em-: sebb híveink körében, mintsem arról itt
berekre nem bízom magamat, hasztalanul s részletesebben kellene szólanunk. Azért itt
hiába tenném azt, mind inog az, amí test. I csak Luthernek rövidre fogott végső vála-
Oh Isten! Nem hallod én Istenem? Meg- szát kőzőljűk: "Minthogy császári felséged
haltál talán? Nem, csak elrejtetted magad.' és kegyelmességtek egyszerű választ ki-
Választottad vagyok-e én? Kérdezlek, vánnak, fogok' adni olyat, melynek sem
noha bizton tudom azt. Legyen meg aka- szarvai, sem fogai nem lesznek. Minthogy

Luther szobája Wartburgban.
A falban lévő faoszlopban kivágott rész az itllitólagos tintafolt helye.

ratod, jőjj segítségemre, Fiadnak a Jézus én sem a pápának, sem a zsinatoknak fel-
Krisztusnak nevében, ki az én erős váram, tétlenül nem hiszek, - mert világos, hogy
oltalmam és mindenem. Oh jőjj, jőjj! ké- gyakran tévedtek és saját maguknak el-
szen állok s ha a -világ- halálra-is adja--tes--j-lent-mondottak,- azért, mig csak a Szent-
temet, lelkem tiéd s nálad marad örÖkké!jírással' vagy világos ~rvekke1 meg nem
Amen." győznek, addig engem az általam idézett

A wormsi birodalmi gyülés tagadhatla- szentiratok győztek meg és lelkiismerete-
nul a világtőrténelemnek egyik legnagyobb met Isten igéje köti. Visszavonni semmit
eseménye. Itt dőlt el az emberiség jövendő nem tudok és nem akarok, mert a Ielkíis-
fejlődésének iránya. Az igazságban, az Is- meret ellen cselekedni veszedelmes dolog,"
ten igéjében gyökerező lelkiismeretnek -Erre megkérdezték még egyszer Luthert,
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vajjon valóban hiszi-c, hogy a zsinatok té-I engem úgy segéljen. Amen." .
vedhetnek? Ö szilárdan megmaradt állí- Luther Wormsból szabadon eltávozhatott
tása mellett. Erre a teremben mozgás, cs0- ugyan, de a császár nemsokára kihirdette

portosulás, zaj támadt. A vihar köz-epette ellene a birodalmi átkot, mely szerint
ott áll Luther nyugodtan, átszellemült arc- I "senki sem szállást, sem ételt ne adjon
cal, A moraj közben befejezi beszédét: neki, hanem fogják el és szolgáltasaák ld a
"Itt állok, másképen nem tehetek. Isten császárnak."



szóló legenda is, mely szerint Luthernek :mai, a pénznek, a hiúságnak, hatalmi vágy~
megjelent itt a Sátán s a tintatartót feléje nak ördöge őt meg nem rendíti, a gyilok
dobta; elterjedt a hír is, hogy a tintafolt meg nem félemlíti s az aljas bún, az érzé.-c

ott maradt a falon. Mi ebből a valóság és "kiség, elpuhultság szigorű erkölcsi' biró ra
mi a kőltészet, ait 'teljesen megállapítani talál ő benne. Mindezekkel szemben erős- ,
nem tudjuk. Annyi tény, hogy Luther I sége a könyv, amin kezét tartja: a Biblia.
Wartburgban beteges, lázas állapotban Ha ezt a képet figyelemmel nézzük, bizo--
volt, látomásai, viziói is lehettek. Az meg nyá ra ez a kijelentés száll el ajakunkról.i:
szintén tény,. hogy akisértések tömegéveIt Ez volt Luther, ez volt a reformáció!
szembenaz Ur lelkének erejével győzedel- Zichy Mihálynak ez a remek alkotása
meskedett. Ez a gondolat ihlette meg a J;erámázásra alkalmas nagyobb alakban

ti t f I~t' l' vallására nézve ugyan római katholikus,A wartburgi In a o , d . "1 té 1 ll' k . ~ IIe erzu e eve a sze enn zsarno sal; e en
Tudva levő, hogy Böld Frigyes a. küzdő 'nagy hazánk fiát, Zichy Mihály raj-

wormsi birodalmi gyűlés után Luthert I zoló és íestőmüvészt, aki "Luther Wart-
Wartburg várába rejtette el, hol a reíor- burgban" című nagy alkotásában Luther
mátor György lovag név alatt tartózko- egyéfIiségét, jellemét .bámulatosan tőkéle-
dott. De itt is -ugyanaz maradt, aki előbb tes vonásokkal rajzolta meg: Ott áll Luther
volt. Egymásután írta a röpiratokat és le- a tintatartóval kezében az árnyékból ki-
fordította az újtestamentumot német bontakozó alakokkal szemben szilárdan,
nyelvre. Ismeretes a wartburgi tintafoltról l tántoríthatatlanul. A pápának átok-villá-

Luther megjelenik a képrombolók között.
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Petrik Géza úrnál Budapest II., Donáti-! akarata szerint való életfendet helyreállí-
-utca 49. sz. kapható. Melegen ajánljuk: tani, a rosszat kigyomlálni, a jót elültetni
~egvételre jubileumi emlékül olvasóink fi-I ~s. ~rőhőz juttatni; ell~nb~n' a f~r~adalom
:gyelmébe. I utjat!. mel~_ a, r?ss.z, ,rut .es h~mls rn.ellett

. sok jót, szepet es 'Igazat IS eltipor, nund a
" Luther fellépése a képrombolók ellen. I két téren helytelenítette, sőt eQyenesen a

A IQ,i nagy reformátorunk a lelkiismeret- ?át~n útjának .t~kirrtett~, m~lyen keresztül
nék és a kőtelességteljesítésnek valóságos ismét csak e VIlag ura jut diadalra.
megte~tesülése volt. Isten ügyének szolgá-
latára szentelte egész életét. Ha azt látta,
hogya megkezdett nagy mü még az ő élet-
ben maradását kívánja, ebből a célből kű-
:lönösen híveinek rábeszélésére az ügy ér-
-dekében óvta életét, de midőn azt, vette
<észre, hogy az, igazság diadala érdekében
személyes megjelenésére van szűkséa, nem
habozott egy pillanatig sem, ott termett a /----
legnagyobb életveszedelem közepette is, C-:-,) ~
ahol rá szűkség volt. Ez indította őt arra, ~S,_/
hogy elhagyja mencdékhelyét.Wartburgot, .:~-_~~:~-:;:.-~.
amidőn hallotta, hogy Karlstadt és egyes
túlzók, rajongók a reformációt téves útra
viszik és erőszakkal a képeknek, oltárok-
'nak a templomokból való eltávolításával,
lerombolásával akarják megteremteni a föl-
-dőn Istennek országát. •

Luther az első és fő dolognak a belső
'ember lelki megujűlását tartotta, nem pe-
dig a külső változtatást s úgy gondolkozott,
hogy ha az érzület, lelkület egyedül az
-evangéliomból táplálkozik, akkor a kűlső
vallásos élet is megfelelő módon alakul ki;
-de a kűlső változtatásból és erőszakból
'még nem származik az Istennek tetsző val-
lásos élet. Erre vonatkozó hatalmas beszé-
-deinek veleje ez volt: "Az Ige teremtette
a mennyet és a földet és minden teremt-
ményeket: e:z;müködik, alkot ma is és nem
mi szegény bűnösök." Rövid idő alatt sike-
'I1'ült is megszűntetnie a wittenbergi zava-
Tokat s a reformáció munkája rendes me-
derben folyt tovább.

luther a lázadók ellen.

A 16-ik század elején tagadhatlanul sű-
'Ivos társadalini bajok is voltak, a kőzép-
'korí egyházi és politikai rendszer szomorű
gyümölcsöket termett, a nép elnyomott
'helyzetbe Jutott. Valamint Luther eltalálta
-a helyes utat a javítás munkájában egy-
'házi téren, ugyanazt a bölcs utat követte
-társadalmi tekintetben. Ö csak a hibákat,
-a visszaéléseket kívánta kiirtani s. az Isten

Luther mint György lovag,

Az elégedetlenség a szellemi és erkölcsi
szabadság igéinek félremagvarázása kő-
vetkeztében a parasztháborúra vezetett.
Luther ebben a fentebb jelzett helyes utat
kővetíe. Egyrészről sürgősen figyelmez-
tette a fejedelmeket és urakat, hogy hagy-
ják el gőgjüket és a szegény embert ne
nyomják el, .másrészről pedig lelkükre kő-
tötte a parasztoknak.hegy az evangéliomot
ne használják fel az erőszakoskodásra,
amit Istennek igéje még inkább megtilt.
Midőn a szelídebb szó nem használt, eré-
lyesebb iratot is adott ki és Seeburgban
megjelent a lázadók között és személyesen
predikált a parasztháború 'ellen. Képünk
ezt a jelenetet ábrázolja.

,
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Luther és Melanéhthoh; i doH oly mélységes szeretettel hű barátjá-
, . .' Ihoz s ezért remegett életéért. Maga Lu-
Valósággal az isteni gondvisélés mun- ther jellemzi Melanchthonhoz való viszo-e

kája volt az, hogy 'e:g~ Luther mellé egy nyát legjobban a következő szavakkaI:.
Melanchthont 'a"doH,. Luthernek szikla-szi- "En arra szűlettem, hogy vad csapatok és
lárd tá:ö.totrtb:all:an erős hitére, bátorsá- ördögök ellen szálljak síkra, azért az én
gára, ~&yénes kémény szókimondására, tá- könyveim hevesek és harciasak. Nekem
madó 'kesiseg~e okvetlenül szűkség volt, tuskókat és törzseket kell kivágnom, tövi-

Luther fellép a lázadók ellen.

hogya reformáció nagy müve keresztülvi- seket és tűskebokrokat: kiírtanorn, utat kel]:
hető legyen. De szükség volt arra is, hogy törnöm és elkészítenem. De Fülöp csend-
azt a hatalmas erőt, mely Luther egyéni- ben megy tovább, épít és ültet, vet és 00-
ségében élt egy mélyrehatoló, csendes, töz örömmel," Melanohthont. csodálatra-
higgadt lélek itt-ott mérsékelje, irányítsa. méltó tudományosságáért "Németország'
Melanchthon maga soha sem vitte volna tanítójá'I-nak nevezték.A reformáció mun-
keresztül a reformáció nagy munkáját, de kájában különösen a Biblia-fordítás terén
Luthernek sem sikerült volna úgy bizo- való segédkezése, hittani munkája, az
nyára Melanchthml nélkül. Ezt a nagy re- ágostai hitvallás végső szerkesztése s ez:
formátor maga is érezte, ezért ra~aszko- utóbbinak védőirata, az ..Apoloaía" által
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szerzeff magának múlhatatlari érdemeket. réíideléséri áÍapü1t, hanem, azt püsiMii a
Békés természete alapján az evangéliom pápai hatalom, a papi uralom érdeke. tette
igazságainak határain belül az ellentétek szűkségessé. Luther ezt teljes mértékbén
kiegyenlítésére törekedett. Luther ezt a felismerte s elvi álláspontot foglalt el ii pa-
jellemvonását is nagyra becsülte. Igy lett pok házassága s a szerzetesi fogadélom
akűzdelemnek és a békének embere együtt megszűntetése mellett. A megcsontosodott
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művének előmozdító-I ~lőítélettel szemben meré sz lép-és' v,oH ez'
IS, de Luther csak Isten akaratara nézett s

, mással nem törődött. 1525-ben a nagy kűz-
delmek útán elérkezettnek látta az időt
arra, hogy elvi' álláspontját tetf kővesse és:
megmutassa a világnak, hogy az Úrnak
igaz szolgá ja a; háÚssá.gban, a. családban:

a reformáció nagy
jává.

Luther házassága.

A papnőtlenségkötelezővé tétele az egy-
'házban nem 'Isten .tőrvényén, nem Jézus
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életével miként dicsőíti az Urat. Bora Ka- Zwingli kűzdőtt az egyházi visszaélések el-
talint vette nőűl,aki a nimbscheí kelostor- len. A kiindulás, a cél egy volt, de egy
han nevelkedett, ahol apáca lett,. de Lu- ponton mégis eltértek egymástól. Ez a vá-
'ther tanítása alapján belátta a szerzetesi lasztópont az úrvacsora kérdése volt. E
Ioga'dalomnak Isten előtt értéktelen voltát I külőnbség azonban az Isten és a világ vi-
s kilépett a kelostorból sWittenbergbe egy szonyának különböző felfogását jelentette.
polgár családhoz került. Luther a jövőre Midőn Luther Zwinglivel szemben oly ha-
.nézve hűséges segftőtársát, támaszát, sor- tározettan hivatkozott a rendelő igékre:
sának osztályosát, életének felderítőjét is- "ez az én testem, ez az én vérem", ezzel azt
merte fel benne s elhatározta magát arra, fejezte ki, hogy az Istennel való szövetség

Luther házasságkötése.
hogy nöűl veszi. Frigvét Bugerihagen Já- megerösítésénél, az úrvacsorában Jézus
nos wittenbergi lelkész áldotta meg, 'mely valósággal jelen van s így Isten lelke maga
alkalommal tanúkként jelen voltak Cra- száll le hozzánk és műkődik Isten országa
nach Lukács, a híres festő, nejével, Jonas, érdekében. Igy Luther elkerülte egy rész-.
Justus és Apel jogtanár. Isten igéje mel-I ről az átlényegülés tanát, más részről pe-
lett most már az Isten által megáldott szép I dig azt, hogy az úrvacsora csak pusztán
családi élet is erőt, kedvet adott néki a emlékeztető jel legyen, mint azt. Zwingli
további munkához. tanította. Luther irányát az jellemzi, hogy

. .' .. I Isten Krisztus által maga száll le hozzánk,
Luther vitája Zwmgllvel i hogy űdvőzítsen, Zwingli szerint pedig a

Tudjuk, hogy Lutherrel egy. időben I mi lelkünknek kell felemelkedni Istenhez.
Svájcban szintén az evangéliom alapján I Az Istenhez jutásnak, a vele való szővet-



ségkötésnek eszközlője az előbbi szerint az i
isteni kegyelem,' az utóbbi szerint pedig a I
törvény teljesítése. Ezért mondotta Luther:
Zwinglinek !l marburgi vita alkalmával: i
"Néktek más szellemetek van." -' ;

Képünk azt a jelenetet örökíti meg, ami-I ...dö L th' , Z . nl' H . F"l" '1 A marburgi var, a Vitatkozás szinhelye,on u er es wm5! a essem u op' a - '
tal Marburgban 1529-ben összehívott kol-I .
loquium alkalmával az úrvacsora kérdése sokszo; Idegen .doktorok és tudósok is jöt-
fölött vitatkoznak egymással: Luther a t~k, mint ~r .. ZIe,gl;r ~ernát és Dr. Forste-
krétával az asztalra írt rendelő igékre mu- m~s. Az atvy;s~ala~nal ott :,olt a tudósok
tat azzal az erős hittel és tiszta meggyőző- elott, ~z eredetI. szoveg,. latin és anémet
déssel, hogyakeresztyénség ígazi lénye- f~rdItas .. Ma~he~IUs szerínt a professorok-
gét védi meg, midőn a kegyelmi tant oly nal ~ab:nusalk IS ott voltak. Ezt egyesek
határozottan kidomborítja. A képen balról személvileg magyarázták olyan formán,
M,elanchthon és Oekolampadius tárgyal- hogy zsidó rabbikat vittek az ősszejöve-
nak, mögőttűk pedig Hesseni Fülöp és Ul- telre magukkal. Ennek alapján egyes ké-
rik, Württemberg ura hallgatják feszült peken, így az ált:'llunk közöltön is ott sze-
figyelemmel a vitát. repelnek a rabbinusok, Mathesius értesí-

tése azonban a nagy Luther ismerő Köstlin
A bibliafordítás átvizsgálásának szerint is úgy magyarázandó, hogy a tudó-

munkájában. sok a rabbinus ok iratait, az ószövetségre
vonatkozó zsidó magyarázatokat vitték ma-

Luther életének egyik Iö feladatát ab- gukkal az összejövetelekre. Mathesius fel-
han látta. hogyaBibliát népének anya- jegyzése mint tényt megállapítja, hogy

Dr, 'Luther Mártonné, szül, Bora Katalin,

nyelvén adja a kezébe. Már Wartburgban
megkezdte ezt a szent munkát, az egészet
1534-ben fejezte, be. De még ekkor sem
tekintette feladatát teljesen bevégzettnek.
A Biblia mindenúj kiadásánál javításokat
esz~özölt e~észen' élete végéig. •1539-től
pedig 1541-Ig tudós barátainak, reformátor
társainak a társaságában az egészet alapos
átnézés, átvizsgálás, átdolgozás alá vette.
Mathesius ezeket az összejöveteleket is
jellemző módon írja le. E szerint Luther
valóságos synedriumot, fő tanácsot alko-
~ott, .~elynek tagjai annak az időnek a leg-
jobbjai voltak. Ezek hetenként vacsora
előtt nehány órára összejöttek Luthernél.
névszerint: Dr. Bugenhagen János, Dr:
Jonas J., Dr. Kreuziger (Cruziger theol.
tanár), Melanchthon Fülöp, Aurogallus
Máté (Goldhahn Csehországból. a héber
nyelv tanára Wittenbergben), Röser G.j
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Luther az összejövetelek előtt egyre másra olyan naov szűksége volt. - Melanchthon
vonatkozóan zsidókat is kérdezgetett, va- a hagenaui gyülésre utaztában Weimar·
Iamint öregeket és különböző foglalkozású ban hirtelen súlyosan megbetegedett •.
embereket felkeresett, hogy ezen a réven Testileg-lelkileg annyira elgyengült, hogy
egyes találó szavakra és kifejezésekre szinte már hajszálon függött az élete. A
bukkanjon. - Igy elökészűlve, felfegyver- választófejedelem hívta Luthert, aki Kreu-
kezve ment a, tudósok gyülekezetébe, hogy zigerrel megjelent. Megdöbbenve látta,
azoknak 'véleményét is meghallgatva a hogy jó barátja már szinte haldoklik. Erre
szöveg javításánál is az érvényesüljön, az ablakhoz ment s oly bensőséggel, oda-

amit alap os megfontolás után a legjobb- I adóan, teljesen Isten trónja elé lépve
nak tartott. imádkozott, hogy ezt az imádságát maga

Luther is olyannak jellemzi, hogy ez nem
maradhatott meghallgatás nélkül. Majd
Melanchthonhoz fordult s a vigasztalás-
nak, megerősítésnek lelkét öntötte bele
szavaival: "A gyász és bánat lelkének ne adj
helyet, bizzál Istenben, aki ölni és megele-
veníteni, sújtani és gyógyítani tud. Nem,
nem Fülöp, neked még Istent tovább kell
szolgálnod." Luther imádsága, Istennek

I
Luther és Zvingli vitája Marburgban.

Luther Melanchthon betegágyánál.

Luthernek Melanchthon iránt tanúsított
nagy szeretete legjobban ennek betegágyá-
nál lett nyilvánvaló. Személy szerint is
vonzódott jóságos lelkű barátjához, de az-
ért itt is mindenek fölé azt az ügyet emel-
te, aminek, munkálásához Melanchthonra



Iemnek: aggodalrnai is voltak, de nem me-
nekült onnét, hova az Úr rendelte. - Há-
romszor tört ki a pestis Luther idejében
~ittenbergában, 1516-ban, 1527-ben és
1535-ben. Luther mindaháromszor ott ma-
radt s teljesítette hüséggel lelkipásztori hi-
vatását. Az ide vonatkozó kijelentései kö-
zűl a következőket jegyezzük ide: "Remé-
lern, a világ Márton testvérrel még nem fog
elmúlni. De azt sem mondom, hogy halál-

belül félelem, az Úr meglátogatott. Az
egyetlen vigasz, amit a Sátán dühe ellené-
ben tehetünk az, hogy Isten igéje birto-
kunkban van, hogy a lelket megmenthes-
sűk, ha a testet ő el is nyeli. Olyan vagyok
én az apostolként mint a halálra szánt és
íme élek. Isten dicsőségesen és csudálato-
san könyörült rajtam."

Ilyen az Istenben élő ember a veszedel-
mek között.
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kegyelme új erőhöz juttatták az úrnak hü
szolgáját és az Úr szölöjében tovább mun-
kálkodhatott.

félelem nincs bennem, hisz én nem vagyok
Pál apostol, csak az ő magyarázója, de re-
mélem, hogy Isten minden én félelmemből
megment." Midőn mindenki, aki csak te-
hette, menekűlt a városból s az egyetemet
is áthelyezték .Iénába, ezt mondja: "Mi

Luther az az ember volt, aki az Úr által mégsem vagyunk egyedül, Krisztus szent
rábízott kötelesség teljesítésében minden angyalaival láthatatlanul, de erősen ve-
kőrűlmények között szilárdan helyt állott,llünk van." Midőn saját családi köre is
szemébe nézett a halálnak, ezer vessede- kórházzá lesz, így szól: "Kívül kűzdelern,

A pestis betegek közt.

Luther és munkatársai a bibliafordítás átvizsgálásának munkájában.
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Luther családja körében. széreteíí Lérichenje, áki' kedvességével söIé
örömöt szerzett ,éd~satyjának, de aki nagy

A mi nagy reformátorunk Istennek em- fájdalmára 1542.-pén meghaln továbbáJ
ere volt künn a kűzdelernben, Istennek Márton. Pá!l és Margit János később [o-
mbere a családja kőrében, Az Ige igaz gász lett és porosz hercegi szolgálatba ál-
mberré, hőssé tette őt a világban s az Ige Ilott, Márton théologiát tanult, de még fia-
atása alatt hűséges férj, szerető meleg ke- tal korában meghalt, mielőtt hív~tálhá lép-
élyű atya lett a családja körében. Egy- hetett volna. A legkíVálóbb volt kÖzöttük -

Az imádkozó Luther Melanchthon betegágyánál. I~----------------~----------~
szerű, tiszta, igaz, természetes volt ez az I Pál, ki különböző előkelő udvaroknál mint
élet,.mint ainilyen egyszerű, tiszta, igaz es \orvos volt alkalmazásban. Margit leánya
természetes maga az evangéliom. Nem férjhez ment. Luthernek egyenes leszárma-
csoda, hisz ennek a gyümölcse volt Luther zottjai fiágon korunkig nem maradtak
családi élete is. fenn. A családi körhöz tartozott Luther

Isten hat gyermekkel áldotta megj ezek: Inejének nagynénje, Muhme Lene is. -
'János, vagy Hans: Erzsébet, ki már első IL~t~er oly igazi jó apa volt.• aki játszott,
évében meghalb; Magdolna,' Luthernek tréfált, szórakozott gyermekeIvel, de komo-
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Iyan tanította is őket, imádkozott velük. I k8ÍtŐ ihi~tett lelkével s~emíéÍte s azokért
Ha kellett, szigorú is tudott lenni, de azt I Istent magasztalta. Egy ízben ezt írja: "Ha
a keménységet.rnely alatt gyermekkorában \ a Sátán tagjaival tombo] es .dühöng, úgy én
ő szenvedett, kerülte. Családi életének de- kinevetem és a .t~r,eIn.táÍl.ek áldásaiban, a
rüjét szolgálta az ének, a zene. Képünk is' kertekben gyönyö,rködöm az Úr dícsérete-
mint az éneknek és zenének kedvel "jét re." .Spalatínnak jelenti 1526-ban: "A ker-
állítja elénk. Meghitt családi kőrének ki- tet I beűltetterrr, a kutat elkészíteUem s
~gészítőjévé lett barátjairiak, munkatársai- mindegyiketjó szerencsével. Jőjj hozzám,

L,uther mint hü lelkípásztor a pestís betegek közt.

nak, első sorban is Melanchthonnak s az liliommal és rózsával koszorúzlak meg! -
asztalánál levő diákoknak társasága. Ha életben maradok, még kertész leszek.

Luther a kertben. A világ nem ismeri sem Istent, a. teremtőt,
sem pedig teremtményeit. Oh ha Ádám

A nagy reformátor életének főbb jelene-nem vétkezett volna, az ember mennyíre
teit ábrázoló képek sorozatából nem' hiá- megismerne, megszeretné és dicsérné az
nyozhatík az, mely a kertben ábrázolja Istent az ő teremtményeiben, úgy hogy a
Ist~:b:.csodás alkotásának, a természetnek legkisebb virágban is Istennek mindenha-
hagy tisztélőjét, aki a zöldelő fákat, a vi- tóságát, bölcseségét és ióságát látná. - Mi
tágokat, a madárkákat, a gyümölcsöt, a most a jövő életnek hajnalpirkadásában



Lenchen (Luther Magdolna nevű leánya.)

69

vagyunk, mert mi már kezdjük kívánni a
természet ismeretét, amit elveszítettünk
Ádám esete által. - A teremtményekből
ismerjük meg az Ige hatalmát. Ö mondotta
és lett, ő parancsolta és előállott." Aki a
természetet így tudta szeretni, róla így tu-
dott beszélni, az bizonyára nem csak nagy,
de ennél még több: jó ember volt.

Luther karácsonya.

Télen s a szobában is megtalálta Luther
azokat az' örömöket, amiket a tavasz, a
nyár, az ősz a természetben nyújtott néki.
1tt is, ekkor is az Úrban örvendezett az ő
lelke. Az Úr által teremtett virágok itt az ő
gyermekei voltak. Ezekben szemlelte és di-
esőitette Istennek, mindenhatóságát, bölcse-
ségét és teremtő rművészetét. Elképzelhet-
jük azt, hogy annak, aki a gyermekeiben
Istennek csodás alkotásait látta és szeret- .
te, mi volt a karácsony ünnepe: állandó
szeretetének bőségesen kiáradó megnyilat-
kozása Isten, Jézus Krisztus, hűséges hit-
vestársa, gyermekei s az egész emberiség
iránt.

Megfelelőnek találjuk a helyet arra/
hogy itt Luthernek .Iános fiacskájához írt
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levelét közöljük, mely atyai szeretetének, Én aztán megkérdeztern azt az embert,
gyöngédségének s a gyermekekkel bánni, I akié volt a kert, hogy ki gyermekei azok?
beszélni tudó mesteri képességének, meleg Ö azt mondta, hogy ezek olyan gyermekek"
kedélyének kedves bizonysága. 1530-ban i akik szeretnek imádkozni, azután jól meg-
írta a k~s Hans (Jancsika) fiána~ <;l ~öve,t- I tatiulj~k leckéjüket é~, szófogadók. Ei;re ém
kező bájos levelet: "Kegyelem es békeség azt mondtam: "Édes JO uram, nekem lS van
a Krisztusban, kedves fiacskám! Örömmel, egy kis fiam, Luther Jánoskártak hívják, el
hallom, 'hogy jól tanulsz és szorgalmasan ' szabad annak is jönni ebbe a kertbe, hogy

"

Luther a kertben.

imádkozol. Tégy úgy ezután is gyerme-
kem. Ha haza megyek, szépvásárfiát vi-
szek neked. Ismerek én egy igen szép ker-
tet, van abban sok sok gyermek, mind ara-
nyosruhácskába öltözködve s aztán szép
almát, körtét, cseresznyét, szilvát szednek
a fák alatt. Aztán dalolnak, ugrándoznak
feljebb-alább s nagyon jó kedvük van.
Aztán meg vannak nekik igen szép kis ma-

~, _~"J;ikáik, arany kantárral, ezüst nyereggel.

ő is ilyen szép almát, körtét ehessen, ilyen
lovacskákon lovagolhasson s ezekkel a
gyermekekkel játszhasson?" Erre az em-
ber aztmondta: "Hogyha szeret imádkozni,
aztán megtanulja a leckéjét, meg [ó lesz,
akkor el szabad, meg Fülöpnek is, meg
.Iózsinak is ;"] és valamennyien kis trom-
bitákat kapnak, meg kis dobokat, meg har-
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monikákat, aztán táncolni fognak, meg kis
nyílakkal lővőldőzni." Aztán megmutatta
nekem a virágos rétet, az arany trombitá-
kat és a gyönyörű ezüst parittyákat, hanem
még igen korán volt s a gyermekek még
nem is ettek; azért nem vártam meg a ji\.-
ték kezdetét s így szóltam ahhoz a jó em-
berhez: uKedves uram, tüstént megyek s
leírom mindazt, amit láttam és hallottam,
az én kedves fiamnak, "jánosnakj hogy

\

Léni nénit és csókold meg helyettem. -
Kóburg várában, az 1530. évben. A te édes
atyád: Luther Márton."

Luther' halála,

Amilyen élte volt, olyan volt a halála.
Életét Istennek szentelte, halálában néki
~jánlotta lelkét. Azt nézte mindíg, mi az

Luther karácsonya.

szorgalmasan tanuljon és imádkozzék, Úr által rendelt kötelessége; utolsó útjára
hogyebbe a szép kertbe eljöhessen; meg- is a kötelesség szava indította, Már 1537-
íromneki azt is, hogy Léni nénikéjet szin- től kezdve betegeskedni kezdett, testének
tén hozza el." Erre azt mondotta az em- kolostori sanyargatása a későbbi időre
ber: l1Legyen úgyj menj el és írj neki." nem maradt hatás nélkül, 'a folytonos
Azértkedves .Iánoskám, tanulj és szorgal- mélyreható és izgalmas munka, a megfe-
masan imádkozzál és mondd meg Fülöp- szített kűzdelem végre is lassan-lassan
nek,meg Józsinak is, hogy ők is tanulja- megőrölte a különben erős szervezetét; kő-
nak és imádkozzanak, hogy veled együtt vesedés, majd szívbaj is bántotta. De
bemehessenek abba a kertbe. És most a mindezzel nem törődött, ha a kőtelesség
mindenható Isten legyen veled; köszöntsd t szólította, Midőn meghallotta, hogy: az
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evangélikus mansfeldi grófok viszályked- \nékem a. te ,szent Fiadat, a Jézus Krisz-
nakegyrpással, nem törődött az út fáradal- tust kinyilatkoztattad, akiben én hiszek,-
maival, a tél hidegével, elutazott Eisle- akit én hirdettem és akiről vallást tettem,
benbe, születésének helyére, hogy a vi- de akit a pápa és az istentelenek üldöz-
szálykodást megszűntesse s ez által is az nek. - Oh mennyei Atyám, ha már ezt a
Urat szolgálja, útközben a Saale áradásán testet el kell hagynom és ebből az életből
kellett átkelniök, a téli hidegben meg is elragadtatom, úgy tudom bizonyára, hogy

te nálad örökre maradok és a te kezeidből
engem senki el nem ragadhat."

Utolsó óráiban ezeket a szavakat mon-
. dotta leggyakrabban: "Atyám a te ke-
zeidbe ajánlom az én lelkemet. Te váltot-
tál meg engem, Isten, igazság Istene." Mi-
dön J onas és Cölius megkérdezték tőle,
hogy a Krisztushoz és- az általa hirdetett

~ S 4 ~ tanhoz való hűségben kíván-e : meghalni?
Luther érthető "igen"nel felelt. Igy utolsó

tk- szava is az volt, ami egész élete: hitvallás
i'.......... a Jézus Krisztusról.

Luthernek a halála évéből való arcképe.
• Cranach müve,

hűlt, útközben megbetegedett. Békítő mun-
.káját elvégezte, de már csak holtan térhe-
tett vissza Wittenbergbe: Midőn annyira
rosszul lett, hogy érezte halálát, így szólt:
"Én Istenem, szomorú az éri lelkem j tudom,

-én már Eislebenben ,maradok!" Majd
ámádkozott: "Hálákat adok Uram, hogy
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Egyes jeleneteket mutattunk be itt képek-
ben a megfelelő magyarázó szőveggel Lu-

o ther életéből. Tudjuk, hogy csak olyan tü-
kördarabok ezek, amelyek az ő nagy egyé-
niségének, élőhitének, sziklaszilárd ; elle-
mének, akaraterejének, tettre készségének,
Isten - s az ő evangélioma s az emberiség
iránti-nagy'szeretetének c'sak egyes voná-
sait tükröztetik vissza. Ha azonban ezek a
képek, ezek a jegyzetek indítást adnak
arra, hogyegyházunknak sok-sok tagja
behatóan foglalkozzék nagyobb művek
alapján nagy reformátorunk életével, mun-
kájával, irataival, akkor célunkat elértük.
Mert ha ez megtőrténik; a kedvező ered-
mény nem maradhat el, mert aki egyszer
Luther egyéniségének szellemi hatása alá
kerül, azt ez a lélek viszi-viszi az igazság
megismerése, az igazságról 'való vallástétel
és az igazságért folyó' kűzdelem felé. Oh
bár ebben a jubileumi időben sok lelket
vonzana Luther egyénisége magához. Ak-
kor egyházunk új életre kel!

H. L.

-
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Luther Wormsban.
Részlet Luther készülö' verses életrajzából.

Készül Luther W ormsba, csak a napot várja;
Kérve marasztalja minden jó barátja.
Borús sejtelemmel aggódnak miatta,
Van, ki lelkében már előre siratja.
Ne készülj, ne indulj, keserűn megbánod!
Mért lenne ily korán kegyet/en halálod?
Mi lesz a megkezdett tiszta, igaz üggyel,
Ha elveszt az ellen rút, hamis ürüggyel?

Nyugodtan hallgatja baráti szavokat:
Ne rémiisételt el - így szól - magatokat;
Kiadta a császár pecsétes íráson,
Itt van, indulhaioh, nem lesz bántódásom.
- Jaj, de Husznak is volt ily fajta írása,
Azzal meni zsinatra K onstanz városába;
Arra is rátették a császár pecsétjét,
Mégis tűzre szánták: máglyára ítélték.

A többinek is mind, ki szót meri emelni
S megpróbálta Krisztust hűséggel követni,
Amint igéjében maga elénk szabta:
üldözés, gyalázat, halálleff jutalma.
Wald Pétert elűzik messze hazájából;
W iklift meggyalázni kiássák sírjából;
Y-asra kerül s máglyán ég Savonaróla;
Vasát, tűzét soha nem sajnálta Róma!

Tudom ... És ha Wormsban akkora tűz égne,
Hogy haragos lánggal felcsapna az égre'
S annyi ördög várna és robognu elém,
Mint ahány zsindely van a házak tetején:
Akkor is elmennék! El kellene mennem,
M ert Krisztusról kell ott bizonyságot tennem.
Krisztusomért pedig életem se drága,
Érte élek, vagy kell, megyek a halálba!

Amerre megy útján, város, falu népe
Ttimegeetűl . tódul, özönlik elébe:
Ki az a tudós- és bátor lelkű férfi,
Aki Róma ellen fel tud és mer lépni?
Jól ismerik nevét hírből-hallomásból,
Utcákon hirdetett császári írásból,
Mit ő maga is lát sok helyen kitűzve:
Luther minden. műve vettessék a tűzbe!

F oly a gyűlés Ezerötszázhuszonegyben
T'ágasra épített, csillogó teremben.
Tizenhetedikén április havának
Itt is. ott is moz gás és súgdosás támad.
Ekkorra idézték Luthert szám adásra,
Komoly szinuallásra, itéletmondásra.
De sokan jöttét is bűnül rójják néki:
Könnyebb, símább volna amúgy elítélni.

Sok más szív meg áldja, győzelmét kívánja;
Egy híres tábornok ekkép szól hozzája:
Kemény harcba indulsz, szegény, jámbor barát,
Hogy kimutasd s megvédd a magad .igazát, .
Nehezebb csatában mi is ritkán lorgunh,
Kiknek ez kenyerünk, mindennapi dolgunk.
De ha igazad van, légy erős e hitben:
Jó ügyet, jó embert nem hágy el az lsten!

Belép a terembe; meg is meglepődik,
Amint a csillogás szemébe verődik.
Fény az épületben, fény az embereken,
Fény a mindenünnen rátapadt szemeken.
Ott a magas császár, fejdelmek, hercegek,
Ersekek, püspökök, főrangú követek.
Kiri a szerzeies egyszerű ruhája,
Ki Krisztus alacsony, szegényes, szolgája.

Bocsánatkéréssel kezdi a beszédjét:
Félre ne ismerjék és meg ne ítéljék,
Ha nem tud mindenkit kellően cimezni,
N em akar ő azért tiszteletlen lenni;
Egyszerű társak közt nőtt egyszerű sorban,
Komor falak mögött csöndes kolostorban;
Világi rendekkel ritkán akadt dolga,
Hogya cimet, rangot megtanulta volna.

Több könyvre mutatva azt kérdezik től~:
Vallod-e, hogy te vagy ezeknek szerzője?
S hogy igennel felel, szigorún meghagyják:
Tagadd meg ma nyiltan a könyvek tartaimát!
Mondd, hogy tévedésből bániád az egyházat
S készen van számodra a teljes bocsánat;
V itatkozás, viszály magától elpihen,
Maradjon, ahogy volt, minden a régiben.

Am erre már Luther igennel, vagy nemmel
Mindjárt megfelelni könnyefműen nem mer,
Érzi, nem csupán csak róla van szó itt ma,
Tettéért majd más is szám adásra hívja;
S jobb, ha a szit» inkább az Istennek enged, .
Mintsem hogy kedvében járjon embereknek.
Azért, hogy a dolgot mélyéig állássa,
Egy napi időt ~ér a meggondoláera.

Másnap védni kezdi féltett, szent igazát,
De ideges gőggel ketté vágják szavát;
Nincs itt hely vitára, mondja ki röviden:
Megtagad-e mindeni? Egy szó: nem, vagy igen.
... Megáll, majd bátran a császár felé fordul, .
Reszket sziue-lelhe tüzes izgalom tul;
Arca neki-lángol, egy könnye leperdiil,
Szava, mint a harang, nagy komolyan csendül:

Ha Felséged rövid és nyilt választ kiuán, -
Adok, hogy e részben nem lesz benne hiány ..
Adok, hOf!y szarvai, fogai nem lesznek,
Ok nélkül, könnyelműn senkit sem sebeznek.
Hogy tehát kétsége,t, mindent megeliizzeh:
Kimondommanyíltan: hacsak meg nem győznek,
Hogy amit hirdetek. nem igaz, nem tiszta,
N em tudok, nem vonok egy bejűt sem vissza!

Lelkemet az Ige hatja át és hajtja,
A= ád szót ez ajkra, az szorit a harcra.
Abból mutatná ki előttem akárki,
Hogy Krisztus ügyében nem így kell eljárni.
Ahelyett zsinatot. pápát emlegetnek,
De azok végzését nem farthatom szenineh :
'Sz eJ1vmás szavát gyakran maguk lerontották,
Volt idő, egymást is átokkal sújtották.



Nagy felelősséggel mindent meglontoltam,
Mit teszek, mi érhet, végig átgondoltam.
S bár a fontolgatást százszor újra kezdjem,
Annál kell maradnom, mit eddig követtem.
Lelkismeret ellen tenni súlyos vétek;
Ha van mitől félnem, csakis ettől félek.
lit állok és bárki bárhogy elitéljens
Nem tehetek másként, Isten úgy segéljen!

Etcsattan a szava s végső csattanását
A falak keményen újra ráhiáltjáh.
Mély, feszúlt csönd támad; a lélegzet hallik;
Majd a termen végig halk zúgás morajlik.
Meglepetve néznek a lelkes barátra;
Senki sem készült ily bátor. vallomásra.
Hívei büszkék rá s kik még ingadoztak,
Erőt nyerve nyíltan hozzá csatlakoznak.
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.Amott meg magasra felcsap a gyü[ii{ség •.
A legörömllsteb~ meglognáh, megolnéh :
A pápa követe, 'Eck s velük a többi
N em késik a császárt kérni, ösztönözni:
De Károly nem akar utánuk indulni,
Szava megez egésén nem hioán pirulni.
Különben is látja, nagy már Luther párt ja,
Amint megigérte, békén elbocsátja.

Hogy azonban elmegy, a gyűlés többsége
Birodalmi átkot zúdít a fejére.
Kimondják: nem ember, hanem gonosz lélek,
Megölheti bárki, tette nem lesz vétek. •
Arra is hiterjed a szigorú átok,
Aki hisz szavának s mell ette fog pártot,
Aki hajlékába meri őt fogadni, .
Egy italt, egy morzsát mer is neki adni.

Szalay Mihály_
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A svájci egyhazjavítás.
Habár a 'SVa)Cl egyházjavítás nevezetes

időpontjai nem azonosok a németországi
. reíormációéval, mégis illőnek és méltónak
tartjuk, hogy Naptárunknak a reformáció
emlékezetére szentelt eme' jubileumi évfo-
yamában a másik két nagy reíormátorról,
Zwingli Ulrikról és Kálvin Jánosról is
megemlékezzünk.

Bármennyire is sajnáljuk azt, hogya re-
formáció nagy müve nem tudott egységes
alapon és egységes erővel utat törni Eu-
'pa különböző országaiban, hanem két fő

irányban fejlődött ki, ami a kőzős ellen-
ségnek ádáz munkáját megkönnyítette,
azért a gyakorlati életviszonyokkal szá-

, molvabe kell látnunk, hogy ezt kikerülni
egyes tények és okok kényszerítő hatása
övetkeztében semmiképen sem lehetett.

Ennek a körülménynek oka. általában az
emberek vallási fogékonyságának a kűlőn-
bözőségében rejlik. Ennek következtében
a keresztyénség már az apostoli korban
kettős irányban fejlődött ki, az e~yiknek
lényegePál apostol kegyelmi tana, a má-

. sikatpedig a zsidós jellegű törvényszerű-
'g jellemezte. A vallás dolgában az em-
ri tekintély elvét elvető tiszta evangéli-

mialapon megindult reformáció is ebben
a kettős irányban fejlődött ki. Az elsőnek
uther reíormációja, a másodiknak a

avájciegyházjavítás felel meg, természete-
n mindakettő a visszaéléseket elvető
angéliomi alapon. Ebből is látható, hogy
Ilther reformációi iránya azevangéliomi

keresztyénségnek eszményibb, magasabb
alakulata. De minél magasabb valamely
vallási irány, annál nehezebb azt a gyarló,
gyenge embernek felfogni és megvalósi-
taní. Innét van az, hogyareformációban
egyes körök lelki életének megfelelően az
az irány is kialakult, amely a Krisztushoz.
és általa az Istenhez vezető úton - már a.
pápaság mellőzésével ugyan - de azért:
mégis az ó szővetséghez némileg kö--
zei ebb eső törvényszerű és hatalmi fe-·
gyelmező mozzanatokat jobban kidombo-
rítja. Ez Zwinglinek és Kálvinnak az irá-
nya. Ez' alapon a svájci hitjavításnak ne-
velő jelentőségét és hivatását elismerjük,
épúgy valamint egyetemlegesen az ószö-
vetségnek is meg volt a Krisztushoz nevelő-
jelentősége, és amint a cél elérése érdeké-
ben mi sem mellőzhetjűk a törvény alkal-·
mazását, de hangsűlyozzuk, hogy a vallá-
sos nevelés cél ja is a keresztyén ségnek az-
a tisztább és magasabb fokú felfogása és~
megvalósítása, amit Luther reformációja
képvisel. .

Midőn tehát szilárdan ragaszkodunk az
mi tiszta lutheri vallásos felfogásunkhoz;
amellett testvéri szeretettel fordulunk re-
formátus testvéreinkhez, akik bár némi te-
kintetben más úton, de szintén a Krisztus-
hoz akarnak közeledni. Ebben a szellem--
ben - bár az igazi nagy reformátornak-
Luthert ismerjük el, -,- a reformáció nagy-
jubileuma alkalmával kegyelettel és tiszte-
lettel emlékezünk meg a másik két kíválö
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helyre választották meg lelkészül. Már itt I meggyónni?" Zwingli fejével tagadólag in-
a búcsújárás és egyes bálványozó szoká- tett. Erre átszúrták, holttestét négy részre
sok ellen kezdett predikálni. Ennek csak- darabolták, elégették és hamvait szétszór-
'hamar híre ment, 1518 végén Zűriclí városa ták. Haldoklása közben ezeket a szavakat
választotta meg lelkésznek. 1519 újév nap- mondotta: "A testet ugyan megölték, de a
'ján tartott beköszöntő beszédében az egy- lelket meg nem ölhetik." .
·"házi és erkölcsi bajok orvoslásának szűk- Míg Svájc német vidékének Zwingli volt
'ségességéről beszélt és hozzá fogott az a reformátora, addig a francia kanfonok-
-evangéliomok rendszeres magvarázásához, ban Kálvin János honosította meg a refor-
iŰ iSIküzdött a bűnbocsátó cédulák árulása mációt. Kálvin Franciaország Noyon nevű
ellen s megakadályozta, hogy Sámson városában szűletett 1509 július 10-ikén..Az
Benlát Zürichbe be tegye a lábát. 1520-ban egyetemen jogi tanulmányokkal foglalko-
már a zürichi tanács elrendeli, hogy az zott, de 'midőn a reformáció elveivel meg-
összes lelkészek a Szeritírás szellemében ismerkedett' s a Szentírást tanulmányozta,
tanítsanak. Zwingli győzedelmes vitái titán ettől az időtől kezdve az egyházi bajok or-

, pedig hozzáfogtak a gyökeres reformálás- V9~lci~M~ ~?; htt!nnek tetsző élet ~~~ká9

reformátorröl. Zwingli Ulrikról és Kálvin
.Jánosröl is.

Zwingli mint gl'arusi' lelkész először
főleg politikai irányban müködött; erősen
küzdött azon szokás ellen, hogy egyes
főurak idegen fejedelmekrtek bizonyos
fizetésért svájci zsoldos katonákat bo-
-csátottak rendelkezésükre, aminek kűlő-
mösen erkölcsileg rendkívül káros hatása
'Volt. .Azért már itt is komolyabban kez-
dett foglalkozni az evangéliommal. 1516-
ban Mária..,Einsiedelnbe, a híres búcsújáró

Zwingli Ulrik.

hoz.
A reformáció hiveinek száma Svájc la-

kosai között is gyorsan szaporodott, de az
őskantonok lakosai 'haragudtak Zwinglire
azért, hogy küzdött azok ellen, akik zsold-
ért idegen hatalmak szolgálatába állottak.
A zűrichiek és az őskantonok kőzőtt hábo-
nrra is került a sor. Zwingli mint tábori
lelkész vett részt a háborúban s 1531 októ-
ber 1f-íkén a kappeli csatában elesett.
Haldoklása közben egy zsoldos katona rá-
kiáltott: "Akarsz-e Máriához imádkozni és

Kálvin János
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lását tekintette élete Iö feladatának. Elvei nem bír a Íéktelenkedökkel. Kálvin meg-
miatt Franciaországból menekülnie kellett. igérte, hogy visszatér, ha az egyházi fe-
Több helyen megfordult, tanult, dolgozott gyelemnek alávetik magukat. Midőn visz-
81536-ban Baselben kiadta a fiA keresz- szatért Genfbe, eddigi elvei szerint szer-
tyén vallás alapvonalai" című híres mun- vezte a gyülekezetet és folytatta reformá-.
káját s végre Genfbe került, amelynek re- ciói munkáját.
formátorává lett. Az úrvacsora kérdésében kőzépállást

Genfben zavaros, fejetlen állapotok vol- foglalt el Luther és Zwingli közőtt s azt ta-
tak,mikor Kálvin oda jutott. A lakosok el-. nította, hogya hivők az úrvacsorában a.
vetették a pápaság zsarnoki igáját anélkül, kenyér és bor vétele alkalmával lélekben
hogy a Krisztus szelid igáját felvették emelkednek fel Istenhez. Luther pedig a
volna: elfordultak az egyház téves tanai- rendelő igék alapján azt a lényeges. evan-
tól, de a' Szabadítónak tanítását nem fo- -géliomi keresztyén gondolatot emelte ki;
.gadték szívükbe. Ez íéktelenségre, zabo- hogy Istennek lelke maga száll le hozzánk
.látlanságra vezetett, a szabadság szaba- a földre az élő Krisztus által, itt működik •..,
dossággá lett. ~z a teljesen felfor?ult hat, ítél és új életre visz valósággal. Ebben
állapot sok tekintetben megmagyarazza az erős hitben, Isterr hatalmának és ke-
azt, hogy miért nyúlt Kálvin a szigorű fe- gyelmi mükődésének teljes tudatában tar-
gyelmi eszközökhez és miért fej lödött ki a tózkodott Luther a reformáció munkájában
jogász-reformátor az ő egyéniségében. A minden erőszaktól. Ö csak Isten űjjmutatá-
különböző vétségekkel. hibákkal, tévedé- sát nézte, az ő intéscit várta, az ő Igéjét-
sekkel szemben részint kőzvetlenűl, ré- hirdette, a föbbit derült arccal, bizalommal
szint pedig az általa alakított tanács útján az lsten hatalmára és bölcseségére bízta •..
a büntetéseknek különböző nemeit alkal- A reformáció alaptételeiben uovan meg--
mazta. Igy fegyelmi eszközök gyanánt sze- egyeztek, de=-rnint láttule= egyben-másbars
repeltek a dorgálás, az úrvacsorától való Zwingli és Kálvin más úton jártak, mint
eltiltás, az egyházból való kirekesztés, pe- Luther. A cél azonban egy volt: a Krisz--,
lengérre állítás, börtön, száműzetés, sőt tus és általa Isten' országa. Ezek alapján
még apanos s a máglya is. Tudjuk! hogy - bál elfogulatlansággal és tárgyilagos--
Servét Mihályt a Szentháromsáq tagadása sá~gal kifejtjük és igazoljuk a mi felfogá--
8 a Krisztus istenségére vonatkozó téves sunkat és igaz meggyőződéssel teszünk hit-
tanítása miatt halálra ítélték.. vallást a Luther reformációjához való ra--

A genfiek Kálvin ellen szigorűsága miatt gaszkodásunkról -, emellett testvéries ér--
fellázadtakés száműzték, amikor Strass- lzéssel adunk kifejezést Svájc reformátorai;
burgba ment. De három év mulva már kő- mint az Úrnak kűzdö bajnokai, az evangé-v
vetség ment érte s' esengve kért~lf, hogy Iiomi világosság harcosai iránt táplált ke-o
menjen vissza Genfbe, mert a hatóság már gyeletünknek és tiszteletünknek.

H. L•.

Fünkösd.
Teremtő-Isten, Lelked lebegett
A zűrzavarban a mélység felett.
Te szóltál s lett világosság, szeni Fölség,
Lett ékes föld s kiterjesztett erősség;
Akartad és kezednek műve kész:
A roppant mindenség, 'e szép Egész.
Tenéked zeng himnuszt a nap, ha kel,
A sz-elid hold Terólad énekel;
Téged dicsérnek fent a csillagok,
Hajló lűszálon nagy neved ragyog,
Ki a világot tartja, áldja, ója,
Néked hajt térdet. népek milliója.

M egváltó-Isfen, Lelked lebegett
E siralomvölgye, a: föld lelettt.
A mélységből Te- jó, Te szent, Te áldott.,
Minden elepedt szio Hozzád kiáltott,
S Te meghallgattad' árva népedet,
Mennyből elküldvén Egyszülöttedet,
Lelkeddel, Isteni, Te- kented meg Ot,
A biinteleni, az égi Szenvedőt;
Legyen Világosság! zengett szavad,
S az ember lőn hIVő, boldog, szabad;
Azoknál, Jézus, k'ik' liövetnek Téged,
Könny nem hull., sír:' nem: rémit, seb nem'!'

éget.
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Szenilélek-Lsten, oh piinkösdi Lélek:
lJ/igasztalás, Bölcseség, Béke, Élet,
.Szent tűz, mely ajkon és szloben lobog,
Tégedet vőnek az apostolok.
E fűz, meggerjedt s e tűz soha többé
.EI nem alszik, heve gyújt örökké;
Husz János máglyán porhamúvá égett, ,
'ne nem hamvadt el e tűz, mindíg égett;
Luther lelkében e tűz heve lángolt,
,S bevilágítá e sötét világot,
:És ujra fénylell sok ezernyi szioben
.Az Evangéliom s Te, oh nagy Isten.

E tűz, e Lélek, oh szép Magyarország,
Leszállt reád is, eljöve tehozzád;
Hűséggel ontánk könnyet s áldozánk vért
Jelszavunkkal: Istenünkért! Hazánkért!

Dicső mult, édes emlékezni rád,

Midőn szeni lázban égett a világ.
Ez égi tűz ma sok szivben kihamvadt;

" Egyház, meződre nem hull enyhe harmat;
Száraz csontok Uram, a keresztyének
Lehelj beléjök Lelket s ujra élnek;
A Sion útja ne sírjon bújába,
Hogy nincs, ki menjen az Úr templomába!

Ma is megszálalt Pünkösdnek harangja,
Oh szállj le Szenilélek le hér galambja;
Titkos erő, Isten fuvalma add,'
Szüleltessünk ujonnan általad!
Krisztusnak Lelke, mutasd meg csudádat:
Aki Benned hisz, ú] életre támad.
Pünkösdi Lélek, szálld meg a szioiinhet,
Uram Jézus, növeld a mi hitünket,
Kössön Hozzád a szihla-hit s alázat,
Ezen épül fel Anyaszentegyházad!

Sántha Károly.

A. kövi-i pater gyásztora.
Kép az üldözések ideiéből.

I

Jrta; Frenyó Lajos.

1693-at írtak az Úr születése után. A ne-jKostYál Márton 'és mások. Az asszonyokj
-mes kővi-i gyülekezet a karácsony méltó az ifjúság és a gyermekek tárgyalva az
megünneplésére készült. Adventi ájtatos- eseményt eltávoztak.
.ságot tartottak. A kis hívő sereg éppen osz- Mikor a férfiak magukra maradtak,
Iadozóban volt s alig hangzott el az ének Aritony lelkész aggodalmas arccal kér-
'utolsó akko~djaj mikor lélekszakadva ro- dezte tőlük: ,Atyám fiai, mit cseleked-
"hant be Chotvács Mátyásné tisztelendő jűnk? Nagyon nehéz helyzetben vagyunk.
Antony György lelkész lakásának 'szobájá- Megüzenjük-e Bakó esperes plébánosnak
"ba, ahol az istentisztelet folyt s elfuló han- Jolsvára, hogy Szkacsány páter meghalt,
;gon kiáltotta a küszöbről: jőjjön, temesse el,' vagy ne? Ha megüzen-

- Tisztelendő úr, a páter meghalt! jük, baj lesz, ha nem üzenjük meg, hason-
Aritony és hívei kétkedőleg néztek rá, de lőképen .

.az asszony nem hagyta annyiba, hanem Dalen, aki túlságosan aggodalmaskodottj
rnost már kissé kifújva magát folytatta: azt' mondta:

- Igen, úgy van, most mondotta nekem - Meg kell neki üzenni, csináljon Bakó
.Dalen Mihály, aki a paróchia szomszédsá- a papjával, amit akar, mi nem viselhetjűk
gában lakik, hogy ő látta. Merthogy a pá- semmiért a felelősséget.
'ter napok óta nem mutatkozott, Dalen ki- Azonban Jerem András kőzbevágott: '
váncsi ,lett, bement, a paróchiára, benyitott - Nem kell tenni semmit, ott kell hagyni
.a szobaba s ot~ ,t~lalta az asztal mellett le- a pátert, amint van, mi neni tartozunk
"fordulva a szekrol - holtan. tudni, mi van vele. Nekünk nem volt pa-

Alighogy Chotvácsné elhallgatott, meg- punk, az ő szolgálatával nem éltünk, hasz-
jelent maga Dalerris és megerősítette, amit talan kényszerített rá Bakó .
-az asszony mondott. _' Bizony - folytatta Kostyál Márton

Tisztelendő Aritony György uram most - nem kellett ő nekünk éppenúgy mint az
arra kérte a jelenvolt éltesebb. férfiakat, elődje s azóta a félév óta, ahogy itt lakott
maradjanak ott, hogy megbeszéljék, mít a paróchiánkban, nem nagyon volt mit ap-
tegyenek. Ott maradtak a nemesek közül: rítania a tejbe, hiszen cigányon és kolduson
Ján István, Frenyó András, György és kívűl más híve nem volt, azoktól pedig nem
Lőrinc, a jobbágy rendben. levőkből: Dalen nagyon stólázhatott, Három éve rnult, hogy
}\)~hály, Jerem András, Chotvács Mátyás, Bakó elvette templomunkat, igaz azóta mi



em voltunk benne, de nem mehetett belé közöttük, sokat látott, sokat tapasztalt.
semŐ, sem az ő plébánusai, En is azt mon- Most megszólalt:
dom,ne tegyünk semmit. - Nem jol beszélsz, öcsém, - kezdé

_ Nem kell mindent oly sötéten látni - mondani valóját. Emlékezzél vissza, mit
szólalt meg most Ján István. Igaz, hogy mondott Bodó András szénior urunk. Sem-
Bakónak sikerült három évelőtt templo- mi elhamarkodás, semmi erőszakoskodás,
munkatelvenni, több hitsorsosunkat elfogni, kitartás, türelem, a templomnak vissza kell
íosztogatni, lelkészünket elüzni a paplak- kerülni a rni kezünkbe. En nem félek a ve-
ból,a katholikus pátert behelyezni oda, de szedelemtől, harctól, kűzdelémtöl, de ha
emlékezzenek vissza kegyelmetek, hogy lehet, elkerülöm vagy legalább is igyek-
Csáky István gróf urunk, a kassai kapitány, szem kisebbé tenni. Ha mi most megüzen-
,segítségünkre jött, az elfogottakat szabadon jűk .Bakónak, hogy meghalt a plébánusa,
Ibocsáttatta s a kárt részben megtérítfette. jőjjön, temesse el, eljön s újra fegyveres
Ö most is bizonyosan meg fog, védeni min- kíséretet hoz, de hoz új plébánust is,erő-
et. Jelentsük be a páter halálát Bakónak, szakoskodni fog s elrontja még karácsonyi
csak nem maradhat a halott
lemetetlenül.
- Lehet, - vette fel most

a szót . Frenyó Lőrinc, hogy a
gróf ismét segítségünkre lesz
s ha épen úgy ellenállunk, mínt
eddig, nem fordulhat rosszab-
ra sorsunk. A lepecsételt tem-
plomot .tovább is őriztetjűk,
magunk nem megyűnk bele, de
mást sem eresztünk oda, míg
igazságunk és jogunk nem' győz.
Tarturik istentiszteletet itt, a
lelkészűnk lakásán, az egyház,
vagy a Dalen csűréhen. Ha
Bodó András érdemes szénió-
runk a kanonika vizitacíonális
istentiszteletet. meg tudta tar-
ni az egyház csűrében, tarthat-

jllk azt mi továbbra is' ott.
Temessük el a pátert.
- Hát kegyelmed, mint vélekedik? A kövi-i evang. templom.

érdé most tisztelendő Aritony uram ünnepünket is. Ránk nézve az jobb, ha
renyó Győrg'ytől. minél később tudja meg, addig is műlik az
A kérdezett felelt: idő, adódik mód és alkalom, hogy minél
_ En azt mondom, hogy a mi templo- jobban elkészüljünk az ellenállásra, de a

k 1 templomot hagyjuk úgy, ahogy van, a ha-
un még sem ehet másé, csak a miénk, rangokat használtuk eddig is, fogjuk to-
iszen a mi eleink építették meg, a dicső vábbra is. ,
rpád-házi királyok idején, a mi dédapá- _ Igaza van, _ szólt most tisztelendő

emelték fel romjaiból, mikor a török
elperzselte, artikuláris egyház vagyunk, Antony György, - bátyám, uram, én is úgy
sak Bakó er-őszakoskodik velünk, de mi vélem, ne üzenjük meg Bakónak: ha nem
'tartunk. Várjunk két-három napig, ha jön eltemetni a papját, eltemetjük mi s
akó nem jön eltemetni az ő plébánusát hogy a templommal mi legyen, arra nézve
emessükel mi sa' templomot vegyük legjobb lesz, ha elküldünk két megbizható
asználatba. embert Csetnekre szénior urunkhoz s meg-

kérdezzük, mi tevők legyünk?
Az öreg Frenyó András nyugodtan hall- Ezzel a tanácskozásnak vége lett, min-
atta eddig a beszélőket. Legöregebb volt denki belenyugodott a megállapodásba.

79'
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Mire beesteledett, a páter halálának híre Ihívek, akik a páter halálát és eltemetését
bejárta a falut. Mindenütt arról beszél- mint szomszéd falubeliek mégis megtudták.
tek, mikor tudja meg Bakó, hogy plébénusa lelmentek Bakóhoz s elmondották neki a
meghalt s ha megtudja. mit Jog tenni. Azt dolgot.
mindenki kőtelességének ismerte, hogy! a Mikor Bakó a történteket meghallotta,
megállapodást betartsák.' iszonyú haragra lobbant: előbb elsápadt,

Elmult egy nap, elmult a másik, semmi majd arca lángba borult, homlokán az
sem hallatszott, hogy valami intézkedést erek kidagadtak. szája tajtékozott a dűh-
készülne tenni Bakó. Harmadik nap kopor- töl s rikácsolva kiáltotta a dereskieknek:
sót szereztek, belehelyezték a pátert s ~ Mondjátók meg a gonosz kővi-i eret-
elhatározták, hogy ha -negyedik nap dél- nekeknek, hogy ha Szkacsányt eltemették,
előttjéig nem történik semmi, az nap dél- majd, lesz rá gondom, hogy meg is üljük
után eltemetik. úgy is történt: negyedik nap a torát.
délután megkondultak az összes harangok, A buzgó pápista dereskiek híven és bi
az evangélikus hívek összegyűltek a paplak zonyos kárörömmel mondták el a vásárról
udvarára, ahol gyászének elhangzása után Kö~in át mentökben Bakó' fenyegető űze
tisztelendő Antony György lelkész megható netet.
temetési beszédet mondott Jézusnak e sza- De az a közmondás, hogy nem eszik a le-
vai fölött: "Szeressétek ellenségeiteket, vest olyan forrón, ahogy főzik, ebben az
áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót esetben is beteljesedett, Kemény hidegek
tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek heves szélviharok jártak, az idő nem ked-
és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak vezett holmi kirándulásíéle vállalkozások
és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti nak, Bakó tehát kénytelen volt tervéne
mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza az kivitelét elodázni. Másrészről pedig min
ő napját mind a gono'szokra, mind a jókra denképen sikert akart elérni. Meg akarta
és esőt ád mind az igazaknak, mind a ha- előzni, hogy gróf Csáky István ismét véde
misaknak." (Mt. 5, 44-45.) Az evangélikus lembe vegye a kövi-ieket. Elment tehá
pap oly szívrehatóan beszélt a páter fölött, hozzá s rábirta, hogy nem veszi védelmébe
hogy az asszonyok még könnyez tek is, a a kövi-ieket, sőt megengedi, hogy Bakó ú
férfiak pedig meg voltak illetődve. A teme- katholikus lelkészt hely.ezhessen be a pap
tőben tisztességes helyen földelték el, sír- lakba.
ját pedig fejfával jelölték meg. 'Azonban a kőví-iek sem maradtak tét

Csendesen, háborítlanul ünnepelték meg lenek elmentek tanácsért ismét a szénior
a kővi-iek a karácsonyt. Az ünnepi isten- hoz 'aki azt ajánlotta nekik emeljene
tiszteletet az egyház csűreben tartották óvá'~t minden sérelmes intézkedések ellen
meg. Az, hogy a hely kissé szellős volt s mert erőszakkal, országos artikulusok el
hideg idő járt, nem lohasztotta buzgóságu- lenére. királyi biztosok nélkül elvett tem
kat, az evangéliomért 'elszenvedték ezt a plom és paplak másoké nem lehet, csa
megpróbáltatást is. _ akiké azelőtt volt.

Mivel egyesek azon voltak, hogy Antony A kővi-iek megköszönték a tanácsot s ki
az üressé vált paplakba költözzék vissza, jelentették, hogy ahhoz fogják magukat tar
a Bodó szénior uramhoz menesztendő kűl- tani. Egymásközött összetartásra kötelez
dötteknek azt is meghagyták, kérdezzék ték magukat. A nemesek megfogadták, hog
meg tőle, visszamehet-e a lelkész á pap- mint a templom és paplak komposszeszor I
lakba? és patrónusai nemesi jogukrafognak hi·

Ünnep után azonnal elküldték Frenyó vatkozni. A jobbágyok 'pedig megigérte
Lőrincet és J erem Andrást a széníórhoz hogy inkább életűktől válnak meg, vagy el·
Csetn;kre, kiki~ ott elő,adván a, dolgot ~zt hagyják a községet,de a templo~ról ne~
a tanacsot nyertek Bodo uramtol, hagyja- mondanak le. A templomot ezentul ketto!
nak mindent úgy, amint van. HORYa pá- őrséggel vették körül. Igy várták Bakót.
tert eltemették, azt a szénior is helyeselte. A hideg, szeles téli napok után a márciu; .

Elmult karácsony után egy hét is, nem nyájasan köszöntött be. A hó gyorsan ell
történt semmi, azonban Vízkereszt után olvadt: a Vashegy koronája hamar szaba
vásár volt Jolsván s a dereski katholikus lett tőle, csak a Kakashegy széles háta, a
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Tersztye és a leopárhegyi lejtő fehérlett I csiról, előre lépett s szikrázó szemeket
még. Az égen szelid tavaszi felhők us:kál- vetve rájok kiáltotta:. '" "
tak, a pacsirta vígan zengte dalát a tiszta - No eretnekek, Itt a szamadas ora J af
levegőben hol az ég felé emelkedve, hol a megfogjátok most ülni a Szkacsány torát.
földre ereszkedve, a langyos tavaszi szél Hogy mertétek eltemetni?
lassú szárnyakon hordta szét a határban a Erre a kérdésre Antony György lelkész
hámorok csattogó hangját. A kővi-iek jó adta meg a méltó feleletet a kővetkezők-
kedvvel fogtak _hozzá a munkához, szán- ben:
tottak, vetettek tele reménységgel, bizalom- - Tiszteletre méltó. főesperes uram,
mal. Szkacsányt én temettem el, eltemettem

Bakó úgy gondolta, itt az idő, hogy a pedig azért, mert temetetlenül nem marad-
kővi-iekkel megűlje Szkacsány páter torát. hatott a föld színén. Keresztyén kőtelessé-
A murányi várparancsnoktói ezúttal is get teljesítettem, amelyet még zsidótől, po-
fegyveres csapatot kért és kapott és József gány tói sem tagadtam volna meg, büntetést
napján elindult, hogy most már a kővi-i tehát érte nem érdemlek sem én, sem a gyü-
templomot végleg elfoglalja s új plébánust lekezetem.
helyezzen be. úgy tervezte, hogy szent - Ne feleselj, kárhozatra méltó, el'fog-
József tiszteletére fogja felszentelni az játok most venni méltó büntetésteket. Té-
eretnek templomot. Titokban tartott minden ged eltiltalak hivatalod viselésétől, temp-
előkészületet. hogy a kővi-iek valahogy tu- lomotokat ma végleg elvesszük, az egyedül
domást ne vegyenek új vállalkozásának űdvőzítő római katholikus anyaszentegy-
idejéről. De hasztalan volt minden titkoló- ház szertartása szerint felszenteljük s nek-
zása, a kővi-iek mégis jó előre megtudták tek új lelkipásztort adunk, aki titeket az
azt, jó lelkek megsúgfák nekik. igaz útra fog vezetni. Ne gondoljátok, hogy

József /napjának kora hajnalán, alig- méltóságos gróf Csáky István főkapitány
hogy virradni kezdett, elindult a csapat uram újra védelmébe fog· venni, ő már jól
Jolsváról Kövi felé. Elől a fegyveresek ve- ismer titeket, az ő akarata is az, hogy a
zetőjükkel, aki lovon haladt előttük, hátul templomot adjátok át s igaz papot fogad-
Bakó kocsin a plébánussal, akit Szkacsány jatok be.
helyett a kővi-ieknek szánt és a sekrestyes- Megszólalt most .Ián István s mondá:
sel, aki 'az egyházi szereket hozta. Nem a - Büntetésre méltó dolgot nem kővet-
rendes úton mentek, hanem Perlász felől tünk el sem mi, sem Ielkészűnk, éppen azért
igyekeztek megközelíteni Kövit, hogyannál őt hivatalától eltiltani nem lehet, de nem
inkább meglepjék a falu népét. lehet azért sem, mert arra csak .saiát egy,-

Mire a nap felkelt s első sugarai beara- házi Ielsőbbségűnk jogosult. Mult ősszel itt
nyozták a kővi-i Árpád-kori templom tető- járt kanonika vizitáción széniorurunk, a mi
zetét s tornyának fedelét, szerencsésen el- törvényes Ielsőbbségűnk s lelkészünket
érték a falut. Lassan, csendben vonultak, megdicsérte. Templomunkhoz másnak
minden háborítás nélkül a templom-térre. nincs joga mint nekünk, ezt a jogunkat a
Senki nem állta útjukat, senki nem kíván- soproni diéta is elismerte, éppen azért ar-
csiskodott, csend volt mindenütt, mint a tikulálta egyházunkat. Artikuláris jogunk-
hogy gyásztorhoz illik. Mekkora meglepe- kal a diéta után közel egy évtizedig éltünk
tés érte azonban őket, midőn a templom ud- is. Országos törvény ellenére, királyi bizto-
varának kapujában hivatalos öltözetében sok nélkül, erőszakkal templomunkat senki
ott látták Antony György lelkészt és űn- el nem veheti. Templomunk régen fel van
neplőben, kardosan a kővi-i nemességet. a szentelve, annak új felszentelésére nincs
Frenyó és Ján családok felnőtt férfi tagjait szükségünk, éppen oly kevéssé más lel-
számszerint mintegy tizenötöt, mellettük a készre, mert mi a miénkkel teljesen 'meg
falu bíráját és a jobbágyság érdemesebb vagyunk elégedve. Lehet, hogy gróf Csáky
tagjait. Fent a templom udvarán, a tem- István főkapitány úr most nem vesz védel-
plom ajtajában ott állt a többszörösen meg- mébe, de mi jogunkról nem fogunk akkor
erősített templom-őrség. sem lemondani.

A kardos nemesek elállfák a kapúbejá- - Ne szaporítsd a szót, istentelen -
ratot. A csapat megállt. Bakó leszállt a ko- kiáltotta most Bakó, Parancsnok úr, ren-
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delje előre a fegyverese~et, .hacld nyi~sa-I megk~mdul, ~gy pil1a.~at .alat~. vér fog itt
nak utat, a templomot. erovel lS elfoglal JUk. folyni. Istenes a felsobbseg elott ~z l,egyen

A nemesek most még szerosabban zár- felelős érte, aki a kétségbeesetteket ebbe'
kóztak, mint eddig,;jobb kezüket éJ; kard belehajt ja. " .', .
markolatára tették, lz öreg Frenyó András A biró joggal beszélhetett így,....,mert a
pedig így szólt: t: templom mőgőtt a Malom-utcában százával

- Parancsnok úr, csak a mi holttestűn- álltak a felfegyverkezett jobbágyok,. akik-
kön keresztül! Gondolja meg, hogy mi ne- nek segítségükre jöttek a szomszéd ráko-
mes emberek vagyunk, bennünket védenek siak, nandrásiak, perlasziak, sőt még jols-
privilegiumaink, magyar nemes embert ipe- vaiak is akadtak köztük, hiszen a, soproni
dig törvényes idézés és itélet nélkül bántani diéta óta mindezek Kövibe jártak evangé-
senkinek sem szabad. Mi jogainkat v~égjük. likus istentiszteletre mindaddig, amig Bakó
A templom a miénk, mi nemesek- kompos- a kővi-i templom -használatát is lehetetlenné
szeszorai és patrónusai vagyunk annak, nem tette. Különösen nehéz szívvel voltak
bennünket ebben a jogunkban senkinek há- iránta a jolsvaiak, akiket vallásuk gyakor~
borítani nem szabad. Mutassanak fel kirá- lásában folytonosan háb<irgatott.
lyi dekrétumot, amely felhatalmazza ke- Amint a biró elhallgatott, meqszólalt a
gyelmeteket templomunk elfoglalására, ak- parancsnok:
kor fogjuk látni, hogy kegyelmetek királyi -;- Reverendisszíme főesperes uram, úgy
biztosok, de így nem hisszük el, hogy fel- látom, hiába jöttünk, énnem veszem ma-
hatalmazásuk van. Ha erőszakhoz nyúlnak, gamra a felelősséget, nekem királyi paran-
ellenállunk s orvoslást keresünk a király ő csom nincs s mivel kegyelmednek sincs, leg-
felségénel és a diétán. Végül ne felejtsék el jobb lesz, ha visszatérünk, ahogy jöttünk.
kegyelmetek azt sem, hogy ha minket ne- Bakót a guta környékezte, de nem tehe-
meseket akár személyünkben, akár jQgainlf.1tett semmit, szégyenszemre visszafordult,
ban bántalom ér, ezt, nem. fogja megtoro- a honnan jött. A kőzség asszony és gyerek
latlanul hagyni nemes Gőmőrvármegye népe kísérte ki a falu végéig szerenesés utat
sem. Tehát csak rajta, parancsnok úr, ha kívánva neki. A nemesek és a felfegyverke-
jónak látja, az én öreg karom megforgatj a zett jobbágyok kőzűl senki. sem mozdult a
még ezt a kardot, amely sokszor fürdött tö- helyéről, míg a megfigyelő nem jelentette
rök vérben, amint arról gróf Csáky Ferenc a toronyból, ho y Bakóék már eltűntek a
és Pethő László kapitány uraírnék is bizony- szemhatárról.

'ság~t ~ettek annak i~ején, mi~or .a"kirá~y ő Igy esett Szkacsány páter gyásztora
f~l.segenek a nemességgel valo kitűntetésre Köviben, amelynek híre ment Bakó nagy
aJanlottak.'bosszúságára az egész megyében.

Bakó toborzékolt dühében s rekedten kia- Azonban a kővi-ieknek még hosszú kitar-
bálta: tásra, türelemre volt szűkségűk, míg igazsá-

- Parancsnok úr, előre! " . guk, joguk győzedelmeskedett. Ha Bakó
A 'parancsnok ~z?nban. hallva a királyi uram nem is tisztelte meg őket többé ha-

dekretum emlegeteset s látva, hogy ~eme~ sonló látogatásával, azért mindent elkőve-
embere~kel "van d~lga, ~em volt hajlandó tett, hogy zaklassa őket, ártson nekik. Nagy
embereit elore vezényelni, éberség, áldozatkészség kellett hozzá, hogy

Ekkor előállt a falu bírája is és' így szólt: a megpróbáltatásokat elviselhessék. Sok fé-
. - Parancsnok úr, amely pillanatban a nyes arany vándorolt Kőviből a murányi
kegyelmed emberei támadást kezdenek, az várparancsnok erszényébe, hogy ne adjon
egész falu népe megmozdul és működésbe Bakónak fegyveres kíséretet többé.
jön a fejsze, kasza, csép, vasvilla s egyéb A vérmes reményüek azt hitték, mikor
veszedelmes paraszt fegyver, mert mi jobb- így sikerűlt Bakó uramat szégyenletes visz-
ágyak is készek vagyunk életünket adni szavonulásra bírni, hogya templom: és
templomunkért s ha nem tudnák ait meg- paplak egy-kettőre visszakerül a jogos tu-
védeni, hátramaradottaink inkább elhagy- lajdonosok kezébe, de csalódtak. Közel
ják a helységet s másfelé kőltőznek. Most egy évtízednek kellett elmulni, míg az meg-
nem lát kegyelmed egy 'fegyveres parasz- történhetett. A kövi-i nemesek gyakori sür-
tot sem, da ha fent a toronyban a harang getésére végre a vármegye vette kezébe a



dolgot s 1702-ben visszaadta a templomot öreg Freny,~ András pedig, aki már akkor
és ~ papl!i~ot azoknak, akiket illetett.. ",: aggast~án jyolt, reszketg.0fKéz~~1emelte, fel

T1Zene~yévi számkivetés után öröm- a.. lelkes~ mellett. az ~~ztalfo? poharat s
kőnyek között vezette vissza a gyülekezet konyes zemmel Ilyen 'lldomast mondott:

~, na,gyrab~cs~lt p~pját ,~ l?aróc~iába, templo-I - Hála Istennek, hogy még ezt megér-
maban tiedig hala ado, lstenhszte~.ete~ t~r- hettermo Üljük meg most Szkacsány páter
tott, me~ye? a szomsze~ vel~ e~y;utt erzo. s, torát is, de úgy, ahogy mi akarjuk, nem pe-
'Szenved:selben osztoza, evangélikusok IS. dig úgy, ahogy Bakó uram szerette volna

• nagy számban vettek részt, ! velünk. rnegűlni, Nyugodjék apáter béké-
Az istentisztelet utána hívek szerény ál- ben!'

dO,mást tarto~~ak I~.ten sza?a~ e~e .~latt, a I A jelenlevök=mínd örömmel kocintottak
paplak udvarán. Többen felkoszontot mon- s utána mondták: :
dottak, különösen hálálkodtak lelkészük . .
.pásztori hűségeért -ésbőlcs vezetéseért. Az! - Nyugodjék békében!

,\'V!(~á'~~1~dfa.
1, .1.

1
1,

"" 'Mazari Dániel' .tamásíalví lelkész gálya-
rabságában Szlrakuzában halt meg 1675-
ben. Fia; Kristóf ugyanakkor Witten-

bergben készült a lelkészi pályára.
1

Megtört, fakó lett, magába roskadt,
A régi testnek csak romja volt már;

( De ajkán hittel, régi erővel
Csapott fel most is a régi zsoltár.
Aztán eladták másokkal őt is
Sötéten zúgó, nagy tengerekre.
Láncon, latorként, éhesen, szomjan
Gyalog hajtották rúgdaloa-uerue.
Gyászba borulva mig siratgatta
Elhagyott nyája, árva családja,
N ápolynál várta s magába zárta
Az úszó börtön: a sötét gálya.
Nehéz evezőt adva kezébe
Oda iáncolják a kemény padra.
Ott éri. búban este az álom, -
Ott ébred búval új virradatra .
Kétrét hajolva hajtja a gályát,
A iáradságtél mindene reszket;
De mihelyt lassul, csattog a horbács. .
Hogy égő nyomán a vér kiserked.
Am ha dühöngve bömböl az orkán
S halálos örvény vészesen forog,
A rémült népet ők bátorítják:
Ők az elkínzott prédikátorok.
Szabadulásnak órája iithet,
Szivünk szegényt már hiába várja:
Egyik gályáról mig másra vitték,
Holtan bukott le a föld porába.

" 1

_/"',1
'.~ ,;..·.n '.1

, Egy nagy biine oolt szegény apámnak,
Meg is szenvedett szörnyen miatta.
Kimondia, hű lesz, megáll halálig,
Mesterét: Krisztusi meg nem tagadja.
Szolgálaiára önként esküdött,
Hozzá kötötte a szioe-lelhe:
S drága igéjét, e -tiszta magot
Meg nem keverve, tisztán hintegetie.
Ezért kajánul vád ahi fogták,
Mint annyi tisztes, hií prédikátort,
Akiknek hite, nemes példája
Erős fáklyaként messze világolt.
Btztattáh, csalták dús igérettel.
De mindhiába akármi kincs ott.
Verték kegyetlen, dúroa szitokhal,

• De mint a szikla, percre sem ingott.
Kész az itélet: konok eretnek,
Sátán zsoldjába szegődött szolga,
Pestisként rongál népet, világot

~.Szihrányi jussa sincs irgalomra!
És embertelen rabságra dobták,
Vérig kínozták vad porkolábok.
Reggeltől estig tehertől gornyedt,
Éjjel aZulról, felülről ázoti.
Sáros csatornán épült a borion,
Nyított tető ád néki ablakot;
A rab, ha fáradt s álomba merült,
Csak falnak dőlve, állva alhatoti.

8~
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Arcát idelent soha sem látom,
De áldom nevét, elomló porát;
S nyomába lépek: hol abba hagyta,
A nemes munkát folytatom tovább.

Fölveszem én is Krisztus igáját,
Az ő szolgája kívánok lenni,
Bár nagy a gyászem s keserűn látom:
Mit jelent hiven utána menni.
Gonosz esztendők szakadtak reánk:
Urak a rosszak, szenvednek a jók.

IDe hinban. jajban, vértanúságban
Dicsőbb jövőért hordjuk az adót.

Lesz még tavasz itt; meg lesz gyümölcse
A hű munkának, az igaz magnak.

iArról amit mink könnyezve vetünk,
i Egykor örömmel, dúsan aratnak.
Börtönön, gályán, poklokon át is
Győz, tudom, érzem, Krisztus igéje!
Megyek, hogy kűzdjek, mint apám küzdött,
.S ha úgy kell, én is meghaljak érte!

Szalay Mihály.

Luther Mártan és a magyarok.
Luther jobb kezének, Melachthonnak ma- tüzes magyar borokban is bízott Verböczy,

gyarországi barátairól már Fraknói püspök hogy le tudja venni lábáról anémet bará-
issok-érdekes-dolguHrt. De kevesebbet tud tot. Ebben azonban nagyon csalódott. A
a nagy kőzőnség magának Luthernek hoz- hit dolgáról vitatkoztak asztal felett, dee
zánk való viszonyáról. . sem Verbőczy, sem kővettársa, Balbi pozso-

Pedig ő világra szóló nagy munkájában nyi prépost nem tudta Luthert megingatní.
és országos nagy gondjai között rólunk.1!la:j II. Lajos királyunk hitvese, Mária felvi-
gyarol<ról sem feledkezett meg, sőt szeretett lágosult, bátor lelkü asszony volt, aki ki-!
bennunIret:-Nem-úgy-telt-;nllnt a pápa, aki gúnyolta az akkori álszenteskedést és me-
éppen a magyar nemzeti párt fejét, János légen érdeklődött Luther tanai iránt. A re-
királyt kiátkozta. Luthernek érdeklődése és formátor erről értesűlvén., II. Lajosnak
személyes viszonyaa-magYflrokhoz--soKkal Mohácsnál történt eleste után' az özvegy
élénkebb -és- inclegebb volt, - miiit .akár magyar királynéhoz négy zsoltármagyará-
Zwinglié vagy Kálviné. - zatot kűldőtt kUlon vigasztaló levél1Usére-

Ismerteluther hazánknak történetét, kű- tében, E miatt a bátyja, Ferdinándkirály
lönösen pedig Mátyás királyunk nagy dol- meg is- haragudott Máriára, akinek énekét
gait. Róla többször emIekezlk zsoltárrna- mai nap is énekeljük templomainkban.
gyarázataiban és asztali beszélgetéseiben. Lutherért a m90mr diálrs.!g..Jgen_korán
És pedig magyarosan Mát ágLak írja a lel~ese ett. A kisszebeni Sréter Knstóf
nevét, amint magyar tanítványaitól hallot- írja, _hogya bányavárosi diákoknak kedves
ta. Úgy tünteti fel őt mindig, mint a nagy éneke volt:
hősnek, a jó és bölcs fejedelemnekrninta- Élj, oh élj, én jó Lutherom,
kepe. lII:-Ftí-gyeS"CSászáÍral összemérvén. Mind azt mondjuk: üdv' tenéked',
arlmondja erről,' hogy nem volt hijával az Igazságnak tüköre. ~
észnek és bölcseségnek, de olyan bátorságot Luthernek Wittenbergben nagy számmal
és olyan nagy gondolatokat mégsem adott vo a magyar "tanítványa] is. zek közül
neki Isten, mint Mátyás királynak. Déva-i Biró -Mátyásnak szabad asztala és

Ismeretes azután Luthernek a mi Verbő- lakasa IS volt Luther házában. Luther mins
czy .Istvánunkkal való találkozása a wormsi dig szívén viselte Dévai sorsát. Mikor az
birodalmi gyűlésen. A nemzeti pártnak ez a eperjesiek bevádolták, Luther igen csudál-
buz-gó ezere nem tudta felismerni, hogy a kozott ezen s azt írta, :HogyDévai náluk a
nemzetek szabadságának milyen nagy szó- legjobb hírben állott. Dévai 1543. Luther-
szólója támadt éppen Lutherben. Verbőczy nek egy sajátkezűleg írt munkáiát hozta
itthon üldözte a lutheránusokat és könyvet Ihaza magával. A kézirat Révay Ferencnél
IS adott ki Luther ellen. Wormsban azon-Ivolt és Stöckel Lénárd másolatot kért róla.
ban szemtől-szembe levén a nagy emberrel, Dévai később is nagy hái ával és tisztelettel
meghívta őt asztalához ebédre. Talán a szól Luther kegyességéről és nagy műveIt-
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Luther Wartburgban a Biblia mellett. 1
nag::r eformátor mint a természet nagy barátja az ablakban a kis madárkák zsz ámára ,--

gabona: szemeket szórt el s lelki örömmer gyönyörködik áz ég madaraiban, 1-
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ségéröl. "Ha minden erőtöket megfeszítiteklmos 120.000 kerorrát adott Luthernek egy
,is - mondj~ il. baliatoknak - még s~m b~~- l~veléért.,.. , 'J , •

'játok leverm ezt '~1.egy e~bert,'~aklt a J?, A haz,ank~~n tortér;t. ~olgoJ{~ol L.uther
'Isten nekünk nestori évekig tartson meg. gyorsan értesült, s tovabb IS adta az innen

S t tt ki 'l~ t ítvá It 'L th vett híreket. Egyik barátjának azt írja pél-
zer: e, !~~ _.~~nYl:!: V? - .u. er- dául 1524-ben, hogy egy János nevű szol- 'Il

nek Sto~kel L~~ara:.l,~' a Jel:s bartf~l 19a~- gát, ~ki könyveket árűlt Budán, a kőnyveí-
gato. E~neru~lOkaoccse, ~tockel J~n~s ~s vel együtt megégettek. Ö említi azt is Má-
Luther özvegyének a hazaban volt szalla- . királ éh . té tt 1 Iéb h 0Y a
son. Betegségében a jó Bóra Katalin ~polta n~ '~k'~:?Il:~toz'hr; eze, t ~le e. enb oSk a •
a magyar diákot s a hálátlan ember. régi P~SPtOOt tlt'kne any ar a an em erne

, diák ká int dó dt vereonoa.cs,!n~a , la, szo as szentl.va os mJa};a, a Jól ismerte a sok csapást és szenvedést,
szallaspenzevel. 1565-ben augusztus 1-en a . e!t t f' "dC ícn"u li ,. k - A r

_wíttenbergí egyetem rektora írta a bártfai ~e'Yk~ha o;qt" zutt!01- oL~zbanra1.:..oz oepebb~
, , k h St" kIJ' jesie ez m eze eve e en "'snasYotanacsna, ogy oc e anos "negyven , , t' t f' . ki , 1 t h kő .... o k
tallérral és három garassal adós megboldo- relhs~v~t~ , ,eJtezlBldes ,s en elz t onYt~rnos1a5:Z401

It L th M' t" , k'l 1 ' t e an asaer. u avara e es e u a -
~u, u, er: , ar o~ ozvegyene ~ e ~mer , ben maga Luther buzdította a németeket
~alebrbt~s tlakabstf~J~~en, ~delXb~.dlössag nad-tlegjobban, hogy siessenek a magyárok 01-
syo resz etegsege 1 eje o mara ti' Szűksé -:rr=--, -'-d-'1f 'o"
f.. •• B' 'bb lék t h o h':t tt a mara.. zu seg e el>e~ 'úgymon, ()sJa-onn. ízony sze em e e al':Y a: o -,:.----1....,. ) k . "f' t El' ." d It1 t' -A4-k-L th' nak az asszonyo IS egyver . IS m U
~o na d:,-g~, u ,an. , t a~o 'I" A ci:?k mak egy nagy sere'g Brandenb~rgi Joakim ve- !

sdY~kra osad ,clmh:nl'tIl
r a, hro La.th I~ cgsa zérlete alatt, de akkor még nem értették a

la mara es a a an,' a u er ozve ye 't .... k II ló h dk' 'd"t", li . oro e en va o a a ozas mo Ja.
apo Ja IS. Luthert ezért az irántunk való szereteté-

De voltak a reformátornakhálás tanítva- ért és reíormátori nagy müvéért mindenkor
n~_ Egyik magyar tanítvanya - valami hálás tiszteletben .-Jartotta ,a:z evangélikus
növénymagot vitt ki néki hazánkból Wit-magyarság. Régente még az ellenfél ís-több
tenbergbe. Luther ezt a házikertjében űl- tisztelettel volt iránta. A fehérvári prépost
tette' el s mandragorának tartotta, amilyen- például Melanchthonnak Luther felett mon-
nek bögyójából adott Rákhel Leának (1. dott gyászbeszédét nyomtatásban kűldte
Móz. 30, 14). Más tanulők meg híreket, meg még 1546-ban Nádasdy Tamásnak s
anekdotákat hoztak neki Magyarországból. levelében nemeslelkűnek, nagynak mondja
Ilyen volt az a kis tréfás történet is a ma- a reformátort. _
gya.r pü~pökrő!, ki elfutott a t.örök elől. Ezt Iratait s különö~p~skát~ját elei!§J!ogva:
majd alabb mas helyen mondjuk el. ismerI'es szeretí népünk. Énekeit s . ezek

Luther több magyarországi várossal és küz az Erős várun -atszent buzgósággal
tekintélyes férfiakkal is levelezett. Igy írt énekelték már őseink. Sztáray Mihály a
1539. Révay 'Ferenc nádori helytartónak, históriás énekeiben legnagyobb tisztelettel
akit. Zwingli úrvacsorai tanának hely telen- l és hálával emlegeti Luther nevét több he-
ségéről igyekezett meggyőzni. 1530-ban lyen is. Csáktornyán ősi kastélyukban a
Erdélyi Antal kassai lelkésznek, 1543-ban Zrínyiek ott tartogatfák családi kincseik kő-
RamaSi átyás szebeni lelkésznek, 1544- zött Luther Márton és Bóra Katalin igen -
ben -HOüter-:J'anüs-brassói reformátornak díszes arcképeit is.
írt. ~ül.ön levelet kaptak tőle a bá;tfai~k, És később még a r. katholikusok közül is
eperjesíek. Van egy levele a_soprom level- Told Ferenc_1828. Berlínből írja Kazin- •
tá.rba?, a Ne~z:ti,Muzeum és egyetemes czynak: "Erfurtban ott jártam, hol Luther J

egyhaz~k Ievéltárában. kelt és járt, tisztelettel léptem azon cellába,
Ez utóbbi helyen őrzik Luthernek saját- hol a nagy augustinus elmélkedett és szen-

kezűlegIrt v~grendeletét, valamint a 109. vedett s az egyházba, hol szavai dörögtek.
zsoItágIlagyaiáZatát-es"A keresztyén em- Goethe kabinet je, parkja, de kívált narancs-
ber szabadságáról" című művét is szintén fái tetszettek, de jobban örültem, midőnL,
a reformátor saját kezével írva. Luthernek Eisenachot elhagyván a Wartburgra men-
ilyen eredeti kéziratai ma egés~vagyönt tem fel, hol a, reformátor, mint Ritter
~rQek: Nem régiben egy amerikai millio- Georg rejtőzködött a wormsi birodalmi
" - - " - -
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gyűlés után," Kazincz Ferenc pedig erre Lúther ftevét vettefel' ~884-ben a Luther-
Széphalomról fdeli: ,,,Írlgylettem' azon társasá~;lrmely 1911!rlt Luther riiűveiIie:K-
szerencsédet, hogya Luther cellájában le- iiiiüiiir"J>-ik kötetét 'adta ki magyar fordí-
hettél,' mert tisztelem azt a nagylelkű,' azt tásban'~ Luther nevét Irórdozza 1912 óta ez

fo "a hőslelkű _em12.erf." . a mi szerény : "Luther-na tár" -unk, Békés-
M a(fáéJi Imre is, világhírű remekmüvében :csaba~1pedig szooroCl{észűl emelni a re for-

az emberiség nagy] ai, Plfttó és Mi~hélan-' mátornaK. "
geló meqé ~o:o~z~ L~thert, s , ~időn a t,üz- É~' most legújabban,' rnidőn a németek,

'i .1 kaz~n melle ,alhtJ~, ~ldombont~a ezzel Jel- mint' a reformáció igazi törzsnépe, a vilá -
leme?en azt, az lZZ~ ,!elkese,dest" mely a háború nagy Zivatarába~ mutatiák megJ-
yesze!l~el ml~ sem tO:,odve hlr~e~l ~ n;aga m~er~<;:~i nagyságu a, nősles. haza-
19~z~agat,,n:tl~,t ~íb~!~o fi?~~gyoz~d~st,,:J?s szere.tetű~t és stenbe vetett nagy bizodal-
másik nagy ~uveszu~~, }l~'Ay" MlhaIY~,a mukat, világi bölcseink és költőink is
"Llfther, ~aTtburgban ~lmu ren:ek fesímé- megemlékeznek Lutherről, mint anémet
~yevel!Jht~~t" a ref,ormato; megmgath~tlan nemzetnek nagy nevelőjéről és erkölcsi re-
Jellemenek orok szep ernléket. 1\ festo ezt Iormátoráról.
a nagybecsű művétegyetemes egyházunk- K db' Ol'h Gábor Németország-
nak aj' ándékozta. '~ .' ,OJ, " " ~ ~~c,en;"""E _ a." ,
. . , ,'Ut ll:fil . '" bM. r' hoz cimu ódáját e sZllvakkal kezdi:

.... ,~ ~~fo,r~~t,u~,Be{ ;.g~erell.s. IS '~~.•~.~u~z Ón' Goethe nemzete, ki njlgy vagy a nagyokban
Pete.r crmu lfJl,fkon odaJ~.ban Lwli~rrol IS 'És' nagy váh it kicsikben s'mint Luther, oly szilárd:

~ megemlékei'~e rnondja: '" I Móst a világ félszíve nevedre félve dobban,
FeltÖrte mégis Luther az ősi könyv Rémséges harci. hárd!f •
Burkát s új élet hajnaladó szakán ' Radó Antal is "Wacht am Rhein" cimu
A hit - s lelkiismeret szabadság Ikölteményében ígysiólítja meg 'Németor-

,Szárnyainak kötelét leoldá. : ','n, t "'1
Kőltőink közül Csengey Gusztáv, Sántha sza§-o : "1 • '

Károly és Kozma Andor több szép kö1te-1 Te, melyne~ földj~~ támbor tisztben
, 1 dó t k L th léké k (L' d Tanulta szittya ifjúság: 'f

meHn?yfeha ozka) BU"her 'Ke~elene, as I "Erős várunk nekünk az Isten" -
a ar a ango at, o mar? y, a magy~r '. A "magyar Val1á'S'( himnuszát,
filózofus pedig Luther születésének 400-lk Ismeretes" llogy- az angol Carlyle is mily
évfordulóján 1883-ban emlékbeszédet mon- hódolattal szól Luther nagysiigáróL Jer
dott Budape~ten s e~ben ú,gy ünnepelte a 'azért mí is, magyarok, kik az ö fáklyavilá-
n~gy" r.~formato;,t, mint ~klben ,a szabad- gítása mellett tanultuk megisme~ni Isten-
sa~ orok ~szrn~eJe eI?berere, talált, Ez .:'lz hek igéjét, adózzunk hálával és tisztelettel
eszme pedig három agat hajtott: a l~lkll§- Luther emlékének. Áldjuk a gondviselő' Is-
~er,et" a tud~!Ilány ,és a:~ársadalon:"~:.abad- tent, hogy ily választott férfiakat adott az
sagat es pedIg annál erősebbekef mmthogy ő népének
atalaj, melybe Luther az eszmét elvetette, al'
vallásos kedély volt, minden lelkesedésnek
és nagynak forrása. .

Payr Sándor,

. . l{ét protestáns költö.
t Születésük századile évfordulója alkalmából.

I

Irta: Hollósy Kálmán.

A reformáció négyszázadik évfordulója egyházi' téren éreztette erejét' és hatalmát,
egyszersmind a magyar nemzeti irodalom hanem óriási hatást gyakorolt nemzetünk
megszűletésének is négyszázadik évfordu- életének minden irányú nyilvánulására: így
lója. Mert az a hatalmas szellemi áramlat, létre' hozta, megteremtette a magyar n~,m-
amely a 16, század elején Németországból zeti irqdalmát is,' Elmélyítette avallasos
kiindulva mi !:uzzánk is eljutott, nemcsak I érzést, . lelkiismeretet s ez a büntudattal

I
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párosuló mély érzés egyik fő indítéka, for-
rása a 16. és 17. század kőltészetének, sőt
szinte egész irodalmának. A biblia, melyet
a reformátorok magyar fordításban a nép
kezébe adnak, képeivel. példázataíval, ha-
sonlataival szinte egész a jelenkorig érő ha-
tást gyakorol a magyar irodalom nyelvére.

Ez a reformáció hatása alatt megtisztult
vallásos érzés fel-felbuzog időnként a ké-
sőbbi korszakok költőiben is. Legmegkapób-
ban a nem rég letűnt 19. században. Épen
most kerek száz esztendeje annak, hogy két
ilyen vallásos lelkű protestáns szellemű
nagy kőltőnk megszűletett, Az egyik Tompa
Mihály, a másik Arany János.

1. Tompa Mihály.
Tompa Mihály 1817 szeptember 28-án

született Rimaszombatban, Korán árvaság-
ra jutott s nagyszüleinél nevelkedett Igríci-
ben, Borsodmegyében. A vidék szépsége, J

népének mesélő kedve nagy hatással volt at·
fejlődő gyermek lelki világra. Itt ébredt és ; .
erősödött meg benne a természetnek az a k, ~
szeretete, amely egyik főforrásává lett kől- \
tészetének. .

Iskoláit Sárospatakon végezte. Ügyvéd-
.nek készűlt, de élete körülményei úgy ala-
kultak, hogy lelkészi hivatalt vállalt .. Bol-
dog családi életét megzavarta fia halála; ez
a gyászeset holtig sajgó sebet ütött apai
szívén. Élete végső éveiben súlyos szívbaj
gyötörte; szinte megváltás volt reá 1868.
július 30-án elkövetkezett halála.

Költői munkásságának első terméke a
Népregéli és Népmondáh gyüjteménye.Szí-
vet megható mesék, bizonyos helyhez fűző-
dö érdekes mondák vannak benne. Nagyobb
hatást tettek Yirágregéi: ezekről nevezte
el a költőt egy ujabb kőltőtársa a virágok

.poetájának. Irt elbeszélő költeményeket is;
közülök a tréfásak, humorosak arattak leg-
több tetszést.

Legszebb, legmaradandóbb értékű alko-
tásai azonban hazafias és vallásos költe-
ményei.

A szabadságharc letőrése után a szenve-
dö magyar nemzet fájdalmát, keserűségét,
há'tagját, ő tolmácsolta leghívebben, leg-
meghatóbban, legmegrázóbbari. Allegorikus
ódái a magyar hazafias líra legnevezete-
sebb alkotásai. Mint egy új Simeon, a költő
is halálát várja immár. Ez 'a világ mitsem
adhat már neki; mégis szeretne még élni;

\

szeretné megérni azt a napot, amelyen fel-
tárul majd a szabadság szent csarnoka:

S megzendüla győzelmi ének:
"Hallelujah, Hallelujahl"

Szívének ez a vágya még épen hogy tel-
jesedett.

De nem kevésbbé maradandó értékű az ő
vallásos költészete: áhitatos lelkének, igaz
protestáns hitének beszédes tanuja ..

Tompa Mihály (1857.)
Beöthy Zsolt "Képes irodalomtörténet"-ébőJ.

Hívő lélekkel látja, hogy Isten- lételét,
hatalmát, dicsőségét bizonyítja a nap és a
porszem, a tenger és a harmatcsepp, a vi-
har zúgása és a kalász zizegése. Isten kö- ~
rűlfogja szeretetével a világot, mint a szige-
tet a tenger. - Gondot visel kicsinyekre és
nagyokra: fájdalmat ad, liogy a könny ví-
zében megtisztuljon a lélek. A költő keblét ,
íelhűrozta, mint valami hárfát s megaján-
dékozta a dalolás tehetségével. A lélek, a
dal is azért örökké való, mert hazája az
ég. Az emberek pedig fonnyadó levelek a
lét és idő fáján; az egyik kizöldül, a másik
Iesárgul. (Harangszó).

Az 1863-iki nagy éhinségben Istennek
büntetését látja a vallásos szívű költő. Az
Isten dorgáló keze küldte a csapást, -hogy



". ~ . Hogy boldogok' legyünk, a léted úgy adod'
Ezernyi könny s nyomor mégis honnét van itt ... l?
- Uram, nem érthetem a te akaratod!"

Ámde, ami így zajong, az csak a por, a
salak, amelyen erőt vesz a lélek, a vallásos
szív:
"Nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett."

A diadalmaskodó istenfélelem újra kérő
szóval fordul Istenhez ; hitért, reménység-
ért esdekel, hogy elmondhassa:

"Ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott ...
Legyen meg hát Uram te szent akaratod."
Ezt a hithez ragaszkodást köti lelkére fe-

leségének is Nőmnek című költeményében.
A kínos betegségtől gyötört költő hosszú út
előtt áll, készen a halálra. Nem zúgolódik;
"legyen meg, amit Isten úgy akar." Hiszen
sek jóban, sok áldásban, hosszú időn át
tartó boldogságban is volt része. Arra kéri
nejét: imádkozzék; mert ha már minden
elhágy bennünket a földön:

"Van még, ki hozzánk nyájasan beszél,
A vallas. e rni édes jó anyánk."

Egyszersmind bátorítja feleségét:
"Isten veled marad, ne félj, ne félj '"

Aztán meg ez az élet rövid; a könny is,
mosoly is megszűnik egyszer; azért nem ezt
az életet kell nézni, hanem amazt,

"Hol herv~dást nem lát a koszorú,
Mit Isten a hívek fejére tesz."

Ime így nyilatkozik meg Tompánál az
Isten akaratában való keresztyén meg-
nyugvás, az áldásaiért érzett hála, a gond-
viselő szerétetébe vetett hit s az örök élet
reménysége.

Tompa lXiihály utolsó arcKépe I És ez a hit elkísérte a halál révéig. Ott
Beöthy Zsolt "Képes irodalomtörténet"-éböl. feküdt a beteg ágyon, a sír néma gödre

"Az úr bölcs, jó, ö adja nékünk már-már megnyílott előtte; a természet
Az édest, keserűt . . . . ló' k ki v.ő 1 "1 t tt h dtÖröm _ s büban, élet _ s halálban na.sY ene ese, a 1 "ossze szu e e erva
Kössön hozzá a hit." lomb alatt", aki annyiszor virrasztott az

Ez az erős hit talán csak egyszer ren- alvó természet felett, arra kéri most az
dült meg a 'kőltő szívében s akkor is csak őszt, hogy altassa el kész, puha ágyán; ő itt
egy pillanatra. Mélyen lesújtó csapás érte: tudja hagyni az egész világot. Midőn beteg-
~zeretett fiának a halála. Fájdalommal és á~yából a~ abl~kában hervad~i, kezdő rep-
kétséggel vívódó lelke egy fenségesen szár- keny;e esik tekmtet.e, az elmul as ~ondolata

1, kőlt ' b k ók" bb" kezdi foglalkoztatní: de nem csugged el;nya o o emeny en eres me.s onnye u- 1 lkét '1 bát íti íőlf l' k íőllé tr cí 1 t karatt Ab' t ,,, e e e szevat a on Ja: o e e, csa o -es ; Clme: s en a ara Ja, ana os SZIVU f 1" A J' tól i ll' , hité
apa ott térdel fia sírján; felháborult elmé- ee. rany ano~? IS a va ~sos SZIV I~-

jét az élet és halál örök kérdésein hányja, vel ~ucsu~t.k: "KIf~~adtarp, pihenek. A le-
veti. . Az ész tanításában: _ születtünk, lek el, talalkozunk.
meghalunk, - megnyugodni nehéz, igen A kőltői dicsőség koszorúja után bizo-.
nehéz; az emberi szív nem bölcselkedik, nyára elnyerte azt a hervadhatatlan ko-
csak kiönti fá jdalmát; zúgolódó kérdés to- szorút is,
lul a békétlenkedö ajakra: "Mit Isten a hívek fejére tesz,"

alázatot tanuljon a gőgös halandó. - Ámde
az Isten jó is; gondjába fogad kicsit és na-
gyot; ő benne bízzál.

Az esztendő végén elgondolkodik; azt
találja, hogy sok bút és bajt hoz reánk min-
den év; ám azért, - ha elmult, - terhes
átkot szórva gondoljunk-e reá; ezt csak a
hitetlen teszi; az igaz keresztyén csendes
szívvel tűr, visel minden bajt és nyomort;
minden rázkódásban megáll nyugton, mert
sohasem felejti, hogy:

S9



2. Arany János. lelkének tartalmába. Elkísérik ezek élete
Az isteni gondvíJ~lésbe vetett rendület- pályáján egész addig, amikor már csak egy

len hit és az ezzel párosuló komoly erköl- nyu~alo~ várta: a végső. Tamburás öreg úr
esi felfogás Tompán kívűl talán egy kől- koraban lS

kik 1 11 "Olykor egy-egy ének nyújt neki vígaszt,tőn é etét és ö tészetét sem je emzi '1 A hitújítás kora szülte még azt: .:
. annyira, mint Arany Jánosét. ~ Benne a tört szív bűnt vallva, leverve,

Arany János 1811 március 2-án s~üle- Vagy erős hittel Istenhez emelve."
tett Nagyszalontán, ,Biharmegyében. .Már I.
élemedett korű, egyszerű, istenfélő szűlök Ez a mély vallásos érzés egyik Iőforrása
mellett nevelkedett szigorű, puritán vallá- az ő lírai költészetének. Az élet arról győz-
sosságban, Zsenge lelkébe jókor utat tör a te meg, hogya vallásossága legbecsesebb
bibliai áhitat és alázat. Korán tanuláatta öröksége a halandónak. Ez tanít meg tűrni
hallomásból a szentírás vonzóbb helyeit, a és remélni; möstoha viszonyok között ez az
zsoltárok magasztos igéit. Majd mihelyt egyedüli vigasztalónk; ez szárítja fel a sz0-

megismerkedik a betűvel (4 éves korában),
a biblia lesz legkedvesebb olvasmánya.
Kétszer, háromszor is végig olvassa és mi-
kor 6 éves korában bekerül az iskolába, a
Míatyánkat és Hiszekegyet már latinul is
tudja.

Iskoláit Szalontán ·kezdte, Debreczenben
folytatta. Már serdülő-tanuló -korában meg-
ismerkedett az élet kűzdelmeivel. Aztán'
meg ő rajta is kitört a kor levegőjével kap-
csolatos láz: otthagyja az iskolát, elmegy
színésznek. De csakhamar kiábrándul.
Légváraínak romjai alól ,;a lelkiismeret ki-
gyóí bújnak elő." Álmában halva látja
édesanyját s azonnal indul haza felé. Any-
ját betegen, atyját megvakulva találja; el-
határozza, hogy otthon marad időközben
özvegységre jutott világtalan édesapja lÍyá-
molául. Midőn Szalontán jegyzői állást
nyert, megnősült s szilárdan eltökélte, hogy
csak családjának és hivatalának él.

És méois innen indul el költői munkás-
ságával a halhatatlanság útjára. Toldija
egyszerre országos hírű költővé teszi. A
szabadságharc mozgalmai : azonban őt is 1 Arany János (Nagykőrösi éveiben. Horowicz képe
mélyen megrendítik. Az ötvenes években után.)
tanár Nagykőrösőn: onnét Pestre kerül. Itt Beöth,y Zsolt "Képes irodalom történet"-éböl.
serényen munkálkodik; lapot szerkeszt, morodott szívűek rejtett, néma kőnnyeit,
majd az Akadémia titkári hivatalát vállalja Azért élesztgeti, ápolgatja fiának a szívé-
el. Élete utolsó éveiben azonban tétlen- ben is, a vallásos érzést: "Imádkozzál édes
ségre kényszeríti testi tőrödőttsége. Csen- gyermekem!"
des, keresztyén megnyugvással várta a ha- De nemcsak a fiát, az embereket is ugyan
lált, amely 1882 október 22-én szólította el arra az istenfélelemre serkenti a költő (A
az élők sorából. -hajóförött}.E vilt.g elmulik minden javaival

A korán magába szítt biblikus hangulat, egyben; se~miféle kincs nem biztosít niég
, a szentírás eszméi és nyelve kitörölhetet- csak holnapig sem; az élet számvetése meg-

len nyomot hagynak életén, egyéníségén, csal, azért:
költészetén, nyelvén.A bibliai nyelv zamat- "Féljétek Istent, emberek!"
ját beleolvasztotta az ő egyedül álló, va- Aztán 'hirdeti az egyetemes felebaráti
rázslatos költői nyelvébe; a biblia eszméit szerétetet. (Gondolatok a béhehongresszus



felől.) Milyen felemelő, milyen dicső még
. '-;csak képzelni is:

.:,Az embernem, mint egy család,
Szeretettől övezve,'
Testvériségben .. :' 1. ,

Nem lenne többé vérontó háború, mely-
ben az apák temetik el fiaikat; hanem:

" ' .. lenne béke, oly örök,
Mint Isten szellemében,
Megkezdve itt, - állandóul
Folytatva majd az égben."

Azonban az emberi szen-
vedélyek hatalmával szemben
.mindéz \ .hiú kivallság., ~Az
emberisé~{ egész történjelme

'népek feltünése, népek eltű-
nése, Mégse csüggedjünk;
bizzuk a világ folyását' a
Gondviselésre: 1

"Bölcs Ister( az, ki rendel."
A gondviselésbe vet~tt, ez-

zel a hittel bátorítja nemze-
tét a szabadságharc küzdel-
meire; magánélete gond jai
kőzt is ez a főtámasza; gyer-
mekszívvel nyugszik meg a
gondolatban:
·~II"Hogy övéit el nem hagyja.
~",Ki mindnyájunk édesatyja:'

Ezzel a hittel párosul a
költő lelkében annak' a tu-
data, hogy Istennek köszőn-
jük mindenünket. Egy nagy-
reményü \ tanítványát szép
költeményben figyelmezteti,
hogy amit Istennek. kősző-
nünk, azt ne rójjuk fel saját
érdemünkül, hanem adjunk
érte hálát Istennek:
"Aldjad a jó Istent, ki megálda

, téged
Adván őreidül szerető szűléket.'

(Domokos napra).

Az Isten iránti háladatos-
ságból fakad a szűlők és
embertársaink iránti hála is, a
szívnek egyik legszebb ékes-
sége. (A dajka sirja.) Sajnos, Arany János utolsó arcképe sajátkezű verses megjegyzéseivel'
a keresztyén erények vajmi -Beöthy Zsolt "Képes irodalomtörténet"-éből.-
ritkák:

"Közönyös a világ, .... az ember
Önző, falékony húsdarab,
Mikép a hernyó, telhetetlen, .
Mindig előre 'mász s - harap:'

Ime a vallásos szív kitörése az emberi ön-
zés ellen. Igen, hány olyan jelenség tárul e

9i

világon a szemlélödő ember elé, amely al-
kalrnas , arra, hogy, ,i~eig-óráig elkeserítse •.
megtántorítsa még.,a vallásos szívet Is;
Hányszor látjuk ,

f "Megtiporva az -erényt, az észt,
Míg a vétek irjgységre készt."

Aranynak is voltak szomorú órái, sötét
napjai, komor időszakai, amikor megkőr-
nyékezte lelkét a csüggetegség. Ámde nem
esett martalékául ; felülkerekedett lelkének

..,
'Ja • I

\

jobb fele: a vigasztalás, a hit. Tudja és.
vallja, hogya fájdalom a boldogságnak
egyik alkatrésze; a halandó, a kietlen siva-
tagen is talál egy tenyérnyi zöld virányt s.
ha az eltűnik előle!



"Megsiratja, de :tovább megy gal szorosan kapcsolatos a tiszta erkölcs,
Örökös remenny~L'·· az éber lelkiismeret. Aranyt méltán nevez-

Akinek szívében él a hit, az sohasem ké- fék el a lelkiismeret költőjének. Szerinte az
telkedhetik a jó, az igaz végső diadalábari. élet nem más, mint alkalom kőtelességeink
Ezt a diadalt, az. ige, az eszme diadalát hű teljesítésére. Mulasztásainkért, vétke-
hirdeti Ráchel siralma, Aranynak hitéből' irikért bűnhődnűnk kelL A legszigorúbb
és hazaszerefetébőlfakadt gyönyörű kőlte- ítélöbiránk saját lelkiismeretünk. A legta-
ménye. Ime hiábavaló volt Heródes minden nulságosabbak közé épen azok a kőltemé-
vérengzése: nyei tartoznak, amelyek a Ielkiismeret íélel-

.Kíröl annyi jósnak zenge ihlett szája, metes hatalmát mutogatják s a kőltő erkől-
Megszületett, érzem, Judának királya esi világnézeténekegyik alaptételét. amint a
Kicsiny Bethlehemben." jótett önmagának jutalma, viszont a bűn

önmagában hordja büntetését. Ez alól a
Tanulja meg azért minden hatalma e vi- törvény alól nem vonhatja ki magát halandó

Iágnak: ember, legyen király, avagy szolga, gaz-
" ... nem féli Iegvver id ő, dag avagy szegény, férfi vagy nő, öreg vagy
Az Ige, az eszme." fiatal. Ime az eskűszegö V. László királyt

Ime e néhány szemelvény is bizonyít ja, épen a halál torkába kergeti felzaklatott
mily lényeges eleme Arany költészetének lelkiismerete; a kegyetlen Edward király,
az az őszinte, igaz, vallásos érzés, amely a aki hiú gőgjében 500 énekest máglyára hur-
költőnek magánéletét is áthatotta. Buzgó coltat. szintén nem talál nyugtot sehol,
templombajáró; szép bariton hangján sz.ív- szüntelenül hallania kell, amint:
vel-lélekkel énekli a zsoltárokat; Szalonta
"templomában ő a leg) obb énekes.

IL'

..... túl síp-dobon
Riadó kürtön át:
ötszáz énekli hangosan
A vértanuk dalát- ."

És amit líraikölteményeiben hirdet, I Ágnes asszony, Kund Abigél és Bende
ugyanazt megragadó történetekben szem-o vitéz egyenesen beleőrülnek bűnüknek a tu-
léltetik elbeszélő költeményei. Mennyi ma-I datába, Menn~~ 11!.~gráz~ p~ldaj vigyáz~a-
gaszt~s eszme, felemelő gondolat és ko-I t~k! -: azt ~~altJak. La,ssatok, me~, mrre
moly intés hangzik itt is felénk. VISZ neha az önmagunkról valo megfeled-

.. . ", kezés egyetlen pillanata s mekkora vesze-
Tol~IJ.a. ,bIztato szo~.at . n;mden nagyre- delem leselkedik sokszor a meggondolatlan

men'yu lf}unak: ne csugge?J, meg r;e 1.a?: könnyelműség mögőtt.
'kadj ; nézd, a testben-lelekben ep IfJU .
előbb-utóbb minden akadály ellenére cél- '1,

hoz jut - erős akarattal. Ime Arany költeményeiből tanulhátunk
Szondi két apródja Ielemelöen hirdeti az istenfélelmet, alázatosságot, lelkiismeretes-

ige és eszme örök diadalát s azt a komoly I séget. S így Arany nemcsak nagy költője
kérdést intézi hozzánk: mihez kelljen hát a magy~r nemzetnek, hanem istenfél elmé-
ragaszkodnunk, a muló örőmhőz, érzéki v~l, kom~ly erkölcsi felf?gásával, főleg pe- !é

gyönyörhöz-e, amellyel a Jelen kínál, avagy dIg lelk~?s~eret-kultuszava~, amelyre o.ly
a meggyőződésen alapuló halhatatlan elv- nagy szuk~ege volna a m~, korunknak IS,
hez, amely' ait sugja nekünk is: máskép egyik leghivatottabb nevelőmcstere.
nem teheték... : Tompával együtt igaz protestáns szelle-

A hamis tan'u megrendítö esete megszív- rr;ek. Mindkett?i.ükre .illik lánglelkű kőltő-
Ielendö intés minden 'kőnnyelrnűriek: társuknak. Petőfinek Ihletett szava:

"Ne mondjatók esküt, hanem igaz hittel!" "Ta~uljátok meg, hogya költő
. . Az Istenség szent levele,
.De. ki győzné felsorolni mindazt a sok Melyet leküld magas kegyeben

'-erkölcsi tanulságot, amelyet költeményei Hozzátok gyarló emberek
hirdetnek. Csák. egyet legyen szabad még I Amelybe' örök igazságit '
megemlítenem. A protestáns vallásosság- i Saját kezével írta meg."

/
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A vándor lkaraván.
Elbeszélés. Irta: Csite Káro!y.

1.

Elkerülé Jézus az egész GaÚleát, tanít-' kébe lépvén, eljárt nagybátyjával Damasz-
ván azoknak zsinagógájokban és prédikál- kuszba, .Iéruzsálembe és Egyiptomba teve-
ván az Isten országának Evangéliemát és háton. szövött ruházatokat és más egyebeket.
gyógyítván minden betegséget ... i árusítani.

És követé őt nagy sokaság Galileából .. '. A kisebb testvérkék tijjongó örőmmel
Mikor pedig látta volna Jézus a sokasá- fogták kőrűl a messze földről haza érkezett

got, felméne egy hegyre ... És száját meg- bátyjukat, ámde .Iórim nem tudott velük
nyítván, tanítja vala őket, mondván: örvendezni az édes otthoni viszontlátásnak.

Boldogok a lelki szegények: mert övék a Valami szokatlan rémület és kínos szenve-
mennyeknek országa. . dés rítt le arcáról, mindazonáltal elővevé

Boldogok, akik sírnak: mert ök megvt- zsákjaból a messze vidékről hozott ajándé-
gasztaltatnak. . . kait: többféle édes gyümölcsöket selosztá

... Tekintsetek az égi madarakra: mert testvérei kőzőtt.
azok nem vetnek, sem aratnak, mindazáltal - Mi bajod van, édes fiam?! - kérdé az
a ti . mennyei Atyátok' eltartja azokat .. édesanya a szenvedö. fiától, aggódó szív-
Nemde nem drágábbak vagytok-é ti azok- vel.
nál? .Iórim úgy reszketett, hogy nem tudott

Vegyétek eszetekbe a mezei liliomokat, lábán állni, .leroskadt a gyermekek fekvő-
mi módon növekednek; nem munkálkodnak helyére. Arca meghalványult, sötét szeme
és nem fonnak: mindazáltal, mondom nék- pedig bágyadt, fénytelen vala. S hangja
tek, hogy Salamon minden királyi 'dicső- gyengeségenél fogva alig vara hallható,
ségéhen nem öltözött úgy, mint ezek kőzűl ámde az édesanya megérté, leolvasá aja-
egy. káról a panaszos szavakat, mely ilyenkép

És mikor elvégezte volna Jézus e be- hangzék:
szédeket, álmélkodik vala a sokaság az ő - A szívern fáj, reszket kimondhatatla-
tudományán . . . nul a nagy réműlettől, ami a mult éjjel

Mikál, a korán elhúnyt Hosám bánatos esett meg velünk! ... Nem háltunk meg
szívű, könnyes szemű özvegye is a sokaság tegnap éjjel sehol, hogy minél előbb Kaper-
között vala, őt apátlan gyermekével együtt, naumba juthassunk, csakis tevéínk hátán
akik a köntösének szegélyébe Iogőzkodván, szunnyadoztunk egy kicsit az uton haladva,
mellé kuporodának. A legkisebb pedig még mikor egyszercsak borzalmas hang rázkód-
csak őlbéli kicsiség vala s mindannyíát tatta meg szíveinket! ... oroszlán ordított
megáldotta Jézus. teljes közelünkben!

Vigasztalódott a bánatos özvegy, lelvén 'a '- Jó Istenem segíts! - kiálta fel Mikál
Jézus ajakáról elhangzott szent igékből rémülettel. - ,
gyógyirt a nagy szívfájdalmára, mely le- - Én is úgy imádkoztam folyton magam-
törlé könnyét és nyere erös hitet, hogy nem ban, mialatt oly reszketés fogott el, hogy
kell neki kétségbeesnie a neveletlen gyer- majdnem lebuktam a tevém hátáróI. .. Az
mekeinek sorsa míatt, A mennyei Atya, aki oroszlán azonban nem került elibénk, de
eltartja az égi madarakat s aki ruházza a mégis most is ép úgy reszketek, mint ak-
mezei liliomokat, annál inkább gondjukat kor és a szívem mindig jobban fáj ... Jaj,
viseli azoknak, akiké a mennyeknek orszá- jaj, mindjárt meghalok! ...
ga, akik drágábbak néki mindazoknál. Mélységes fájdalom szállta meg az édes

A nap már lealkonyodott a galileai he- anya szívét, látván gyermekének nagy
gyek mögött, mikor haza érkezett Mikál a szenvedését s töprengett, hogy mikép tud-
házába. Legnagyobb meglepetésére otthon na rajta segíteni?
találta az elsőszülött fiát, a tizennyolca- Hirtelen eszébe juta Jézus, a názáréti
dik évében járó Jórímot, aki atyjának örö- próféta, ki minden betegséget gyógyít vala,



'S hallván hogy Péter házában szálla meg \ - Hiszem Uram! Ha csak szóval paran-
.éj~zakára: ,si~tséggeh elme~1t hozzá" esdő csol~d is, ~eggyógyul a fiam, .', 'J, '''~
szívvel kere ot, ezt IP,Pndvan: y t ~),MenJ haza asszony: Iegyen=a hited ~

- Uram! Könyörülj az elsőszülött fia- szerint smeglásd, hogy ezt senki hlegne :
mon! A 'kisebbeket megáldottad, őt pedig tudja ...
gyógyít-sd.meg testének reszketőségéből és I Haza siete Mikál és íme, amint belépett a

tV hajlékába, látá .Iórimot mosoly-
gós ábrázattal a kisebb testvérek
között játszani, körbe fogózkod-
ván, úgy j árák mindannyian a
táncot. ...

II. ~
Kapernaum kapuján minden reg-

gel öt testvér gyermek sompoly-
gott ki, nyomon követte őket egy
szelid kecske, mely az öt apátlan
árva táplálója vala, annak a tején
növekedének fel mindannyian, Míg
a kecske jóízűen legelészett az
útszélen, az alatt a kisebb gyer-
mekek vidáman játszadóztak az
út porában s a nagyobbak pedig
minduntalan a távolba lesének
a kanyargó országúton. Bátyjukat
várták sóváran haza. Negyed éve
elmult már annak, hogy elment
utol j ára hazulról.

A város kapujában mélázó te-
kintetű római katona állt őrt,
hosszú lándzsával kezében. Az
unalmas lélekölő semmit tevésben,
hőségben egyedüli szórakozása az
vala, hogy a gyermekek játékát
szemléle. Eszébe juttatá az a saját
boldog gyemekkorát, szülöit, test-
véreit és a rég elhagyott édes
szűlői házat, hazáját. ..

A legkisebb testvérke, a csöpp
Áron gyermek gyakran az őrhőz
tipegett, kérvén tőle a hosszú

. lándzsáját.
Mosolygott a légionáris a csöpp-

ség kérelmén s engedé neki a
lándzsa nyelét megfogni, aminek
is igen örüle a gyermek.
. Csalódással, szomorodott szív-
vel mentek haza napról-napról
a gyermekek, nem érkezett meg

fáj dalom- .a várva-várt testvér. Csupán a jól-
lakott kecske kocogott megelégedéssel
hazafelé s az nyujtott egy kis vigaszt otthon
édes tej évei a megszomorodott testvérkék-
nek is,

'(

A hegyi beszéd,

szívét a gyötrőszabadítsd meg
zól!

- Hiszed-é, hogy én megcselekedhetem
ezt, amit kérsz'? - kérdé Jézus szelíd sza-
vakkaL
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tatta, mint mikor a damaszkuszi útban
oroszlán ordítása rémítette meg. Édes
anyj a és a másodszülött testvérhuga vezet-
tékbe a házba, lefekteték puha fekvőhely-
re. S nem tudták egy szavát sem venni.
Csak késő éjszakán láz álmában kiálta fel
hörgő szavakkal:

- Jaj, jaj, megszakad a szívem! ...
Nézzétek. .. nézzétek, ott vezetik őt a-vesz-
tőhelyre! ... Hátán súlyos keresztfa, fején
töviskoszorú, homlokáról csepeg a vér! ...
Csúfolják, lökdösik, vesszővel csapkodják,
kővel "hajítják, .. s óh, jaj, én őrült is kő-

induló kereskedői karavánnal, mondván,
hogy neki menni kell! Nem lesz nyugalma
addig, míg fel nem leli Jézust, aki egyszer
már meggyógyította s akit... óh, szörnyű-
ség! ... ő is megcsúfolt... ' I

Mikál kezét tördelé és ruháját megszag-
. gatván beméne a titkos kamarájába és
imádkozék titkon, szívvel-lélekkel, úgy,
mint a názáreti Jézus tanította:

"Mi Atyánk, ki vagyamennyekben ... ff

Ill.
A gyermekek felkerekedtek ismét 'mind-

annyian és szép libasorban kimenének

Még inkább szomorkodának a Husvét ün-
nepe alatt, hogy még akkor .sem kerűlt
haza .Iórim, Az özvegy édesanya pedig
siratá fiát, hogy elveszett, meghalt volna
valahol a messze útban ..

Husvét ünnepe után azonban néhány nap
mulva karaván állott meg házuk előtt s az
egyik tevéről .Iórim csúszott le erőtlenűl,
súlyos betegen. Beesett szemeinek tekintete
most még nagyobb rémület kifejezését mu-

zöttük ... ;.Jaj, most reám tekint vádlón, íá-

. jón .... szívemet égeti a· tekintete, mintha
ezer tüzes lándzsa .hegye szúrná, égetné l.i.

MikM á megsebzettlédes anyai szív fáj-
dalmával, kétségbeesésévei és a sötét sej-
telem.kínzó gyötrelmév,el állt a nagy kínjá-
ban vergődő, jajveszékelő fia mellett.

Mindazonáltal hasztalan \ kérlelte, ma-
rasztalta Mikál a következő napokon a sű-

I Iyos beteg Jórimot, elment ismét az útra

Jézus megáldja a gyermekeket.
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reggelenkínt a város kapuján, ahol más őr
állt, akinek ábrázata zordon, haragos te-
kintetű vala és nem engedé meg, hogy a
gyermekek a kapú árnyékában játszadoz-
hassanak.

Még sóvárabban, aggódó szívvel várták
most a testvérek bátyjukat selmentek
messze előre az úton elébe s biz' sokáig csa-
lódással kellett nekik vissza-visszatérni,
míg egyszer aztán mégis felbukkant előt-
tük a távolban az ismerős teve karaván.

Nosza boldogan, versenyt iramodtak a
gyermekek bátyjuk elé. Annál nagyobb lőn
örömük, hogy .Iórim arca most szokatlan
derűt, magasztos lelkesedést mutatott. S
leugrott Jórim fürgén a teve hátáról, fel-
rakta rá a boldogan mosolygó, uj jongva ka-
cagó testvéreit. ~

Arnint betoppant .Iórim az édes szűlői
hajlékba, Mikálnak az vala az első, hozza
intézett" kérdése:

- Fellelted-e, fiam, a názáreti prófétát,
akit gonoszul megcsúfoltál ?

- Megtaláltani, jó anyám s ismét meg-
gyógyított és azóta szűntelen velem van: a
szívemben lakozik!-mondá .Iórim szent ih-
lettel, megdicsőült tekintettel. És elmondá,
mint támadott fel a megfeszített Jézus, aki
az Istennek jobbkarja által felmagasztal-
tatván, az Atyától nyert Szent Lelket ki-
töltötte tanítványaira, mely után megke-
resztelé Péter apostol őt is, mint megtért
hivőt, a Jézus Krisztus nevében és vevé ö
is a Szent Lélek ajándékát ...

Áhítatos szívvel hallgatá Mikál a fia aja-
káról elhangzott szent dolgokat és kél lel-
kében erős vágy, olthatatlan szomjúság,
hogy ő is megkeresztelkedik a Jézus Krisz-
tus nevében ...

Magasságban trónoló szeni lsten,
A mélységből száll Hozzád imánk:
Nincs, ki fényt a vándorútra hinisen,
Csak Igéd, mely napként süt reánk,
Szent Igéd a pályán hű vezérünk,
Szent Igéddel bizton célhoz érünk.
Vallásunkért, lsten, hála Néked,
Hála, hogy megváltott szeni Fiad!
Föld porához nincs már kötve néped,
A vakság és a rabság miatt:
Tévelygésnek, bűnnek nincs hatalma,
Megtöré azt a hit diadalma

Eljövének házukhoz az ő atyafiaik s
hallván Jórim ihletett szavait, ők is vágyö-
dának a szent keresztségért és a Szerit Lé-
lek ajándékának elnyeréséért.

Sokáig együtt valának és tanácskozának,
hogy mitevők legyenek?

útra készülének aztán: Mikál és az ő
atyafiai és elindulának .Iéruzsálembe.

Fáradhatatlanul haladt az Isten orszá-
gát kereső kis karaván a hosszú, kietlen
úton. Éjszakánkint is csak keveset pihené-
nek, hogy minél előbb célhoz juthassanak.

Elől, a vándor karaván élén, haladt .Ió-
rím csillogó szemmel, erős, bátor lélekkel.

Kint a pusztai úton egyszerre csak hatal-
mas hím oroszlán bukkant fel a hold fény-
nél előttük.

A rémül ettől , kétségbeeséstől hangos si-
koly és jaj szó hagyta el a kis karaván tag-
jainak ajakát s a szívük veré se is elállt ré-
mületükben.

- Ne féljetek! Hisz velünk van az An
Uram megváltó Jézusom! - szólt hátra ,Jó-
rim lelkes csengő hangon s ment bátran
előre és szemébe tekintett merőn a fene-
vadnak, mely arra meghunyászkodva távo-
zott el előlük. . . '

Nem sokkal később oly bátran, rendít-
hetetlenül nézett bíráinak, a főtanács tag-
jainak szemébe is, rnidön hitéért halálra
itélték, Ép oly nyugodtan, színte derült
arccal fogadta a kőzáport, amit kivégezteté-
sekor reá zúdítottak. Lelke csak az Úrra
nézett, ajka csak ezt rebegte: "Uram bo-
csáss meg nekik, mert nem tudják mit cse-
lekesznek s vezesd őket is oda, a hova
engemet vezettél.'

IA hit lángolt az apostolokban,
Ez volt földöntúli erejök; .
Választottak lelke lángra lobban,
És nem bír a nagy világ velök,
S hogy bujdostunk ujra rémes éjben,
E hit, e tűz lorrt Luther sziuében.
Oh mini égett s mint kialudt végül,
Jézus hozta e tüzet az égbül,
Lánglelkénél mely meggerjedett.
S mily sötétség ült a föld felett!
Oh mily áldás, hogy a hit világa
Ujra fényt hint az egész világra.



A Krisztus szólt Luther ajka által: :_\tn, igaszág s élet Én vagyok, .
.-.-Jii floFám jön, m~űzd a világgal _
. o Roronája.a .menny en ragyQg.. .

Kioiilem - szól - nincs másban iidoesség,
Bár mennyei angyalok hirdessék.

Nyisd meg lsten a mi lelkeinket I
A Krisztusnah, hogy kövessük oi.
Hasson át a mult emléke minhet,
Uj életre ez adjon erőt! I
Luther lángján hitre melegidjiinh,
Yallásunhért, mint hincsért, hevüljünk!
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•Aldd meg, lsten, a buzgó apákat,
Őseinket, még porukban is!
A Sionhoz hordtak cédrusláhat,
Szent péliIi:ífük nékünk a paizs.
Kikre Lelked öntetett ki bőven,
Rájuk nézzünk e nehéz időben!
Aldd meg lsten, kérünk könyörögve,
A te küzdö Szeniegyházadatl
Hit szikláján építsd mindörökre,
S mi megdöntse, nincs az ég alatt.
Krisztus szól így: ég s föld elavulnak,
De beszédini soha el nem mulnak!

• Sántha Károly,

A. wormsi Luther-ernlék
Németországet keresztül-kasúl ismétel-I győződjenek, bemutat juk azt csoportkép-

ten beutaztam, hogy minél gyakrabban és I ben s úgy, hogya csoportkép. egyes főalak-
mennél többet szívjak magamba abból arc-II jairól külön felvételeket is kőzlűnk, melyek-
formáció ozonjával telített szellemi légkör- nek szemlelete alapján mindenki átérezheti
ből, mely e hatalmas birodalmat minden in- azt a benyomást, mely ama reám nézve
tézményében áthatja s minek külső jelvé- emlékezetes napon lelkemet áthatotta.
nyei a nagyszerű kűl- és belmissziói intéz- Az emlék helyes megértése végett talán
ményekben, a szebbnél-szebb evangélikus helyén való lesz annak rövid ismertetése.
templomokban s" a majdnem minden na- Az egész mü öt egymásra helyezett lépcső-
gyobb városban feltalálható Lutherszobrok- magasságú négyzetalakú gránitlapból felé-
ban látható formában is lépten-nyomon sze- pített talapzaton van elhelyezve, amely
münkbe tünnek. Meghatva álltam Eisleben, négyzetnek míndegyik oldala 12 és fél mé-
Eisenach, Wittenberg, Leipzig, Berlin s más ter hosszú. A talpazat négy szegletén a re-
városok Lutherszobrai előtt, de érthető, formáció leghatalmasabb védőinek és elő-
hopv vágyódásom ezek után Worms felé mozdítóinak ércszobrai állnak: elől balra
vonzott, mivel az ottani Lutheremlék az Bölcs Frigyes a szent ügy védelmére ki-
evangélikus házakban minálunk is sokfelé vont palossal, jobbra Fü;-p hesszeni ör-
látható ismeretes képről már gyermekko- gróf kardjára támaszkodva; hátul balra a
rom óta előttem lebegett s így tudtam, hogy tudós Reuchlin, jobbra pedig Melanchthon
ezen emlékmű felállításával anémet pro- Fülöp, Luther barátja és hű munkatársa. A
testantizmus nem csak Luther emberi mér- négyzet első oldala nyitott, hol bőlcs Fri-
téket csaknem felülhaladó nagyságának, gyes és Fülöp őrgróf szobrai között be le-
hanem általában a reformáció eszméj ének het lépni az' emlékmű belsejébe, melyet há-
s ezen eszme összes Iöképviselöinek is hó- rom oldalt díszes. kőíalazat zár körül, me-
dolni kívánt. Sokat vártam ez emlékműtől, lyen a reformáció többi neves munkásainak
de mikor 1906 október 17-én reggel Worms- és védőinek domborműves. arckép ei .s az
ba érve dobogó szívvel kiléptem a kápolna- ágostai hitvallást aláírt városoknak címerei
szerűen épült indóházból s a Kaiser Wil- nyertek elhelyezést. A három összekötő fa-
helmstrassén át a Luthertérre érkeztem, a lazat mindegyikének kőzepén a reformáció
szó szoros értelmében elérzékenyültem a történetében kíváló szerepet játszott váro-
meghatottságtól, mikor a remekül gondozott sok jelképeül szintén ércbe öntve három
diszkert közepén egyszerre csak előttem női alak űl, és pedig: balfelől Augsburg
állt a világ legnagyobb reformációi emlék- (Ágosta) egyik kezében az ágostai hitval-
műve, melyet kőzadakozásból félmillió lást (1530) jelképező tekercscsel. a másik-'
márka költséggel 1868-ban Luther tisztele- ban az ágostai békekötésre (1555) emlékez-
tére emelt az evangélikus keresztyénség. tető pálmaággal. hátul Speter az 1529. évi
Hogy ezen emlékmű nagyságáról, nagysze- protestációt feltüntető elutasító kézmozdu-
rűségéről és Ienségéröl olvasóink is meg-Ílattal, jobbfelől pedig a rnélységes gyászt
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A protestáló Speyer.
- A wormsi emlékmű mellékalakja. --

A hitvalló és békét hirdetIl Augsburg.
A wormsi emlékmű mellékalakja. -

ábrázoló szerencsétlen Magdeburg, mely zülök emelkedik ki összesen 8'5 m magas
virágzó várost a harmincéves háborúban alapzaton Lúthernek az egész szoborcso-
1631 május 20-án a reformáció ellenségei portot uraló és betefőző 3'3 m magas ha-
'Iilly vezérlete alatt földig lerombolták, la- talmas ércalakja. Ahithősnek égfelé irányí-
kosait pedig a szó szoros értelmében fel- tott tekitete, Istenbe vetett rendíthetetlen
koncolták. Ezen körzetben foglal helyet a bizodalmát tükrözi vissza, míg jobb kezét a
tulajdonképeni Lutheremlék. melynek 5 m baljában tartott Bibliára szorítva míntegy

.magas alépítményén mindenek előtt ,a re- hirdeti, hogy Isten Igéje hitünknek egye-
formáció négy úttörő hőse és pedig hátul dűli kútíorrása és zsinórmértéke. Alatta
balról jobbfelé a francia Waldus Péter és érctáblán •••világhírűvé lett wormsi mondása
az angol Wiklif János, majd elől jobbról plvasható- "Itt állok, nem tehetek máskép-
balfelé a cseh Husz János és az olasz Sav 0- pen, Isten engem úgy segéljen! Amen." A
narola Jeromos foglal ülő alakban, szintén Luthert tartó alapzat négy oldalán pedig, a
ércbe öntve helyet. Ezen mel1ékalakok hit javítás előharcosai között, dombormű ki-
mindegyike párját ritkító művészi alkotás. Ivitelben még a reformátor életének legneve-
úgy ülnek előttünk, mint ha megelevened- zetesebb eseményei láthatók u, m, elől:
dek volna és szólni akarnának hozzánk. Kö- Luther a wormsi birodalmi gyülésen, 1521
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,----------------------------------------- április 17. és 18-án j jobbfelől:
Luther két szin alatt osztja ki
az urvacsorát és Luther eskü-
vője: hátul: Lutherkiszegezi a 95
tételt a wibtenbergi vártemplom
ajtajára 1517 október 31-é:n j,
balra: Luther a Bibliát fordítja
és Isten Igéjét hirdeti. Megem-
lítem végül, hogy dombormű-
ben Zwingli és Kalvin arcképe
is rajta van a Luther-emléken.

Már ezen egyszerű leírásból
is látható, hogy milyen felemelő
ezen emlékmű hatása. úgy tű-
nik fel a szemlélő előtt, mintha
a reformáció kora megeleve-
nednék előtte s mintha annak
legnagyobb képviselői a föld
mélyéből kiemelkedve tekinte-
nének le reá s beszélnének·
vele. Az emlék úgy egészében
mint részeiben művészi mcster- ~
mű, Németország egyik leghíre-
sebb szobrászának Rietschel
Ernő dresdai mesternek, a wei-
mári Goethe es Schiller emlék- '"
mű megteremtőjének, utolsó és
leghíresebb alkotása, melyet
halála után, tervei szerint ta-
nítványai fejeztek be.

Valóban, az a nép, mely ilyen
emlékeket ~ emel Luthernek,
megértette, hogy az egész vilá-
got bámulatba ejtő nagyságát
tulajdonképen Luthernek s az
általa k eresztű vitt hitbéli és
erkölcsi megujulásának köszöni.

Scholtz őddn,

A gyászoló Magdeburg.
- A wormsi emlékmű mellékalakja. -

A ráncos csizma.
Irta: Jeszenszkyné T. Irén.

Hét falúra, hét határra híre ment a Ber- A lakodalom napjan folyt a vigadozás,
kes Pannika lakodalmának. Berkes Péter muzsika, tánc, evés-ivás. Ki hallgatott volna
uram megadta a módját, senki se foghatja arra" amit a kőzségháza előtt dobszóval
rá, hogy fösvényen bánt az ő egyetlen hirdettek? Ki merné most a lakodalmas né-
gyermekéveL Akinek ~z Isten vagyont, meg pet megzavarni. - Bizony senki más, mint
szép lányt is adott, az tudja ám, mi az em- maga a biró.
berség! Aztán a vőlegény sem alábbvaló se Szélesre nyitott ajtón lépett a mulato-
szépségben se vagyonban. Szóval olyan nár zók közé, még köszönni js elfelejtett. Lein-
lett belőlük, akikre azt szokták mondani: tette a cigányokatj egyszerre halálos csend

.hogy "az Isten is egymásnak teremtette." támadt a mulatozö házban.
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- Emberek! nincs most ideje a vigado- ba volt! Az orvos egy napon kijelentette,
zásnak. Kitört a háború! A ki katonaember. hogy a lábát le kell vágni, különben bele hal
az még az éjjel indul a rácok ellen. . sebébe.

- No cigány húzd rá a tusst! Szólt erre Gábor András megadással fogadta ezt a-
• Berkes uram. Húzta a cigány, de a sok rettenetes hírt, de nem volt bátorsága, hogy

asszony nép túl sikoltoz ta , túl jajgatta a megírja Pannikájának: "Ne őrízd már a
muzsika szavát. csizmámat, mert nem lesz lábam, amire fel-

A menyasszony piros orcája halálsápadt húzzam."
lett, g . bizony talán el is szédül, ha az ő Az operáci6szerencsésen sikerült s egy
szép hites ura, - Gábor András - két hét mulva túl volt a veszélyen Gábor An-
karjával fel nem fogja. . drás. Még a jó kedve is visszatért, hiszen

-Ne búsulj lelkem Pannikám, hamar végre is jobb egy lábbal élni, mint két láb-
elbánunk mi a rácokkal, akkor viszajövök s bal meghalni.
ott foly tat juk a táncot, a hol elhagytuk. Itt- Csak akkor szomorodott el, ha otthonról
hon hagyom ezt a pár ráncos csizmát, vi- jött levél, vagy ha ő írt haza. . .
seld jól gondját, mert ebben akarom a me- - A csizmádnak gondját viselem, a nó-
nyecske táncot veled továbbfolytatni - tát is tudom, amelyiknél .a táncot abba
szólt Gábor András és sietett ő is az útra hagytuk. Csak az lesz a baj, qogv a cigány-
készülődni. primás, aki húzta, a mult héten elesett a

• Hajnalban indult a vonat. Kint volt az harctéren, lesz-e aki oly jól talpalá húzza,
egész falu, hiszen mindenkinek .volt, akit ki- mint ahogy ő tudta húzni."
kísérj en, volt akit megsírasson. Nem tréfa - Így írt Pannikaés András szomorúan
dolog a háború! És mégis, ez a sok fiatal lé- felsóhajtott:
lek, mintha annak hinné! - Nem busul ott - Akad-e olyan cigány, aki az én talpam

• egysem. Egyik nóta a másikba vesz, ugrál- alá tudjon húzni?!
nak, táncolnak s a felbokrétázott kalapokat De azért hazá csak azt írta, hogy már jól
magasan lengetik. - Alig van hely a gő- van, járni is tud -;- de azt már nem tette
zősőn, még a feljáróra is jut valaki. - Már hozzá, hogy mankóval.
mozdul a vasparipa és Gábor András még Ahogy gyógyult a lába, úgy nőtt az An"
most is Pannikáját öleli, csókolja. drás félelme. Jaj mi lesz, ha őt az asszony

- Ne menj el édes uram! ,íly nyomorultul meglátja? - Hátha vissza
- Még a te szavadra sem maradhatok sem fogadja? Ha - oh Isten segits - meg

itthon galambon. De viszajővők - és akkor is útálja? Hiszen oly szép asszonv, mint az
- no csak őrizd jól a csizmám! Szólt An- ő Pannikája, csak nem élhet íly koldussal,
drás s aztán felugrott ő is a mozgó vonatra. Imint Ő. - Ez a gondolat nem adott nyugtot

Pannika a többi asszonyokkal sírt-rítt a szegény embernek. IÉjjel, mappal azon
naphosszant és várt~ az, ő édes urát. Mu}- törte a fejét, mi módon tudassa feleségével
tak a napok, hetek es honapok - de a ha- a nagy szerencsétlenséget: Sok álmatlan
borúnak csak nem akart vége szakadni. An- éjszaka után végre egy jó tervet eszelt ki.
drásról jött a hír, hogy jól van, baja sem Ott kezdte el a dolgot. ahol elrontotta. Reg-

» esett, csakhogy vágyik már nagyon haza. gel megírta ezt a levelet:
Ezt a k~vánságát meg~~.n0tta ,~gy m~sz~a Kedves Feleségem! Kénytelen vapvok

srapnell es, oly sebet utott a.. lo~b lab~n, veled tudatni, hogya lábom csak nem akar
h~gy Andrast nyomban hazakuldtek a kór- begyógyulni. Az orvos úr azt mondta, hoev

, házba, ha combjában le nem vágatom. akkor bele-
Rettenetes sebével fekszik a kórház szo- halok.

bában és írja a levelet haza Pannikának: Most már rád bízom a választást. Ha azt
. "Kórházban vagyok édes párom, ~e lásd írod. hogv ne hagyjam levá.gatni, akkor be-

nmcs nagy bajom, hiszen magam irorn a llehalok. úgy áldjon meg az Isten Panni-
levelet. Legyetek nyugodtan, nemsokára kám! .
jobban leszek." . Szinte megkönnyebült András, mikor ezt·

. Szegény András maga sem sejtette még a levelet feladta. Hiszen olvan asszony ta-
akkor, mi vár reá?! lán a világon sincs, aki az ura halálát ki-

Minden gondozás, minden gyógyítás hiá- vánja. Vagy ha van is, de az nem az Ő
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édes Pannikája. Bizonyos, hogy azt vála- De erre a levélre már maga az asszony
laszolja: HCsak vágasd le rnielőbb, hogy jött el a kórházba, Két nap és két éjjel uta-
meg ne haljál." - Mit is írhatna mást egy zött, hogy csak idejére érkezzen, hogy az.
olyan áldott lélek, mint az ő felesége? alatt az ura lábát le ne vágják. ,

Jött is a levél, arníly gyorsan jöhetett, Mikor Andrással tudatták, hogya fele-
de nem az állt benne, a mit András várt, sége a kórház kapújában várakozik, míg a
mert Pannika nagy okosan ezt írta: bejöveteIre meg lesz az engedelem - szé-

- Édes uram! Le ne vágasd a lábadat a dülten esett vissza párnájára. Elérkezett
világért sem. ~ Kérd meg a doktor' urat" hát a nagy pillanat, most fog eldölni az ö

eresszenek haza, Boris néni majd jóf~le füJ
11
életének sorja. Ha az asszony megijed tőle.

vekkel .megfűstőli, meg rá olvas, ettől min- ha elfordul tőle - akkor - hát akkor meg-

Keményfi D.: "Öt kicsi lándzsa."

den seb begyógyul. Csak siess haza és a tudja, hogy nem szívből , szerette őt Panni
lábad le ne vágasd. Ezt az utolsó mondást '_ mert ő el nem hagyná azt az asszonyt és
kétszer is aláhúzta: Le ne vágasd! szeretné akkor is, ha se keze, se lába ném

András megvakarta a füle tövét és to- volna. - Ettől aztán úgy megerősödött a,
vább.gondolkozott, hogy mitévő legyen már lelke, hogy bátran odakiáltotta:
most. És megírta a második levelet: "1

- HInnen el nem eresztenek. A doktor úr I - Eresszek be a feleségemet!
azt mondta, ha egy hét alatt le nem vága- Félve lépett be az asszony. Szép selyem
tom a lábamat, akkor elpusztulok. Siess a viganó volt rajta, csipkekötö előtte, apró>
válasszal!" cipellő a lábán és mint illik, takaros szatyor
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a kezében, amibe az urának sok jó enniva- '1 - No ezért a szavadért igen nagy örömet
lót hozott. I mondok neked, de előbb hadd csókolom

Félve állt meg a kűszőbőn - oly sok ágy meg azt az édes csöpp szádat, amivel itt,
közt, jaj melyikben fekhet az ő ura?! ennyi ember füle hallatára ezt az esküt ki-

- Pannikám. ide jer! mondtad.
Panni megindul a hang után, s ott találja Most már nem szabadkozott a csóktél

az urát szép fehér ágyban, puha takaróval Pannika. Hadd hallja, hadd lássa minden-
le fedve. ki, hogy ő szereti az urát és igen is, ha egy

- Csókolj meg Pannikal lába sem lenne, akkor is szeretné. Hiszen a
Pannika pirulva hajlik az ura orcájához. hazáért adja oda a lábát, az nincs is oly

Jaj ennyi ember előtt, hogy ezt is meg kell nagy áldozat, mint aki egész életét odaadta.
tennie. Féllábbal még elélhet az ember, boldog is

- Ülj le ide mellérn, lehet, ha van aki boldogítsa. - Ö jó ma-
Le is ül szépen az ura ágya szélére, meg gyar asszony akar lenni és nem hagyja el

azt is türi, hogy az ura mind a két kezét az urát semmi nyomorúságában.
megfogja, mind a két kezét csókolgassa, . Ezt pondolta el Pannika, míg az ura csó-
mint valami nagyságának. kolgatt~ a két orcáját. - És most már nem

- Miért jöttél Pannikám? sírt, nem bánkódott, csak annyit iszólt:
- Azért, hogy lássalak! - Aztán egész bizonyos az, ha levágják
---' Látni akarsz, mielőtt meghalok? a lábad, hogy te életben maradsz?
Ilyen beszédet nem lehet sírás nélkül Erre már az egész szoba betegje megszó-

hallgatni és Pannika szája elgörbült, sze- lalt és kórusban biztosítotfák Pannikát,
méből csak úgy patakzott a könny. hogy nem esik az urának semmi baja.

- Ne sírj no galambom, hiszen még nem _ Akkor hát vágasd le, de mielőbb!
haltam meg. _ I szólt Pannika - és kiakart menni a szobá-

- Ne is halj meg, mert akkor én is veled ból. De András utána kiáltott:
halok. " , _ _ Pannikám. hát a nagy örömet, amit

- ~z mar besz~d angyaloI? .-:- ugy hat neked szántam. nem akarnád meghallani?
nem bánod, ha a labamat levágják? _ Beszélj hát hiszeri rám férne az öröm

- Jaj dehogy nem bánom, hát akkor, mi is '
le~z az igéretedd.el, I?ért?~iszt?gattam volna ._ Előbb-azt mondd meg, szeretnéd-e, ha
n;mde~ nap a csizmádat ; . ~~r ~sak a szép már túllennék a lábvágáson?
tancode:t se ,:ngedd l~v~,gmalabad. , _ Hát ezt még kérdezni is kell? Életem

- Hat aztan Pannikám, nem engedned felét odaadnám ha már téged egy -lábbal
nekem el ezt a táncot? A táncom kell ne- látnálak '
ked. nem én magam. A"l d d k d

Ez megint oly beszéd, amire csak sírás- . -. z, e ete et ,tarts meg ne em, -:- , e
sal lehet felelni. lob~lk la?amat mar n,: k~resd - l~vag,tak,

_ Beszélj no, engemet siratsz-e, vagy a be IS ~YO~yult .a. seb es en oly egeszseges
csizmámat? Erre meg csak elneveti magát ~agyo , mint amilyen voltam.
az ember. E szókra Pannika azt sem tudta mit te-

És Pannika sírt, meg nevetett egyszerre. ~yen öröm!be?, Hát mé~ mikor András ki
- De bolond vagy te András, hogy még IS, kelt az, agybol!~ Ott ~11~m:ll~tte, a fele-

ilyenkor is van kedved tréfalni. , sege, segített , ?;eki az ?1toz~odesn,;l, oda-'
- Majd nem tréíálok két nap mulva - adt~ a ma~ko!at s aztán szepen kl~ente~k

akkor telik le a hetern. Jó is, hogy eljöttél, egyutt a korhazkertbe. Nem volt náluknál
legalább lesz, aki eltemessen. bold?gabb e,mber az eg~sz kórhá,zban.

Már ez megint olyan beszéd, hogy Pan- MIkor masnap Pannika bucsuzott, An-
nika jajszó nélkül nem hagyhatja. Ráborul drás így szólt hozzá:
az urára s úgy sír, úgy jajgat. - Pannikám. csak tisztogasd tovább azt

- Ne halj meg édes András, inkább vág- a csizmát, mert mire hazamegvék a lábam
ják le mind a két lábad. is visszanő. Olyan lábat kapok, amm nem

- És te úgy is fogsz szeretni Pannikám? fog se golyó, se köszvény - arra is jó lesz
- Verjen meg az Isten, ha nem sz~ret-Iaz a csizma; tán még a menyecsketáncot is

nélek! _ : _~ eljárom benne.



m"}, 1 fürdőszoba (3'17 m''] ,. Az összes he-
lyiségek villanyos világításra vannak beren-
dezvej belvilág (magasság) 4 m, Van ár-
nyas játszótere (udvara), előtere, gazda-
sági udvara, virágos-, gyümölcsös- és kony-
hakertje, Vízvezetéke. - Tanterme nincs,

A tiszai ágo hito, evang. egyházkerület azért beltanítás [vagyis nyilvános népis-
Hú-és leányáruaházo Rozsnyón (GÖmörm.j, kolája) sincs. Az árvák a városi iskolába
boldogemlékezetű. Czéhus István püspök járnak, U. m.: az állami elemi iskolába, a
kezdeményezése folytán alakult és nyitta- szintén egyházkerületi négyosztályú evang.
tott meg az általa erre a célra gyüjtött polg. leányiskolába s az evang. főgimnázi-
16.576 K tőkével, Luther Márton szűleté- umba, kiki a kora, tehetsége és szorgalma
sének negyszázados emlékünnepén, 18~3 szerint. Az eddig elbocsátott növendékek •
november lO-én, tíz árvával, bérelt helyi. száma 258, akik közül vannak lelkészek,
ségben. - Amint az árvaházi alap az epv- tanítók, tanítónők. óvónők, posta- és vasúti-
házhívek kegyes adományai folytán gyara- alkalmazottak, iparosok, stb. Az intézet
podott. olyan arányban emelkedett a gon- belélete családias és evang. szellemű, Az
dozásba vett árvák száma is. - Szép fejlő- ellátás (élelmezés) polgárlas. Az árvaház
désében rövid időre megakasztotta Czékus évi kiadásait szerény alapjának karnatal-
halála 1891-benj de amint elhagyott pűs- ból s a hitrokonok kegyes adományaiból s
pöki székét: Zelenka Pál, rozsnyói parochi- az esetleges tartásdíjakból fedezi. Az árva-
áját pedig: Terray Gyula gömöri főesperes házi alap az 1915-ik év végén már c~ak.
foglalta el, az árvaház ügye ismét ió kezekbe 43.046 koropa 15 fillérre rúgott, mert a gon·
került. - 1892-ben már 71,528 koronára dozásra szorult és felvett árvák (40-48)
növekedett az árvaház alaptőkéje, a gon- magas számával emelkedő kőltségek évről-
dozott árvák száma pedig 22-re, amikor az évre deficitet, illetve tökefogyasztást

. árvaház céljaira -egy egészen elkülönített, eredményeztek, ezért amidőn a háborús
8 szobából álló, tágas udvarral és kerttel drágaság reánk szakadt, az árvák számát
biró telek szereztetett 7.412 korona vétel- kénytelen volt az árvaház 20-ra redukálni.
áron. Ebben az épületbengondoztattak az Pedig - óh Istenem - mennyi szegény
árvák 1898-ig, amikor az egyházkerület ha- apátlan, anyátlan árva várja a jóltevőt, a
tározata folytán, a vett telken, 32.000 K Gondviselés küldöttjét, az olyan anyagi ja-
költséggel új árvaház épült, 8.000 K-val pe- vakkal megáldott igazi keresztyént, aki jó-
dig berendeztetett. Ezen új árvaházban 40 lelkü alapítvárryával, kegyes adományával
növendék (20 fiú és 20 leány) helyezhető elj lehetövé tenne.hogy ez a nemes, szent misz-
de több éven át már 48 árvának is szolgált sziót teljesítő árvaház szerető kebelére ölel-
otthonuL Az épület hossza 34'32 m, széles- hesse, megmenthesse az egyháznak, a társa-
sége (a 2 m folyósóval) 16'48 m, beosztása dalomnak s 'a sokat szenvedett, elvérzett
pedig, a méretekkel e~yütt, a következő: aj édes Hazának. .$;.zárvaházi felügyeletet az
a souterrainban: 1 ebédlő (49'33 rn"}, 1 egyházkerület által választott férfi és női

.konyha (29'04 m''], 1 éléstár (23'75 m"], 1 bizottság végzi. - A bizottság elnökei:
cseléd szoba (24'10m2), 1 mosókonvha (32'63 Hevessy Bertalan, tornaljai nagybirtokos
rn"] - fás- és szenespince (26'35m"}, 1 zöld- (aki egyszersmind az árvaház állandó
séges és burgonyás pince (13'21 m''] j b] anyagi támogatója is), továbbá: Terray
földszinti helyiségek: árva atyai (gondnoki) Gyula, rozsnyói evang. lelkész, gömöri Iőes-
lakás, mely áll 3 szobából (94 m"], iroda peres, udvari tanácsos. De féltő szeretettel
(15'80m2),1hálóterem a fiúk számára (73'20 és nagy gonddal viseltetik az árvaház
m"}, ehhez mosdó (15 m''}, 1 hálóterem a iránt a kerület bölcs vezére: Geduly Henrik
leányok számára (73'20 m"}, ehhez mosdó püspök is, kinek az árvaházzal szemben is
(15 .m"], lnappali (foglalkoztató) szoba a \nagy tervei és magasra törö céljai vannak,
fiúk számára (45 m''}, 1 nappali ~oba a le- amit igazol az is, hogy 1915-ben ő szavaz-
ányok számára (30 m"}, 1betegszoba (15 tatta meg a kerületi kőzgyűléssel az első

1. A tiszai ágo h. evang. egyházkerület

fiú- és leányárvaháza Rozsnyón.
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A. tiszai egyházkerület intézetei Rozsnyón.



kerületi evt segélyt az árvaház javára,
600 koronányi összegben.

Az árvaházi bizottság az árvaház álla-
potáról, beléletéről és egyéb viszonyairól
évről-évre jelentést. tesz a ker. kőzgyűlés-
nek, s ezen jelentését kinyomatva, a kerű-

let valamennvi egyházának is megküldi; de
szívesen megküldi azt - megkeresésre
Egyed Dávid árvaatya bárkinek, aki az
árvaház iránt érdeklődik s ugyanő minden
árvaházi ügyben a legkészségesebben ad
részletes tájékoztatást. Aki pedig megemlé-
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1I~~~~;-ozsnyói ágohitv. evang. egyház"
kerületi polgári leányiskola

kezvén a Szentírás intéséről: "Aki egy ár- i
vának gondját felveszi, nekem. veszi fel,
gondomat" - (mondja az Úr) és anyagi I
segélyével gyámolítani óhajtaná a rozsnyói I A tiszai ágost. hitv. evang egyházkerület,
evang. árvaházat, az szíves adományát I rozsnyói iuternátussal kapcsolatos leány-
küldje: Terray Gyula evang. főesperes,lnevelőintézete most fejezte be fennállásé-
udv. tanácsos címére (Rozsnyó, Gőmőr m.], nak 30-ik évét. A három évtized óta mű-
aki bármely. szeretetadományt kőszőnettel ködö iskola, ágost. hitv. evang egyházunk
fogad és nyugtáz, az árvaház és az árvák leánvrevelöintézetei között elsőnek léte-
nevében. sült.

.,
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Megalapítója, a tiszai egyház-
kerület nagynevű és vasakaratú
püspöke - Czékus István - volt,
a magasabb fokú leánynevelés
zászlóvivő bajnoka, egyházunk
vezető emberei közü1.llJ ~

Az ő fáradhatatlan agitációjá-
nak és búzditásának volt az ered-
ménye, hogy az iskola már az
1886-ik évben megnyilt, mint 2
osztályú, internátussal kapcsolatos
felső népiskola. amidőn azt Czé=-
kus püspök maga, nagyszámú és
fényes kőzőnség jelenlétében "Jőj-
jetek és örvendezzünk az úrral
és dícsérjűle öt" igék alapján el-
mondott beszédével felszentelte.

De az iskola tovább fejlesztője
Terráy Gyula, gőmörí Iöesperes,
udv. tanácsos, aki Czékus püspök
őrők é t 188<J-ben bekövetkezett
halála után, a rozsnyói egyháznál,
átvette és aki a lankadatlan, fá-
radságot és akadályt nem ösmerő
munkában, neki méltó utódja ~

Az ő élideme, hogy az iskolát
az 1894/95-ik tanítás évben, a kor
ígényeinek jobban megfelelő 4
osztályú polgári leányiskolává fej-
lesztik, s az 18~6-ik évi kerületi
gyül~sen ügyét úgy rendezik, hogy

. az "Egyházkerület" és a "Rozs-
nyói egyház" mint társtulajdono-
sok veszik át annak fenntartását.

Ugyancsak az ő fáradhatatlan
utánjárásának eredménye, hogy
1897-ben 42 bentlakó növendék
befogadasára alkalmas épületet
emelnek, mely a modern igények-
nek teljesen megfelelve. villany-
világitással és vizvezetékkel van
ellátva.

Az épület higiénikus voltának
és a vidék jó levegőjének és ki-
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- tünő ívóvízének köszönhető, hogy az
intézetet ezen idő óta az ország min-
den vidékéről felkeresik a növendékek,
akik abban nemcsak kitünő vallásos és
hazafias nevelésben részesülnek, hanem tes-
tileg is igen szépen fejlődnek.

Ebben nagy érdeme van még dr. Pósch
Dezső járási és tb. megyeifőorvosnak is, aki
az intézet fennállása óta, mint az intézet or-
vosa őrködik Ieánykáink egészsége felett, s
aki jelenleg az iskola volt elnöke s Terray
Gyula e. elnöknek, az intézet ügyeinek veze-

tésénél, búzgóságbal1 és fáradhatatlanság-
ban méltó társa.
- Ha az előadottakhoz hozzá vesszük,.
hogyaleánynevelőintézet, egy minden te-
kintetben kitűnő, ügybuzgó és lelkiismeretes
tantestület vezetése alatt áll, a melv tantes-
tületnek élén Bartholomeidesz Adél álta-
lánosan jeleshírnévnek örvendő igazgatónő
áll, akkor könnyen mégérthető, az a széles
körben kivívott tekintély és bizalom, mely-
lyel a szűlők ezen intézetet megajándékoz-
zák és gyermekeiket annak nevelő szárnvaí
alá hozzák.

A.lkalmi sorok néhány jelesünkről.*
I

Stettner Gyula.

(1841-191~.)

! ",) Több elköltözött jelesünkről, mint Török
József volt pestmegvei esperesről, Horváth Dezső
volt veszprémi lelkészröl stb. ismételt kéresünk da-
cára sem kaptuk meg a szűkséges életrajzi adato-
kat, illetve arcképet; pedig talán ne~i egyháztör-

.téneti jelentősége is volna, ha valamennyi szá-
mottevő jelesünk életrajzát koszoruba köthetnők
Naptárunk ezen rovatában. Felkérjük a Nagyt Es-
peres urakat, szíveskedjenek fig.velmünket egy-
házunk tekintetbe jövő érdemes férfiaira" kivált az
elhunytakra felhívni s rövid életrajzuk megirásá-

_ ról, arcképük beszerzéséről gondoskodni. Nagy há-
lára köteleznék ezzel nemcsak a szerkesztöséget,
hanem egyhá;lunkat is.

A· végére siető esztendő Epiphanias ün-Iszületett Kőszegen, _Dunántúlnak ezen tör-
nepén (1916 jan. ő-án], amikor Siont is- ténelmi nevezetességű szerény, szép kis vá-
mét a próféta szavaival köszönttöttük: roskájában, amely 1532-ben úgy megallt-
"Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te vi-Itotta a török hadsereget, mint amiképen az:
lágosságod és az Úr dicsősége rajtad fel-\_a szerény kicsi fövény megállítja a tenger
támadt." Sion egyik hűséges őre felkelt, háborgó, büszke habjait. Hasonló szerep'
elhagyta nyoszolyáját, elhagyta romlandó i jutott itt Dunántúlban azon régi nemes ev.
porhüvelyét, _el a sötétségbe borult földet 1 családoknak. amelyek századokon át egy--
es az éjszakában bujdosó, síró népeket és házunk igazait védték a róm. katolikus ára-
visszatért a világosság atyjához, a dicsőség dat ellen. Ezen családok kőzt foglal helyet.
Istenéhez. Sion ezen őre Stettrier Gyula a nemes Stettrier család is. Stettner Gyula-
Ielsőlővői lelkész, a felső vasi egyházmegye Iatyja: Stettrier Vilmos Kőszegen városi ta-
t. főesperese, a. Ferenc József rend lovagja \nácsos, anyja Schneller Karolina, Schnel-
volt. ler János Lajos kőszegi esperes-lelkész

Stettner Gyula 1841 november 20-án leánya volt. Bölcsője - mint ezt több íz--
ben maga mondá - a kőszegi paplakban
ringott. - Az egyháznak gondja így szin-
tén örökségképen maradt reá. 9 éves ko-
rában elvesztette édes anyját, de az árvák--
nak atyjuk és az özvegyeknek őrizőjűk.
nem hagyta el özvegységre jutott -édes aty-
ját 8 árva gyermekével, akik közt amf
Stettner Cyulánk a 4.-ik volt. Amikor a
népiskolát és az algimnáziumot szűlőváro-
sában elvégezte, Sopronba került, ahol ta--
nulmányait folytatta a _főgimnáziumban,
majd meg a theologián. 1864 és 1865-bent
a bécsi egyetemen nyelvtudományi tanul-
-mányokkalfoglalkozott. 1865 és 1866-ban
-a jenai egyetemen theologiai és bölcsé-
szeti előadásokat hallgatott. '1867 január-
tól 1868 augusztusig segédlelkész volt Sop-Szerk.



ronban, ahol megismerte _és megszerette sáíárkodott, holtáig tanult s nemesítette
-őrőmben, bánatban, jó és balsorsban hű- szivét, lelkét s így az igazi tudósnak, lel-
.séges élettársát. Wágner János Frigyes ki- késznek, hivő ker. embernek mintaképe
váló lelkipásztornak leányát- Minát. Sop- lett. Volt benne valami szóval el nem
ronból Eperjesre került a felsőbb leányis- mondható varázs, ami a szivig ért s ezt a
'kolához tanárnak, onnan 1871-ben vissza varázst fokozta az ő kűlső, a prófétákra s
hívták Dunántúlra a íelsölövöí taninteze- apostolokra emlékeztető, tiszteletet paran-
-tekhez igazgatónak. - 1876-ban a felsőlövöi csoló megjelenése. Tanítványai, hívei,
gyülekezet lelkésze, 1881"ben a felső vasi munkatársai, ismerősei tisztelték, becsül-
egyházmegye esperese lett. Amikor 1910- ték, szerették, evangyeliumnak ismerték
ben az esperesi hivatalról le akart monda-I minden szavát. S ő erre rá is szolgált.
ni, az egyházmegye csakhogy öt megtart-I Tisztében, szorgalmas, fáradhatatlan, de

amellett a csendes, minden feltünést kerülő
hasznos munka katonája volt. Olyan volt,
mint a gyülekezeteit át- átszelő kis pata"
kok, melyek csöndesen folydogálnak tova,
alig van hangjuk, alig van zajuk, csak a ré-
tek himes virágai árulják el, hogy azok a
kicsiny, csendes patakok éltetve mennek
át rajtuk. Stettrier nem beszélt s nem írt

.saját műkődéséröl, de aki ismeri a Stettner
igazgatósága vezetése alatt kikerült tanító-
kat s azt az áldást, amit azok az országban
szétvittek, aki ismeri a felsölővői anya és
leánygyűlekezeteket, azoknak belső és
külső békéjét s iólétét, aki ismeri a felső
vasi egyházmegyét, ezt az "előkelő" egy-
házmegyét, ahol mindenek ékesen és jó
rendben vannak, 'az teljes joggal követ-
keztet arra, hogv itt egy Isten szive szerint
való férfiú működött. Amikor e sorokat
irom, előttem fekszik a vasi felső egyház-
megye ez idei egyházmegyéi kőzgvűlésről
szóló tudősitás. Olva som, hogy a köz~yü-
lést megelőző gyámintézeti istentisztele-
ten befolyt offertorium 217'85 K volt, az
elmult közigaz~atási évben pedig az egy-
házmegyében befolyt gyámintézeti adomá-
nyok a 9000 Koronát haladták meg, A fel"

Stettner Gyula. Iső vasi egyházmeQvének ezen nárját nél-
külöző áldozatkészség vé~elemzésében
Stettrier működésének kőszőnhető.

hassa, alesperesi állást szervezett s ettől De hát hogyan m.űködött Stettner? Új:!y,
fogva Stettner Gyula főesperes, majd 1914- hogy- az irást mind végig szorgalmasan ta-

-ben történt visszavonhatatlan lemondása nulrnányozta, lelkiismeretesen tanította s
után tiszteletbeli főesperes lett. mindenek elött ő maga abban s aszerint

Mint tanár, mint igazgató, mint 'lelkész, élt. Hivő ember volt, oly ember, akiről meg
-mint esperes, mindenütt és mindenkor vagyon irva: "az igaz ember hitből é1." Hi-
megállotta helyét, mindenütt és minden- veit is a megelevenítő és üdvözítő hithez
"kor embere volt annak, a mire vállalkozott. ;Qyekezett vezetni. A dorgáló prédikációkat
Isten világos értelemmel, ritka bölcsesség- '<erülte, inkább kérte s kérlelte híveit a
:gel, kiváló emlékező tehetséggel, melegen Krisztusért, hogy béküljenek meg az Is-
-érző nemes szivvel áldotta meg. S ő ezen tennel. Ha Ieriyített, csak barátságosan fe-
isteni áldásokkal, adományokkal híven Inyített. A nép űdvét mindig szívén visel-
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te s mint Mestere "keserülte a sokaságot.". gozott éjfélerr túl is s minthogy erős,
Barátja, vigasztalója, támogatója volt a egészséges, kiváló tehetségekkel megáldott,
szegényeknek, betegeknek, elhagyottaknak, hívő s imádkozó férfiú volt, mindezt kibírta
özvegyeknek, árváknak. Az árvaságra [u- és sok keserűség, csalódás, bánat közt ama
tott és züllés veszedelmének kitett gyerme- nemes harcot megharcolta, futását elvégez-
kek gondját állandóan felvette már akkor, te, a hitet megtartotta. Bizonyára eltétetett
mikor gyermekvédelemről még senki sem néki is az igazság koronája,
szólt. Mint jó pásztor, nyájának minden Amikor Epiphanias ünnepén a halál an-
tagját ismerte név és házszám szerint, Ha gyala terégette szárnyát a Ielsőlővöi pap-
valamely családban szerencsétlenség tör- lak fellett, hogy ráterítse szemére az ál-
tént, vagy ha egyesek· betegségbe estek, dottlelkű bölcs férfiúnak s amikor megken-
Stettner látogatására, bátorítására, tana- dultak a Ielsölövői liarangok s a szellő
csára, segítségére biztosan számíthattak. szárnyára kapta a harangszó szomorú ze-
Ahol tehette nemcsak -a hívek' lelki javát, néjét, amikor a telegráfdrót szétvitte az
hanem testi javát is tőle telhetőleg előmoz- egyházmegyében s az. egyházmegye 'hatá".
ditotta. Azért hívei bizalmukkal, ragaszko- rán túl a híveknek, az ismerősőknek, bara-
dásukkal ajándékozték meg. Ellenségeit toknak, tisztelőknek a gyászhírt, hogy:
szelídségével, lefegyverzőtürelmével, ta- Stettner Gyula meghalt, amikor két nappal
pintatosságával, krisztusi szerétetével rá nagy és meleg részvét. mellett sírba he-
győzte meg. A bántalmakat némán türte s lyeztük az ő porhüvelyét, sok, sok szem
kenyérrel fizetett azoknak, akik őt kővel kőnnybe lábadt s úgy éreztük, s érezzük ma
dobálfák. Nem kereste a jutalmat, a dicső- is, hogy Stettner elhunytával szegérryebb-
séget, nem akart kiemelkedni, hanem szol- lett földi, gazdagabb lett mennyei hazánk.

I gálnL S erre bő alkalma nyilott nemcsak
gyülekezetében, hanem egyházmegyéjében
is.

Ziermann :Lajos .•.

Hogy hogyan birta Stettner 3 évtizeden
túl sok munkát adó gyülekezete mellett I

"nagykiterjedésü ~gyházmegyéje ügyeit is
rendezni s rendben tartani, az szinte csoda
számba megy, S csoda számba megy ez Isten hívó szavára megint egyházunk egy-
annyival inkább, mert ő nem látszatra, nem hűséges munkása ki' egész életében azt hir-
kifelé, hanem befelé dolgozott és mindent dette, hogy nincs itt mi nekünk maradandó
maga végzett el, segédlelkészt csak az városunk, hanem a jövendőt keressük, tette
utolsó két esztendőben tartott. Hátráléket le kezéből a földi vándorbotot s ment át az
se gyülekezetében, se egyházmegyéjében örökkévalóságba. .»

nem tűrt. Soha olyasmit alá nem írt, amit Kiss János szegény földmüves szűlőlc
előzőleg pontosan meg nem nézett és meg gyermeke volt. 1853 szeptember 21-én szű-
nem vizsgált volna. Egyházközségének sietett Pór-Magasiban. Vallásos lelkü szü--
egyházmegyéj ének minden ügyes-bajos lői már "több gyermeküket elvesztvén le--
dolgát ismerte s tanulmányozta. Az egy- mondtak arról, hogy gy~rmeknevetéstőI
házkőzség s egyházmegye vezetőinek s hb legyen hangos szetény házuk tája. Csak:
veinek. kik folyvást felkeresték, mindig ta- az édesanya az, aki titkon fel-felsóhajt Is--
náccsal, utbaigazítással szolgált, Szolgált tenéhez :ne vonja el végleg áldását tőlük.A'
egyházközségén, egyházmegyéjén kívűl. az bibliás lelkü asszony Hanna példájaként
egyházkerület s az egyház egyetemnek s az Úr szelgálatára igéri a születendő gyer--
különféle egyházi lapoknak is, melyek szin- meket. S az Isten meghallgatja a forró ké~
tén igénybe vették erejét, idejét s kíváló te- rést,: egy kis mosolygó fiú gyermek kerűl'
hetségét s tollát. S szolgált ő mindvégig; az árva bölcsőbe, ki a keresztségben János,

. egyházunk kőzűgyei iránt nem szűnt meg nevet nyer. Az édes anya öröme határta-
érdeklődni s azok érdekében nem szűnt lan; buzgó hála imájában mégegyszer meg-
meg dolgozni utolsó Iehelletéig. S ha sok erősíti korábbí fogadását: Jánoskát az Úr-
volt a munkt s nem győzte azt nappal, ott szelgálatára neveli. Sok gond sok nehéz-
volt az éjszaka, ha nem végzett éjfélig, dol- I ség következett bár rá: férje hamar meg-

Kis s J án o s_
(1853-1916 )



'haJ, egyedül áll 'apró gyermekeivel, kiknek évben egy::.zer uj alakot öltő, változó városi
1egidősebbike János most kerül még csak gyülekezet minden tagját ismerte, minden
-az iskolába, de Istenben bízó lelke nem hívenél megtalálta azt a szót, mellyel an-
<csügged, addig 'küzd, harcol, míg - fia más nak szivéhez férhetett. A katolikus püspöki
iranyú akaratát is meggyőzvén - Jánosból székhelyen híveit úgy együtt tartotta, mint
tényleg pap lett, a szomathelyi protestáns Iegy nagy családot. Amiről. leginkább kel-
gyülekezet buzgó lelkipásztora, ki 39 évi! lett bizonyságot tennie, amit maga is legszi-
lelkészi működés után megsokszorozva te- Ivesebben hirdetett, az az Isten gondviselő,
bette Ura kezébe a rá bizott talentumokat. megtartó kegyelme volt. Egyik legked-

. Gyülekezete kicsiny leánygyülekezet volt, Ivesebb iráshelye a zsoltárköltő szava volt:
mikor oda került, s egyike lett az első gyü~ "gyermekvoltam,megis vénhedtem,de soha
lekezeteknek, úgy a hitélet élénkséget, nem láttam, hogy az igaz elhagyatott volna

és az, ő kenyér kereső magva." Saját életé-
ben látta annak bizonyságát. Híveiért sem-
miféle nehézségtől sem riadt vissza, vezette
őket polgármesterfől. íőispánig és kiharcol-
ta jogos kivánságaikat. Hogy milven biza-
lommal voltak iránta, annak ékes bizonysá-
gaként említette, hogy egy héten csak Ta-
kács nevü híve hat járt nála különböző ké-
résekkel. S hívei még a harctérről is fel fel
keresték szerető soraikkal. Egy a lublini
kórházban sebesülten fekvő volt tanítvá-
nya említette, hogy lázbetegségének ideje
alatt gyakran maga elött látta jóságos ar-

cát, mire meg-megcsillaoodott fájdalma.
Nagy figyelemmel _ kísérte a katolikus

püspöki városban a vegyes házasságra lép-
ni szándékozókat, s amikor értesült arról,
hogy ez vagy az a híve inoadozik, szelid
szavakkal fordúlt hozzá: "Édes fiam, mit
vétett neked az a tövis-koronás Krisztus,
hogy így arcul akarod ütni?"( A reverzális
statisztikák ritkán mutatták egyházunk kii'-
rát az ő gyülekezetében. _

Egyháza méltányolván a feltűnés nélkül
csendben folyó eredményes rnunkálkodá-
sát, az evang. gyámintézet kerületi elnöki

Kiss -János, \székébe ültette, hol azonban bár igazán
lelke szerint való munkatérre került, gya-

_ ' molítani egyházunk segítségre szoruló gyü-
mint az anyagi megerősődést tekintve, ml- lekezeteit, alig néhány évig munkálkodha-
kor megvált tőle. tott, 1913-tól haláláig.

Mint lelkipásztar nem tartozott azok kő- Az utóbbi időben sok nehézséget fájdal-
zé, akik a lelkészi müködésben is a nyom- mat okozott néki a református testvérek,
tatott betük mirrdenhatóságát hirdetik. -gyülekezete egyesült protestáns gyüle-
.Fejcsóválva fordult azok felé, akik szerint kezet - kűlőn-válási szándéka. Sokszor
még Pál apostol is ujság iró lenne napjaink- mondta, nem szabad .kicsinyes érdek-
'ban. úgy a nyomtatott, mint az irott be- ből a protestantizmusnak ezt a bástyá-
tük fölé helyezte a személyes munkát, Ezt ját kikezdeni. Életében nem is engedte.
.azután hűséges odaadással, sérelmek el. Adja Isten ezután is meg legyen a békés
lenére. küzdelmek közt is kitartóan foly- egyetértés! •
tatta, úgy hogy amint az évek tűntek, mul- Amikor 1916 virágvasámapján a gonosz
Ilák, igazán atyja lett hiveinek. Az átlag 10 indulatú vesebaja ágyba döntötte, a kínos



-szenvedések közt is, értesülvén híveinek ag- pár nappal utána meghalt, a város vezető-
~ódó részvétéről, nehéz nyelvvel, de teljes sége és szegényei egyaránt elkísérték utol-
szívvel mondta: , Nincs nagyobb a szerétet- só utjára, úgyszintén a különféle felekeze-
nél." Ez vezette ~gész életében, erről .tett ,tek kéP.vi~elői is. A~ ily ideális~n. érző, g~n-
bizonyságot egész műkődése alatt! Amikor dolkodo es·cselekvo ember halalat az egesz
immár a kínos kór erősebbnek látszott a lé-
Iek erejénél, félig már öntudatlanul suttog-
ta magá elé: Légy csendes szívvel, légy bé-
kével! S Isten kegyelméből a nehéz szen-
vedések után tényleg csendben, békében
aludt el, el nem múló emléket hagyva maga
után mindazoknál, akik szerették őt.
" "Ha csak egy virágszálat tesznek is sír-
jára azok, akikkel életében jót tett, virág"
domb alatt fog pihenni Kiss János" -
mondta róla a bucsuztató lelkész ... És hí-
vei könnyes szemű, bánatos szivű hívei I

hozták a virágot, az illatos, szines májusi
virágot, s amikor rá helyezték a felhantolt
sirra a kegyelet és szeretet e szimbolu-
-nait, virágok borították magasan sírhalmát.!

Hívei a gyászjelentésben az Úr szavai-
- v il bucsúztak tőle: "Kevesen voltál hív,

sokra bízlak ezután, menj be a te Uradnak
örömébe."

Király Mátyás.
(1861-1915.)

A zalaegerszegi gyülekezetet nagy gyász
érte, érdemes lelkészének Király Mátyás-
nak korai elhúnytával.

Király Mátyás Bobán, Vas megyében
szűletett 1861-ben; középiskoláit és a the 0-

lógiát Sopronban végezte, azonkívül Jéná-
ban töltött két félévet. Segédlelkész volt
Kemenes-Högyészen és Czelldőmőlkőn:
lelkész volt 15 évig Öriszigeten: innen Za-
laegerszegre választották meg, s itt műkő-
dött 9 évig. Irodalmilag is dolgozott; az
"Evang. Családi Lap't-ba, az "Evang. Egy-
ház és Iskolá'l-ba és a "Koszorú" füzetei-
be; előszeretettel verseket írt.

Zalaegerszegen mindenki szerette és
tisztelte. Minden szegény ismerte a jó szi-
vét; minden társadalmi osztály tisztelte
becsületes jelleméért; hívei pedig kivétel
nélkül ezerették és nagyrabecsülték benne
a kiváló lelkipásztort. Midőn hivatása tel-
j-esítése kőzben, a szórványbeli konfirman-
dusoaat látogatva, szívszélhűdés érte és
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I Kir~ly Mátyás.

város veszteségének érezte. Evang. egyhá-
zunknak nagy tisztességet szerzett Zala-
egerszegen és mintaképe lehet a lelkipász-
torkodásban sokaknak. Csendes, szerény
munkás volt, aki tettel beszélt.

Pieler Mátyás.
(1850-1916.)

Sopronmegye nyugati szélén, alig 3 kilo-
méternyire az alsóausztriai határtól, a Pál-
hegy és a lánzséri várrom kies vidéken fek-
szik Kabold. Szemeringi vidéke, pompás,.
savanyuvize régen messze vidéken ismertté
tették nevét s mióta a sopron-kőszegi vasut
kiépűlt s Kabold Véperddel közös vasuti
állomást is kapott, azóta mint nyaraló és
fürdőhely fokozott fejlődésnek indult.
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A kaboldi evangelikus gyülekezetnek tanulmányait. Már tanuló korában rend-
volt 38 éven át buzgó és hűséges lelki- kívűli szorgalorn és lelkiismeretesség jelle-
pásztora az 1916 évi április hó 22-én hosz- mezték. A latin, görög és héber nyelvben
szabb szenvedés után elhunyt Pieler ritka jártasságra tett szert, úgy hogya Bíb-
Mátyás. Mint kies sziget a háborgó tenger- liát mindég eredetiben olvasta s báseli tar-
ben maradt fenn az ellenreformáció gyá~ tózkodása alatt a francia nyelvet is elsa-
szos idejéből a katolikus kőzségek tőmege- tózkodása alatt a francia nyelvet is elsa-
ben a kaboldi evangelikus anyagyűlekezet, iátitotta. De különösen szeretettel foglal-
Veperd, Felsőpéterfa, Mészverem, Csóron- kozott mindvégig a filozofiával és főképen
falva Kishársfalva leányegYháZkÖzségek-\ a történelemmel. Történeti ismereteivel rit-
kel. Mindegyik kőzség csak néhány száz Ié- kította párját. .
lek, de együttvéve még Veperdnek idő- Ilyen gaZdag lelki fegyvertárral s azon-

I kívíil a Krisztusért lelkesülő s felebarátait
szerető szívvel foglal ta el rövid borostyán-
kői káplánkodás után a·kaboldi lelkészi ál-
lást s töltötte be élete végéig lelkészi tisz-
tét. Fáradhatatlan volt az igehirdetésben,.
mire mindég elkészült, ép úgy mint a hí-
vek lelkipásztori gondozásában. Főkép az ö
buzgóságának köszőnhetö, hogy hívei
mükődése alatt úgy Kaboldon mint Felső-
péterfa íiliában szép új evang iskolaház
épült, három filiájában pedig "milleniu-
mi" államil elemi iskola létesűlt, úgy hogya
gyermekek nem jártak többé át - minf
előbb - Kaboldra. De ettől fogva aztán
maga ment át hetenként kétszer jó és rossz
időben ezen iskolákba hit- és énektanítás
végett. Utolsó, halálos kimenetelű betegsé-
gét is egy ilyen uton szerezhette. Híveinek
valóságos édesatyja volt, ami főkép'
1895-ben tünt ki, mikor egy nagy felhősza--
kadás a fél falut elpusztította s nem csak
vagyonban, hanem emberéletben is sok ál-
dozatot kővetelt. 17 ember lelte halálát cr
hullámokban. Pieler Mátyás akkor sem
vesztette el bizalmát, hanem inkább foko-
zott mértékben tett meg mindent a hívek

I
Vigasztalása és felsegélyezése, a kőzség re-
generálása érdekében.

közben (1907) bekövetkezett anyásítása Kaboldon a domináló evang. gyülekezd
után is tekintélyes gyülekezet. S a mi Iö, mellett róm. katolikus és ősrégi zsidó hit::
buzgó, valllásos nép, hitéhez, egyházához község is van. Pieler férfiasan képviselve
ragaszkodó, lelkészét szeretettel, tisztelet- a hívő evangéliomi álláspontot. a polgárság
tel övező nyáj. Ezenkívül még anémet né- ezen részével s annak papjaival is míndég
pet jellemző szorgalom, takarékosság és békés egyetértésben élt s mindenek tisz-
szigorű erkölcsösség képezik a lakosság íő- teletét és becsűletét is kiérdemelte. Fel-
sajátságait. emelően nyilatkozott ez meg elhalálozása

Midőn Pieler Mátyás 1878-ban mint lel- alkalmával abban, hogy úgy Kaboldon,
kész Kaboldra került még cs'ak 28 éves fia- mint a hozzá tartozó összes kQzségekb~n
tal ember volt. 1850 május hó 30-án Sop- a katolikusok is kiharangoztatták s április
ronban születvén úgy a kőzépiskolát mínt 25-én lefolyt temetése alkalmával az evang.
a theelogiát is ott végezte, majd a baseli és kath. liarangok zúgása között 10 evang.
egyetemre ment ,s ott folytatta s fejezte be lelkésztársa mellett s velük egy sorban

Pieler Mátyás.
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több katholikus lelkész is kikísérte a tem- a szeretet jegyében kifejtett működése köz-
plomból a temetőbe. i tiszteletet szerzett neki, annyira, hogy az al-

Pieler Mátyással egy tipikus lelkészi. só Szepesség hét bányavárosa által-alkotott
alak költözött el körűnkböl, kit mély tudás i egyházmegye / esperesévé választotta. E
és példás lekiismeretesség jellemeztek. Az I tisztében azonban nem sokáig működött,
esp. lelkészegyletnek alig volt buzgóbb és mert mikor ezen csperesség a XIII. szepe-
szorgalmasabb tagja nálánál. Vallásos lel- si városi egyházmegyévei egyesült, tisztét
ke minden határozottság mellett inkább a letette, hogy egész búzgóságát ismét csak
kölcsönös megértésre hajlott, ami a régi kedves gyülekezetének szentelhesse, 1909
bázeli teologusoknak kőzős jellemvonása. I július 1-én mint lelkész is nyugalomba vo-

.• Amellett arany kedélye és soha cserben nult, míg végre most 84 éves korában meg-
nem hagyó humora tette társalgásat vonzó- tért atyáihoz. "Nem homályosodott vala
vá s huzta az embereket jó szivéhez. A meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott
vadregényes szép vidéknek nem volt nálá- vala az ő ereje." Gyűlekezetének kőztiszte-
nál alaposabb ismerője, de ő~ is ismerte, lete, kiterjedt családjának ragaszkodó, há-
tisztelte és becsülte messze VIdéken mm- lás szeretete környezte mindyégig s kísér-
denkí, E nyáron is várják majd sokfelé ér- te utolsó földi vándorutján a siri nyugalom
kezését,.dehiáb~. Itt-?tt .n~m tudjá~ ~a!.d, helyére.
hogy miért késik, Ml tudjuk, Elkoltkozo

l
tt S. Ö.

ama jobb hazába, hol az igazak az örö .~ et
koronáját veszik jutalmul. S. O.

!:,: Nittchenl:Fr~gJ.!~),V~_,~~."

_':I~H1'831-1915)~

. A Szepességnek, a hazai
reformáció ezen klasszikus föld-
jének egy buzpó, öreg lelkipász-
tora szállt 1915 augusztus 23-án
sírba W,iltchen Frigyes volt sze-
pcsrernetei lelkész é~ kiérde-
mült VII. bánvavárosi esperes I

.személyében. Szcpesszombaton
szűletett 1831 október 16-án.
A magyar' nyelv elsajátítása
végett a főgimnázium két alsó
osztályát Sárospatakon vé~ezte,
honnan Eperjesre jött gimná-I
ziumi s theologiai tanulmányai-
nak folytatása céljából. A theo-
logiát Bécsben fejezte be, hol
két félévet töltött. Hosszabb
nevelőskődés után 1860 június

,29-én egyhangú válaszfással
, Szepesremete hívta meg lelki-

pásztorául, hol 49 éven át igazi
lelki atyai hűséggel működött. A
gyülekezet szép temploma, su-
dár tornyával s hatalmas ha-
rangjaival a hívek áldozatkész-
sége mellett az ő buzgóságát
'iirdetik. Igaz!'já:~lOsisze~~.:.~~en,,.- (W, , ' ,Wittc hen Frigyes'
-- !~~~íiiif.:~íílVl'i!"'W,lmm'l~.",",.

; ~~~-lli~~;1.1;'; "~~~f:..~'
t:.
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A. rimakokovai gyülekezet gyásza és öröme.

A rimakokovai ágohitv. ev. egyház törté-I dök is meggyuladtak. Este 6 óra táj-
netében az 1911 augusztus 3-ika gyászbetük- ban megszűnt a szél s ez vetett véget a tüz -(
kel van feljegyezve. E napon ugyanis a dél- további terjedésének. Az említett leégett
utáni órákban vigyázatlanságból fűz kelet- épületek közt volt az ev. egyháznak minden
kezett, lllelyanagy szárazságban s a nagy épülete: temploma, tornya, paplaka s két
szélviharban oly rohamosan terjedt, hogy iskolája, melyekből semmit sem menthettünk
egy-két óra alatt 139 lakóház s ugyanannyi meg. A templom horganyozott lemezzel lé-
vagy még több melléképűlet lángban állott. vén fedve, oda vittük a szent edényeket és
Oltásra,. a bősz elemet útjában megállítani, anyakönyveket, abban a reményben, :.Jgy
gondolm sem" lehetett, mert a fecsken- azt a tüz megkíméli. Minden bennégett. Ép-

Ruszkini Dr. Lorx [Sándor,

Egyházunk az "egyetemes papság" evan-
géliomi elve alapján a lelkészek mellett az
úgy nevezett "világi" elemnek is mindég el-
sőrendü helyet engedett, az egyházi ügyek,
főkép az egyházi közigazgatás intézésében.
Ennek tulajdonítható azon nagyfokú érdek-
lődés és buzgóság, melyet ősi protestáns
szellemtől áthatott világi uraink egyház~

Ruszkin(Dr. Lorx Sándor.

iránt mindenkor tanúsítottak. A Szepesség
híveinek nagyfokú intelligenciája révén
mindenkor különösen gazdag volt ilyen ve-
zető világi férfiakban. Ezek közé tartozik a
vármegye tiszti főorvosa ruszkini Dr. Lorx
Sándor is, kit 1915 november 25-én Szepes-
vármegye orvosaival és gyógyszerészeivel
egyetemben az egész vármegye közőnsége s
főképen evangélikus egyházunk is szere-
tettel ünnepelt, 50 éves orvosi jubileuma al-
kalmából. Egyházi téren mint az esperessé-
gi gyámintézet világi elnöke szerzett magá-
nak dr. Lorx Sándor maradandó emléket,
mely tisztet évtizedeken át nagy buzgó-
sággal s olyeredményesen töltötte be, hogy
ezidén pld. 2545 K volt ezen csperességi
gyámintézet bevétele. Legfőbb érdeme
azonban, hogyaruszkini kis evangelikus
gyülekez,et ügyét felkarolva, nem nyugo-
dott, míg ottani kisded de hü nyájunkat a
felköltött . közakadozás révén csinos új
templomhoz nem juttatta, mely egyike a
Szepesség legszebb evangélikus templomai-
nak. Mikor Őfelsége 1907-ben sokoldalú
eredményes munkásságának elismeréseül
nemesi rangra emelte, a .ruszkini' előnéve
vel tűntette ki. Dr. Lorx nemcsak a gyáuún-

I tézetnél, hanem minden más egyházi téren
'is szívesen közre müködött, ahol munkára
Iszólították. Épen azért, mikor, most előre-
haladt korára hivatkozva gyámintézeti el-
nöki tisztérőlleköszönt s az egyházi kőz-
élet munkateréről visszahuzódott, az egész

lesperesség hálás köszönettel steI jes elis-

I

meréssel bucsúzott tőle. Isten áldása le-o
gyen jutalma kifejtett önzetlen buzgósá-
gaért. .

I S. Ö.



őket dönteni s a templomot nagyobbítva ala- '23-ika, midön új templomunk alapkővét Ie-:
postúl ujonnan építeni. 1912 március 23-án tettűk.Kőnny csillogott szemünkben,hiszen
ünnepélyesen tettük le új templomunk alap- ott áltunk régi templomunk lerombolt rom-
kövét. A munka serényen ment, az Úr védő jain. De édes remény s Istenben vetett hit
keze minden bajtói megóvott bennünket, úgy bátorított: Ne csüggedj el kicsiny sereg! S
hogy legkisebb baj nélkül 1912. év végén a még ennél is szebb nap virradt reánk. Ez !

templom felépítve, kimeszelve, befedve, a 1913 július 6-ika volt, midőn új templomunk
torony szintén tetővel ellátva volt. Az is- fel lett szentelve. Örömünket fokozta egy-
tenitiszteletet a tűz után a leégett templom részt mélt. és főtiszt. Püspök Úr jelenléte

ki elejétől fogva valódi fő-
pásztorunk volt, nemes!"
szívén hordva szerencsét-
lenségűnket, s most is el-
jött hogy örvendj en velünk"
bátorítson, lelkesítsen s
atyai bölcs és szerető taní-
tásaival ellássoh. Fokozta.
örömünket az egyházme-
gye, amely szeretett íőes-
peresünkkel .és szeretett
egyházmegyei felü gye-
lőnkkel élén úgy a világf •
mint a lelkészi kar részé-
ről igen szép számban volt
képviselve. De jöttek ked-
ves hitrokonaink is közel-
röl s távolról, hogy ör-
vendjenek velünk s hálát
adjanak velünk, hogy meg-
segített az Úro Annyian
gyülekeztek össze, hogy'
tágas templomunk be sem
fogadhatta őket.

Tehát megsegített az úr-
kegyelme. Egyházunk ham-
vaiból feltámadt, mi akik
előbb porba sújtva kiáltot-
tuk: Oh ti, barátaink, kő-

A rimakokovai uj evang. templom belse[e nyörüljetek rajtunk.kőnyő-
rűljetek rajtunk, mert az Istennek keze ve-
re meg minket, ma hálatelt szívvel beismer-- ':
jük és valljuk, hogy igaz az Úr szent szava:
"Egy kis búsúlásomban elrejtettem az én
orcámat tőled egy pár pillanatig, de az én
örökkévaló irgalmasságomban könyörültem .•
rajtad." A Mindenható örökkévaló kegyel-
me óvja meg minden hivő lelkünket s min-·
den egyházunkat oly csapástól, aminővel mi,
sújtva voltunk. .

~émczík Sámuel..
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udvarán szabad ég alatt végeztük' egészen
november végéig. Megható volt az első va-
sárnap reggel. Összejött a porig sújtott nép.
Harangszó nem hívott, mert harangjaink
megrepedtek s elolvadtak. mindennapi-s u-
hában jöttünk, mert minden ruhánk megé-
gett, nem volt énekes könyvünk, nem volt
imakönyvünk, de akkor úgy imádkoztunk,
mint az előtt soha. Mily megható volt s
mennyire különbözött ettől 1912 március
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A világháboru nevezetesebb eseményei irásban
és képben.

(A második eszten C:Ö története 1915. aug. havától 1916 aug. havtig.)

1915 augusztus havában a keleti harc-
"téren még mindig egymás után jöttek a

• nagy gorlicei áttörésünk kővetkezményei.
Több .nevezetes oroszlengyelországi vár-
nak bevételéről már a múlt évi ősszefogla-
.lásunkban, megemlékeztünk. Az augusztus

• 20-iki jelentés szerint az oroszok. utolsó
lengyelországi támaszpont ja, Nowogeor-

. giewszk vára is elesik, amely alkalommal
ú tábornok és több. mint 85,000 főnyi 'le-
génység kerül fogságba és a zsákmányolt
<lgyuk száma 700-nál többre rúg. Ezt kö-
veti hamarosan augusztus 26-ikán Breszt-
Litowszk eleste. Augusztus végén s szep-
'tcmber első napjaiban tovább folyik elő-
nyomulásunk Galiciában s a wolhyniai vár-
.háromszőg terül etén is; szeptember 1-jén

A mult évben ilyenkor midőn a krónikás Luck vára a mienk lesz, az orosz harcvona-
szerepeben összefoglaltuk a világháború lat Olikától északra áttőrjűk s Dubnót
első esztendejének történetet, reményked- [szept, 13) bevesszük. Szeptember 4-ikén
tűnk, hogy majd tán legalább is karácsony- Grodno várának elestét jelenti a német hi-
ra, a szerétet nagy ünnepére vége lesz en- vatales jelentés, szeptember 13-ikán Ma-
nek a rettenetes emberírtásnak s nagyobb ckensen Pinsk irányában üldözi az oroszo-
arányokban hozzáfoghatunk a nemzet se- kat. Ezután már oroszországi előnyomu-
bei nek gyógyításához s az 1916-ik eszten- lásunk nyugvópontra jut, Mackensennek
dőben már készülhetünk a reformáció másutt akad dolga s kővetkezik az oroszok
négyszázados jubileumának igazán nagy ellentámadása. Már szetitember közepén
.alkotásokkal való megünneplésére. . 1tt- az oroszok mindent elkövetnek. hogy kelet-
ott ugyan már félénken kiejtették a "békE( galiciai és volhyniai harcvonalunkatrnegin-
'szavát, de erre csak még jobban felcsapott gassák. Különböző pontokon nagy had-

• a láng, még ádázabhul ontották a vért, a erőkkel támadnak, Hindenburg hadcso-
túloldalról még hangosabban s nagyobb portjánál is tesznek kisérletet; támadás
·gyülölettel kiáltották, hogy nem lesz béke saik időnként gyors egymásutánban ki-
addíg, míg a békekötés pontjait ők nem ujulnak, de folytonosan csak ősszeomla-

" diktálhatják. Mindhíjába volt a nagy hang; r ak. Igy tert ez december haváig. Hamaro-
-noha - különösen e sorok írása közben a san megindul azonban Ivanovnak nagy of-
'tűloldalról rettenetes nagy az erőfeszí- fenzivája keletgaliciai és volhyniai harcvo-
tés -, megállapíthatjuk, hogyaháborunak nalunk ellen; de az oroszok nagy vesztesé-
-második esztendeje is mindezideig lényegi- get szenvednek, amit mutat n. o. a január
1eg tulajdonképen nekünk hozott előnyőket. 4-ild jelentés; mely szerint ,,10 km, front-

Vegyük most már sorra s örökítsük meg szakaszon 2300 orosz holttest fekszik,"
rövid összefoglalásban a háború második vagy a január 15-iki: "egyetlen dandárunk
<esztendejének eddig lefolyt legnevezete- harcvonalszakaszán 1000 orosz holttest
:seBb .eseményeít. fekszik." A január 18-iki hivatalos jelentés

közli, hogy Ivanov offenzivája véget ért; az
oroszok a keletgaliciai és besszarábiai harc,"
vonalon lefolyt csatában 70,000 embert
vesztettek s íegyvereink a 130 km. kiterje-
désű harctér minden pontján teljes győzel-
met arattak.

I
-Ez után egyideig nagyobb csend volt,

csak kisebb helyi jellegű csatározások foly-
tak, mig március közepén a harci tevékeny-
ség fokozódik és egy nagy orosz offenziva
indul meg Hindenburg front ja ellen. A ret-
tenetes arányu és nagy felkészültséggel
"példátlan emberanyaggal és lőszermeny-
nyiséggel" megindított támadás elején már
mindjárt nagy vereséget szenvedtek az
oroszok: a március 19-íki német hivatalos
jelentés szerint "egyedül a Nároc tó két ol-
dalán levő állások előtt 9270 orosz halott
hever:' Támadásaikat egészen március vé-
géig szakadatlanul megismételték, de Hin-
uCllourggal szemben semmi eredményt sem

1. Keleti harctér.



1. A világ háboru második évének nevezetesebb :szereplői.

'c

Szurmay Sándor tábornok.

I
Zsekov, a bolgár hadsereg főparancsnoka.

Goltz tábornok,
a török hadmüveletek l.rányitója

Kövesházai Kövess H. tábornok,

Ferdinánd, bolgár király.

Tirpitz,
német tengernagy.

Pflanzer Baltin tábornok.

Gróf Dohna-Schlodien Miklós
várúr, a ••Möve" parancsnoka.
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tudtak elérni; az egész nagy vállalkozás 'fészekre, . amely - természetesen más na-
"sárba és vérbe fulladt", 140,000 ember gyobb hatalmaknak a biztatására ugyan -
volt ekkor Hindenburg frontján az oroszok de tulajdonképen lángba borította egész
vesztesége, Európát. Ezzel az a seb is begyógyult,

.Majd ismét nagyobb nyugalom állott be; amit az 1914-ik évi decemberi napok űtöt-
csak az április 14-iki jelentés ad hírt Cser- tek, amidőn gyorsan ki kellett vonulnunk
novictól kezdve József Ferdinand frontjan egész Szerbíából. Nagyarányú hadászati és
át Hindenburg harcvonaláig heves támadá- politikai terv volt az, mely biztosította szá-
sokról, nagy tüzérségi tevékenységről. Úgy munkra Szerbiának s ennek kővetkeztében
látszik, egész harcvonalúnknak kipróbálá- Montenegrónak meghódítását és az ,albá-
sa volt ez a "nagy tavaszi oHenzivára," niai sikeres offenzivát. A dolognak katonai
Ezután ismét csönd lett, sőt a lövészárok- részét jól elintézte Mackensen jeles tábor-
ból kijövő oroszok részéről nagy husvéti nokaival Kővessel és Galvitzcal, a politikai
barátkozás következett, miközben hirdet- részt pedig a bolgár királynak és bolgár
ték, hogy ők már többet nem harcolnak el- népnek hazaszeretete, mely a balkáni há-
lenünk. A front mögött azonban már Bru- boruban súlyosan tapasztalt szerb álnoksá-
szilov szervezte, rendezte a milliós hadse- got feledni nem tudta és belátta, hogy a
reget a tervbe vett nagy áttörésre, amivel "felszabadító cár" csak rabságban tudja
Gorlicét még fokozottabb mértékben akar- tartani a népeket s a kis szláv országok pár-
ta visszafizetni és egész hadseregűnket tolásának, támogatásának mcséje csak sa-
megsemísíteni. Kitchener, az angol hadügy- ját világuralmi terveinek a leplezésére
míniszter is bizonyára erre a nagy dologra szolgál. A turáni vér is felpezsdült bennük,
akart Oroszországba menni. A nagy had- mely éreztette velük, hogy noha nyelvük
műveletet azonban a szorongatott olaszok elszlávosodott, azért ők fajilag mégis csak
kiáltására talán valamivel előbb kezdték nekünk, magyaroknak a testvérei.
meg, mint eredetileg akarták. Igy is tagad- 1 bO'" 1 hi t
hatatlanul óriási. erejükkel elég nagy sikert 915 szeptem er 2 -án jött az e ső rva a-
, t kl'" iká k d los jelentés arról, hogy valami Ilo • -1()~

er e ..e..; Jum~s 3:~ an meg ~~ ett rettene- készül Szerbia .ellen: szeptember' 21-1J._
tes tl1zukkel, slkerult, Vo.lhyn~aban harcv~- már Bulgária is elrendelte az általános
n?-lunkat vl~szaszontam, ,~ot Luckot IS I mozgósítást, október ő-ikán pedig már
v~ssz?-foglalm, ezen a ,teruleten azonban jött a tudósítás, hogy Oroszország megsza-
~lk~rul.t a: or<;>sz?kateJeg hamarosan mej!- kftotta a diplomáciai összeköttetést Bulgá"
alht~m, S?t Linsíngen h~?se:r:ege ~yors el- riával. Ezután gyorsan követik egymást
lentamadass~l VolhY~l1~ban SIkeresen az események; az október 7-iki hivatalos
ntYlo~~lt előre. Bukovmaban azonba~ ~ jelentés szerint magyar, osztrák és német
u erovel szemben nem tud~uk elkerülni csapatok az előző nap a Drina torkolata és

azt, ~ogy az oroszok Csernovl~~a harmad- a Vaskapu között számos ponton átkeltek

k
szo~IS be ne v<:nu~hassanak (Ju,n: 1,8). Bu- a Száván ésa Dunán, október 8-ikán pedig

,ovma ~ag~ re~zenek meghodttasaval, ?-l már Kövess tábornok hadseregének csapa-
oroszok lsm~t ~IJu!ottak a ma.g~ar hatang: tai benyomultak Belgrád északi részébe és
Ha azonban Itt lsn;et komo.ly kl.~e;letet tesz- rohammal bevették a citadellát, másnap
nek ~M~gyarorsza~ba valo, be~o:esre, ak~or reggel pedig német csapatok törtek maguk-
a Karpatok hegysége ..~aloszmuleg megint nak utat a konak felé. Sikeres szerbiai elő-
csak az or~s~?k t~m~toJe lesz, M~gdobbant renyomulásunkkal kapcsolatban (október
ugyan a SZlVU,?~,l~~~t ezekre a hirekre, de 15.) a bolgár 1. számú hadsereg megkezdi
e~os a meggy?zodesunk, hog~ aggodalomra a támadást a szerb határon s egymás után
n!ncs ok; ha~ank~ak ez az Ujabb fenyege- jönnek a hírek a bolgároknak és ami sere-
tes nem fog ártani, geiknek a diadalairól. Ismét szerepelnek

- de most már tel jes dicsőséRünkkel-
azok a szerbiai helynevek. amelyek a há-
ború első esztendejéből olyan szomorú em-
lékeket hagytak szivünkben.

Ennek a szerbiai háborúnak egyik nagy
és a jövőre nagyon is kiható nevezetes

,II.~ Szerbia és Montenegr6 meghódítása'
s az albániai offenzivánk. ~

A háború második esztendejének 'tagad-
hatlanul legnevezetesebb eseménye az,
hogy rá tudtuk tenni kezünket arra a tűz-
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mozzanata volt az a jelenet, amidőn 1915 Kövess tábornok katonái nehéz téli hadjá-
október 27-ikén magyar és bolgár lovas ratban, rettenetes szenvedések között a be-
előörsök Kladovónál találkoztak egymás- vehetlennek tartott' terepen, a montenegróí
sal. Annak a magyar honvédhuszár és bol- hegyek között szintén sikerrel harcoltak és
gár hadnagynak az első kézszorítása tulaj- 1916. jan 11-én háromnapos kemény harc
donképen két testvérnemzetnek teljes egy- után az egész ·világ bámulatára elfoglalták
másra találása és egyúttal szővetségkőtése az 1700 m. magas és a védelemre már évek
volt. Egyik diadal a másikat kővette, no- óta berendezett Lovcsen hegyet. Ezután
vember 6-ikán a szerbeknek hadászatilag már elég gyorsan ment Cetirijének elfog-
legfontosabb városa Nis már a bolgárok ke- lalása január 13~án. Január 17-én déli 1
zében van és ó és új Szerbiának meghódí-\ órakor pedig Tisza István gróf magyar mi-
tása hamarosan befejeződik. Az entente niszterelnök azországgyűlésen a tárgyalást
csapatai ugyan befészkelődtek Gőrőgor- [megszakítva bejelenti, hogya montenegrói

1..
ti

Belgrád.

szág Szaloniki nevü kikötő városába, hogy király és kormánya kapitulált és a béke-
onnét kiindulva csapást mérjenek a bolgár tárgyalások iránt tett lépéseket. Az entente
hadseregre. de a mérkőzés a bolgárok dia- \azonban nem engedte, hogy a béketárgya-
dalával végződött. Az óta ugyan folytono- lások megkezdődhessenek s Nikita monte-
san erősítették a szaloniki entente-hadsee ncgrói királyt a franciák valósággal fog-
reget, de mindez ideig nem tudták megmu- lyul ejtették. Január 24-ikén jött a hír,
tatni azt, - li mit akartak - t, L, hogy ők a hogy Nikita Rómán át Lyonba utazott. A
Balkán urai, Csak Görögországnak okoztak montenegrói fegyverletétel egyes zavargá-
sok szenvedést és megalázást, amely or- soktói eltekintve nagyobb surlódások nél-
szágnak királya azonban nehéz helyzeté- kül ment végbe; a békekötés azonban nem
ben férfiasan és bölcsen viselte magát es történt meg. Majd a végén elválik, hogy
keményen ellenszegült az entente-párti használtak-e azok Montenegrónak, akik az
Venizelos politikájának. események folyását így intézték.

Szerbia után Montenegro következett. Montenegro meghódítása után· az albá-

...
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niai offenzivára került a sor, I amelynek éj-I meg, Görz' elfoglalása volt most is a tulaj- i ~'

szaki részét a montenegróiak és szerbek, adonképeni cél. Hatalmas erővel, rettenetes ',<
többit pedig az olaszok szerették volna a pergőtűzzei támadtak, de harcvonalunkat \,
maguk számára megszerezni, -illetve bizto- i áttörni, megingatrii nem tudták. A novern- j /1

sítani, Itt is elég gyorsan ment a dolog. Ja- ber 1-i jelentés szerint hadvezetőségűnk az !,~
nuár 2-ikén megszálltuk Szkutarit s a bol- loktóber második felében lezajlott harcok-!.'
gárok Valona és a magyar és osztrák csa-' ban az olaszok veszteséget 150000 emberre i(
patok pedig Durazzo felé vonultak. Feb- becsülte. Alighogy kimult a harmadik nagy,"
ruár 28-ikán bevonultunk az égő Durazzó- offenziva, nemsokára megkezdődött novern- '{
ba. Valona még jelenleg az olaszok birto- ber Ll-ikén az u, n. negyedik nagy isonzói.
kában van. I csata. Ekkor sem értek el eredményt. A de-,

I cember 17-én kiadott hivatalos jelentés azt J

Belgrád .bevétele.

, lll. Az olasz harctér. I mondja, hogy az olasz hadsereg a tenger-
i melléken, a negyedik harcban biztos meg-

, Az olasz harctérről írt mult évi króni-I állapítás szerint halottakban és sebesültek-
kánkban azt mondottuk, hogy az olaszok ben 70,000 embert vesztett. Minthogy cél-
sem az Isonzó fronton, sem pedig Tirol felé juk elérése nem sikerült, azzal boszulták'
lényeges eredményt elérni eddig egyáltalán meg az olaszok magukat, hogy rettenetesen
nem tudtak. Egy éveltelt már azóta s most összelőttékGÖrzöt. Januárban már az
nem csak a mult esztendőben mondottakat Isonzó fronton mi megyűnk át kisebb
ismételhetjük meg, hanem hozzátehetjük, arányban részlet támadásba. Március l l-én
hogy most már mi kezdtük megijeszteni az ismét az olaszok kezdenek nagyobb csatát,
olaszokat. _ Ide az u. n. ötödik nagy olasz Isonzó harc

, 1915 augusztusában, szeptemberében tO-1hamarosan kimult. Március végén azért
vább folytak itt is a harc ok a front kűlőnbö- I még egyes helyeken hevesen folyik a harc
ző részein; az u. n. harmadik nagy olasz of-' és Selznél sikerült néhány árkunkba benyo-
fenziva azonban október 20-ika körül indult mulniok, amelyeknek megtisztitása azonban
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hamarosan megkezdödőtt: ápr. 20-án a Col
di Lana csúcsát az olaszok elfoglalták.

Május hó 15-én az olaszharcvonalon lé-
nyeges fordulat állott be, amennyiben meg"
kezdődött a, mi erős offenzivánk Olaszor-
szág ellen. A déltiroli harcvonalon a Rove-
reto-Roncegno vonaltól délre' elenállhatat-
[an tüzérségi támogatással benyomultunk A nyugati harctéren a németek kűzde-
az olaszok állásaiba s gyors egymásutánban nek a franciákkal és az északnyugati harc-
arattak előbb Tirolban, majd. már az olasz vonalon álló angolokal. Augusztusban és
földön a diadalo~t. A május 23-iki jelen-I szeptember elején itt is jobbára csak álló
tés már 24,000 fogolyról, 251 ágyu és 101, részletharcok folytak, míg azután a franciák

ditettűk, ahol azután az olaszok támadtak.
Támadásuk azonban ismét főleg Görz ellen
irányult. -amít végre sikerült is elfoglalniok.

IV. Nyugati harctér.

Péter szerb királyaharctéren.

gépfegyver zsákmányelásáról szól, Több \és angolok az egész arcvonaira kiterjedő
olasz páncélerőd is elesett u. m. Monte nagy oífenzivát kezdettek szeptember 25-
Verena, Campelongo, Punta Corbin: május én. - A tengertől a Vogésekig folyt a harc
31-ikén már Asiágo és Arsiero is birtokunk-,rettenetes erőveL ötven órai tüzérségi elő-
ban van. Olaszországban nagy rémület tá- készités után mentek át gyors és szivós tá-
mad, aminek a Salandra 'kormány áldoza- madásba. Több eredményt. azonban nem
tul esik. tudtak elérni, mint h6gy Loos mellett és

Juniusban a nagy oroszországi offenzíva Reims s az Argonneok kőzőtt egy-egy némef
után olaszországi előrenyomul ásunk meg- hadosztály kénytelen volt a hátrább fekvő
áll, már e hó közepén az olaszok mennek át második állást elfoglalni. Majd azután a
a Doberdón és az asiagoi fronton is táma- németek mentek át ellentámadásba s ezze]
dásba: egyelőre visszaverjük őket s majd a október végére már megállitották a nagvan-
[unius 26eiki jelentés szerint cselekvésűnk gol,francia oífenzivát, Ezután ismét csak
teljes szabadságának biztosítása érdekében részletharcok folytak egyes lövészárkokért,
nemi visszavonulással arcvonalunkat a hadállásokért. Nyugati ellenségeink a té~
Brenta és Etsch ~özött helyenkint megrövi- folyamán főleg a tavaszra tervezett egysé-
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ges nagy offenzivára készültek, de a néme-I fővezér már ki is adta a parancsot a ver-
tek megelőzték őket. Már február 23-án duni keleti fronton való visszavonulásra,
jön a jelentés arról, hogy Verduntől észak- de azt Castelnau megakadályozta. Ezután
ra a németek több mint 10 km. szélességben következett a franciáknak szivós ellenál-
és 3 km. mélységben elfoglalták a franciák~ lása, gyors egymásutánban folyó sza,kadat-
állásait, február 26-ikán pedig már bran-rlan ellentámadása. De ezeket a németek

, __ ---::--:-- --':'"_...:.:....._-.--:---'-•• _' ..•.•-'_'-~._- _-_-_'-_~.- :::if'.: •. ....:....~~{~,. --~.:" ... ' \~, .••• " ••;:-(.!~~

Részlet a szerbek visszavonulásából.

denburgi katonák elfoglalták Verdun észak-' ismételten viszaverték és lassan lassam
keleti záróerődjét, Douaumontot.Március fontos előnyöket vívtak ki a maguk számára
9-mén Vaux erőd is a németek kezére ebben a rettenetes verduni csatában. .Iu-
kerül, de a franciák azt hamarosan vissza-

I
nius 7-ikén Vaux páncél erőd már ismét a"

foglalják. Hírek jöttek arról, hogy JoHre németek kezén van, junius 24-ikén pedig:
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Péter ki ály menekülése.

Magyar és bolgár előőrsök találkozása
Kladovónál.



II. A világháboru második évének nevezetesebb szereplö'.

Todor ov,
a' II. bolgár hadsereg vezére.

a franciák és angolok IEgyözöi",
Macedón láb e -.

Briand Artsztld, francia miniszterelnök.

Bratianu J. C" román rnlnlsateretnök

Enver pasa.

1. Konstantin,~,görög kb ály.

F erdinánd, román király.

Skuludis,
volt görög miniszterelnök.

Petain tábornok, Verdun védője.
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'd_ tűltő t k Thiaumont pánce. <,ődönIlia tenoeri haderejével Németországet tel-
<Kereszu or e . °l kar i " '1·' t'l' 'It 1'V ödtöl délre is tért nyertek úgy jesen e a arja zarru a VI ag o es eza a
es aux ero '.. kszik N' t 'ki'hhogy Párisban már ismét nagy volt az aggo- elő~e~ítem l~ye SZl eme ~~s~ag e ez-
.dalom Verdun sorsa miatt. A, Somme m~l- te~ese,t. A nemet te?geralatt]arok azonba~
letti csatákban rettenetes támadásokat in- elegge slk~resen v~dekeztek ezen pokolt
téztek mindezideig (aug. végéig) a német terv elle? es nagy karoka~ ok~)Ztaka~ ~~o- '1

állások ellen, de egyes helyi előnyökön kí- loknak ugy kereskedel~}, ,mmt ha~lhaJo~-
, "1 gy cél az áttörés nem siketült s re- ban.- A tenger alatt jaro harc miatt Ne-
vu a na , , f "It hitb k "Itmélhetöleg nem is fog sikerülni. metor~.zag" eszu e yz~ e er? az

Egyesult allamokkal, Anglia nagy védelme-
zőjével és munició szállítójával, amit azon-

V. A törökök háboruja, ~:::.. ban anémeteknek siker ült úgyelintézni,
hogy Amerikával a bonyodalom" simán

Török testvéreink és szővetségeseink a nyert elintézést. _ A tengeren a fo hata-
Dardanelláknál, Kaukázusban és Mezopo- lom és erő ugyan még mindig az angolok
fámiában harcoltak a közös ellenség ellen. birtokában van, de a németek gondoskod-
A .szövetségi hűség és a nagy ügyünk kő- tak róla, hogy ezen a nagy dicsőségen ala-
zősségének tudata annyiban is érvényre ju- pos csorba essék. Itt csak a legnevezete-
tott hogy a nagy tehetségű Goltz tábornok, sebb eseteket hozzuk fel erre -vonatkozóan
.a ~eghóditott Belgium első kormányzója is. Febr. 3-ikán jött a jelentés, hogy a
"lett itt a katonai ügyek főirányítója.- A , Möve" nevü német hadihajó elpusztított
-török harctér egyik legnagyob eseménye, hét angol gőzöst, az "Appam" angol hajót
hogy a Dardanel1ákat és Konstantinápoly~, megtámadta. elfogta s Berg hadnagy 22
.az oroszok főcélját sikerült megvédelmezni. emberével felszállt az "Appam"-ra, kitűzte
Ellenségeink ezen céljuktói távolabb van- rá a német lobogót s angol fogságból kisza-
'nak mint valaha. Természetes, hogy nagy baditott németekkel és néhány száz angol
-őrőmőt keltett az a hír, mely janu~r 9;ik~n kereskedelmi tengerésszel a hajót bevitte
jött, mely szerint az .angolok Gallipoli fel- az amerikai Old Pointba. A "Möve" foly-
szigetet elhagyták. Igy az errtentenak a tatta utját és tetteit s március 4-ikén sér-
Dardanellákra vonatkozó vállalkozása ku- tetlenül tért vissza egyik német kikötőbe.
darcot vall ott. A "Möve" parancsnoka Dohna Schlodien

, Nagyobb sikereik voltak azonban a kau- gróf és várur volt. ~ A tengeri háborunak
"kázusi harcvonalon az. oros:oknak F~b.:. azonban legnagyobb eseménye a skager-
19-ikén jött az orosz ]elente~, ~ely hírül raki nagy tengeri ütközet, amely alka!om-

,adta, hogy Erzerumot elfoglaltak es 100.000 mal a német haditengerészet nagy gyozel-
-törököt elfogtak és 1000 ágyut zsákmányol- met aratott az angol tengeri föhaderő fölött.
,tak, április 19-ikén Trapezunt is eles~tt. De [Jun. 1.) Ezen hír után nemsokára jött
.azöta a törökök sikeres eller;ttámadasokba az angol hivatalos hiradás (iun.6) arról,
mentek át, úgyhogy a helyzet Itt sem mond- hogy a "Hampshire" hadihajó, amelyen

'ható aggasztónak. Kitschener az angol hadügyminiszter s az
A törökök belső Ázsiában az angolok entente legtehetségesebb, de egyuttal legri-

ellen eredménnyel harcoltak, az angolok degebb és legkegyetlenebb hadvezére, ve-
'birtokában levő Kut-el Amarát január 9- zérkarával együtt Oroszország felé tartott,
-ikén kőrűlzárták s ápri!is 29-ikén a bez~rt az Orkney szigeteknél akna, vagy pedig tor-
'hadsereg megadta magát: 13.000 angol JU- pedo következtében elsülyedt. Csak tízen-
tott itt fogságba. ketten menekültek meg. Kitchener és vezér-

kara a tengerbe veszett.
VI. Háború 8 tengeren s a levegőben. Ez a rettenetes háboru nem c~ak a sz~-

razföldön, föld alatt és tengeren, hanem a
Az angolok főtörekvése az, hogya nérne- levegőben is folyik. A mai hadászatban igen

-tek tengeri kereskedelmét teljesen tönkre- nevezetes szerep jutott különösen a felde-
tegye s Németországot gyarmataitól meg- rités szempontjából a repülögépeknek. De
fossza. Igy az angolok és németek között ezenkivül itt-ott támadásra is használtak •

...a mérkőzés ,főleg a tengeren folyik. Ang- E célból a németek kűlőnős sikerrel hasz-

\ -
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Éhes montenegróiak a kicsinyeikkel hczzánkjjönnek.

Borbély mühely a szabadban.
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. nálták a Zeppelin-íéle kormányozható lég- I nyekről majd jövő évi Naptárunkban szó-
:hajókat, amelyekkel január 3l-ikén Párist lunk.
:ismét felkeresték. Több izben ellátogattak a "Elég immár" hangzik Illés, prófétával a
,[Zeppelinek Angolországba is s aug. l7-ről szó a mi ajkunkról is, de mi is csak azt a
, l8-ra virradó éjjel megtámadták Londont választ kapjuk még, hogy "kelj fel, erősöd-
: s a Cityt és a Themse menti fontos telepe- jél meg", mert szinte erőnk felett álló útunk
'ket bombázták. Nagyszabásu volt a febr. van méc nékünk. Bizalom remény és kitar-
. I-jén bejele~tett nagy. lég~ támadás ~nglia tás! Ez "'legyen jelszavunk. Mindenek fölött
legn.agyobb ipartelepei: ~lverpool/ Blrken-I azonban, a nagy megpróbáltatásban térjünk
head, Manchester, Nottingham es Schef- meg az Urhoz. Ha a világ az Urhoz fordul,

"field ellen. IÚgy fordul az Úr mi hozzánk! Ha minden
,:, * ember szivébe fogadja Jézus Krisztust, ak-

i, '

M~Gyar csendör Macedónlaban.
....•,•...

•. '::'-t"

Midőn már már nyomás alá kerültek e Ikor jő el teljes hatalmával a földre, akkor
sorok, jött a hír Románia hadűzenetéről, a lép ő a harcolók kőzé, hogy megállítsa az
románok betöréséről Erdély határmenti me- egymásra rohanókat és 'kimondja a szót:
gyéibe s a bolgár és német csapatok gyors "Legyen békesség!" '
diadaláról DobTudsában. Ezekről az esemé- H. L.
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A tengeralattjáró hajó amint látja az ellenséget anélkül, hogy őt észrevennék.



Evangélikus egyházunk a hazáért.
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Akkor is nagy háború volt,
De nem, ilyen uéres.

Volt helye a védő harcnak,
De nem ilyen széles.

Wittenbergi vártemplomnak
Ajtaja lett bástya,

S a győzelmet először is
, Németország látta.

Róma ellen iogott fegyvert
Egy lángeszű férfi.

Minden látta, bosv-« harcnak
Titkát módját érti:

Fénylő fáklyát tartott ő az '
Elrejtett Irásra,

S igazságát magyarázni
Nem 'lehetett másra.

Szerzetes csak, és királyok
Hódoltak előtte,

Ki a halál katonáit
Láng szavával lőtfe .

• I

Ezen rovatunk, melyben I egyházunk
azon vezérembereinek akarunk emléket
emelni, akik a most duló világháborúban
kőtelességűk hű teljesítése közben húny-
tak el, általános érdeklődésre talált. Azért
foly tat juk s az alábbiakban bemutat juk
azon elesett hőseink arcképét s rövid élet-
rajzát, akikről azt ujabban ismét beszerez-
ni sikerült. Egyben felkérjiik a lelkész,
igazgató és tanító urakat, szíveskedjenek
netalán még elesett munkatársaik rövid
életrajzát sarcképét a jövő évi naptár
számára szerkesztőségünkhöz beküldeni.

1517.

Élet kelt apapiroson,
A hol járt a tolla,

S százezreknek lelke ébredt
S nyelve beszélt rólt.

Hej, ma is csak Róma pártján
Vannak szolganépeh;

Ok üldöznek, ők tipornak
Szent szabadság, téged.

De fölűl jár az igazság'
Minden szetuiedésen,

, S a védő~ek, a bátornak
Diadalma lészen.

. ,
I

"

1
I

Akkor is nagy háború uolt,
S lassan jött a vége,

De a hivek reménykedve
Néztek föl az égre.

Kövessük a régi példát:
Szivből ima szálljon,

S győz a magyar a némeitel
Bármilyen viszályon.

Tóth István.

1. Evangélikus főgimnáziumaink hősi
halottai.

Lux Sándor
az aszódi ev. fögimnázium tornatanára.

1883-1916-

Lux Sándor 1888 október 9-én 'Káposz-
tafalván, Szepes megyében szűletett. Gyer-
mekéveit a Magas Tátra tövében Felkan
töltötte, honnan a késmárki ev. liceumba
került s ott tette le az érettségit, Szülei-



nek korai elvesztése miatt egyelőre híva- Sérűléseiböl alig épül fel Budapesten az
talt vállalt s csak így szerzett keresménye- időközben hadnaggyá előléptetett Lux,
vel folytathatta tanulmányait s szerezte máris a Kárpáfokban küzd ugyanolyan el-
meg 1914 júniusában a tornatanári okle- szántan hideggel,' hóval, faggyal, e szőr-
velet, melynek birtokában aztán aszódi nyü elemekkel viaskodva, a másik nagy el-
t,őgimnázÍl!tmunk tornatanárává válasz- lenség, az orosz ellen, ki ép akkor feszí-
toHa. De még mielőtt elfoglalhatta volna tette meg legjobban erejét, hogy határain-
állását, Európa titáni vérzivatara őt is kat áttörje. S Lux állja a kűzdelmet egész
a harcrnezőre sodorta. télen át, résztvesz a gorlicei áttörésben és

Mint a bosznia-hercegovinai 3. gyaIOg-\ az' oroszok üldözéseben. Akkor ismét meg-
'ezred tartalékos hadapródőrmestere előbb sebesül és .pedig a karján.
a déli harctéren kűzdőtt. Ott volt Sabácz Amik 1 háború ., d 1' mi or az o asz I a oru megin u,

Luxot máris a doberdói fennsikon talál juk,
i\( hol rövid ideig fogságba is kerül, de a

mieink szerencsésen kimentik. Itt sem kí-
méli a golyó. Egy srapnelgolyó az állkap-
csát, egy gránátszilánk meg a hátát éri,
Sebeiből a laibachi kérházban felépülve
július 27-én negyedszer kerül a harctérre
és pedig a Kol di Lana hős védői hözé. Vi-
tézkedése közben ujabb sebet kap, de lo-
bogó honszeretete nem sokáig hagyja nyu-
godni s ismét a dicsőség mez,:jére hajtja.

Sok küzdelmekben jól megérdemelt rö-
vid pihenőjét husvétkor itthon akarta töl-
teni s a tanári kar már örömmel várta a so-
kat tapasztalt hőst, mikor egy hozzá inté-
zett levél eme komor felirattal jött vissza:
"Gestorben" (meghalt). A zászlóalj pa-
rancsnokság 1916 április 26-án ezeket irta
elhunytáról: "Zászlóaljunk a harci fáradal-
makat kipihenendő a front mögé egy kis
helységbe küldetett vissza s , itt történt a
szerencsétlenség. Lux bajtársunk este fe-
lé rosszul érezte magát s nehogy a vele
együtt lakó bajtársát éjjel esetleg hábor-
gatni kelljen, magához rendelt éjjelre egy
egészsé.gügyi szakaszvezetőt. Ez a február
19-ről 20-ra: virradó éjjel történt. Éjféltáj-
ban lehetett,. hogy az' erősen befütött ke-
mence megrepedt s a szobában lévők gáz-
mérgezést kaptak. Szegény Lux bajtár-
sunk és a szakaszvezető életével fizette
meg a szerencsétlenséget, míg egy másik'

LS' d bajtársunk néhány napi erős küzdelem
ux ,an or. ' Iután f~lépül!. Istenben boldogult ?ajtár-

ostrománál s aztán kemény harcokban vé- 'I,sunkpeldakepe volt a hazáját forron sze-
gigjárta a vérpermelezte csatamazőket egé- r~tő, ~ö!ele.sségtudó,. érte bá~mi~or ha~ni
szen Valjevoig. Kőzben megsebesült lá- kesz vitéz tisztnek, kit ugya tisztikar, mint
bán, máskor meg a harc hevében egy grá- a, legénység, ?szintén s:.eretett. Halála ér-
nát betemeti s csak mikor a mieink urai zekenyen SUjtott bennunket s emlékét a
lettek a. csatatérnek. szabadítjak ki az el- t~.bb!, hőssel együtt kegyelettel megőriz-
alélt hőst válságos helyzetéből. zuk.

1'31
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Jövendő hivatása, az iskolai nevelő mun- don csak az egy medgyesi főgimnázium-
ka a szivét kővetelte tőle áldozatul az ifju- ból 6 theologus-tanár jelentkezett önként
:ságszámára s ő a csatamezőn .áldozta fel 's vonult be tényleges katonai szolgálatra,-
ifju életét a jövendő Magyarországért. A köztük Weber Arnold, a magyar és német
'magyar hős dicsőségének fényes glóríája nyelv és irodalom rendes tanára is.
fonódik hősi alakja köré. Az eszmét, mely- Weber Arnold 1884 oktober 29-én Se-
nek rövid munkás élete hirdetője volt, vér- gesvárctt született s a nép- és kőzépisko-
tanúi halálával pecsételte meg. Igy lett ha- lát szül"árosában látogatta. Theológiai
lálában is azzá, amivé életében a sors szán- és tanári tanulmányait a' jénai, berlfni és
ta: az ifjuság nevelője, példaképe. kolozsvári egyetemen folytatta s 1909 már-
" Távol tölűnk, a szép Tirol bércei alatt, lci?~27-én foglalta el.a mcdgyesi ev. íőgim-
Ober-Drauburgban alussza síri 'álmát. De náziumban rendes tanári állását. Mint ta-
szelleme a távolban is megérzi kegyeletes
megemlékezésünk szeretetét, mellvel azt

. kivánjuk neki: Isten veled! Nyugodjál bé-
kében!

. Az erdélyi szász evangelikus egyház kű-
[ön egyháztestet képez' ugyan, mégis azon
benső .kapcsolat mely köztünk a közös haza I
és közös hit iránti őszinte szerétet révén )
fennáll, kőtelességűnkké teszi, hogy az
ezen testvéreinket ért veszteségekről is
megemlékezzünk.

Ezen testvéreink is több főgimnáziumot
tartanak fenn, melyeknek tanárai legna-
gyobb részt theolognsok s mikor a hábo-
rú kitört, ezek a legnehezebb lelki tusába
kerültek. A fennálló állami törvény ugya-
nis felmenti az összes felekezetek lelké-
szeit s lelkészi minősítéssel bíró tanítóit s
tanárait a katonai szolgálat teljesítése alól, )
s így ezen tanárok is minden nehézség nél-
kül igénybe vehették volna ezen jogot. Ha-
zafias érzésük .azonban azt mondta, hogy Weber Arnold.
ott ahol a nemzet fiainak százezrei vérez- ~
nek s a hol azon tanártársaik is küzdenek nár előírt tanítói és nevelői k 1
kik .nem élvezhetik ezt a kíváltságos jogot: k 1 lk" öte ességé-
nekik sem volna szabad hiányozniok. MI't ~e : .llsmere~es..teljesítésén felül, főleg ~iskolai irodalmi ünnepélyek rendezésével
tettek tehát? Elhatározták, hogy mivel ren- s az u. n. "játszó délutánok" bevezetése-
d:s sorozáson okmány aik alapján feltétle- 1 hnuI felmentik őket, önként J' elentkeznek ka- ~e s meg onosításával szerzett magánakérdemeket. Egyébként is buzgón részt vett

, t,onai.sZ,olgálatra, egyházi hatóságuk pedig a. kőzűgyek intézésében s egyházi téren
ugy intézkedett, hogy részint nyugalmazott mint a Gusztáv Adolf Iö ű 1 t' "!tanárok sat " '1' . kIk - oe",ye jegyzöje s. , anan pa yara IS é~zü .ő, ato- pénztámcka ~ejteV ki tevékenységet. Iro-
~:~á~i~~~ii:t!rhele~t al~a!kaswkhlt- IIIlIetől~gI dalmi t~ren is műkődőtt s a háború kítőré-

ye eSI se o et. y mo- sekor epen c(y magv;;,r olvasókönvvet

,l32

Dr. Gréb Gyula.

1

~ w_e~b_e_r__ A_r_n_O_ld '1medgyesi szász ev. fögimn. tanár,
1884-1915,
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2 Hősi halált halt evang. tanítók.

Lóránt József
györi evanq tanító.

1885-1915

II ~

akart kiadni a szász evangelikus kőzépis- i méltó munkát. Ménföröl szülővárosa tekin-:
kolák felső osztályai számára. télyes egyháza, Győr választotta meg ta-

Ezen munkás életkörböl szólította ki a nítójának. - Itteni kedves, békés munka-
lelkes tanárt s munkabiró és munka szere- teréről, szeretett családjából szólította őt
tö férfiut saját lelkiösmeretének s a ve- is hadba 1914 augusztus I-én a kőtelesség
szélybe jutott hazának hívó szava s ő hall- és a haza hívó szava. Veszprémbe, a 31-es
gatott a hívó szózatra, 1914 októberében honvédekhez vonult be mint tizedes. Szep-
mint önkéntes belépett a cs. és k. 2. hu- tember 'l-ési már résztvett a ravaruszkai
szarezredbe s a tisztivizsgának sikeres le- nagy, véres harcokban. 9:-én egy fáradt'
tétele után 1915 április 9-én kivonult az golyó fején találta úgy, hogy összeesett, de
orosz harctérre. S kőtelességét itt is híven meg nem sebesült. Csak nehezen tudott
teljesítette, miről az első naptól az utol- néhányad magával az oroszok gyűrüjéböl
:sóigvezetett naplójegyzetei tesznek bí- megmenekülni. Nemsokára csapatával va-
zonyságot, Mint hős végig kűzdötte a gor- !ami ingoványba került, hol elpusztult vol-
Iicei áttörés' után az oroszokat visszasze- na, ha baj társai ki nem mentik a feneket-
rító győzelmes csatákat, egészen a Szan- len mocsárból. A haláltól itt megmenekült
folyóig, amikor május 27-én a szieniawa-i ugyan, de tifusz. betegségbe esett, mely
nehéz küzdelmek közben egy fölötte szét- bajával előbb Pilznóban, maid Tarnovban
robbant srapnel golyói érték. Az egyik go- s végül Olmützben ápoltálc. Élet- halál kő-
Iyó naplójába furódva, megakadt, egy má- zö~t volt itt is a sorsa. De Isten, itt meg-
sik azonban védtelen fejét érte, úgy hogy őrizte a haláltól, nem az volt végzete, hogy,
holtan rogyott össze. Ubíeszineknél temet:' ágyban, párnák közt haljon meg... Fel-
ték el. Teutsch Vilmos ezredes mondott gyógyulása után újra bevonult ezredéhez.
sírja felett egy utolsó Miatyánkot ...

S. Ö.

Lóránt József, a győri ágo hitv. ev. egy-
házközség tanítója született Győrött 1885
április 25-én, vallásos, buzgó iparos csa-
ládból. Iskoláit Győrött és I Sopronban vé-
gezte. Itt nyert tanítói, oklevelet 1904-ben.
Ugyanazon év őszén Bir d ára (Temes
m.) választották meg a németnyelvü isko-
la tanítójának. Itt sok nehézséget okozott Lóránt József.
neki a német nyelv hiányos tudása, - de
erős akarattal és szorgalommal legyőzte az
akadályokat úgy, hogy 5 évi ott működés hol elvégezvén az altiszti iskolát, mint lá:-

" után maga teljesen megtanult németül, ta- badozó, újoncokat oktatott 1915 iüniusig,
nítványai meg kitünő magyarok lettek. Ekkor újra harctérre parancsolták s végig
Kedves emlékkel távozott innét 1909 év- küzdötte a varsói, lublini, bresztlitowszki
ben, hogy szülövármegyéjében, Ménfőn harcokat, hol szakaszvezetövé léptették
foglalja el a neki felajánlott tanítói állást. elő. 1915 október 11-én telfesült rajta Is-
Két és lélévig műkődött itt nagy buzga- ten rendelete. Egy heves ütközetben, mikor
lommal. Iskolájában mínt törekvő pedago-I Luczknál szakasza élén az oroszok ellen
gus, az imaházban mint lelkes igehirdető intézett támadást, tűdőlövést kapott s né-
végzett eredményes, egyházias, tiszteletre- hány órai szenvedés után az idegen fől-

, '
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dön hurlyta le a halál álmára szemeit. Ok-\ Igy jelentkezett, nogy ő a harctérre akar
tóber 12-én temette el Sofjevka orosz falu menni, s 1915 február hóban oda: is került.
temetőjében Böjfös Lász1ó, tábori lelkész. Előbb a Kárpátokban, majd a galiciai
Negyedmagával pihent itt a dúló harcok harctéren küzdött hősiesen. Egymás után
után. De a szűlői szeretet megbontotta sír- részesült az előléptetésben és kitűnteté-
ját, holttestét haza hozták s szűlővárosá- sekben. Előbb őrmester lett, majd hadap-
ban nagy katonai' pompával tették most róddá léptették elő, elnyervén az I-ső
már igazán végső nyugalomra. Temetése ~szt. ezüst és bronz vitézeégi érmet. Aprí-
után jutott tudomásunkra az ezüst vitézsé- lis 15-én így ír lelkészének: "Megvan-e
gi éremmel való kítűntetése. . v;lem elé~edve Tisztelendő Úr? Ismét elő-

Őszinte fájdalommal álltunk a hősi halált leptettek es ,ha Isten megsegít, most már
hált,' derék tanítónk sírja mellett. Kőte- nem állunk meg itt." Bajtársai mcndják:
Iességtudó, szorgalmas, jólelkű ember ve- '
szett el benne. Nehéz pályáját igazán sze-

. rette. A harc ok alatt is jegyzeteket csinált,
tapasztalatait, benyómásait örökítette meg,
hogy azokat a béke alkotó munkáia között
felhasználhassa. Tanítványait szelid modo-
rával magához tudta bilincselní. Egyhá-
zias, vallásos érzülete a harctérről írt le-
veleiből is kitünik, sok megpróbáltatásai
között bizó lélekkel tette le sorsát s övéiét
Isten kezébe! A mennyei atya idő előtt el- .
szólította a munkatérről. Legyen az ő vé-
rehullása is egy boldogabb jövő alapja!

Emléket elaggott szűlői, testvére, hitvese
és egy kis árvája mellett a győri ev. gyüle-
kezet évkönyvei is kegyelettel őrzik s nevét.
márványba vésve. fogja az iskola fala is a
késő utódoknak emlékezetül átadni becsü-
letes munkájáért és önfeláldozó haláláért!
Áldott az emlékezete! !. ..

Pálmai Lajos .

Mint családfenntartó az egy évi önkén-
tességalól 'fel volt mentve s csak 3 hóna-
pig volt katona, míg kiképzése tartott, de e
rövid idő alatt űgyességéért őrvezető lett.
Mint ilyen vonult be az általános mozgó- "rettenthetetlen, bátor katona volt." S ta-
sításkor ezredéhez Sopronba. 1914 szep- lán épen az a vakmerőségig vitt bátorság.
tember hónapban Lublinnál megsebesült. volt oka korai halálának. 1915 évi május

. A golyó jobb alsó karját találta. Sebéből hó 25-én, mint egyik barátja irja egy srap-
hamarosan kigyógyult ugyan, de a teljes ja~ nell szilánktól szivén találva jajszó nélkül
vulás hosszabb ideig tartott, mert a golyó meghalt. A hivatalos értesítés szerint Czi-
épen egy ütőeret szakított el. Ez alatt az gánynál, de társai értesíté se szerint - az
idő alatt ujoncokat képzett Sopronban, utóbbi látszik hitelesnek - Tarnobszeg-
ahol kérte a tiszti iskolába való felvételét. nél esett el. Itt temettek el egy kis erdő
Századosa azonban azt nem engedte ,meg.! sarkában.
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Kovács Sándor Sopronban született
1891 augusztus 17-én. Iskoláit Szombat-
helyen és Budán végezte. Utóbbi helyen
szerezte 1910-ben kitünő oklevelét. 1910
nyarán a köszegi - hol szülei laktak, -
adóhivatalban dolgozott, majd pár hónapig
Körmenden volt kisegítö tanító, míg 1911
évi február hó 16-án a szendi ev. egyház
egyhangúlag tanítójává választotta. Ez

if időtől fogva itt legszebb eredménnyel, min-
denkinek megelégedésére müködött. Az
egyház hős tanítója emlékére 100 kor.
alapítványt tett. Ehhez a boldogult családja
még 100 kere-t, a hívek gyűjtés utján 149
kor.vt adtak. Remélhető, hogy az összeg
még nagyobb lesz. Az alapítvány kamata
a háborúban elesettek özvegyei és árvái ja-
vára fordíttatik.

KovácsSándorban özv. édes anyja a leg-
jobb fiút, testvérei, akikért minden áldo-

~ zatra kész voIt,- a legönzetlenebb és leg-
szeretőbb testvért, a szendi ev. egyház a
legszorgalmasabb tanítót siratja. Legyen
áldott emlékezete! ifj. Urbán Mihály

kiskörösi tanitó.
lR··2-1"15.

Koch Henrik szűletett 1888 'január 24-én
Majoson, (Tolna m.,) földmíves szűlöktöl.
Édes atyja hosszabb ideig egyházi gondnok

Piri Károly.

Koch Henrik I
váraljai ev tanltö.

___________ 1~88~8---19-1D--.----------'

Koch Henrik.

is volt. Az elemi iskolát szülöfalujában, a
gimn. 1. osztályát a szekszárdi áll., a II-IV.
oszt. a bonyhádi ev. főgimn. végezte. A
tanítóképző intézetet Sopronban látogatta,
a hol 1908-ban oklevelet nyert. 1909 ja-
nuár ő-án Váralja ev. leányegyházközség
választotta meg II. sorsz. tanítónak, ahol
áldásosan működött 1914 jul.-ig. Ekkor Ka-
posvárra ment Iegyvergvakorlatra, ott ér-
te az általános mozgösítás. 1.9.14december
havában harctérre kűldetett, Harcolt mint
a 44. gyalogezred káplárja, a Kárpátokban
és Lengyelországban. 1915 március hó
13:-án a jablonkai 816. sz. magaslaton hősi
halált halt. Bajtársai a magaslat lábánál,
egy híd közelében temették el. Igy rövid
földi pályáját dicső elmulással fejezte be.
Legyen áldott emlékezete!

Péter Sándor.

I

Ifj. Urbán Mihály szűletett 1892 év jú-
nius 13-án Kiskőrösön. A gimnázium 4
osztályát Aszódon, a tanítóképző 4 évfo-
lyamát a soproni ágo hitv. ev. tanítóképző
ben végezte. Az 1910-ik évben tanképesí-
tőzött - s kitünő olelevelet nyert. Két évig
a kiskőrősi ev. iskolánál buzgón működött,
3,éven át az állami iskolánál ugyancsak
Kiskőrösőn. Az 1911-ik évben továbbképző
tanfolyamon volt Baján, a miről bizonyít-
ványt nyert. -

1914 év július havában az első mozgósí-
táskor mint egy éves önkéntes bevonult
a 30. honvéd gy. ezredhez. Kiképzése után
okt. 10-én a szerbiai harctérre ment, A ku-
listei magaslatok elfoglalásánál szurony ro-.
ham közben mellén srapnell szilánktól
megsebesült, és a zágrábi katonai kórházba
kerűlt, a honnan sikerűlt hazabozatalát ki-
eszközölni. 1915 Január 1-ig idehaza volt,
a rnidőn ismét jelentkezett mínt felgyógyult
ezredénel. A tisztiiskolába lépett s miután
a vizsgM letette" hadapród-őrmesterré
léptették elő; ezzel a katonai ranggal ment
1915 június 1-én a galiciai harctérre, a hol
rövid küzdelem után Turadi mellett, [ú-
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nius lS-én súlyos sebet kapott (robbanó gO-/ bori. kórházba, de alig gyógyult fel Isten
lyó. ~ ha~ban). M~sna~ hajn~~~.an :neghalt. segít~égével, 1915 márciu~. havában másod-
Bajtarsal koporsoba teve, kulon sírban te- szor IS az oroszok ellen kűldték. Ezuttal az
mették el; sírját megjelölték. 23 éves korá- egészségügyi osztályba állították, melvjob-
ban halt hősi halált hazájáért. ban is megfelelt tanítói hivatásának, - de

A pozsonymegvei Récse evang. gyüleke-
zete 772 lélekből áll, kik közül már 1916
nyaráig. 137 vonult be fegyveres szolgálat-
ra, köztük a gyülekezet mindkét tanítója:
Kottler Rudolf és Müller János is. Az el-
ső orosz fqgságba került, Müller pedig 1915
június 27-én Klodno galiciai helység mel-
lett hősi halált halt.

Müller János 1890 október 10-én a so-
mogymegyei Döröcskén született földmíves
szűlöktöl. Tanulmányait a bonyhádi gimná-
ziumban .s a csurgói áll. tanítóképezdében
végezte s 1911 szeptember óta a récsei gyü-
lekezetnél müködött. kőzmegelégcdésre
mint rendes tanító és kisegítö kántor. 1914
augusztus elején vonult be mint pottarta-
lékos a 44. gyalogezredhez Kaposvárra,
honnan az északi harctérre, majd a Kár-
pátokba került. A túlerőltetés kővetkezté-
ben megbetegedvén, Ujpestre hozták a tá-

ifj. Urb~.nMihály_. \

sorsát itt sem kerülhette el. Egy fej lövés a
fentemlített napon kioltotta ifju életét. Kö-
telességet híven telj esitette. mindhalálig!

1914 december 21-én a Tarnow melletti
csatában halt hősi halált. 1888 december
l-én Korompán [Szepes megye] szűletett,
a polgári iskolát Iglón, a tanítóképezdet •
Eperjesen végezte. Tanulmányainak befe-
jezése után egy évig Merényben volt se-
géd s két évig Ruszkinban rendes tanító,
honnan ismét visszahívták Merénybe ren-
des tanítónak. A növendékek iránti szere-
tet s kőtelességeinek lelkiösmeretes, hű tel-
jesítése jellemezték tanítói munkásságát.
Mint a szepesmerényi önk. tűzoltó egyesü-
let parancsnoka is elismerésre méltó mű-
ködést fejtett ki. Neje s két kedve-s kis
gyermeke gyászolják benne a' hű férj et és
jó atyát. - Arcképe nem áll rendelkezé-
sünkre.

---_._--._-_ .._--_._---------,

---------------

·1- ~_M_-_ü_~1_c~_:_ír_ev_.J_ta_~_t~_.0_5 1, "

18HO-l~H5.

lVlűller János.

Materny Károly
szepesmerényí tanító.

1883 -ifJl4.
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Gyászolók imája.*)

Járunk, Uram, gyászruhában,
Csillagtalan éjszakában;
Le se vetjük ezt a gyászt mán
Szivet áihai, lelket átjár
Éles töröd, fájdalom!

Még az boldog, aki sírva
Leborulhat egy-egy sírra,
S csókjaival ölelheti,
Könnyeivel öntözheti
Kedvesének hamvait.

De mi járunk gondolatban,
Kérdve: hösünk merre, hol van?
Hol a sírod, óh, te áldott?

Nem tűzhetünk rá virágot,
Könny se hullhat rá soha!
Hintsd be tavasz te virággal,.
Sirdogál] ott bús madárdal,
Idegen hant lágyan födje,
Hisz az is az lsten földje,
Ott is velök vagy, Uram.
Míg sírotok zára pattan,
111agyarország álmatokban
Dicsőségben, fényben álljon -
Nekünk való, nektek álom,
M egsiratott ifjaink!

Sántha Károly.

'':) Sántha Károly "Háborús idők imádságos IIŐ imádságoknak és igaz ihlettel írt szép költemé-
o könyve" című értékes kőnyvecskéjéböl közöljük nyeknek gazdag sorozatát tartalmazza. Melegen \

szerző enge4elmével e megható szép költeményt. ajánljuk híveínknek. A rítka szép kíállítású köny-
A nevezett imádságos könyv a vígasztaló, meg-I vecskének ára 1 K 20 f. Megrendelhető: Hegedűs
.nyugtató, lelket gazdagító, nemesítő, Istenhez eme- és Sándor könyvkereskedésében Debrecenben.

E1"A világháboru Fetőfije".
A néhai gyóni evangélikus lelkésznek, tar elötti fülledt levegőben igazi egyénisége

Achim Mihálynak fia kapta ezt a nevet. teljesen nem érvényesülhetett. sőt félte-
Mint a világháború leghiresebb költőjéröl nünk lehetett, hogy nagy tehetsége az újabb
máskülönben is megemlékeztünk volna ró- beteges irodalmi iránynak áldozatává lesz.
la; az a körülmény pedig, hogy evangéli- De jött a máról holnapra mindent meg-
kus lelkészlak adta azt a férfiut a hazának, változtaté nagy fergeteg és abban a pilla-
akinek lelkéből a világháború zivatara a natban, amidőn Magyarország a lét vagy
költőileg legértékesebb és legmagyarabb nem lét kockájára került, Gyóni- Géza, a
dalokat hozta felszínre, kétszeresen fűz nagy magyar Alföld szülötte, aki addig is
bennünket hozzá s kötelez arra, hogy érde- II. Rákóczi Ferenc íródeákjának álmodta
me szerint méltassuk. magát, teljesen önmagára talált s a világ-

Gyóni (Achim) Géza a háború előtt sem háború nagy magyar lantosa vált belőle,
volt ismeretlen egyéniség. Nagy lélek for- akinek "Lengyel mezőkőn, tábortűz mel-
rongott benne már akkor is, az sodorta őt lett" c. verskőtete először a Przemysl várá-
ide .is, oda is; de a nagy földrendülésig ban körülzárt katonák között terjedt el

.•.. nem találta még meg teljesen a helyét. vagy tizezer példányban, majd a repűlőgé-
Csak írni és írni akart, semmiféle korlátot pen a várból kikerült egyetlen példányt a
nem tűrt a lelke. A fororigó léleknek ez a Hadsegélyzö Bizottság idehaza is sokszo-
nyugtalansága hagyatta vele abba a meg- rosittatta s közöttünk is több ezer példány-
kezdett theológiai pályát s vitte az újság- ban terjesztette; sőt már a kőtet versei szép
irás erére, amely pályán is vándorolt város- német fordításban is hirdetik a magyar di-
ról városra. Kik pályafutásának szemlélői csőséget s Gyóni Gézáról már Németor-
voltunk, észrevettük rajta előbb is, hogy szágban is azt mondják, hogy ő a "világhá-
nem mindennapi jelenség; de a nagy ziva-I ború Petöfíje,"



Vajjon nem a ,pillanatnyi lelkesedés és Jókuruc komádra:
szeretet túlzása adta-e Gyóni Gézának ezt ~ák?c,~n~~. v?,ltam egykor
a megtisztelő nevet, vagy csakugyan megér- z iro ea Ja.
demli-e ? Először is feleljünk erre a kér- . Minthogy a nagy háborút a magyarsá~
désre. Irodalomtörténeti jelentőségét a ma-Irészéről teljesen. önvédelmi szabadságharc-
ga egészében tekintve természetesen Gyóni nak tekinti, amit azonosít a kurucháborű-
Géza irói egyéniségét nem mérhetjük Petőfi val, a költőnek saját megállapítása szerint
Sándor 'tüneményszerü nagyságának mérté- ő ennek a vérzivatarnak a "magyar író-
kével, mert eg)" egész korszakot jelent Pe- deák't-ja. Ha most pusztán ebben a szerep-
tőfinek neve, aki ott állott az események körben vizsgáljuk Gyóni Géza háborús kől-
élén, aki a magyar irodalom e.gén valóságos teményeit, nagyon' sokra akadunk, ame-
üstökösként jelent meg, s aki teljesen ere- lyeknek olvasása után ez a vélemény ala-
deti úttörő volt a magyar költészetben. Ezt IkuI ki bennünk: "bizony ezt szebben, job-
magától értetődően Gyóni Gézáról nem ban Petőfi sem írhatta volna meg." Mint
mondhatjuk el.'.- Irodalomtörténeti jelen- ennek az ítéletidőnek klasszikusan magyar

iródeákját tehát méltán illeti meg a "világ-
háború Petőfije" megtisztelő elnevezés.

Feladatunknak itt nem tekinthetjük azt,
hogy Gyóni Gézának a háború zajában írt
költeményeit részletesen ismertessük j cé-
lunk csak az, hogya "Lengyel mezőkőn;
tábortűz mellett" c. könyyecskére felhívjuk
mindazoknak figyelmét, akik azt még nem
ismerik. Néhány sorban azért mégis szűk-
ségesnek tartjuk jellemezni azt, hogy Gyó-
ni Géza háborús költeményeinek mi. ad
olyan igazán nagy értéket, mi emeli ki a
többi megfelelő tartalmú versek közül? Kü-'
lőnleges s szinte egyedül álló értéke Gyóni
Géza háborúsköltészetének abban áll, hogy
ennek a mostani rettenetes világítéletnek
haragos Ienségét, borzalmas nagyszerűsé-
gét úgy festeni, a nagy háborúban résztve-
vő igazi magyarnak hangulatát, a lélek mé-
Iyén .rejtőzkődö érzelmeit úgy felszínre
hozni, mint azt Gyóni Géza tette, más kől-
tő még képes nem volt.

A sok közül jellemzés céljából csak két
versszakot iktatok ide. Az egyik a "Csak
egy éjszakára" c. költeményből való:

"Csak egy éjszakára küldjétek el őket:'
A hitetleneket s az iizérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög 'a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam - feleségem."- -

Az '"Itélet napjai'l-ban pedig így festi a
háborút:

"Az ágyú dörgött és a vér' ömölt.
Komor október küldte már kődét.
S acél csillagok csóvái előtt .
Mint lángot fogott gyász drapéria

. Rasadozott a végtelen sötét."
A borzalmak mezejének, e földi pokol ret-
tenetességeinek realisztikus festésébe a
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Gyóni '- éza.

tőségét talán költőnk szinte sugalatszerűen
maga jellemzi legjobban a "Ne szomor-
kodj "Bálint" c. költeményében, amit így
fejez be:

"Föl a fejjel, Bálint,
Nézz csak a szemembe:
Sok százéves magyar harag
Lángja lobog benne.
Ráismersz-e most már



s~é~séget, nagyszerűséget, fenséget az általi
VISZIbele, hogy "a gránátok fujta fűstglóriá-
ban" az úrnak ítéletét látja, amelyben igaz-
ságot szolgáltat a magyarnak. Az Igazság
győzelmébe vetett hit s a magyarok igaz-
ságára vonatkozó tántoríthatatlan meggyő-
ződés viszi a legmagasabb eszményi tartal-
mat és a legmélyebb magyar nemzeti ér-
zést Gyóni Géza költészetébe. úgy látja a
kőltő, hogy Magyarország szebb jövőjéért
rendelte az Úr, a Világ Magvetője ezt az
ítéletet. "Ének a Gránicon" c. versében ezt Ennek az ismertetésnek . megirása után-
zengi: jelent meg Gyóni Gézának egy második

"Idehallom a világ lihegését. versgyűjteménye "Levelek'a Kálváriáról és
Vajudó méhe szüli a jövőt. más költemények. A fogságból" címen,
Szabadság, nagyság, szerelem és szépség mely gyűjteménv a "Vörös kereszt egylet"
Magját érlelik messzi vérrnezök.'

Ezért a szebb jövőért életét, a csordultig hútján kerűl~ haza. Terünk. már ne~ engedi;
vérel telt zengő pohárt is kész az Úr kezébe og~ ezt r~~zletesebben ismertessűk. ~sak
adni. Életének ezt a felajánlását így fejezi az~ Jegyezzu.k meg, h,ogy\ ez.ekben a költe-
be' , . - menyekben Itt ott meg határozott emelke-

. F" dd 1 töl vus Macveté dést látunk. Jól eső érzéssel szemlélhetjük
"oöa e o em, 1 ag agve OJ e, g tt tá , f g , ,
S ha kezdődik a boldog aratás, .~ ~zoro? a a a~ es o sag szomor~ na~-
Engedd Uram, hogy nyílhasson belőle jaiban Irt vérseiben. hogya szenvedés nu-
Hazai rónán egy áldott kalász.". ként tisztítja és emeli a nagy lelket. Ezt

Erről az új Kanaánról, az új mcseország- a, kőnyvecskét is melegen ajánljuk olva-
ról, népének tavaszáról álmodik a hareme- sóink becses figyelmébe.
zőn az "Álom a sátorban" c. költeményé- Ez a rövid és hézagos kis jellemzés is
ben. Vissza jő a véres éjszakák után az el- bizonyára mutatja azt, hogy itt valóban egy
lenségfől felszabadított honi . földre, a Ihletett költői lélek igaz gyöngyeiről van
dombról, melyen faluja látszik, könnyel kő- szó. Adja Isten, hogy e kiváló költő az
szönti a drága határt, zsoltáros ajkával orosz fogságból arra a földre térhessen
érinti a földet, melyen rabolva bitang csor- vissza, amelyről a harctéren álmodott s
da járt, kimegy a gyóni temetőbe, felkere- nagy tehetségével részt vehessen az új Ma-
si atyjának sírját: gyarország felépítésében! H. L.
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"Szegény öreg pap lent así;ban
- Az én apám, tudom, hogy nem aludt,
Míg messze Észak gyílkos éjszakain
Fiai fölött égtek a faluk.
Szent öreg úr, néhai pásztor
Sírja tövében pihenőt lelek.
Beszélek néki népe tavaszáról
S megáldnak áldott apai kezek.
Harcos dicsőség koszoruját .
Szegény öreg pap sírjára- teszem.
Az Úr velünk volt, apám, vissza jöt\ünk,
Szabad földben nyugodj már csöndesen.

fA "Theológiai Otthon" E er"esen.~--------- -"'Az 1906/7. tanév korszakalkotó az eper- i tosítja, Tágas folyosóival, világos és egész-
[esi Kellegium theol. akadémiájának tör-. séges szobáival és hálóival, vízvezetéki és
ténetében. Akkor nyitotta és áldotta meg I villamos berendezésével, szépen befásitott
Zelenka Pál tiszaker. ev. püspök a kerület; udvarával a legszigorúbb közegészségügyi
képviselőinek és a -Kollegium elöljáróságá- és pedagógiai követelményeknek megíe-
nak, tanárkarának és ifjúságának jelenléte- 'Iel. Jövendő fejlesztéséhez sőt kibővitésé-
ben legnagyobb alkotását: a theol. Ott- hez is meg van a lehetőség sőt áldozatkész-
hont, - a Kollegium, a főgimnázium s a ség a tiszai egyházkerület részéről, a mely-
konviktus mellett Eperjesnek legszebb ev. nek jelenlegi püspöke: Geduly Henrik már
tiszaker. épületét. Nagy erkölcsi bátorság- eddig is az Otthon legigazabb barátjának
gal és a jövőbe látó prófétai lélekkel te- s kanonika vizitációi útjaiban és kőrleve-
remtette megDr. SchmidtGYl.1.la akkori kol- leiben leghathatósabb támogatójának bi-
leg. felügyelővel egyetértőleg azt az impo- zonyult. Az atyai szeretettel és pedagógiai
záns épületet, mely az eperjesi theologia érzékkel kezelt s szinte a benlakó ifjúság:
leJ~1szne,velő munkásságát örök időkre biz- vérébe átment "szabályzatával és házi
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rendjével" középúton halad a kaszárnya-
s a zárdarendszer ridegsége között, s min-
denben a békés és családias együttérzés és
-egyűttműködés arany középútján halad.
46 Iőisk. hallgatóra, theológus, esetleg jo-
gász lakóra van berendezve, Utóbbiakban
jövendő egyházfelügyelőinket neveljük.

Felügyelőtanára
úgy -Krisztus és Pár
apostol; rnirit Kan és
Fichfé" szel1emében
kezdettől fogva arra
törekedett,' hogy egy-
nftíst támogató és el-
Ienörzö, pályájuk ma-
gasztos vallásos és
hazafias hivatásat fel-
fogni és átérezniR~-
pes, ludománYbaE és
hit en erős,- testben
lélekben tiszfa, . szor-
galomban ernyedet-
len, J~ilemben fedcthe-
tefl~n, önérZetes s mé-
gis szerény.őntudatos
-8 még sem makacs,
megjelenésükben ne-
mes, érintkezésűkben
udvarias, társaságuk-
han vála8ztékos;-rát-
salgásukban előkelő
és emelkedett, a kort
mozgátó eszmék iránt
érdeklődő, sőt azok-
ban munkás résztve-
vő theologus és jogász
ifjakat neveljen ma-
gyar hazánknak és
evang, egyházunknak,
kik helyt tudjanéJ...,k
majO atlanl ~llit
vilagEáború után-i-ko-
runk ne ézfefactat:J-
nak lehető sikeres
megoldásában; S bár
az apostoIhoz és Goe-
the Faust jához hason-
lóan gyakrabban is megkellett győzödnie szeretetre, pontesságra s a keresztyén ifjú
arról, hogy ,,2 lelke" is van az ifjúságn.ak s erkölcsileg fegyelmezett szabadságára hív-
hogy a leg' obb irúban is r bikJé- ja föl a reggeli kőnyőrgésekkel kapcsolat-
lek eróse a JO iknál, még sem tudott el-I ban az ifjűságot, a melynek kőrében a ma':
lanKaom a veglie eUenuI becses és értékes IgáhOZs a felügyelőtanárhoz való viszenyá-
ífjúi . lélek müvelésének nemes de terhes ban évről évre. jobban és jobban megszilár-
munkájában még a háború veszedelmes kő- dúlt a kölcsönös megértés, megbecsülés,

zelségének idejében sem, sőt még akkor
sem, a midőn az Otthonban is "elnémúltak
a harangok." A hányszor csak Geduly püs-
pök az Otthonban (a hol külön szobája is
van) megjelen, s ez örömünkre évenként
többször is történik, mindannyiszor a rend-

Az eperjesi evang. "Theológiai Otthon".
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békülékenység, engedelmesség és .szeretet Iti - részben' ingyenes helyekre - éven-
szelleme .. "Szinte kisugárzik az ifjúság sze- ként az Otthont. Az eperjesi theol, akad.
méböl" - mondotta alkalmilag személyes testület is évenként több theológus lakót
tapasztalata alapján Dr. Schneller István részesít egyenként 25 kor. adományban. A
kolozsvári egyetemi tanár - "a kölcsönös Propper-féle alapítvány évi 40 K kamat- [
megértés és egyűttműkődés s a helyes vi- jában lakbérelengedésűl a jogakad. tanári [
selkedés, tisztelettudás és előzékenység ió- kar részesít egy jogászlakót.. Legújabban a
szelleme felügyelőtanára iránt," a mi kű- túróci csperesség is a Maticza-alapítvány-
lönösen a téli és nyári tátrai tanulmányi ból nyújt tetemesebb segélyt egy-egy theo-
kirándúlásokbans az Otthon j ayára több- lógusnak az Otthon lakbérének s a, konvik-
szőr is rendezett vidéki irodalmi estélve- tusi díjaknahl fedezésére, sőt a műlt tanév-
ken, - főleg pedig a felűgyelőtanár Aran- ben egy Sal".4.dyIstván nevű hálás jogász-
ka nevű preparand. leányának gyászos el- diákunk a vitézségiérme után járó össze-
húnyta s az Otthon hőseinek (Luká~sik M., get 100 koronára kiegészítve "az Otthon-
Dr. Ihász J. s Rosta P.) gyászhíre alkal- ban lakó sZégénysorsú joghallgatók" tá-
mával nyilvánult meg a legmeghatóbb mó- megatására. ajánlotta fel nagylelkűen. Az ,
don. S az Otthon e keresztyén sociális és Otthonnak tehát .már 1~ ingyenes és 14-15
szolidáris szellemének méltó befejező ko- félingyenes hely áll rendelkezésére. Im ez,
ronája az Otthon régebbi theol. lakói (Du- az évekkel azelőtt espereseinkhez, lelké-
szik L szatmári, Marcsek J. ujcsanálosi r. szeinkhez, felügyelöinkhöz és egyházközsé-
s Heinz 1. torzsai s. lelkész} által megin- geinkhez intézett "kérő szózafunk" •.nak,
dított .Luiheralap' 'hálás tanítványi moz- Geduly püspök hivatalos támogatásának,
galma, mely 'az intézmény "fenntartásá- valamint .az "Evang. . Őrálló" gyakoribb
ban és fejlesztésében", mínt Noszkó, Mar- agitálásainak eddigi látható eredménye]'
csek és Heinz lelkészek adománya igazol- Szűlessenek sokan! E nagy és rettenetesen
ja, máris érleli a maga gyümölcseit. nehéz időben nagy és gyors szűksécűnk van

Az Otthon a bentlakó theológusok és jo- támogatásra. Hisz mi lehetne kőzelebbí
gászok csekély lakbéreiből (előbbiek évi feladata evang. egyházunknak és abban a-
120, utóbbiak 140 koronát fizetnek) az Sion hű őreinek, mint a jó lelkészképzés-
alapítványok kamatjaiból s az egyházköz- és nevelés megalapozása és jövendő biz-
ségek, m~ egyes "hálás tanítványok" tosítása,
évenként megajánlott adományaiból tart- A múlt tanévvel az eperjesi theol. Ott-
ja fenn magát. Vallástanáraínk buzgalmá- hon fennállásának 10-ik évét élte meg. A
ból legújabban csaknem valamennyi ev. mostani nehéz és komoly időkhöz hason-
kőzépiskolánk belmissziói vagy gyámint. ló komoly ünnepélyességgel és nemes eQY-
egylete ker~si fel évi adományaival az Ott- szerüséggel ültük meg június ő-án Geduly-
hont. Egy ingyenes helyre eddigelé 4000 püspök s a kollegium elöljárósága, tanár-
kor, alapítványt tett a sárosi, zólyomi,kis- kara, ifjúsága s a. sárosi Iőíspán, alispán,
honti, békési és nógrádi esperesség, Szerit- lelkészi kar személyes részvételével az év-
iványi Árpád tiszaker. felügyelő s a nyír- fordulót s Írtuk meg képpel is díszítve
egyházai evang. egyházkpzség. Ilyet vár- fennállása és áldásos munkássága 10 éves
nánk és kérnénk még a jövőben a pesti, tőrténetét. Azon Mayer E. e. i, dékán Pár
~ácsi,. h;n~ti, szepesi; gömöri, hegyaljai és apostol és Kant vallás- erkőlcsbőlcseletét
tiszavidéki esperességektöl s a felsőbb is- ősszehasonlító- tartalmas megnyítój a s Szi-
kolák gondjaitól mentes bányai egyház- rotka Gusztáv végzett theológus mély érzé-·
kerűlettől l - Alapítványt tettek még Ze- sű alkalmi imája után az ünnepi beszédet a
lenlea püspök nevére az eperjesi theol. felügyelőtanár, az alkalmi beszédet Galvotr
akad. tanárok" Kubinyi Albert eperjesi J. Ádám végzett theológus s a megáldó
egyházfelügyelő örökösei s a békés-aradi imát maga Geduly püspök mondotta. Kop-
esperesség. Évi 400 kor.· lakbérsegélyhen csó János theolónusunk pedig Csengev
részesíti a tiszakerület. s évi 200-ban a kol- Gusztáv veterán költőnk és tanártársunk
legium Rochlitz-alapítványa.. Gvámintéze-] "Ősi ház otthona" c. szép alkalrnil
tünk a LeopoldiánumbóI évi 200, s Egy-ládáját szavalta el igen hatásosan. A
házegyetemünk évi 400 koronában részesí- Lutherénekkel kezdtük. egy gyönyörű kar-
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Istent kérdem, aki csodákat is' tehet:
"Elhárítani ezt már sehogyan sem lehet?-
Vagy nem megsértése az egek egéneh, .
Hogy rombolni, ölni, pusztítani menneh,
Mennek a harangoh Z!"

Kis harang megszélal, amely még itt maradt,
Méla kongásából hallom eszavakat:

"Testvérim gyászolva az emberért sírok,
Fájdalmimban majd még én is elnémulok. --
N em szól majd a harang, - - érezze a vilál1,
Mit jelent majd néki ez a nagy némaság!
Érezze az ember, mít tett s gőgje mit ért?
Ezért hallgatunk el, egymásután ezért
Mennek aharangok.

"Golgotára ember vitte a Messiást,
Á keresztben látjuk mégis a megoáltást:
Az Úroszenuedése megtöri a szioei,
Megváltja a bűntől, tisztifja a lelket. - - -
Minket is ők visznek, majd ők is siratnak,
Ha beszédünk vitaszt nékik már nem adhat. -
S ha értünk könny csillog mindenegy szempti-

ron,
úgy lesz feltámadás, ünnep a világon
S zúgnak a harangokl" H. L.

-énekkel élénkítettűk s a Hymnusszal be- juk, hogy "az Otthon virágzó 10 éoét kő-
fejeztük a meghatóan szép lefolyású ünne- vessék gazdag gyümölcsöt termő száza-
pélyt, a melyet aztán a szomszédos kon- dok", s a felügyelőtanár ünnepi beszéd-
viktusban közebéd is követett. jének imaszerü hangján hangozzék bennt a

Eredményekkel az Otthonban még nem jövőben is, hogy "Erős várunk nékünk az
<licsekedhetünk,legfeljebb csak nemes igye- Isten! és "Hazádnak rendületlenül légy
kezettel s hűséges szolgálatokkal az ala- híve óh magyar!" úgy legyen!·
pozás s a helyes irányítás nemes, de ter-I
hes munkájában. Meskó táviratával kiván- Eperies/fJ6 /!,jk~ Dr"';z!ávik Mátl'ás/

vÚj~. f'*" 7/ .I9"JWtNr.

\

Rivogatfak eddig Istennek házába
Csengő-bongó szóval búzgó imádságra,
Az emberek szioéi, hogy ott összekössék,
:S így mint jó testvérek egyiruist hőn szeressék.-
lsten közeléből, hol eddig csak áldtak. .
A nagy iiildrengésben most a löldre szálltak,
>Egy ideig ottan a porban hevernek, - - -
Aztán halált szórni háborúba menneh,

..M ennek a harangoh,

Vigasztalták eddig a temető útján,
Ki síró szemmel ment a koporsó után;
Szioébe susogtak a hitnek vigaszát:
.,Szebb lesz, jobb lesz, mint volt, minden majd

odaátl"
Hangjuk majd balzsam volt, majd ébresztés sza-

. va:
.,J ézus tanítását, ne feledjük soha!"
Most meg szioei tépni, ellent letiporni,
A harcmezőn túl is sebek et osztani

M ennek a harangoh,

Kezemet tördelem gyötrő Fájdalomban,
Szioem pedig iti benn hevesebben dobban:
Riaszt a vérlolyam, mi harangból árad,
S lelkesít egy szent láng, mert léltem hazámat. -

Az eklézsia humora.
- Luther anekddták; -

1. Luther .a "Fekete Medve" vendég'lőben.Imár december 3-án is. Barátait megtréfál-
ta, kik nem ismerték fel, mert szakállat nö-

Életének egyik legnehezebb utja volt az, Ivesztett, lovagi ruhát öl!ött és fegyvert ho~-,
mikor a wittenbergi zavarok hirére wart- ?ott. Igy K:.a~ach Lu~acsotf a h!res festot
burgi menedékhelyét titkon elhagyta, hogy IS az~al az uruggy~1.hivatta m:-gahoz, ho~)'i
hazanézzen és rendet csináljon. Élete is egy Idegen lovagro~ kell arckep~t, fe,stenl~.

I veszedelemben forgott mert hiszen biro- Kranach persze felismerte, de halaboi le .1S
dal mi átok alatt volt. ts vidám kedélyét, jó festette Luthe;t telt. szaká}lal, lo,:,agi r~~-
humorát Luther ily viharok közt is megőrzi. ban. Ez a szep olajfestmény mal napíg IS

Felvett lovagi szarepét oly derűs lélekkel megvan.
játsza, mintha csak tréíaság volna az Másodszor pedig március elején sekkor
-egész utja. . már véglegesen hagyta el Wartburgot. Ut-

Hazalátogatott ő Wittenbergbe titkon közben Jénában mint idegen lovag a "Fe-
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kek Medve" vendéglően szállott meg. Ez I Xszt~l felett ismét rá került a sor Luther
a vendéglő mai napig is fennáll és emlék- személyére. Az egyik kereskedő mondá:
tábla jelöli falán ezt az eseményt. I - Én ugyan laikus vagyok, de arnennyi-

Amint Luther ott a 'vendégszobában ül,' re a dologhoz értek, Luthernek vagy an-
egyszerre csak ázva-fázva két svájci diák,' gyalnak, vagy ördögnek kell lennie. Tiz

00\ , Keszler ésSpengler, menekült be ugyan- i forintot is megadnék. ha Luthernek meg-
oda a vihar elől. ! gyónhatnám, mert csak Luther tudná az én

-Ugy-e svájciak vagytok? Hová men-lelkiismeretemet megnyugtatni,
tek? Szólítá meg őket Luther. I Asztalbontás után a kereskedők pihenni

- Wittenbergbe megyünk, felelék s- [tértek, a diákok pedig bevallották Luther
nyomban meg is kérdéle az idegent: nem Ielőtt, hogy Huttennek tartják. Luther ezu-
tudja-c, ,Wíttenbergben van-e ismét Lu- tán nevetve mondá a vendéglősnek.
ther? - 'Látod, most este én nemes emberré

-.:...No, azt bizonyosan tudom, felelé a 10- lettem, mert ezek a svájciak Hutten lovag-
vag, hogy Luther most nincs Wittenberg- \'nak tartanak.
ben, -de nem sokára otthon lesz. I - Hutten nem vagy, uram, felelé a ven-

Majd a további beszélgetés folyamán azt "déglős, hanem Luther.
is megkérdé a lovag: Mosolyogva mondá erre ismét a refor-

- Hát Svájcban hogyan vélekednek mátor: '
Lutherről? ' - Ezek Huttennek, te Luthernek mon-

- Mint másfelé, uram, némelyek nem dasz!Bizony még Markalfot csinálnak belő-
'il győzik magasztalni, mások meg gyülölt lern. (Markalf akkor ismerős alakja volt a

<eretneknek tartják. - durva, pórias élcelődésnek].
- Elhiszem, felelé a lovag, ezt bizonyá- Azután szivélyes búcsut vett a' diákoktól,

ra a papok mondják. kik tovább mentek. Üdvözletet küldött ve-
Keszler diákot, amint az asztalra odapil- lük Wittenbergbe Schurf [ogtudósnak.

lant, meglepte, hogy az idegen lovag egy - De hát mit mondjunk, hogy ki küldi az
kis könyvből a zsoltárokat olvasta és pe- üdvözletet? kérdéle a: diákok.
dig az eredeti zsidó nyelven. - Mondjátok csak, hogy aki eljövendő.

Közben pedig a vendéglős is titkon jókat Ebből majd megérti. , ,
mcsolygott azon, hogya diákok mennyire Reggel pedig a kereskedőkföl bucsuzott
szeretnék Luthert látni, aki ott van velük el Luther, kik még továbbra is ott marad-
szemben, de nem ismerik fel. Később el is tak. Ezek az istállóba mentek utána, ahon-

, árulta nekik, hogy Luther az, aki velük be- nan Luther a lovát vezette elő. A vendég-
szél. De nem hittek füleiknek, azt vélték, lös nekik is elárulta, hogy Lutherrel voltak
rosszúl hallották és Luther helyett inkább együtt. Most azért bocsánatot kértek, ha
Huttennek tartották, akire a lovagi öltőzet talán valamint vétettek volna a szavukkal.
jobban ráillett volna. , ! - No majd ha gyónni jöttök hozzám,

Utóbb két kereskedő is jött a vendégío- amint mondjátok, akkor megtudjátok. hogy
gadóba, akik uti ruháikat lerakva szintén Luther vagyok-e.
leültek és 'egy kőnyvböl kezdtek olvasni. Ezzel felült Luther a lovára ésWitten-

Micsoda köriyv ez? kérdé tőlök az álru- berg felé lovagolt, ahol nehéz napok vára-
hás lovag. koztak reá.

- Luther irásmagyarázata. Hát az úr ezt Veszedelmes időkben ilyen nyugodt vi-
nem ismeri? . dám tréfálkozásra csak nagy lelkek képe-

- Rövidesen majd én is megkapom. fe- sek. Bizony Lutherünk nagy volt a nagyok-
). lelé luther. ' ban és nagy volt a kicsinyben is.
I Azután asztalhoz ültek. Luther a sze-

gény diákokat is odahívta. ,,,Én állom a 2. Kata asszony tudománya.
költséget" - nyugtatta meg őket.

Keszler diák mind ezt szépen leirta a Ismeretes, hogy mily áldott lelkű [ó asz-'
naplójában s megjegyzi, hogya jó vacso- szony volt Bóra Katalin, Lutherünk hű:
ránál is többet értek azok a bölcs és vidám \ élettársa. De hát egy kicsit kardos asszony
beszédek, melyeket a lovag szájából hal- is, aki urának is megmondta az igazat, ha
lottak.. ' ,szükség volt rá, ,"
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Lutheréle szegény emberek voltak. A ház-
tartás gondja Kata asszony vállait terhelte.
Luther annyira bizott az isteni gondvise-
lésben, hogy nem csak az utolsó garasát,
hanem az ezüst poharát is odaadta, mikor
szegények kéregettek a házban.

Ilyenkor azután' Kata asszony állott a
talpára és odamondta urának:

-Él.ni is kell, Márton doktor! Kell a A wormsi birodalmi gyülés után Alean-
pénz a gyerekekre!' der pápai követ és a többi főpapok nagy

S bizony megtörtént néha, hogy Luther, erővel sürgették V. Károly császárt, hogy
aki annyit prédikált, maga is hallhatott mondja ki már Luther ellen a birodalmi át",
otthon egy kis csöndes házi beszédet. Kata kot. .
helyett azért néha tréfásan azt mondá ne- Hogy ezt annál kőnnyebben elérhessék.. :
jének latinul: "Catena mea!'. (Az én lán- Aleander 1521. május 26-án a wormsi terna
com). A lánc pedig köt és zörög. Máskor plomban rnise után már készen adta át a
meg a leveleiben tréfásan Kata. uramnak kiátkozó rendeletet a császárnak aláírás
szólítá a fel~s~gét., " " végett.

Ezt a szókimondó !.erme~zetet. ,trefalta A császár ezt a nagy készséget látva az
meg e~yszer Luther az o kedelyes JO humo- irástekercs átvételekor mosolyogva mon-
rával. Történt ugyanis, hogy egy angol ér- dotta íranciáúl:
kezett Wittenbergbe. Lu.ther az a~g,olokat _ Jól tudom, hogy ti nem alusztok.
~em sz~ret!e; VIlI. H~~nk á.ngol klraly~~k V. Károly e szavaival jól jellemezte a
IS egy Iralaban cst1n~a:tl m~~most.a a fejet. sima kezű főpapokat. Mintha csak már a
De most a.~ angol mégis ~l),ott WIttenberg- kőzeli jezsuitákat látta volna maga előtt.
he. Németűl akart tanulni es nyelvrnestert E szavaival ugyanis a császár nemcsak
keresett. ~kkor mondta Luther, persze csak azt mondta hogy bizonyos kegyes páterok
ÚQYbizalmas családi körben: sokat dolgoznak, hanem azt is, hogy éjjel

- Nyelvmester ken az angolnak? Itt dolgoznak mikor más emberek alusznak.
van az éri édes Katám, nagy nyelvész Őj ha '
valaki, hát Kata asszony tanítja meg az an-
golt németül beszélni.

HüQy mit felelt jó Kata asszony, arról
már nem 'szól a krónika. Pedig bizonyos,
hogy övé volt az utolsó szó.

Szerető szivek között az ilyen évődés és
kötődés csak fűszere az életnek.

S midőn katonái előbb mondott szavaira
emlékeztették, azt felelte:

- úgy ám, édes fiaim, de én ma böjtöl-
ni akarok, én ma nem vacsorálok.
. (Loesche 379. Kroker 385).

4. Luther és a főpapok.

5. Az augsburgi némajáté k.

Az augsburgi birodalmi gyülés alkalmá-
val V. Károly császár és I. Ferdinand ki-
rály előtt bizonyos játszószemélyek egy-
szer lakoma után ezt a némajátékot adták
elő.

A pápa -kardinálisoktól és barátoktól
környezve ül egy teremben, melynek kőze-
pén a nagy tűzrakás után maradt parázs
hamvadozik. Doktor ruhában először egy
alak lép be, hátán ezzel a felirattal: Reach-

Bizonyára magyar tanítványaitól hal- lino E~ e~y nyal.áb f,á~vet a tüz mellé s azt
lotta s azután asztal felett mondotta el egy kissé megpiszkálja.
Luther ezt a kis tréfás történetet, hallga- Azután Erasmus lép be, ki a fadarabo-·
.tói pedig feljegyezték. . k~t, eg~enest, ?örbét ~~ym~s !llel1é i}legeti,.

Egy magyar püspök, ugymond, azzallval~gatJa s. majd ?- fejet csovalva el~ge~~.t-
buzdította katonáit a török ellen való hábo- lenul tavo ZIk. Utan a Hu t ten Ulrik jon
rúra, hogy csak .menjenek bátran az ellen-Ie.gy fujtatóval, "a tüzet haragos an felélesz-·
ség elé, mert ha elesnek is, még azon a na- hj azonban szornyet hal s a papoknak-
pon a mennyben az úrral fognak vacsorál- örömre vált rémülete közben elviszik.
ni.' Ekkor jön Luther, ki az egész rakás fát

A püspök úr maga azonban elfutott a tö- felnyalábolja s tűzre veti. A láng egyszerre
rök elől. . felcsap, Luther pedig nyugodtan távozik.

3 Luther anekdotája egy magyar
püspökről.



Most a pápa szólal meg, oltásra hívja fel
a kardinálisokat, de ezek azt mondják: az
oltás a barátok dolga, nem az ővék.A pápa Luther az augsburgi gyűlésen a fejére
tehát a barátokat szólítja. Ezek azonban kimondott birodalmi átok miatt nem vehe-
viz helyett olajat öntenek a tűzre. A, lán-I tett részt. Barátai és a szász választó feje-
gok magasra csapnak fel és a tüz olthatat- delem nem engedték meg, hogy jelen le-
lan. gyen. Ö azalatt Kóbili-gban dolgozott és so-

Végre is a papok a pápát kérik, hogy kat aggódott, vajjon Melanchton elég
mondjon átkot, mert csak ez olthatja el. e~élly~1 fogja-e az evangéliom ügyét meg-
A pápa átkot mond, dc mivel a tűzőn ez védeni. Sokszor gyötörte erős föfáiás is. De

.• sem fog, boszankodik a rossz tanács miatt, azért jó humora ilyen 'nehéz órákban sem
Előadás után mindnyájan nevettek, mert hagyta el. Jellemző erre nézve egy tréfája.

a némajátékban a reformáció szellemes rő- A. kóburgi várban valahol egy eldobott
vid történetét látták. papirosdarahot talált, melyre egy régi ének

volt lekótázva három hangra. Luther ezt
kijavította, negyedik, hanggal is kiegészí-

6, Luther és a török szultán. t~tte és szőveget is írt hozzá. Mind ezt pe-
A szultán és a török basák is tudomást dIg azért tette, hogy megtréfálja vele egyik

elbizakodott zeneértő barátját.
vettek Lutherről, de sokszor mosolyra kel- 1 3 b
tő volt, ahogyan róla nyilatkoztak. Hazánk- 5 0- a~ május 15-én elküldte Kóburg-

ból ezt az így reparált zenedarabot augs-
ban az egyik basa példáűl úgy szólott a re- burgi barátainak és pedig oly kéréssel, hogy

~ formációról, mint új hitről, "melyet Luther kűldjék neki onnan vissza és írjanak hozza
Márton talált feL" I?e dic~é.retükr~ l~gYkenoly tartalmú kísérő levelet, mintha ezt az
mondva, ezt tartottak megís az IgaZI e- éneket ott V Károly császá , I F ditvé t domá k Alt' g . zar es . er 1-, re sz yen ? omanyna '. szu ~n ma a nánd király üdvözletére készítették és nagy

& meg az! hitte, hogy ~ m~ L';lt?e.runk nagy tetszéssel adták volna elő.
h?-dvezer, vagy valami mas világi hatalmas- Luther azután az Augsburgból visszake-
sag.. " , " '" rűlt zenedarabot a kísérő levéllel együtt el-

Mielott V. Karoly a nürnbergi beket a küldte Rőrer György di kó k W'tt
t t' kk 1 kötőtt 1 " I a onusna l en-pro es anso a meg o o e vo na, occse . bergbe aki nagy zeneé rtőn k t t tt _

F di , d ' It 1 g' ítő bék " l' e ar o a maer man a a ~e ,szegyem, o e eaJa~ a- gát. Igy akarta Luther az elbizakodott em-
tot tett II. S70hma~ "szultann~k. Inkabb bert megtéveszteni és zenekritikus tekinté-
aka~tak ugyams a tor<?kkel, mint a pro-.lyét, melyre ő maga igen sokat adott, egy
tesMt~nksokkalk.~gYte7kkedLm.b ' N 1 kissé alászállítani. A tréfa bizonyára jól

l or a ove el, am erg es ogaro a is sikerült
1532 tavasz~n, Ko?stant~náp?lyba~ megje- , Ilyen jókedvű dologra is oly nehéz idők-
lentek, Szelimán tárgyalás kozben egyszer ben bizonyára csak erős nagy lélek gondol-
csak azt kérdé tőlök: hatott '

- Hát azután a császár békét kőtött-e .
már Luther Mártonnal ?

Talán ugyanebben a kővetségben volt
• Schmalz hagenaui polgár is, akitől a szul-

tán meg ezt kérdé:
- Hát milyen ember az a Luther Márton

és hány éves?
~ - Mintegy negyvennyolc éves, felelé

Schmalz.
- Azt szeretném, ha fiatalabb volna,

mondá a szultán, mert akkor kegyelembe
fogadnám.

Mikor ezt később Luthernek elbeszélték,
keresztet vetett és felkiáltott:

- Isten mentsen meg attól, hogy engem
a török szultán fogadjon kegyelmébe.
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7. Luther és a zenekritikus.

\
8. A csókák és varjak országgyülése.

Kóburgból nehéz időkben (1530. ápr.
28.) irta Luther wittenbergi barátainak azt
a poetikus, humoros levelét is, melyben az
augsburgi gyülést a csókálc és varjak zsina-
tolásához hasonlítja.

"Egy kis fáskert van az ablakunk alatt
- írja - hasonló egy kis erdőhőz, a csó-
kák és varjak itt tartják az országgyülésü-
ket. Olyan jővés-menés és lárma van ítt éj-
jel-nappal, mintha mind részegek és bolon-
dok volnának. Itt ingerkedik egymás,sal ifjú
és öreg, csuda, hogy be nem rekednek és

10
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még szusszal győzik. Nem tudom, a nemes Iha odavágta volna a tintatartót, amilyen
fajtájukból maradt-e még nálatok is, én azt szókimondó volt, ezt sem hallgatta volna
hiszem, ide gyülekeztek az egész világból. el. \.
Császárjukat még nem láttam, de a ne- Az a folt a falon valami más okból tá-
messég és a nagyfejűek már itt keringenek madt és a nép képzelete füzte hozzá akől-
és szállinkóznak. A ruhájuk mind egyíor- tői szép mondát, mely Luthernek lelki álla-
mán fekete és a szemük szűrke. Egy nótát potát és jellemét szellemes szép formában
énekelnek, de mégis szép változat szerint, rajzolja.
másként az öregek és másként a fiatalok. A Wartburgban töltött idő Luther életé-
Bizony hatalmas szépség az, de hogy mit ben a romantikus korszak. Maga a szin-
határoznak, azt még .nem tudom. Egyik tol- hely is, az ősi vár a szép magas hegyen
mácsuktól tudom, hogy nagy támadást ter- méltó hozzá. Ilyen helyhez és időhöz szok-
veznek a buza, rozs, árpa és minden vetés tak a mondák fűzödni.
ellen, sok lovag jön és vitézi dolgot csele- Világos fejü protestáns népünk azonban
kesznek. Ime így folyik le itt szemünk előtt nem igen fogékonya mondák iránt. Nekünk
az országgyűlés. Az tetszik nekünk legin- csak igen kevés egyházi mondánk van.
kább, amint vitézül a farkukat billegetik és Azért mint ilyen ritkaságot és kőltői szép
a csőrüketvásítják. Azt tartom, a szofisták dolgot, mely alatt mélyebb gondolat rejlik,
és pápisták serege ez, az ő prédikálásuk- becsüljük meg a Lutherről szóló mondát is.
kal és irásaikkal. Ezeket kell itt hallanom '
és látnom, hogy míly hasznos népség ez,
mely mindent felemészt, ami csak a földön

"van.
A tréfás képes beszédben sok igazságot

mond Luther és híven rajzolta a birodalmi
gyülést.

10. Luther és ' Jónás doktor.
<,

9. A wartburgi tintafolt.

Luther a wartburgi menedékhelyen, hova
őt a védő ura vitette, nem jól érezte magát.
A tettvágyó férfiú itteni állapotát száműze-
tésnek tekinté. Itt a magányban pályája
elején lehettek kisértő gondolatai is. Hiszen
Jézust is felvitte a Sátán a magas hegyre és
megkisérté.

A hagyomány szerint itt Wartburgban
történt volna, hO'gymikor Luther egy este
éppen a bibliát fordította, megjelent előtte
az ördög mint kísértő. De szent haragjában
felkapta Luther a tintatartót és hozzávág-
ta: Wartburgban ma is mutogatnak a falon
egy tintafoltot. mely állítólag ennek az ese-

. ménynek az emléke.
Zichy Mihály festönk egy remekműben

örökíté meg ezt a jelenetet. Kozma Andor
jeles költőnk is szép verset írt az őrdőgűzö Luther egy fiatal lelkésznek a prédiká-
. lA' h l h l lásra nézve ezt a tanácsot adta:tintáró . tárgy Igen atásos, e et ró a Bát 1" f 1, .. l : ran ep) e,szepen Irm. Szádat nyísd fel

De hát igaz történettel van-e itt dol- Korán hagyd el!'
gunk? .Luthernek legrégibb életrajzaiban I Mert az embereknek egy negyed óra alatt
nincs róla szó. Maga Luther sem említi ezt több jót lehet prédikálni, mint amennyit
sehol asztali beszélgetéseiben sem. Pedig tíz esztendő alatt cselekesznek. És mikor

Barátjának és kollegájának, Jónás dok-
tornak, Luther Halléből az utolsó útjáról
egy szép üvegpoharat küldött ajándékul
ezekkel a verssorokkal :

Jónás doktor, ime neked
Luther küldi ez üveget.
Ez az üveg példa nékem,
Az ember is íly törékeny.

11.A paradicsomban,

Luthert egykor egy igen szép kertbe, való-
ságos fejedelmi parkba vezették el. S mikor.
végig járta, várták a véleményét, hogy hát
mit szól hozzá.

Végre aztán meg is szólalt:
- Hát bizony ez valóságos paradicsom.

Csak hát a bűneset ne volna benne!

12. Tanács a prédikátoroknak.
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észreveszed, hogy az emberek legszíveseb- I

ben és legbuzgóbban hallgatnak, akkor fe-
j ezd be beszédedet, mert így majd máskor
is lesznek hallgatóid."

13. Urbanus Regius.

14. Mit használ az nekik.
Midőn a reformáció korában Luthernek

sok iratát nyilvánosan megégették, a nép
soraiból egy öreg anyóka mondá:

- Mit használ az nekik! Hiszen könyv
nélkül tudjuk valamennyit.

• lhbanus Regius [magyarúl: Király Or-
bán) az augsburgi főszuperintendens igen
hosszan prédikált. Luther is jelenvolt. És a
beszéd végeztével latinul ezt mondá: "Hoc
neque urbanum erat, neque regium." Az
az: ez a beszéd bizony nem volt sem váro-
si (urbanum), sem királyi [regium ) .

Ez az itélet egy kissé túl szigorű lehetett.
Meri különben olyan híre volt a íöszuper-
intendensnek, hogy "urbane et regie" az az
"finoman és felségesen beszél".

15. Luther hangja.
Midőn Luthei egyszer panaszkodott,

hogy gyenge a hangja, Melanchton ezt fe-
lelte neki:

- De mégis elhallatszik igen mcssze.
16. 'Luther tanítás .

"Hol volt a ti evangélikus vallástok Lu-
ther előtt?" - kérdezte gúnyosan egy
olasz pap Rómában egy nérriet államférfiú-
tói? \

"Ott· - felelé ez - a hol kezdettől fogva
volt található: 1sten igéj ében,

Irtózatos harc állt. I szakasz is, égő tüzzel a sötét, villogó sze-
Mintha a végitélet napja érkezett volna mekben, lángoló harci kiáltással az ajka-

el s az alvilág minden vadul tomboló, ordí- kon,
tó szőrnyetege, ördöge a földre szabadult Robajló dőngetéssel reszketett a föld a
volna. rohanó, vasizmu lábak ütése alatt, mintha

Puskák ropogtak. gépfegyverek kat- ezernyi vihar, az egész föld és ég dűbőr-
togtak s a sűvítő golyók ezer halált szóró gött volna, míg nem eltünt mindannyi sza-
záporában, a zizegve röppenő s robbanó kasz a vad rengeteg sűrűjében.
srapnel ek és a vad orkánként üvöltő, búgó A dűbőrgést rémes orditozás és a jaj,.-
gran átok velőtrázó, agyat bénító robajában kiáltások szörnyü zürzavar hangja vál-
álltak rendületlen kitartással a hős honvé- totta fel az erdő rengetegében, mintha az

. dek raj vonalaikban. egész erdő sírt, remegett volna ...
Délutáni két órakor' jött a parancs, hogy Esti hét órára honvédeink birtokában

• a rajvon·alak előtt elhúzódó lankás erdőt volt az erdő. Az oroszok óriási veszteség-
még az napon el kell foglalni. gel, az erdőn tú1 mintegy másfél kilométer-

A századparancsnokok összehívták sza- nyi' távolságban elhúzódó, előre elkészí-
kaszparancsnokaikat a helyzet megvitatá- tett lövőárkaikba vonultak vissza.
sára, mely után elhangzott az utolsó pa- *
rancs: "Végrehajtani!"

Egetverő "rajta" zúgott, tört fel aztán a
roham vezényszóra. Szabados Győzö zász-
lós villámgyors szőkeléssel ugrott elő s
földrengető rohammal eltünt sakaszával a
sürü erdőben.

Alighogy elnyelte az erdő az első sza-
kaszt, .rohamra indult a második és a többi

Gyötrelmes, gyilkos alkony borul az er-
dőre.

A kegyetlen, zord kaszás lépdel a harci
mezőn s erdőn.

Ezernyi sebből szivárog a hősi vér, pi-
rosra festve, nedvesre áztatva köröskörül a
szomjas földet.

Az erdő szelében, százados fa törzse-
10*

Üzent a haza.
- Elbeszélés. -

Irta: Csiie Károly.
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nél két sebzett hős fekszik eszméletlenül aggódó, rettegő édes anyák, hitvesek,
s ifjú vérük egyre íolydogál. gyermekek szívébe. ,

Szabados Győző, zászlós az egyik, Benkő Szabados Győző néma kínnal fekszik a
Pista, tizedes a másik. Egy faluba valók vérétől ázott földön. Társának még fel-fel
mind a ketten. hallatszik a hörgő jajkiáltása és keserü Ici-

Majdnem egyszerre tértek eszméletük- fakadásai, mignem ő is elcsendesedik .••
höz. S elsőbben Benkő Pista ajakát hagyta Majdem egyszercsak lázas örömme! fel-
el kinos, hörgő jajszó. kiált:

- Ki vagy, testvér?! - kérdezte Szaba- -Zászlós úr! hallom a harangunk esti
dos erőtlen hangon. imádságra szóló hangját], .. Oh, be szépen;

- Benkö István, tizedes vagyok én, a szól a mi falunk kis harangja!
sír szélén' álló. .. Hát te ki vagy, szeren- - Én is hallom! Szívemet simogatja ~Z'

csétlen sorsomban osztozó, testvérem?! - édesen csengö hangja! ~ szól Szabados
szólalt meg hasonló gyenge hangon a má- lázas ajakkal. ..
sik. - Hallga! szól a gulya kolomp fa is]

- Te vagy, Pista?!. .. S te sem ismersz Most jön haza a gulya a legelőről. ..
rám: Szabados zászlósra! - - Szebben szól, mint erre idegenben

- Zászlós urat is az a sors érte, mint a harangokl
engem?!. .. Jaj, jaj, nekem míndjárt végem - Oh, mily édes, mily gyönyörü a mi
is lesz! Nem láthatom meg többé az én falunk estéjel. .. Leányok és legények dala
szép két kis gyermekemet, feleségemet, vegyűl a kolompszóba. Jönnek haza a rét-
édes anyámat és a szűlő hazámat!. .. Ide- ről gereblyével és villával a vállukon ...
gen földön lesz az ismeretlen sirom!... - Mennyei szép vagy drága magyar

- Kedves bajtárs, az én sorsom is az föld világa s te édes magyar szó és magyar
lesz, mint a tied, - sóhajtotta Szabados dal!. .. Most már érzi szívem, lelkem, miért
gyötrelmes .testi és lelki kínnal. halunk íly korai, véres halált!. ..

- Miért, kiért harcoltunk és halunk meg ... Üzent a haza, a drága szűlő föld: a mi
íly rettenetes halállal?! Azt mondiák, hogy szent földünk!
a hazáért, de mit ér nekem és a zászlós Elvégeztük, a mire küldettünk: vissza-
urnak is a haza, mikor nyomorultul el- hív az Úr! S forró, ifju vérünk hullása:
pusztulunk s még a haza földjében sem örök záloga a magyar haza Iennmaradásá-
nyughatunk?! - tört fel az elkeseredés nak és abból fakad áldás, békesség, dicső-
Benkö Pista vérző kebléből. ség és hatalom reá.

Szabados szívét is hasonló elkeseredés Minden szellő, mely sírunkat simogatja,
szállta meg: elhozza az édes haza áldását és üzenetét,

-MÚy szép volt az élet s mily boldog- hogy nem vesz';.tt e! s nem vész ~l ,soha a:
sággal kecsegtetett a sors!. .. Most vége .. , nagy hons;~rzo fejedelem, orsz.agaban, a
örökre vége mindennekl. .. S miért, miért magyar sz~ es magyar d~l es .az e:t~ el~e;-
kellett ennek így történni?!. . . zettek emlékezete sem vesz ki az elo, hálás

magyar szívekből. ..
Eltünt már a vérző hősök szívéből mín-

Lágyan susogó szellő lengedez a fák den keserűség és fájdalom; az édes meg-
lombjai közt s a sebzett, vérző hősök jaj- nyugvás és a hit szerit vigasza szállt helyé-
kiáltásait láthatatlan szárnyára veszi és be.
viszi messze, messzeségbe, az övéikért, Üzent a haza!. ..

*

í

Tar Imre tanyáján
Kakukkos óra hetyeg a 191on,
"Tik ... ·takk. " tik ... takk ... eljött . az

este."
Feltámad a lombon a lágy Fuvalom, I

&1'(, d1nltc tanJláján.
(Mutatvány a háboru költészetéból )'

Sóhajtva lebben keletre messze,
Csókját röpifi itthoni rögnek,
S ott, hol az ágyuk búgoa dörögnek~
Halkan zizeg át a hűs avaron ...

Tar Imre tanyáján



.,Tik. " takk ... tik ... takk"
Kakukkos óra hetyeg a falon.

*
Tar Imre tanyáján

Csendül az ének: "Csicsija baba!
Csicsija baba, gyémánt virág!
Csókos szioemneh gyönge harmatja
Mi lesz, ha majd meglát az apád?
Mi lesz, ha egyszer itt lesz közel?
Mi lesz, ha egyszer összeölel?
És csókot ad a harmat aihadra?"
Tik ... takk ... tik ... lakk" ...
"Csicsija baba... csicsija baba.: .l'

, '
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IDe hűs az este! ...
. .. Valahol messze Visztula parton
Bömböl az ágyu, reszket a lég,
V érbe borul a biboros alkony,
Vérbe borul a csillagos ég .
Sűrű esőként hull a golyó .
Tar Imre körül - jajj - piros lesz a

hó ...
Atreszket a szellő a hűsavaron ...
Tar Imre tanyáján
Elhallgat az ének ...
Kakukkos óra megáll a falon.

A' múlt év króniká~a~
1915. augusztustói 1916. augusztusig.

Közli: SchoZtz Ödűn.

Egyházi életünk a háború hatása alatt csendes lminden ·irányú előkészítésére bizottságot küldött
mederben folyik tovább. Sehol sem látunk semmit ki, felhatalmazván azt arra is, hogy alkalmas idő-
abból a lázas elökészületből a reformáció küszö- ben a kormánnyal is érintkezzék és tárgyaljon.-
bön álló' 400-éves jubileumára, amely egyházi éle- A Luthertársaság által megiratott és kiadott elemi
tűnket békés viszonyok kőzt most egyébként jelle- iskolai tankönyvek általánosan kötelezett haszná-
mezné... A zsinat müködése még egyre szünetel s latát az 1916-17 iskolai évre nézve kimondta.-
a béke helyre állta elött alig is fog érdemleges Az, iskolákra vonatkozó kimutatás szerint 1339 ele-
munkát végezni. Az 1914-ben elmaradt egyetemes mi népiskolánkat 139,177, nyolc polgári leány- s
közgyűlés 1915 november hó 10-13 napjain, egy- egy .polgári fiúiskolánkat 1117, egy felsőbb leány-
szerre két évre kiható erővel Budapesten megtar- iskolánkat 107, öt tanítóképzőintézetünket 385, há-
tatott. Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő rom theol. akadémiánkat 171, e.gy jogakadémiánkat
nagyhatású megnyító beszédében joggal mutatott 179, s tizenhat gimnáziumunkat 5435 növendék lá-
rá, "hogya háborúnak általábim - nemcsak ennek, togatta az 1914/15 tanévben. - Az egyetemes
de minden háborúnak oka a biin", s az egyet. kőz- nyugdíjintézet 1915-ben 98 lelkész, 246 Ielkészöz-
gyülés összes tagjainak érz elmét foglalta össze vegy, 114 félárva és 14 egész árva nyugdíjáről gon-
ezen szavakban: "bár minél előbb következnék be doskodott. Vagvona (1916 december 31-énj
az óhajtott békesség, bár minél előbb zavartalantil 4.017,115 K 51 f. volt, míg az egyet. egyház összes
működhetne teljesen magyarhoni evangéliumi egy- vagvona. ennek beszámításával ugyanakkor
házunk is a maga müködésí körében." 7.110,571 K 60 f.-re rúgottr - Az 1913/14 és

Az egyetemes közgyülés jóváhagyta a "M a- 1914/1? éve.kben a bánya~ egyházkerületbe.n 3~,. a
gyarhoni Ev. Lelkészek Egyesületének" alapsza- dunáninneniben 13, a dunárituliban 20 s a tiszaiban
bályait, mely egyesület erre véglegesen szervezke- 9,. összes~n 72 lelkészjelölt a~atta.~o!t lel a lel.ké~
dett és Raffay Sándor budapesti lelkészt válasz- SZl szolgálatra. - Az egyet. kőzgvűlés az amerika!
totta elnökéűl. - Elhatározta az egyet. közgyülés, e?ar:g. egyházaknak ~gyházmegyébe való töm?ríté-
hogya világi főjegyző magánlakásán ezentúl iro- set ,es a magy~r .haza~. e,,:ang. egyetem~s egyhazhoz
dát tart lenn, amelyben ő az általa meghatározandó val o csatlakozasat· szűkségesnek tartván, az ame-
órákban rendszerint Ieltalálható s a melyben az rik<l;.iegyhá~megye szeryezésével a, ?~nyai ,egyh~z-,
egyetemes gyüléshez, vagy az egyet. felügyelőhöz kerule!~~ bizta, meg., - A ~elorr!1Gczo ~OO eu.~s ev-
.érkezctt ügydarabokról iktató- mutató- és kiadó- iordulájánalr lathato alkotással leendo,megunnep-
könyv vezetendő, a folyó ügy~k pedig ' írattárilag lé~e célj~~ó~ egy ..egy\!temes . evang,élikus.~zer~tet-
"kezelendők, - amely határozattal régen érzett haz alapitasat hatarozta el s ezen cel ra az általános
hiány lett pótolva. _ Hozzájárúlt az egyet. köz- egyházankénti és egyénenkénti gyűjtést elrendel-
.gyülés, hogy mind a három theol. akadémiának te. - Egy magyar biblia kiadásának eszméjét
tanárai az égyet. egyházi nygdíjintézetből kilépve örömmel üdvözölte és mihelyt az eszme testet ölt,
az 1914 évi XXXVI. tc. által szervezett állami annak erkölcsi és anyagi támogatását kliátásba he-
nyugdíj intézetbe átléphessenek s a lelkészi évek lyezte. - Megállapította az 1914~1923 évekre az
beszámítása érdekében felterj esztést intézett a egyházi adóteher c;ökkentésére, szolgáló állam-
kormányhoz. - A valamely egyetemmel kapcso- segélyjárulékokat. ugy hogy 500/0-os kulcsot véve
latban felállítandó ev. theol. Fakultás ügyének alapul, a' rendes segélyek évi összege 428,632 ko-
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Péter Ádám
volt kalaznói lelkész
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ronát tesz ki. Rendkivüli segélyekre 72,000 K for- ,tót nyelven. Ujonnan berendezett tankönyvválla-
dittatott ugyancsak az adócsökkentési alap tarta- i Iatában 19 tankönyv jelent meg. 1915 július, t5-ig
lékjából. Ezek voltak az egyet. kőzgyűlés több ha- 30,304 db. imakönyvet s 42,071 db. más kiadványt
tározatai illetőleg intézkedései. . osztott ki ingyen a harcrakelt és sebesült katonák

Az egyházkerületi közgyülések is kivétel nél- között.
kül megt~rtattak 1915-ben: .. . .. ... I Az u. n. Zpevník-bizottság, mely a tót anya-

Egyhazunk nagyobb jelentőségű egy esiiletei- nyelvű olvasmányokkal ígyekszik ellátni <II

ről 1915 évi működésüket illetőleg ezeket jelent-! tót ajku híveket s 1914 végén 29,666
hetem: ,K vagyonnal birt, dr. Baltik Frigyes püspök elnök-

Az egyetemes gyámintézet bevétele 50,000 K, lete .alatt szintén buzgó tevékenységet fejtett
a központé 28,600 K 26 L volt. A nagy szeretet ki s a háború kitörése óta főképen üiszövetségek és
adományt, 5459 K 37 f-t Ungvár kapta; a 800 K-ás imakönyvek ingyenes terjesztésére fordította Ii-
kis szeretetadományban Gőnczőlfalva, Erdőszeles- gyelmét.
tény, Sopronbánfalva és Nagybánya részesültek. A M'''''''I t" k háb ' . 'fl kő
Gusztáv Adoll-egyesület a gyámintézet utján 34,000 lsszlO,-e;;yes~.~.un, a a or~ n~om~n e.o-
kor. segélyben részesítette gyülekezeteinket. A vet~.e~ett, sulyos ~orulmenye~ dac~ra IS allandoan
gyámintézeti bizottmány kimondta, hogy a beérke- a hívők aldoza~kesz szeret~tenek orvend. ,191~5-óe.n
zett kérvényeket _ tekintettel a háborús helyzetre 5,569 K 78. ~ tényleges bevetel<; volt, alapítványai-

, inak s alapjának vagvona pedig 9025 K 82 f.-re
iemelkedett. A Lipcsében székelő lutheránus misz-
sziói társaság segélyezésére 4370 K 43 f-t fordí-
tott.

A Protestáns orazágos árvaház 1914 ősze
óta 18 hadi árvának adott menhelyet, kik kőzül ket-
tőnek eltartását dr. Soboslay Gyula Amerikába
szakadt honfitársunk vállalta magára, Az árvaház
56 éve áll fenn s ezen évben vette fel növendékei:'
nek sorába az ezredik árvát. Jelenleg 183 árva él-
vezi a fenntartó egyesület jótéteményeit. Az ár-
vaház a múlt évben a Keller Terézia-féle nagy ala-
pítványon kívűl még a következő hagyományokban
részesüIt: Pálffy' Adolfné Andruskó Mária buda-
pesti háztulajdonos, körnlödi lakós, főörökösül az
árvaegyletet jelölte meg, mely hagyományból elő-
reláthatóan mintegy 70,000 K fog jutni az árva-
háznak. Özv. sédeni Ambrózy Béláné korán el-
hunyt Béla fia emlékére ~OOO K alapítványt léte-
sített, néh. Földváry Miklósné 3000 K-át hagyo-
mányozott az árvaház ra stb.

Amodori tótnyelvű egyházközség árvaháza
1915-ben 20,394 K önkéntes adományt kapott. Az
árvák száma 56 s egy árva évi ellátása csak 175
K 44 L-be kerűlt, ami csak úgy volt elérhető, hogy
az árvaház 'sok terménybeli adományban is része-
sült kb. 8143 K értékben. Bár 4000 K adósságot is
törleszthetett, azért az még mindég 56,000 koroná-
ra rúg s így az árvaház nagyon is rászorul a hívek
további pártolására. ~

A pozsonyi diakonissza anyaház be'fejezte
fennállásának 25-ik évét, s gazdag, áldásos munkál-
kcdásra tekinthet vissza, melynek eredményessé-
ge ismét az intézet alapítójának és 25 éven át buz-
!ló és bölcs vezetőjének, dr. Schmidt Károly Jenő
pozsonyi esperesnek köszönhető, kiben Isten iga-
zán megfelelő munkást állított a megfelelő helyre.
A negyedszázados évforduló alkalmával 7 új dia-
konissza lett felavatva, akik az előírt próbaéveket

ezuttal nem küldi ki a Gusztáv Adolf-egylethez s sikeresen megállták s méltóknak ítéltettek a nehéz
attól segélyt nem kér, ellenben felhívást intézett a és szent hivatásra. Szép szám, de mégis mílyen ki-
gyülekezetekhez, hogy gyűjtsenek adományokat esi azon nagy szeretetmunkához, mely a bel-
a háború által károsult gyülekezetek és hitsorso- misszió terén napjainkban már minden egyes gyüle-
sok segélyezésére s egy nagyobb jubiláris-alap lé- kezeiben hivatásos női munkásra vár, s amely a
tesítését is elhatározta. háború pusztitása nyomán mindenfelé még inkább

A Luthertársaság tagj ainak száma 1914 végén megszaporodott. S ha most mindenfelé megnyílik
1883, bevétele 26,434 K, vagvona ·60,246 K volt. Ki- a nők elött sok eddig elzárt munkatér és hivatás,
adta Luther műveinek magyar fordításából a vLlne feledjük el, hO!ly azért a le!!szebb és Iegszen-
kötetet, az "Ösvény" és a "Beamissziói" című fo- tebb nöi múnka ,a családi körön kívűl ott van, aho]
lyóiratokat s több népies olvasmányt magyar és il szív melegével a könnyeket lehet szárítani, a se-



beket bekötözní, a betegeket ápolni s a kisdedeket' vezett Szeretetházára 40,000 K fejedelmi összege-
Jézushoz vezetni. Azért újból és fokozott mérvben ket hagyományozott. Ugyanezen Szeretetházra bá-
kérem egyházunk mindazon hívő és nemesszivű ró Prónay Róza és Irma alapítványként egyenként
hajadonait, kik úgy érzik, hogy az Úr a diako- 10,000-10,000 K-át, özv. Jász Agostonné pedig
nissza-hivatást jelölte ki számukra, forduljanak 2,000 K-át adományoztak. Özv. Czemann Mátyásné
felvételért bizalommal dr. Schmidt Károly Jenő Záborszky Szidónia 21,630 koronát tett le alapít-
esperes úrhoz, Pozsony, Bél Mátyás utca 23. A ványúl egy ott létesítendő evang. polgári leányis-
diakonissza intézetben megtalálják azt, amit hívő kola javára. Breznóbányán dr. Srankó Andorné két
lelkük keres. . egyenként' 1000 kóronás alapítványt tett, új háza-

A Szepességen Kozlay Kálmán szepesszem- soknak Bibliával ellátása ílletőleg fneol. hallga-
bati lelkész kezdeményezésére és a "Glaubensbo- lók segélyezése céljából. Resicabányan Pántyik <Já- ' .
te" c. evang. néplap buzgó felkarolása mellett nos nyug. lelkész 4000 K-ás alapítványt tett az
"Bethania" név alatt nagy bel missziói intézet fel- ottani Gyámintézeti Nöegvletnél elhalt két neje Ja-
állítását tervezik a reform. 400-éves jubileumának lovezky Betti és Reischl Zsófia emlékének meg örö-
emlékére s a közzé tett lelkes felhívásra már min- kítésére, - Sopronban egy ismeretlen jóltevő
denféle megindult a' nemes célú adakozás. 20,000 K-át adott a konventnek azon kikötéssel,.

Számottevő építkezések és beszerzések a le- hogy kamatai 'halála után felerészben az árvaház,
folyt évben nem igen történtek. Mégis Bingula fele részben a diakonissza ügy javára Iordittassa-
[Szerém m.) új templomot adott át rendeltetésé-
nek, Doualló Iiptó megyei leányegyház leégett
templomát és tornyát 8700 koronával rendbe hoz-
ta, F elpécz toronyórát szerzett 1200 K-ért, Vá-
mos (Zólyom) 2000 K áron új orgonát szerzett,Tú-
róczszenfmárfonban Hvizdák János kereskedő és
neje 2000 K kőltséggel víllamos világítást vezettet-
tek be a templomba, Tapolyhermány (Sáros)
2000 koronáért egy, Tapolybeszferce 2600 koro-
náért két új harangot vásárolt. Ellenben számos
gyülekezetünk kénytelen volt megválni harangjai-
től, A hadvezetöség ugyanis azon felhivással for-
dúlt főtisztelendő püspökeink útján a ~yülekeze-
tekhez, hogy ajánljúk fel egyelőre harangjaik
ősszsűlyának 2/3 részét honvédelmi célokra, mely

~felszólításnak gyülekezeteink bár fáj ó szívvel, de
hazafias lelkesedéssel megfeleltek. Ahol a ha-
ranglevétel idejében bejelentetett, ott szép ünnep-
ségek keretében meghatva vettek tőlük bucsút a
hívek. -A hadvezetőség kilogrammonknét 4 Kárt
fizetett az elvitt harangokért. mely ősszeg tőkésí-
tendő és semmi más célra, mint annak idején új
harangok beszerzésére nem fordítható. Adja a jó
Isten, hORYezen örömteli napot mielöbb mindenfe-
lé megérhessűk. Most ugyan Románia felöl inkább
még jobban beborult a láthatár. de a harangjaínk-
ból öntött ágvük majd széttépík ezt a vészfelhöt is,
hogy ismét a béke aranynapja sugározza be drága
szép hazánkat!

Új anyaegyházközségek szerveztettek: Bod-
zás-Ottlakán az arad-békési és Kaposvárott a tol-
na-baranya-somogyi csperesség körében. E helyen
az evangelikusok különváltak a reformátusoktói,
kikkel eddig közös gyülekezetet alkottak. Jellemző,
hogya reformátusok a különválás után évi 500 K
bért kértek az evangélikusoktól a közösen épített
templomnak további használatáért... Orsován is
elkülönültek 'az evangélikusok a reformátusoktóI
most s önállóan szervezkednek.

Elemi csapás sújtotta Csehberekit [Nógrádm.],
hol 1916 június 10-én hatalmas erejü forgószél, nak. Virtsologí Rupprecht Olivér a helyi gyáminté-
mely jóformán az egész falut elpusztította, letépte zetnél 1000 K alapítványt tett. Graf Samu tanító
a templom, iskola, papi és tanítói lak fedelét s a és n(!je az utóbbi bold. atyja Steiner György em-
templomnak egyik falát .be döntötte, és Zobor lékére 1000 K ösztöndíjalapítványt létesített. Dr.
leányegyházat [Nógrádm.}, melynek temploma vil- Misner Ignác budapesti zsidó vallású ügyvéd pd.
lámcsapás következtében tel iesen leégett. I a soproni lyceumnál tett 5000 K-iis ösztöndíj-ala-

A nagyobb hagyományok és adományok közűl pítványt, "abbeli hálájának kifejezéseiül, hogy az
ezek jutottak tudomásomra: Budapesten néhai 1865 és 1866 években, mikor ezen intézet tanulója
Keller Terézia a Iögímnáaium céljaira 300,000 K, a volt, összes tanárai részéről erkölcsi és tudományos
Tabithanöegvletnek 53,000 K, a Mária-Dorottya, buzdításban részesűlt." Ugyanitt özv. Vojfkó Pálné
nőegyletnek 10,000 K s a pesti magyar egyház ter- bold. férje emlékére szintén 1000 K-ás alapítványt
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tett.---;- Győrött Sax Lujza a templomra 1000 koro- gyott családi alapítványképen a kollegiumra, Kom-
nát, Nagysim'onyiban néhai' Hajnal Sámuelné Zon- lóskereszfesen (Sáros) a rel. vallású néhai Tardy
gor Zsuzsánna a gyülekezetre 10,000 K készpénzt Károly hagyományozott 1000 K-át az egyházköz-
és 4 hold földet, Zalaistuándon Heinrich István és ségnek. Kislomnicz (Szepes) néh. Andrejko Mi-
felesége hősi halált halt fiuk emlékére az egyházra hály é.s neje volt kassai lakosok hagyományából
1000 koronát, Nemeskéren Halász József és neje a részesül )000' K hagyományban: Debrecenben
templomra 1000 koronát, Zsebe házán 'néhai Zongor Schafer Nandor és nej e harang alapra 4968 K-át
Zsuzsánna nagvsimonyi lakos a gyülekezetre 1000 hagytak. Nyiregyházán Kovács András kereskedő
K-át és 2 hold ingatlant, Kukmérf Dávid Károly néh. édesanyja özv. Kovács Éva emlékére 5000
felügyelő a gyülekezetnek 1000 K-át, Városszalo- K-ás alapítványt tett egy majdan építendő új tem-
nak on a Böhm-család a gyülekezetnek 1000 K-át plom alapjának növelésére, Novák Gyuláné szül.
Csánigon Kalmár Antal róm kath. vallású a feletti Nikelszky Mária pedig ugyancsak 5000 K-t, fia
hálából, hogy gyermekkorában a csánigi evang., iS-j dr. Novák Jenő korai elhunyta alkalmából, oly fő-
kola gondosan nevelte, a gyülekezetnek 926 iskolai tanulők részére, akik tanulmányaikat vala-
négyzetől ingatlant (1000 K becsértékben) hagyo- mely itémetországi egyetemen óhajtják folyt~~~

Erzsébet1(Carmen Sylva)
az elhalt román klrályné, I

mányozott, illetőleg adott.. -Rafkósebesen (Gö- IMegjegyzem, hogy csak a tudomásomra jutott ha-
mör) özv. Haviár Miklósné az egyháznak hagyo- gyományokat és adományokat s helyszűke miatt
mányozta házát és kertjét. Rozsnyón Andrejko Mi-' ezek közül is csak az 1000 kor onán feli'ífíeket, so- •
hály és neje Szabados' Julianna'. örökös egyházi, ro Ihatom fel névleg. úgy ezen, mint a kisebb 'össze-
tagsági alapul 1200 Kvát hogyományoztak a gyülé- gek is' fényesen mutatják, hogy az apák áldozat-
kezetnek. Miskolcon' Ravasz István ':után 1107 K kész hite még ma 'is ott él a késő unokák szivében
maradt' az egyházra. Verb,tc-tasz(mfmik16son íd,s az egyház iránti áldozatkész szer'etetberf 'keres
Hupka Péter gyátos,árvaházra 20,000 K alapít- és talál megnyilatkozást. .' . .
ványt fett; Kardos Zsuzsanriaujl 'templomra 1000 Jubíleumolünnepelt eperjesi Scholtz Gusztáv
K-át adott. Andráslaioán Obrcián György 2000 bánvakérűleti püspök lelkészkedésének . Sq_ik év-
K-ról szólö kőtclezvényt adott at' agyü'lékezetn~k, fordulója alkalmából. T'isztelőinék sereg~ 'ez alka-
e~yházi illetékének "megváltására. Eperjesen' özv, lombóll0,000 'Kvás jubil eumi alapítványt' gyűnött,
Boros Zsigmondné végnmdeIetileg 10,000 K-át 'ha-' melynek évi kamatait az. ag& pűspők ,szegétiysorsú
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Telkész-, tanár- és tanító árvák, első sorban hadi- sék. Temetésénél legkedvesebb énekét, a dunán-
.árvák segélyezésére rendelte fordítani. Abafly La- túli énekes könyv 574. sz. énekét énekelte a gyá-
[os horvátszlavon egyházmegyei esperest 40-éves, szoló gyülekezet.
Bartal Andor batízfalvi lelkészt szintén 40-éves, Legyen az elhúnytak emlékezete áldott!
Kiss Lajos nagyalásonvi lelkészt pedig 50-éves lel- Új munkások léptek a régiek helyébe.
készí müködése alkalmából lelkes és meleg ünnep- Esperességi felügyelő lett a veszprémi egyház-
lésben részesítették hívei s nagyszámú tisztelői. Há- rnegyében dr. Kluge Endre pápai ügyvéd.
lás érzülettel emlékezünk meg itt arról, ,hogy egy- Lelkészekké választottak! Pusztaszentlászión
házunknak nagy költője Sántha Károly is a folyó Kovács Mihály, Kalaznón Schmidt János, Zalagal-
évben töltötte be lelkésszéavattatásának 50-ik esz- sán Síkos Gyula, Hrasztováczon Kettenbach Jakab,
'tendejét. Az Úr tartsa meg lelki testi erőben egy- Felsölövőn Beyer Teofil esperes; - Nagyialván
házunk javára' még számos éven át, hogy lelkének Halasa Péter, Restérben Korenko György, Kisfe-
ldncseivel még bőven gazdagíthassa vallásos irO-jketepatakán Hatvanszky Andor, Kükemezőn Dzu-
dalmunkat. , rik Gyula, Kakaslomniczon Mohr Gyula, Sztrá-

Nyugdíjba mentek: Koncsek János sajórédei, zsán Holko Mihály, Izsákfaiván Hvünts Ede, Du-
Túrcsányi Gusztáv sebespataki, Engisch Frigyes
.szeghegyí, Gretzmacher Samu beskai, Sárkány
EmU alsószellői, Gáncs Jenő székesfehérvári,
Turcsányi Gusztáv sebespataki. -Vitéz Lajos bán-
luzsányi és Rosta János ivankof~lvi lelkészek; -
'Csengey Gusztáy, az eperjesi theol. akadémia tu-
dós költö tanára, Varga Mihály, a besztercebányai
:főgimnázium igazgatója; - Marton Károly iglói,
Klein János lieblíngi, Czavar Gyula pítvarosi,
Zselló Lajos cínkotai, Rusznák Márton petrőczí
tanító stb. '
, Meghaltak: Péter Ádám kalaznói, Haffner Vil-

mos mekényesi, Kolbenheyer Lajos rimabányai,
Komann Lajos cserencsényi, Lípták Tivadar izsák-
falvi, Leszich László nagybánhegyesi, Csók György'
.miskolci lelkészek.

A nyugalmazott lelkészek kőzűl magához szó-'
Iította az Úr: Wallandt Károly csikostöttösi, Jun-
1mncz Sándor nagyszokolyi, Koncsek János sajó-
rédei, Árva György petrőczi, Kölényi Emil útván-
völgyi, Nyáesik Endre vársomlyói,Jeszenszky
Nándor nagvszentmiklósi, Frenyó András tápió-
szelei, Stelczer Frigyes kiszácsi, Lukács Pál li-
bethányai és Szenteh Gábor nagybábonyi volt lel-
készeket.
, Meghaltak még: dr. Györy István, egyet egyhá-

zunk tb. vil. főj egyzőj e, dr. Burján József, a lip-
tói egyházmegye felügyelője, id. Beller Károly, a
tiszai egyházkerületnek sok éven át volt pénztáro-
sa; id. Dernitter Gusztáv, a leibici gyülekezet nagy
jóltevője és érdemes presbitere. Továbbá: Petrík
Gvula alsólendvai, Barcza Béla somlószöl lősi, Czi>.
bu'r Emil .,-"'vai, Szelényi Károly szepesremetei,
Kinszky Béla ménhardi, Leffler Sámuel nyiregy-
'házi, Institóricz Kálmán aradi, dr. Fronius Gusz-
táv versecí, dr. Dancs Szilárd kondorosi, Koval-' Görgey Artur.
esik József orvosházi egyházközségi felügyelők. I
, Elszólította az Úr: Thierríng Károly, Arndt Já-, randon Wagner György, Rimabányán Palkovics

nos és.. S~romp ~yula. sopr~ni, .. Polónyi .,K,árolYIPál, ~ajórédén Szalontay : Oszkár, Nyársdombon
.rozsnyor es Nikházy Fr igyes IgI01 nyug. logzmna- Kocsméry Gyula; - Bodzás Ottlakán Bánszkv
ziumi tanárokat; Szíj, Béla ménfői, Lőrincz Zsig-: György, Orosházán a "felvégi" lelkészi állásra Kál~
mond hegyháthodászí, Horvát Ferenc ászári, J oszt. mán Rezső, Beskán Vcres Ádám, Csőváron Ban-
J ózscf bciecskai, Lipták László mikolcs~yi,. Bel-I ezik Aladár, Csémörön J eszenszky Gyula, Czeglé-
Ián Andor szászai, Rupos Pál antalfalvi, FIscher den Törteli Lajos, Nagybánhegyesen Macsák
Stefánia budai, Gratz Emil melduri tanítókal; György, Kr•.sedinban Rauschenberger Engelbert;-
Windt József budapesti polg, leányiskolai tanárt I Nagyszombaton a)I. lelk. állásra Janovitsek Ár-
-és Müller Ferenc nyug. vasdobrai tanítóto pád, Kiscsalomján Laczkó János, Misérden Erle-

Megemlítem még a zsédenyi kis gyülekezet nagy mann Jakab, Bánluzsanyban Rafanidesz István.
jólte~őjén~.k, Joós. Pálnak elhú~ytát: k~ eg~~z va-I Egyházközs~gi lelügyelő~ké "választottak.: Légrá:
gyonat gyulekezetenek adta s kit ket ev elott be-., don Bors György, Borostyankon Mager Janos, aki
mutattunk olvasóinknak. 83 éves ltorában hűnyt el, imár 31 éven át viselte a gyülekezet gondnoki
csendesen. Utolsó kivánsága az volt, hogy kopor- tisztét, Baján dr. Makray Eászló, Verseezen Mikler
sójánál ne prédikáljanak, hanem az Istent dicsiiii- Gusztáv, Nagybecskereken Kluge Károly, Szeute-
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sen Jurenák Béla, Ruttkán dr. Szolárik Vilmos, é~ illetékadóról, a dohányadóról. s a vármegyei
Ménhárdon br. Wieland Andor. tisztviselök mandátumának meghosszabbításáról

Eperjesen dr. Deák János eddigi rendk. tanár szöló, tőrvényjavaslatdk letárgyalása után a ház
választalott az ótestamentomi tanszékre theoL aka- augusztus elejéig ismét elnapolta üléscit. '
démiai rendes tanárnak. Zemplénben a muszkajárásnak 138 községben

Főgimnáziumi igazgató left: Beszterczebányán 1276 lakóház esett áldoza túl nagyszámú mellék-
dr. Oravecz Odőn, Békéscsabán dr. Rell Lajos. épülettel. A kárt 11.280, 961 koronára becsülték,

Budán Farkas Gyözöt választották meg oallás- Ezeknek s általában az összes kárpáti falvaknak
tanárnak. felépítése érdekében Héclerváry Károly gróf elnök-

Tanítóvá választatott: Marczalgergelyíben Né- lete alatt nagy nemzeti akció indult meg, mi Né-
meth Lajos, Ménfön Garam János, Lébenyben Kiss metországban is lelkes támogatásban részesült. Igy
Kálmán, Rábczakapin Gergorecz Lajos, Kíssorn- maga Berlin városa 5000 márkát szavazott meg er-
lyóu Mórocz Sámueh, Ujvörösvágáson Karner Má- re a célra. - Hogy mennyire megbecsülik most a
tyás, Alsóörmökön Brunner János, Bakonybánkon magyar honvéd dicsősége révén a magyar nem-
Stefani Mihály, Nagyalásonyban Karner Gusztáv, zetet, mutatja az, hogy úgy a bécsi mint a berlini
Nyíregyházán Mikler Sándor, J olsván Vereszky Pál, egyetemen külön tanszéket állítottak fel a magyar
Czinkotán .Iurányi Gusztáv és ifj. Zsellö Lajos, nyelv és irodalom számára. _
Péteriben Horcsák Lajos, Révyfalván Chrapó Irén, Örök dicsősége marad a magyar tanítóságnak,
Turóczdividéken Emericzy Géza, Balassagyarma- hogy 9178 teljesít közülök még ma is tényleges ka-
too Jeszenszky Margit stb. tonai szolqálatot s e sorok megírásáig 293 hősi ha-

A református egyház dunamelleki kerületé- lált halt közülök!
ben Petri Elek budapesti lelkészt választották püs- A háború az árvák számát is nagyon megsza-
pöknek, kinek 1915. évi október 21-én történt be- porította. Eddig 50,640 árvát számoltak össze s a
iktatásán egyházunkat br. Prónay Dezső egyet. fel- társadalomra nagy és szent feladat vár, hogy egy
ügyelő vezetése mellett nagy és tekintélyes kül- se vesszen el közülök a hazára s az emberíségre
döttség képviselte. _ nézve.

Hazánk politikai és kőzéletéről ezuttal nem Abból az alkalomból, hogy a világpolitikában
sokat mondhatok. Öfelsége Ausztria és Magyar or- Hollandia nehéz helyzetében nagy szerepet ját-
szág számára új címert állapíttatott meg, amely szott, bemutat juk Vilma holland királyné arcképét
hazánk önállóságát az eddiginél jobban kifej ezés- is. .
re juttatja. A háború egyik legnagyobb ipart es kereske-

A képviselőház 1915 december havában ta- delmi vívmánya az u. n. Balkán-vonat megindítása,
nácskozásra gyült össze s a többek között az ár- mely Berlínt Bécsen és Budapesten át összeköti
drágító visszaélések üldözéséröl és megbüntetésé- Konstantinápolylyal. Még nagyobb jelentősége van
ről, a tisztviselök háborús drágaság! segélyéröl, annak, hogya .Deuischland" nevü német tenger-
majd újév után a pénzintézeti központokról, az alatt járó kereskedelmi hajó az ellenséges őrhajók
iszlám valIás elismeréséröl, a földgáz felhasználá- minden elövigyázata dacára szerencsésen megtette

a veszedelmes utat Amerikába és vissza s ezzelsár ól, a hadiszolgáltatásoknak egyesség utján való
1 k 1 k d k 1 kétszer is megtörte az angol blokadot s helyre állí-

kielégítésérő ,a ivéte es intéz e ése rő s az új totta a német kereskedést Amerikával. Ez a hábo-
címerről szóló törvény javaslatokat tárgyalta le s
fOg'ldta el. _ 1916 júniusban új ülésszak kezdő- rú legjelentősebb kőzgazdaság! eseménye s a né-
dőtt, melyen főkép a háborús adókra vonatkozó met tudás egyik legnagyobb vívmánya.-
tÖIvényeket hozták s ideig!enesen rneghosszabttot- Az elmúlt év nevezetessebb halottaíközül kép-
ták a magyar-horvát pénzügyi egyezményt. 'Gróf ben bemutat juk Görgey Arthúrt. az 1848/49-iki.
Tisza István miniszterelnök többször is felszólalt s szabadságharc ismert nevü hadvezérét és Erzsébet
megnyugtatta a képviselőházat a háborus helyzet- román királynét, ki Carmen Sylva néven mint író-
re vonatkozólag. Andrássy Gyula gróf kezdemé- nő is ismeretes volt.
nyezésére s a miniszterelnök hozzájárulásával az
ellenzék vezérférfiaiból. Apponyi, Andrássy és Ra-
kovszkyból álló u. n. "elIenörző bizottság ot" vá- Rövid beszámolónkat az egyházi és világi ese-
lasztottak, mit a függetlensegi párt elnöke, Károlyi ményekről azzal a hö fohásszal fejezzük be: adja a
Mihály gróf nem helyeselt s azért az elnökségröl : jóságos Isten, hogya jövő évi Naptárunk évi króni-
lemondott s párthíveivel együtt, az egyesült függet- kájának alaphangja már e két szó lehessen: Győze-
lensegí pártból kilépett; - A sz esza dóról, a bélyeg- lern és Béke!

•
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Bűn- és vérözönnek rémes idejében I A nemzet oirágit födi idegen sír,
Kiáltunk Tehozzád, oh mi Istenünk: Kiket ezerszámra harc learatott;
E beteg világban kí marad meg épen? lA teremtettség is jaj gat és velünk sír -
Oh Uram oltalmazz, mert mind elveszünk! Meddig tart még, Uram, búsult haragod?!

I

*) Mutatvány Sántha Károly "HábJrus idők" c. ímádságosjkönyvéből.
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Mondjuk-e, nagy Isten, hogy büntesd meg, ICsüggedező bánat fekete hollója
büntesd, Vigasztalást nem hoz s nem drága reményt;

A gyújtogatókat, a gyilkosokat? iDe·ki Benned bizik, menny-föld Alkotója,
Mi csak arra kérünk, hogy szüntesd meg, A sötétben is lát az egy égi fényt.

sziintesd Benned bizunk s hisszük, hogy az égbe ér
felAz égbekiáltó mészárlásokat!

A szívteleneknek adj szívet, oh Isten,
És adj a vakoknak látó szemeket!
Te jó, te hatalmas, tégy ma csudát itten,
Mondd: eddig s ne tovább! Te megteheted.

A buzgó imádság: e fehér galamb,
,S megtér reménnyel: zöld olajialeoéllel,
's áldott béke lesz a földön itt alant.

Amen.
Santha Károly.

Uram, maradj, velünk 1
Luk. 24, 29.

Naptárunk irodalmi részének befejező I ga ez a keresztyén embernek, e m:ostani na-
szavául ez alkalommal az emmausi vándo- pokban pedig különös módon fejezi ki azt •.
rok fohászát választottuk. Minden időben a Iamire mindenek fölött szűkségűnk van.
legmegfelelőbb és legtartalmasabb imádsá- Uram, maradj velünk! Eme kérésünk be-
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teljesedésének első feltétele az, hogy már: oly mértékre, 'hogy az Igazságnak és Béké-
előzőleg mi lettünk légyen ő vele. Az em- nek fejedelme meg ne jelenjék közöttünk.
rnausi tanítványokhoz is akkor csatlako- I Ha ő hozzánk csatlakozik és velünk jö a
zott a feltámadott Jézus, amidőn szomorú mi életutunkon s ha ő maga magyarázza né-
ábrázattal, epedő szívvel az ő Urukról. \künk az Irásokat, úgy megértjük, hogy az
Mesterükről és mindazokról beszélgettek, ő jövendő dicsőségéért és hatalmáért s ez-
amelyek azokban a napokban Jeruzsálem- zel együtt az emberiség űdvősségéért, bol-
ben történtek. Ilyen dolgok történtek a mi dogságáért, dicsőbb, szebb jövendőjéért
napjainkban is. A világ ma nem egyszer, ezeket ismét el kellett szenvedni a Jézus
ezerszeresen is megfeszítette Jézust. A Krisztusnak.
~egvált~ a~ért mégis él; Ha .?lyan, szom~rú Ha ezeket át értjük és át érezzük, akkor
es epedo l~lekk,el ,beszelgetun~ rol~,. mínt a mi szívünk is kezd ismét gerjedezni, mert
a~ ,emmausl tanítványok, ha ~lsszasl:Juk. a akkor közvetlenül tapasztaljuk, hogy Krisz-
v~!a~b~ a nag):"~zeretetet" az Ur megJ~lemk tus nélkül sívár a lét, derűje is csak szo-
koz~~.tu~k, s- UJ eletet varazsol a romlasnak morüság, vele pedig a keserűség is örömre
mezoi fole. fordul. Ebben az érzésben nem jöhet aj-

Szinte lehetetlen, hogy szívünk vágyódá- kunkra inkább a szivűnkből fakadó, inkább
sát "\.:ezusevangéliomának világossága után az igaz javunkat és boldogságunkat szolgá-
ez a mostani esztendő, a reformáció áldá- ló imádság, mint ez: "Uram, maradj ve-
sairól való nagy megemlékezés ne fokozza lűnk!" Amen.

I I

,Az Íge. diadala.
- A "Luther-Naptár" boritékjának szimbolikus képéhez.

Folyó eVINaptárunk boritéklapja 'az ben és jellemének nyiltságát, határozottsa-
1917':ki -évfolyam jubiláris jellegét tünteti gát és bátorságát fejezi ki, amely tulajdon-
'fel egy 'a 'reformáció négyszázados emléke- ságai az Isten igéjén nevelkedett élő hitéből
rekésziilt jellemzö-szimbolikus képpel. A fakadtak. Képünk tehát jellemző módon
.reformáció lényeget: az Ige diadalát ábrá- tükrözteti elénk a nagy reformátort mint a
"Zotja e rajz. A középponti eszmét a "Men- hitnek hősét. - A baloldali csoport a wit-
-nyei jelenések könyvé"-nek Angyala mint tenbergi vártemplom ajtajára kiszegezett 95
'az Igének megszemélyesítöje fejezi ki az tételnek a lelkeket felszabadító és megnyug-
.által, hogya Sátánt, mint Antikrisztust a tató hatását fejezi ki. - Az alsó balsarok
földre tiporja, a leláncolt a.a világ elől el- csoportja pedig a reformációnak egy új
Tejtett Evangéliumot tőle elveszi s az élet nemzedék felnevelésére, új korszak terem-
Alfáját és Omcgát az emberiség elé tárja. tésére gyakorolt áldásos befolyását szem-
Ez volt a reformáció eszményi lényege. - lélteti. Az ott látható női alak ugyanis
A közelebbi Iö történeti mozzanatokat azu- mint a felvilágosítás, tanítás és nevelés meg-
'tán a középponti jelenet körül elhelyezett személyesítője a mellette álló kis gyerme-
'három csoport részlet szemlélteti. Luther ket mint a jövőnek képviselöjet már az élet-
mint a reformációnak Iő történeti intézője nek felnyitott könyve alapján oktatja. Eh-
képviselője az egyházjavitás legfontosabb ben kifejezésre jut a reformációnak új
munkája: a Bibliafodrítás mellett ül. Arca, irányt szabó, korszakalkotó áldásos [elen-
fejtartása az Ige által történt átszellemült- tősége. - A kép, amit Králik Gusztáv sop-
'Séget, az Antikrisztusnak legyőzésére irá- roni ev. liceumi rajztanár készített, - igya
nyuló tántoríthatlan akaratot, az igazság maga egészében a reformációnak igazán
-megvédése érdekében kifejtett elszántságot jellemző szimboluma,
.a világ minden sötét hatalmassága ellené- , H. L.



T Pártoljuk egyházi intézményeinketl
Az összes elemi-, polgári- és középiskolákban
használatos ev. vallástani tankönyvek, egyéb
iSkolakönyvek, .bibliák, uj-testamentumok, val-
lásos iratok, imakönyvek, theológiai szakmüvek,
magyar és német nyelven az irodalom egyéb
termékei, az 1907. évi XXVII. t.-c. utasitásának
megfelelő tanszerek, ifjusági és tanitói könyv-
====== tári müvek

A LUTHER TÁRSASÁG
'kőnyvkereskedéséből Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 51/a. szám alatt

szerezhetők be.

Pá rt o1j II Jr egy há z i int é Z ID ény ein k e 11L II

n
II

A középfoku iskolák uj evang .. vallástanítási
tervéhez készült könyvek.

1. Ágost. hitv. evang. keresztyény vallásoktatás a kőzépfoku isko-
.•. lákban. 1. Tanterv. II. Utmutatás. Irta : Hetvényi Lajos. Ára 2 K.
2. A 'keresztyény egyház rövid története kor és életrajzokban.

Képekkel. A középfoku iskolák Ill-ik osztálya számára.' Irta:
Hetvényi Lajos. Ára 1 kor.

3. Keresztyén vallástan. A középfoku iskolák IV-ik osztálya szá-
mára. Irta: Hetvényi Lajos. Ara 1 kor. 50 fill.

4. Az evangéliumi keresztyén világnézet. A középiskolák VlII-ik
és a többi középíoku ,iskolák megfelelő osztályai számára.
Irta: Hetvényi Lajos. Ara 2 kor.

Megrendelhetök:

a Luther-Társaság könwkereskedésében Budapesten,
:-: :-:. :-: VIlI. ker. Szentklrálví-utca 5I/a. :-: :-: :-:
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Evangélikus egyházi tísztí névtar.

o 0...
HllYIZESEK
fehérnemüek részére, u. m. gallérok és hím-
zett szőveték blúzok és ruhák részére, szép
kivitelben és nagy választékban mérsékelt

árak mellett szállit
'G R A'S S KAR OLY

. svajci himzőárugyár
Dornbirnban 14. VORARLSIERG.

MintáK bérmentve. bBrmentes visszaknlllés ellencben.
o 0

Egyetemes központi korrnánv.
Egyetemes felügyelő: br. Prónay Dezső, 1.

Acsa és Budapest, egyházi elnök: dr. Baltik Frigyes
püspök, Balassagyarmat, egyházi főjegyző: Hiindel
Vilmos Selmeczbánya, nilági főjegyzö: dr. Szelényi
Aladár Budapest, egyházi aljegyzők: Bancsó Antal
Sopron és Revész János Nagybánya, oil, aljegyzők:
dr. Lehoczky Antal Monor és a második ürese-
désben, ügyész: dr. Sztehlo Kornél Budapest, pénz-
tárnok: Bendl Henrik Budapest, Deák-tér 4, leoél-
tárnoh: Góbí Imre Budapest.

Egyet. nyugdíjintézeti bizottság.
Elnökség: Dr. Baltik Frigyes püspök és br. Pró-

nay Dezső egyet. felügyelő. Tagjai: Sztehlo Kornél,
Kaczíán János, Beniczky Árpád, Raab Károly, dr.
Dstffy Lajos, a dunántuli lelkésztag helye üres,
Szentiványi Árpád, Geduly Henrik, ügyvivő Gyür-
ky Pál esp. Rimaszombat.

Egyetemes qvámíntézet,
Egyházi elnök: Bognár Endre lovászpatonai lel-

kész, oilági elnök: dr. Báró Láng Lajos egyet. ta-
nár Budapest, pénztárnak: Bendl Henrik 'Budapest,
Deák-tér 4, jegyző: Bándv Endre lévai lelkész.

Luthertársaság.
Elnökség: Scholtz Gusztáv püspök Budapest 1.,

Verbőczy-utca 28. és dr. Ostroluczky Miklós. Tit-
hár: Majba Vilmos Budapest, pénztáros: Bendl Hen-
xik, Budapest IV., Deáktér 4. sz.

Ag. h. ev. orszáqos mlsszió-eqvesület.
Elnökség: Scholtz ödön esp. Ágfalva, Steltzer

Endre vár. tanácsos Pozsony. J egyzöi állás üres
Pénztárnok: Broschko G. A. lelkész Budapest IV.,
Deáktér 4., 1.

Bányai egyházkerület.
Püspök: Scholtz Gusztáv Budapest 1., Verbö-

-ezy-utca 28, felügyelő: Zsigmondy Jenő Budapest,
,püspöki titkár: Bezegh Sámuel, misszionárius: Var-
:sányi Mátyás. .

Mindenfajta kiváló hangszert, a leg-
egyszerűbb, a legművésziesebb ki-
vitelben szállit, a legjobb hirnévnek
örvendő cég A. Osmanek Schönbach-
ban, (Csehország). Árjegyzéket ki-
vánatra ingyen és bérmentve küld.
Kőzelebbit lásd a hirdetésben.

I

1. Arad-békési esp.: Csepregi György b.-csabai
lelk., felügyelő: báró Solymossy László Apatelek.

2. Bács-szerémi esp.: Wagner Gusztáv Adolf uj-
verbászi lelk., alesperes: Dedinszky János glozsáni
lelk., felügyelő: dr. Lelbach László, másodfelügyelő:
Kiss Gyula.

3. Bánáii esp.: Doleschal Lajos lajosfalvi lelk.,
felügyelő: br. Ambrózy Andor.

4. Békési esp.: Keviczky László kondorosi lelk.,
felügyelő: Haviár Dániel Szarvas.

5. Budapesti esp.: Kaczián János budapesti
lelk., felügyelő: Zólyomi dr. Wagner Géza Buda-
pest.

6. Csanád-csengrádi esp.: Petrovics Soma szen-
tesi- lelk., felügyelő: Hász Antal Magyarbánhegyes.

7. Pestmepyei esp.: Sárkány Béla kecskeméti
lelk., alesperes: Kruttschnitt Antal soltvadkerti
lelk., felügyelő: Földváry Elemér Péteri, másodlel-
ügyelő: Ivánka PáJ. .

8. Turóczi esp: Hodzsa János szucsányi lelk.,
alesp eres: Skrovina Ottó turóczszentmártoni lelk.,
felügyelő: Vanovics János Turóczszentmárton.

9. Zólyomi esp.: Bakay Péter nagyócsai lelk.,
alesperes: VitáHs Gyula tótpelsőczí lelk., felügyelő:
Csipkay Károly kir. kÖzíg. ítélőbiró Budapest.

10. H oroát-szlauon egyházmegyei esperesi
Abaffy Miklós neudorfi lelk., felügyelő: Ketten-
bach András. .

Dunáninneni egyházkerület.
Püspök: D. Baltik Frigyes, a vaskorona-rend lo-

vagja, balassagyarrnati lelk., felügyelő: Beniczky
Árpád földbirtokos, lakik Lázi-puszta [Losoncz
mellett), püspöki titkár: Baltik Pál, püspöki másod-
lelkész: Kardos Gvula, missziói lelkész: Kirchner
Rezső, Iőjegyzők:- Handel Vilmos nagyhonti esp.,
selmeczbányai lelk., Sziklai Ottó ügyv., Pozsonyban,
jegyzők Schleiffer Károly lelk., Biszkup Béla lelk.,
dr. Trsztyénszky Ferenc, Laszkáry Gyula, főügyész:
dr. Trszjyénszky Ferenc pozsonyi ügyvéd, Iőszám-'
ueuő: Kalenda János, lakik Nagyszombat, ellenőr:
Steltzer Endre Pozsony,leuéltáros: He. dr. Schmidt
K. Jenő esperes, pénztáros: Kesztler Tivadar Po-
zsony, könyuelő: Wichmann Adolf.

L.Barsi esp.: RaabKároly kir. tanácsos, kőrmőcz-
bányai lelk., felügyelő: Bodó János Aranyosmarót.

2. Fehérkomáromi esp.: Jánossy Lajos komáro-
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mi lelk., felügyelő lándori dr. Kéler Zoltán BUda-\ József Nyír egyháza, számvevő: Materny Lajos deb-
pest. reczeni lelkész.

3. Mosoni esp. Wenk Károly lelk., felügyelő: 1. Arvai esp.: Novák Pál alsókubini lelk., fel-
Lepossa Dániel Magyaróvár. .ügyelő: Lehotzky Miklós árvaszéki elnök, Lesztine .

.4. Nagyhonti esp.: Handel V,ilmos selmeczbá: i . 2. Brassó~egy~i magyar .esp.: Bohus Pál, apá-
'nyal lelk., alesp.: Krupecz Istvan hontudvarneki czai lelk., felugyelo: dr. Molnar Viktor nyug. állam-
Ielk., felügyelő: Ivánka István, főispán Palást I titkár Budapest.
[Hontm.}. , 3. Gömöri esp.: Terray Gyulá rozsnyói lelk.,

5. Nyitrai esp.: Szekerka Pál lubokai lelk., fel- alespereseh : Bartholomeidesz László lelk. Csetnek
ügyelő: dr. Simkó Lajos Szenicz. és Hoznek Lajos lelk. Nagyröcze, . felügyelő: Kubi-.

6. Nógrádi esp.: Frenyó Gyula nógrádszentpé-' nyi Géza birtokos, főispán, Rimaszombat. .
ter] lelk., alesperes: Kiss István sámsonházai lelk.,1 4. Hegyaljai esp.: Turótzy Pál ózdi lelk., alesp.:
lelügyelő: Okolicsányi Gyula, másodfelügyelő: Jungmann Géza arnóti lelk., felügyelő: Radvány
Rákóczy István. 'István kir. tanácsos 'Miskolcz.

7. Pozsonyvárosi esp.: dr. Schmidt K. J. pozso- i 5. Kishonti esp.: Gyürky Pál rimaszombati lelk.,
nyi lelk., alesperes: Pröhle Henrik pozsonyi lelk., felügyelő: Medveczky Sándor kir. közjegyzö Rima-
felügyelő: dr. báró Láng Lajos Budapest, esp., má- 1 szembaj. ,
sodfelügyelő: dr. Sa~arjay Emil.,Po~sony. . . 1.. 6."Lil?tói eST?'Simkovics János hvbbeí lelk., fel-

8. Pozsonytnegy ei esp.: Schőnviszner Kalman ugye/o: (uresedesben). .
pozsonv-szentgyőrgvi lelk., alesperes: Farkas Geyza 7. Sáros-zempléni esp.: Korbély Géza eperjesi
nagyszombati lelk., felügyelő: Lenhardt Károly Mo- lelk., alesp.: Liptai Lajos eperjesi lelk., felügyelő:
dor. Szentiványi József birtokos Eperjes.

9. Trencséni esp.: Krizsán Zsigmond trencséni 8. Tátraaljai esp.: Kallath Károly lelk. Sze-
lelk., felügyelő: dr. Stúr Károly, ügyvéd Trencsén. pestótfalu, felügyelő: dr. Lersch Kornél ügyvéd

D ánt '1' há k "1 t Szepesszornbat. -umm U I egy az eru e . I 9. Tiszavidéki e.gyházmegyei esp.: Materny La-
Püspök: Gyurátz Ferenc pápai lelk., felügyelő: jos lelk. Debreczen, alesp.: Bortnyik Gyi;írgy kől-

dr. Berzsenyi Jenő Kemenessömjén (Vasm.J, piis- csei lelk., felügyelő: dr. Meskó László országgy.
pöki titkár: Baldauf Gusztáv, evang. missz. lelk., képv. lelk., Nyíregyháza.
Pápa, egyházher, főszámvevő: Szabó Kálmán Iic, 10. Szepesi városi esp.: Kübecher Albert leíbi-
tanár Sopron, alszámvevő: Ihász Ferenc, tan. ké- czi lelk., alesp.: Szontagh Sándor lelk. Szepesvárai-
pezdci tanár, pénztáros: Wejsz Kernél Sopron, le- ja, felügyelő: Münnich Kálmán bányatanácsos, Ig-
véltáros: Bothár Dániel főgim. tanár Sopron. ló.

1. Felsősoproni esp: Scholtz ödön ágfalvi lelk.,
lelügyelő: (üresedésben).

. 2. Alsásaproni esp.: Farkas Mihály nagygeresdi
lelk., felügyelő: dr. Ajkay Béla Répczelak. (Vasm.).

3. Felsővasi főesp.: Beyer Teofil felsőlövöi lelk.,
alesper es: Rájter János kukméri lelk., felügyelő:
Hrabovszky István kir. közjegyzö Felsőeőr.

4. Kiizépoasi esp.: Kund Sámuel répczelaki
lelk., felügyelő: dr. Lászlő Kálmán, ügyvéd Szóm-
bathelv. .

5. Kemenesaljai esp.: Vargha Gyula, vönöczki
lelk., felügyelő: dr. Ostffy Lajos, orsz. képv., Ostfi-
asszonyfa.

6. Veszprémmegyei esp.: Takács Elek homokbő-
dőgei lelk., felügyelő: Dr. Kluge Endre Pápa.

7. Győrmegyei esp.: Horváth Sámuel téti Ielk.,
1elügyelő: Barcza Géza ügYVéd, Tét.

8. Zalai esp.: Magyari Mikós kapolcsi lelk., fel-
iigyelő: Csemez Elek, földbirtokos Kőveskálla.

9. Somogyi esp.: Németh Pál vései lelk., fel-
ügyelő: Berzseny' Sándor Nikla.
, 10. Tolna-baranyai Iőesp.: Horváth Sándor paksi

lelk. alesperes: Eösze Zsigmond tolnanémedi lelk.,
lelügyelő: Mechwarth Ernő földbirtokos, Belccska.

Tiszai egyházkerület.,
Püspök: Geduly Henrik nyíregyházai lelk., fel-

ügyelő: Szentiványi Árpád orszéggv. képv. Sajógö-
mör [Gömörrnegye], főjegyzők: Korbély Géza eper-
jesi lelk., világi: dr. Zelenka Lajos kir. táblabiró
Budapest, .jegyzők: Kemény Lajos osgyáni lelk.,
Domján Elek sátoraljaujhelyi lelk., gömöri Szent-
íványi József Beje és dr. Mikler Károly jogakadé-
miai dékán Eperjes, egyházkerületi pénztáros: Bá-
nyai Béla Nviregvháza, pénztári ellenőr: Oberlan-
der Zsigmond. levéltáros, irodavezető: Hronyecz

Az ágo h. evang. országos egyház Ma-
gyarország erdélyi részeiben.

Püspök: D. dr. Teutsch Frigyes Nagyszeben.
gondnak: állás üres.

1. A medgy esi egyházmegyében esp.: Römer
Károly lelk. Muzsna, gondnak: Schuller Gusztáv
Frigyes, nyug. gimn. igazgató Medgyes.

2. A nagyszebeni egyházmegyében esp.: Müller
Henrik lelk., Sellenberk [u. p. Nagyszeben], gond-
nak: Reíssenberger Gusztáv nyug , alispán. országgy.
képviselő Nagyszeben.

3, A brassói egyházmegyében esp.: Reichart
János lelk. Höltövény, gondnak: állás üres.

4. A beszterczei egyházmegyében esp.: Keintzel
György dr. lelk. Besenyő (u. p. Besztercze), gond-
nak: Berger Albert dr. gimn. igazgató Besztercze.

. 5. A szászsebesi egyházmegyében esp.: Thull-
ner Ernő, városi lelk. Szászsebes. gondnak: Krasser
Gusztáv dr. ügyvéd Szászsebes.

6. A segesuári egyházmegyében esp.: Schuller
Mihály lelk. Segesd (u. p. Segesvár}, gondnak:
Fielk Henrik, városi tanácsos Segesvár.

7. A selyki egyházmegyében esp.: Müller Már-
ton lelk. Nagyselyk, gondnak: Binder Vilmos dr.,
nyug. kir. itélőtáblabiró Medgyes.

8. A sinhi egyházmegyében esp.: Brandsch Hen-
rik lelk. Báránykút (u. p. Nagvsink], gondnak:
Maurer Mihály dr., járási orvos Nagysínk.

. 9. A kőhalmi egyházmegyében esp.: Binder Mi-
hály lelk. Kacza, gondnak: Kasper Mihály. nyug.
takarékpénztári pénztárnok Kőhalom.

" 10. A szászrégeni egy~ázmegyében esp.: Kinn
Gusztáv Frigyes lelk. Dedrád ru. p. SzászrégenJ,
gondnak: Wermescher Emil dr., ügyvéd Szászrégen.



Lobor, husvét utáni hétfőjén, jún. 30., szept. 9.
Liubesica, jan. 17., febr. 27., József Husvét ut.

kedd, Pünk. ut. 5. 'nap, Sarl.-B.-ass~ony, júl. 15.~
aug. 6. és 24., szept. 21., nov. 30.

Miholijac, Porciunkula, Szt.-Mfuály 3 nap előtti
marhavásár. '

Mitrovitz, Vizkereszt után, Vineze Elíás próféta
Havi Boldogasszony. '

Moslavina, husvét utáni vasárnap kis Boldogasz-
szony 3 nap előtt marhavasár. '

Nasic, márc. 10., jún. 13., aug. 15., nov. 30. meg-
előző nap marhavásár. '

Novi, jan. 20. .
Nustár, 3 pünkösdi napon, júl. 26., okt. 30., 8 nap

előtt marhavasár. ,
Orahovicza (Szlavon), febr. 2., máj. 3. jún. 20.

nov. 25. Mai havásár: jan. 28., ápr. 28.', szept. 15:
nov 20.

Otok, márc. 19., páduai Antal, Miklós.
Pakrac, Gyümölcsoltó-Boldogassz., Ignácz Pünk.•

Eliás és dec. 8., mínd ó-naptár szerint. '
Petrinje, Nagypént, Urnap ut., Lőrincz, aug. 10.,

dec. 21. .
Pétervárad, jún. 30., szept. 21., nov. 11. ,
Pozsega, .Rem, Ant., Palm. vas. ut hétfő, pünkösd-

hétfőn, jún. 24., aug. 10, o~t. 15., dec. 21.
Ravna-Gora, jan. 7 , okt. 15.
Ruma, bőjt első csüt., Petrus Mihály és Trifun,

mind ó-naptár szerint
Samobor, febr. 14., márc. 19., nagypéntek, máj. 22.,

júl. 28., aug. 10., dec. 21. .
Szíszek, Gyertyaszent. utáni szerdán, Pálm. vas. ut.

kedden, máj., 4. áld., csüt, júl. 15., aug. 12.,
, szept. 16., nov. '19. _
Tábor (Nagy-), jún 24., jún. 30. .
Teplicz (Varasdm), Mátyás el. és József el. héttőn

máj. 1. és 15. Cyrill és Metód, el. ker. felma-
gaszt, és Márton előttí hétfőn.

Valpova, jún. 24., dec. 9.
Varasd (Warasdím, ápr. 24., jún. 24., júl. 25., nov.

5., dec. 21.
Velika (Pozsegam.), ápr. 25.
Verőcze, jan. 7., máj. 1., aug. 2., szept. 21.
Vidovecz aug. 14, szept. 8;
Vocio, márc 25., okt. 4.
Vukovár, máj. 1, jún. 24., nov. 15.
Zágráb, Pálm. vasárnap el. csüt., Márkus ut. napon

júl. 13. aug. 21., Simon és Juda, dec. 2.
Zimony, Mátyás, máj. 2., dec. 13.

. ' ,

Országos vásárok a mBlléktartományokban.

Belovár, mínden hó első hétfőjén máj. 19., okt. 20.
Babskin, Urnap utáni nap, szept. 9.
Bískupec, aug. 16, szept. 9.
Bistra, [ul. 26, szept. 9.
Brood.t Szláv.j.ó-naptár szerint Gyümölcsoltó-Boldog-

asszony, Szent-Háromság, aug. 2., nov. ~5. Nyolc
nap előtt marhavasár.

Bród, (Varasdm.), febr. 24., márc. 21, husvét után
hétfő, máj. 25., jún. 13, júl. 12., ango 23 .• szep-
tember 14, nov. 30.

Bukarí, [ul. 18., nov. 1. és 30.

Csacsma (Szlavoniaj, vízk. utáni hétfőn, pünk. utáni
kedden, júl, 2:!., Szt.-Katalin ut. vasárnap.

Csepin. Szt-Hároms. és Mihálynap ó-riapt, sz.
Dálja, máj. 5., okt. 30.
Daruvár. bőjt 1. vasárnap, pünkösd.
Djakovár jan 23.. máj. 1., júl. 26., okt. 28., marha-

vásár, jan. 20-22., ápr. 24., júl.. 20., okt. 18 ..
Desenic, ápr. 25., júl. 26.
Druje, ápr. 24., pünk. ut., kedd, szept. 9.
Dugoszelo, Nagypént., U.nap ut. vasárn., júl. 26.,

szept. 4. és 29., nov 13., dec. 4.
Eszék, jan. 20., ápr. 24., júl. 20., okt. 18.
Glina, máj. 16., szept. 20. '
Gorica, Gyertya- sz, bold.-assz ut. hétfő, Fülöp és

Jakab, máj. L, Urnap, ut. hétfőn, aug. 10., szep-
tember 21., okt. 15., dec. 14. .

Gradiska, k), szept. 29.
Illok, jún. 13. és 14., aug. 2., okt. 23.
lvanec, jan. 7., febr. 3." márc. 26., aug. 26., szept. 9.
Iván (Sz snt-), máj. 3., Urnap után, Kereszt. Szent-

János napon.

Jamnica, Antal jan. 17., husvét és Szent-Hároms.
utáni kedd, Rókus, aug. 16.

Jark, Péter és Pál.
Jaska, jan. 7, pünkösdkedd, júl. 2. és lG" dec. 7.
Ireg, Nagybőjt első hetében, jún. 9., aug. 15.,

okt. 14.
Kamenica, máj. 3., jún. 22., okt. 18.
Kaptol, Péter és Pál. .
Károlyváros, máj. 8., jún. j 5., .júL 25., szept. 19.,

dec. 21. .
Kapronca (Kopreinitz), febr. 3., márc. 26., máj. 4.,

júl. 1., okt. 18., dec. 7.
Körös (Kreutz), jan. 20., Pálm. vasárnap, máj. 3.,

pünkösd után kedd, június 27., júl. 18., aug. 2.,
szept. 14., okt 18., nov. 11. karácsony előtt

Kostanica, júl. 26., szept. 20.
Kraljevác, febr. 22., máj. 24., szept. 20., dec. 20.
Krapina, márc. 19., máj. 5. és 16., jún. 27., júl. 16., Árpás, (Sopronm.), júl. 6., október 11.

aug. 13., szept. 10. és 29., nov. 11., dec. 6. Légrád (Zalam.), márc. 12., Szentháromság napját
Ludberg, ápr. 30., júl. 16., kísasszony, dec. 21. követő hétfőn, aug. 24., nov. 2., dec. 3.

••.. Az érdekelteket fel kérjük, hogy a vásilrok idejének megvál.
toztatásáról, illetve az ujonnanszervezett vis_rokról a szerkesztö.

séget értesiteni sziveskedjenek. ..••

Almás, jún. 2., aug. 16., szept. 8.
Aberheiligen (Zágráb melletti, máj. 25., jún. 22.,

nov. 2.

Pótlás a Magyarországi vásárjegyzékhez.



napra esik, a következő , ha más napra
esik, a megeI. hétfő és kedd, nov. 1.
megel hétfő és keddi napon.

Balatontlired, (ZaJam. , jan. 14., ápr. 15.,
júl. 11., szept. 11.

Balkány, (Szabolcsm.), ápril. 1. és júl.
1., nov. 1. és dec. 25. napon megél,
kedd orsz. kirak6- és állatvásár.

Balmazujváros, (Hajdum.), febr. 2, máj.
25., aug. 14 r nov. 19. napokat magá-
ban foglal6 hét szerda. Minden szer-
dán hetivásár áilatíelhajtással.

Bán, (Baranyam.), márc. 10., jún. 1.,~~~rJ:29. és dec. Il. határnap megel.

Bán, (Trencsénm.), Háromkirály va.ár.: .
állatvásár jan. 2., kirak6vásár jan. 5.
Sexages. álJatvásár febr. 1., kíraké-
vásár febr. 7., Szt.-Györgynapján állat-
vásár ápr. 17., kírakövásár ápr. 20.,
S~t -háromságnapí : állatvásár máj: 22.,
kírakövásár máj. 25. Szt.-Jánosi állat-
vásár jún. 22., kírakövásár- jún. 24.
Boldogasezony : állatvásár aug. 14.,
klrakövásár aug. 17. Szt.-Mihálynapi
állatvásár szept. 25 , kirak6vásár szept,
28. Simon és Judásnapi állatvásár okt.
26., kirak6vásár okt. 28. Luczan állat-
vásár dec. 11., kirak6vásár dec. 14.

Bánok-Szt.·György, (Zalam.), ápr. 24., jún.
2t •• aug. 3., nov. 29.

Bánréve, (Gömörm.), marc. is. és szept.
6 országos vásárok.

Bar acska, (Báesrn.), jun. 17., okt. 20.
Ha a határnap vasárnapra esik,
vásár következő hétfőn tartatik.

lIaranyavár. (l/aranyam.) febr. 2., jún.
8., aug. 5., nov. 15. napokat magába
foglaló hét hétfő.

Barátfalva, (Va=rn ), Husvét kedd. júl 2.,
aug. Nagyboldogasszony után nap
nov. Boldogasszony avatása napján:

Barcs, ,(Somogym.), ápr. 1., jún. 24.,
szept. 2., dec. 9.

Bártfa, (Sárosm.), 1. Mátyásnapi vásár:
f<;br. 24. magába foglal6 hét szerda
kíraköv. 2. J6zsefnapi vásár: márc.
19. ma'l'ába foglal6 hét szerda kirak6v.
3. Zsófianapl vásár: máj. 15. magába
foglal6 hét szerda kirak6v. 4. Ker-
Jánosnapi vásár: jún. 24. magába
foglaló hét szerda kirak6v. 5. Szt .•
Egyedpapi vásár: szept. 1. magába
foglalo hét szerda kirakó 6. Terézia-
.napt vásár : okt. 15. magába foglaló
hét szerda kíraköv.v 7. 'Pamásnapí
vásár dec. 21. magába foglal6 hét
szerda kirak6v. E határnap megél. hét
szerda orszáros állatváaár, '

Bát, (Hontm. ), Septuag előtt csütörtök
baromvasar, utáni hétfő kirak6v.,
virágvasárnap Rogaten., aug. Lőrinc,
ady !II.. ':I!:sárn. és nov. Márton-nap
előtt! csutor. baromv., a 3 nap utáni
hétfókön kirak6v.

Báta, Cí'olnam.), ápr. 9. és okt. 15. ma.
gába foglaló hét hétfőn.

Bátasdk, (Tolnam.), marc. 19 ,jún. 16.,
szept. 24. é. okt. 28. megél. hétfőn.

Báté, (Somogym.), márc, 10., máj. 25.,
aug. 29. és okt. 9.

Bátka, (N6grádm.), máj. 20., szept. 29.
Bátorkesz, (Esztergomm.), jan. 25., máj.

4., júl. 2., szept. 14. nov. 11. országos
vásárok.

Battonya, (Csanádm.), virágv. el. 2. hét
Péter-Pált megél. vaaár. és Dömötör
nap előtti hét.

Battyánd, (Vasm.), júl 10., szept. 10. ha
e napok ünnepre esnek, az utána kö-
vető hétköznapokon, máj. 28. es
nov. 10.

Battyánfalva, (Vasm.), márc. 26., pünkösd
'előtti kedd, júl. 2., aug. 16., okt. 8.

Bavanlstl, (T'emesm.), máj. 22., okt. 26.
Baszin, (Pozsonym.), febr. Dorottyanap

utáni szerda, apr. husvéti ünnep megél,

ft Magyar országon tartani szokott országos vósárok jBgYZBkB.
Abaujszántó, (Ab."T.ni.), Nagycsüt., [ul. lS,

okt. 4. és dec. 6. megel. 1 nap állatv.
Abádszalók, (Szolnokm.) febr. 16., máj.

18., aug. 10., nov. ll-ét megel. vas.
és hétf.

Abony, (Pestrn.), máj. 30.; aug. 20., és
nov. 30-át megél. vas. és hétf. orsz.
vásáro

Abrudbánya, ó-nap. szerinti T6dor napon
máj. első hetében, Szt. Mihály előtt,
karács. előtt mindég hétfői napon.

ACla, (Pestai. ), ápr. 15. éS okt. 29.
Ada, (Bácsm.), márc. 19., jún. 15. és okt.

25-ét megel. vasárn. és .hétf.
Ádánd, (Somogym.), Leat. vas., Nap.

János, Urszine .vált. és Mindsz. napot
mag. fogl. hét hétf. A vásár 2 nap tart.

Akftasugatag, (Mármarosm.), apr. 24. és
okt. 26. napját. mag. fogJ. hétfőn és
kedden. .

Alcslll. (Aradm.), ápr. 24., júl. 11., okt.
26., Ha e nap ünnepre esik, köv. nap.

Albertl, (Pestm.), máj. 16., júl. 13., nov.
ö-ét megel. vasárnap és hétfőn.

Algyógy, máj. 5., szept. 5., dec. 30.,
mege 1. 2 napon át marhavasár.

Aihó, (Vasm.), marc, 19., pünkösd előtti
hétfő okt. 8., dec. 13.

Allbunár, (Torontá1m.), 6-napt. szeríntí
Pünkösd és 6-napt, sz. Máriamenybe-
menetele napján.

Almás, (Bacsm.), febr. 9., máj.!., szept.
14. és nov. 22. Ha e. n, vasarn. esnek
a követk. hétfön; ha hétfőn kivül más
napra esnek, a vásár amegel. hétfön
tartatik.

Alpár, (Pestm.), Virágvas. és okt. 10-ét
megel. vasárnap és hétfő.

Alsóbalog, (Görnörm.), febr. 3-4., ápr,
5-6., jún. 8-9., nov. 12-16.

Alsódiós, (Pozsonym.j, Fekete vas. ut.
kedd; a Szenthároms. vas., Egyed és
András napot magában foglal6 hét
keddjén.

Alsódomboru, (Zalam.) márc. 19., máj.
16., júl. 13., dec. 9.

Alsókubln, (Arvam.), febr. Sexag, vas.
utáni, Virágvasárn. utáni jún. 24. utáni,
szept 8. utáni és nov. 19 utáni hétf.

Alsólendva, (Zalam.), jan. 25., Míserere
hét csüt., Nagycsüt., Pünkösd utáni
hétfő, okt. 28., Karácsonyelőtti csüt.,
júl. 28 és aug. 28.

Alsólipnlcza. (Arvam.), Pál. ford. Sarl.
b.vassz. nap és Luk. ap. napja után.
hétfőn.

Alsómeozenzéf, (Ab. - Tornam.), Husv.
elötti kedd, szept. 6., júl. 2. követő
hétfő és Advent első vas. köv. nap.

Alsónémedi. (Pestrn.) ápr. 2.,júl. 4., szept.
2., dec. 3. vasárnap és hétfőjén.

Alsónyárasd, (Pozsonym.), apr., 24.,Jul.
26., szept. 8., nov. 25. után eső csüt.

Alsóőr, (Vasm.) Husvét után Z.' hétfő
aug. 10., nov. 11.

Alsópalojta, (Hontm.) szept. 17., nov. 1.
Alsópáty, (Vasm.), febr. 3., máj. 4., szept.

4., nov. 4.
Alsóság, (Vasm.), ápr, 4., máj. 25., szept.

21., nov. 5. Ha ünnepre esik, követk.
nap.

Alsósebes, (Sárosrn.}, Nagyp. élötti szer.
Alsóve,eczke, (Beregrn.), jan. Vizker ,

marc .. Elek, ápr. Szentgyörgy, [un, Pé-
ter és Pál, aug. Mária és okt. Parasz-
keva napot mag. fogJ. hetek szerda
és csütört. napján.

Antalfalva, (Torontálm.), apr, 1., okt. 10.
Apátfalva, (Csanádm.), ápr. 24., [ul, 26,

szept. 8. és nov. 25. ut. hétf. és kedd
napon.

Apatin, (Bácsm.), máj. 16. és okt. 21. Ha
az eng hatarn. más n. esik, mint vas.
v. hétfő, az eJ. hétfőn tartatik.

Apcz, (Hevesm.), marc. 19., aug. 1. és
okt. 15. megel. hétfői napokon.

Apostllg. (Pestm. l, jún. 24. és okt. 12.

. megél. vasárnap.
Araol, (Franyova), (Torontálm.), máj. lS.,

ju!. 13., okt. 30. Ha a 1:tatárnap nem
esik vasárnapra, a vasar megelőző
vasárnapon tartatik.

Arad, Juditta vagy fekete vasárnap
megél. péntek, Jun.29. utáni péntek
és nov. ö-ét megel. péntek-tói 4 napi
tartammal és p. a megj. péntek és
szombat kizár6J. áJlatv., vasárn., hétf.
és keddi napokon pedig kirakővásár.
Minden hét:főn és pénteken hetivásár.

Aranyosmaróth, (Barsm.) a febr. 2. na-
pon és a busvéti ünnep megél. hétfő
és kedd, Szt-György napját követő 2.
hét hétfö és keddi napj jún. 29.
megél. hétfő és 'kedd, júl. 25. köv.
2. hét hétfő és kedd, szept. 29., nov.
1. és dec. 25. megel. hétfő és kedd,
Hétfő barom-, kedd kírakövásár.

Aranyosme~gyea, (Szatmárm.), fehérvas.
hetében, nagyhetében, áldoz6csüt., jún.
24., aug. 8., nov. 5. és dec. 24. ma-
gaban foglaló hét kedd, szerda, esüt.
Unnep es etén az előző két napon.

Asszonyfa, (Györm ) máj. 9. és szept. 14.
Aszaló, (Abaujtornam.), márc. 28., jún.

22., dec. 31.
Asztld, (Pestm.), áldozócsüt., Szt-István

és Szt.-Márton utáni péntek.
Avasfelsőfalu, (Szatmárrn.), a márc. 19.

megelőző és szept. 8. után köv. hétfő.
Avaaujváros, (Szatmárm.), marc. 1., máj.

1., jún. 12., aug. 15., okt. ~6. magába
foglaló hét hétföjén.

Babócla, (Sornogym.), márc. 19., Szt.-
Háromság-vas. utáni hétfő; aug. 24.,
nov. 30.

Bács, (Bácsm.). marc. 10., utáni hétfő;
máj. 21. utáni hétfő, szept. 8. és okt.
26. utáni hétfő.

Bácsföldvár, (Bácsm.), márc 22., máj.
22., aug. 21., ha a vásár ünnepre, vagy
vasárnap előtti napra esik, a vásár az
előző hét vasárnapj. tartatik.

Baoskó, (Zemplénm.), jún. 19., szept. 8.
Bap'onya, (Zalarn.), máj. 19., szept. 4. .
Baja, febr. 14. megelőző vasárnap ápr.

24 , júl. 22., szept. 21. és dec. 6. Ha
a 4. utáni batárnap a hét közepére
esik, az illető vásár a megelőző va-
sárnapra következő hétfőn tartatik.

Bajmácz, (Nyítrarn.), jan. 7. klrakóvásár,
ápr. 17., marhavásár, apr. 24. kirak6-
vásár, Pünkösd, ej. kedd marhav., Pün-
kösd, utáni kedd kirak6vásár, aug. 17
marhav. , aug. 24. kirak6vásár, okt. 4.
kirak6v., 8 nappal előbb állatv., a Viz-
keresztí vásár előtt 8 nappal áUatv.,
nov. 4. marhav., nov. 11. kiraköv., dec.
30. Marhavásár.

Bajmok., (Bácsm.), máj. 25., aug. 24.,
nov. 11. Ha e határnapok vasárnapra
nem esnek, az előtte való hétf. tart.

Bajna, (Esztergom.), febr. 16., máj" 16.,
aug. 16., nov, 16. magában foglal6 he-
teken sser dán és csütört, marha- és
kirak6 orsz. vásárok.

Bakabánya, (Hontm. ), Septuag. vasárnap
előtti szombaton és hétfőn, ápr. 24.
előző napon barom-, magán a napon
kíraköv., júl. 1. es 2., aug. 31. es szept.
1., dec. 6. el. napon marhav., Miklós
napon kirak6vásár.

Bakonya, (Baranyam.), jún. 10., szept. 29.
Baksa és Byőrfa, (Zalam, ), máj. 4., szept.14.
Balassagyarmat, (Nögrádm.), jan. 6. és

febr. 2. napját mege!. hétfő és kedd,
ha hétfő v. kedd ünnepre esnék, a
köv. két napon, Leatare vasárnapot
követő hétfő és kedd, máj. 1. megel.
hétfö és kedd, .jún. 26., vasárnapra
esik a követő hétfő és kedd, ha
szombatra esill:, a megél. hétfő é.
kedd aug. 20. megel. hétfc'l é. kedd,-
ha vasárnapra esnek, az ezt követö
két nap szept 29. Ha ut6bb nsp'vasár-



!iiérda, jún a pünkösdi ünnep meg ei.
szerda, júl. Magdolna utan, aug. Szt.-
Ágost utan, okt, Ferenc után Katalin
után mindig szerdai napon, Minden
szerdán hetivásár.

Baél, marc. 1., jún. 1., szept. 1. és okt.
1. hetében kedden és szerdán.

Becse:laly, (Zalam.), marc. iv., máj. 11.,
szept. 1., okt. 13.

Béez, (Somogym.), máj. 23 , okt. 4.
Baozko, Szt..·Gerge'ly napja, keresztjár6

napok, Péter és Pál, István és Katalin
napja előtt kedden.

Béga·Szt.-Gy6rgv, Szt.-Gy. elötti jún. 20.,
es Szt -Mihály utáni vasárnap.

8ék s, márc. 24., jún. 20., szept. 29.,
vasár. vagy megél. vasárnapon.

Békéscsaba, márc. 3., júl. 1., okt. 26.,
dec. z-ik advent vasár.

Béla. (s zepesm.), jan.
'16 -17.,~ máj. ~~-29'1
szept, 24-25., nov.
17 -18.

Béla, (Uj-, Szepesm.), febr. 2., pünkösd
'keddjén, nov. 19.

IJeié"yes. \Beled.), é-naptár szerínt
Gyertyaszentelö Boldogasszony. Szt.-
Györg y, S·1-t.-U1és és Demeter hetében
'csütörtök és péntek.

Beílatlncz,. jan. 20., febr. 21., apr. 25.,
'jún. 27., júl. 15., nov. 5.

Bélte., 1. Kraszna-Béttek.
Bellus, febr. Máté, ápr ut6ls6 szerda

marhavásár, a következő csütörtök
kirakóvá sár jún. Fülöp Jakab, aug.
"Urszinte változása", okt. Simon
Juda.

Beodra, máj. 6., szept, 8., nov. 1. vasár-
napon.

Berezai, (Szabolcsm.), febr, 16., jún. 2.,
aug. 24., okt. 15.

Ber eozk, jan. 25., aug. 7., szept. 26.
Beregszász, vírágvns. el. héten szerdán

és csüt. pünkösd eJ. másfél héttel
'szerdán és pént., Pád. Antal napja
után követk. héten, Bertalan nap hét.,
Mindszent és Lucza nap hetében min-
dig szerdán és csütörtökön, szept.
.15-ét mag. fogl. hét szerdáján orsz.
. sertésvásár.

Barencs, (Szabclcsm.), júl. 2., dec. 18.
Berettyóujfalu, ápr. 24, aug. 15., okt.

9-ikét megel. és jún. 21. mag fogl.
héten szerdán és csütörtökön.

Bárkanyes, ö-naptár, Péter és Pál napján.
Barkesz, Vizkereszt ápr. 24., jún. Szt.»

-J ános és n r. Lukács utáni pénteken.
Barkl, . (Somogym , Husvét utáni kedd,

]ún 27" aug. 10 , szept. 25.
Bsrethalom •••Birthalm.), ápr. 17 ,dec. 17.
Baezenoze, Fekete vasárnap utáni hétfőn,

[ün. 13., aug. 10, dec. 28,
Barzászka, (Szörénym.), máj. 26-27,

júl. 25-26, okt. <:-7. és nvo. 7-3.
Berzevlcza, Bálint napján Husvét, Pün-

'kösd.Bertalan, Mindszent és Karacsony
nap előtti sz erdán.

seraeva, márc. 21., júl. 6., okt. 26.,
megél. vasar.

Beszteroze, (Besztercenaseódm.), Hamva-
'zószerda utáni vasárnap, héttöri és
kedden orsz. állatvásár, máj. 17-18.,
'Bertalan utáni és Katalin elötti szer-
dán. Marhavasár 3 nappal előbb.

BGsztere,e, (Vág), jan. 3-7., tpr.11-15.,
jún. 13-17., aug. 8-12.,lzept.19-2S.,
"nov. 8--12.

Bes.terezebánya, jan. 25-27., máj. 7-8.,
'nov. ·29--30 ; dec. 1. é. 2.

Bethlen, ápr. 5-~., Pünkösd utáni vasár-
.nap , és hétfön, Kisasszouynap elötti
'és Katalin utáni vasamap é. hétfőn.

8athlen-Szt.-MHtIGI, ipr. 25., szept. 21.,
dec. '13,

nOldán, márc. 15., jlil. 16., "''lPt. 29. '1
'nov. 19. napját megel. hétfő"

Illesko, jan. 25., máj. s., szept. S,t .•-Máté
"evangelista, júl. Jakab nap hetében.
.kedden és szerdán,

. afkszád, (Szatmárm.), júl. 12., aug. ~.,
~zept, l~.

15-16., ápr.
júl. 16-17.,

2J - 27., dec.

Blliéd, marc, 26 , jún. 15., okt. H. vasát-
nap, vagy megel. vasárnap.

Bilka, máj. 20-21., júl. 17-18., aug.
14-15., 'szept. 20-2l.

BIrkis, jan. 28., ápr. 6., görög Pünkösd.
utáni vas.

Bittsa, (Trencsénm.), Pálfordulása, Fülöp,
Pünkösd, Jakab, Boldogasszony és
Mindszentek utáni hétíöu, előtte csü-
tőrtökön marhavasar.

BIoska, (1. Tápióbicske.)
Babró, febr. 6., máj. 1. júl. 24. 1l0V. 6.
Bacsk6, (Zeplénm.), jún, 19., szept. 8.
Bot.ogfalva, (Öralja), o-naptár szerintl

virágvas. , szept. 20.
BQdoA, (T.-Arányosm.), Pünkösd utáni

szerdán.
Bedókőváralja, febr, 16., máj. 26 , aug.

1!., nov. 11. ."
Bédajk, újév után, jún. 2~-ike után, Szt.«

Mihály napja utáni hétfőn.
Bodrol;karesztur, febr. ~O., jun. 5., aug.

28., nov. 27. Ha e nap ünnepre esnék,
megél. hétfön ,

Bodzil.sujlak, jan. 18., marc, 24 , júl. 14.,
okt. 17.. dec. 21.

Bogdány, márc. 12., jún. U., okt. 4.,
dec. 6. hetében szerdán.

Bogsánya, (J. Nérnetbogsún).
B6ka, (Horvát.), szept, lf>. vasar. vagy

a megel. vasamapon.
Boldilgasszony, Gyértaszentelő, Pünkösd

.első hétfőjén, Nagyboldogasszony és
Boldogasszony bemutatása első hét-
főjén.

Baleraz, márc. 19., jún. 8., szept. 4.,
dec' 23.

BDlkáos, márc. 18., nov. 9.
BonczhldB, Laetare utáni napon, jún, 30.

és okt. 21.
Bonyha, Hamvazó-szerda utáni nap, Pün-

kösd utáni szerda szept. 27-öv.
Bonyhid, márt. 6., máj. 1., júl 10,

SZDpt. 4 magában foglaló és dec 8.
első héten hétfőn és kedden.

Borgóprund, ápr. 14., okt. 30., marhavasár
2 nappal előbb.

Borosjenő, ker. Szt.-Jáaos napja, Szt.»
Illés hete és Paraszkeva napja elötti
vasár. ö-napt. szerínt, .

BlroSlebes, Szt.-György hetében, Szt.;
Mihály hetében szerdán, 6-naptár
szerint Mikl6s (dec. 15.) hetében
szerdán.

Boroltyinkö, (Vasm.), bőjt 2. hétfőjén,
máj. 3., jún. 10., szept. 14-16.

Borsa, (Kolozsm.), febr. U., máj. 6.,
okt. 4.

Bor:ás, április 24.
Bozúk, máj. 5., aug. 30., dec. 11.
Bozovlol, (Krassöszörénym.), jan., ápr.,

okt. h6 i-sö keddjén és a gör -kel.
áldosöcsüt. első kedden.

Be, febr. 6., máj, 9., aug. 10:, okt. 4.
Begöz, Laetáre utáni csütörtö k,
Bihönye, márc, 19., jún. Urnap utáni

Bap.n, júl. IlO., aug. 21.
Böh, jan. 14., márc. 24., máj. 1., aug.

6" okt. 28. heteiben, csütörtök.
Blrüny, (Pllsen-, Hontm.), jan. 1., jún.

18 , aug. 6., okt. 18.
BözÖ41,jún. 2., okt. 3. és dec. U.
!Irád, marc, 2Q., jún. 2., szept. 29, dec.

16. napja elötti csütörtök.
Brastó, Úrnap után, Lukács utáni csütör-

tök, péntek é. szornbat.
Btouzava, Víakereszt után, Harnvazó-

• zerda elsö h~);főjén, Nagycsütörtök,
Pünkösd, ker. Szt -János hétfőjén,
István király, Máté és Imre utáni
hétfőn.

BraznóUnya, Laetare utáni hétfön,
Pünköd első szerdáján, aug. '16. utáni
hétfon nov. 30. .

Broazki, jan. Remete Antal, máre, József,
aug. Nagy Boldog-A ••• ony, nov.
Márton napokat meg el, kedden.

Bruly•., márc. 3., okt.. 20. '
BUdapest, balparti rész: (IV -IX kerület)

márc. 2. vasárnapján (J6zsef), május
utolsó vaslÍl'llllllján (Medárd), alig, 3-ik .

vasárnapján (János lefej.), nov. í-sb
vasárnapján (Lipót)" kezdődik és tart
14 napig. Az előtte val6 héten az elő-
vásár tartatik. Jobbparti rész: (I--n.
kerület) Négy országos vását, a bal-
parti vásárok után egy héttel •. egy
hétig tartanak; Ill. kerület febr. ]6.,
máj. 25., aug. 15 , nov. 1. - A marha-
és lóvásárok a vásár második hetében,
vasár. tartatnak. Ezeken kivül Szt.-
György elötti vasárnapon, valamint
okt első hetében vasárnap, hétfő és
kedden, még további két országos
Ióvásár

Butka, úgynevezett Pünkösdi vását.
jún. 2., aug. 28., okt. 4.

Buttyln, (Temesrn.), Apr. 24, jún. 24.,
okt. 15. és nov. 30. Ha e határnapokra
róm kath. vagy óhit sátoros ünnep
esik, egy héttel később.

Buttyin (Aradrn.), 6-naptár Gyertyaszen-
telő, Úrnap, Szt.-János fejvét és
Karácsony elötti héten; a vásárok a
nevezett napokhoz legközelebb csó
(előző vagy követk ezö) hétfőn tar-
tatnak.

Bur·Szt.-György, ápr. 24., aug. 16., Kará-
csony elötti hét keddjén.

Bur-Szt,-Miklós, Apr. 5., szept, 21. és
dec. s, utáni kedden

. Buza, jan. 1:1., ápr. 29., júl. 27., okt. 25.
Buziás, jan. 23., ápr. 24, júl. 25., okt 1.
Bükösd, (Somogym.), aug. 5, N.-Bold.-

Assz. utáni vasárnap.
Bükösd, (Baranyarn. ), márc. 25., Szt,«

Háromság utáni' hétfő n , okt. 4.,
nov, 11.

Büsü, feb. lG., ápr. 28., jún. 8., aug.21.
o Ha e napra ünnep esik, a rákövetkező

napon.
Csabrendek, (Zalarn ), jún. h6 első hét-

főjen, csonka csütörtökön, aug. 10.,
Lőrinc napján, ba vasárnapra esik, az
ezt követő hétlőn.

Csaeza, (Trencsénm.), Vtrágvasám. után,
Szt.-Háromság vasár., Bertalan napja
utáni hétfőn dec. 21.

Csákány, (Sornogym.), aug 15.
Csákány (Vc sm.), febr. 25, máj 2., jún.

8., aug 6., szept. 8. és 29., nov. 25.
Csákgorbó, o-naptár szerlnt, Pünkösd

utáni Szt.-Mihály napon és Húshagyo
előtti hétfőn és kedden.

Csáko_a ('l'emesm.), 6-naptár szerinti
nagybőjt közepe, jún. ~9., aug. 15.,
6-naptár szerint Szt.-Mihály nap, uj
naptár szerint Szt,-Márton nap

Csáktornya, febr. 3., Vírágv. utáni hét-
főn, jún. 30., aug. ::., okt. 13. nov. 25..

Csákvár, Oculi vasárnap utáni hétfőn,
Rogate vasárnap után és Anna heté-
ben hétfőn és kedden és dec. 6-a
hetében hétíön és kedden.

Csanád (Szerb- és Ném.«), marc. 16.,
jún. 20., okt. 16.. dec. 10. vasárnap
vagy w megel. vasárnap.

Csanád, febr. 14., máj. 7., okt. 16.,
nov. 11.

Csantavér, máj. 1. és szept. 24. elötti
hétfőn. . .

Csap, márc. Gy.-Olt6-Bold-Assz. napja
előtt szerdán, jún. 8., István király és
Bold.vá ssz. fogant. előtti szerdán ;
eseaki vül jan 25-e, okt. 18-lk •• elötti
szerdán marhavasar.

flsaUd, máre. 12 , máj. 1., okt. 15.
Cséfra, ápr., aug. és dac. h6 első csü-

törtökJén .
Clega, (Hajdum. ), ápr. 12 ,jul 1., szept.

20. é. nov. 15. elötti hétfőn.
Csejthe (Nyitram.), Máté, husvét, Rogate,

Lá.zI6, tlzt.-János lefejezése napján
Orsula, Tamás eíöttí hetek ceütörtökén,
A kirak6 vásár előtti napon marhav.

Csenger, jan. 25., febr. 24.., marc. 19.,
ápr. 24., május áld.cesüt., június Urnap,
júl. 22., aug. 20., szept. 29., okt. 28.,
nov. 19. utáni pénteken és dec. 25.
előtti pénteken. .

Csépa, ápr, 12., júl. 12., szept. 5·,1ec.
18. vasárnap vagy előző vasárnap.



CsepIn, máj. 20., nov. 11.
Csepreg, Hamvazószerda utáni .c;;ütörtö·

kön, Nagypéntek, Exaudi, jun, 29.,
júl. 22., szept, 29., Karacsony elötti
csütörtökön.

Csermö, Virágvas., Péter-Pál után vasár.
6-napt. szerínt Demeter nap utáni vas.

Csernátfalu, máj. 4., szept. 20.
Csernek tVas.), máj. 15., jún. 28 ,nov. 6.
Cseszte (Schattmannsdorf), Oculi vasár.,

febr. 24., jún. 29.
Csesztreg, jan. 19., máj. 16., aug. 25.,

okt. 31.
Csetnek, Gergely, Orbán, Ilona, Simon

nap hetekben hétfőn.
CslkkarOlfalu, Bőjtelő hétfő, jún. 24.,

okt. 16.
Csikszereda, Septuagesírna utáni pénte-

ken, Aldoz6 csütört. utáni napon, júl.
13., szept. 29., megel. 3 napig állatv.

Csiklovabénya (Kr.-Szörénym.), júl. 2.
Cslk·Szt.-Demokos, márc. 19. és okt. 10.
Cslk-Szt.·György, Virágvasárnap utáni hét-

íön, Karácsonyfa elötti hétíön,
Csik-$zt.·Márton, máj. 3., nov. 9.
Cslkszépvlz, jan. 7., ápr. 14., jún. 30.,

. szept. u., a megél. napon marhav.
Csóka (Torontá1m.), Jézus nevenapján,

Quasimodo, Sst.-Haromsag napján,
Mária nevenapján szept. 29.

Csokmány, jan. 8., nov. 13.
Csokonya, febr. 24., Husvét utáni csütör-

tökön jún. 27., júl. 26., szept. 21.
Csongrád, marc. r., máj. 1, aug. 25.,

dec. 10-ét megel. vasárnap.
Csorba, jan. Jézus névnap utáni vasar.,

Cantate vasárnap után, júl. és nov.
első vasárnapja után hétlőn.

Csorna (Sopronm.), jan. G., Gergely-nap,
Fülöp-Jakab-nap, Szt.-Iván,·Szt.-Mihály
és Szt.-Márton napján. Ha e napok
péntek vagy szombatra esnek, a kö-
vetkező hétfőn.

Csögle, (Veszpm. ), marc, 12., jún. 23 ,
okt. 9.

Csököly, jan. 25., N.-csüt., aug. 28.,
nov. 25.

Csúz (Kornáromrn.), márc. 12 és okt. 15.
hetében uétíön.

Csurog, márc. 4., jún. 1. és okt. 6-át
megél. vasárnapon és hétíön.

Csurgo, Husvét után, Pünkösd után ked-
den, szept .. 1.

Csütörtök [Pozsonym.), febr. 5., máj. 3.,
júl. 3. és okt. 21. hete csütörtök.

Csütörtökheiy, Pünkösd utáni .kedden
Simon-Judás előtti vagy utáni kedden.

Özecza, Fekete vasárnap utáni hétfőn,
Lőrinc nap és Miklós nap utáni hétlőn.

Czege, febr. 19., ·máj. 22., okt. 9.
Czegléd, jan. 15., ápr. 19., júl. 22., nov,

1. napját megel. vasárnap es hétfőn.
Czernya (Magyar-Német.) (Torontálrn ..).

máj. 24., aug. 21., okt. 24. Ha az illető
határnap hétköznapra esik, a vásar
amegel. vasárnap tartatik.

Czibakháza. marc, 31., máj. 30., szept,
15., nov. 18., vasárnap és hétlőn vagy
az előtte való vasárnap és hétfőn.

CZiffar, márc. 19., jún. 14., szept. 29.,
nov. 22.

CZlrkrvlány (Zalam.), Szt.-LŐrinc napján.
Czrepaja (Torontá1m.), ápr. 4-6., szept.

S-10.
Dálya, máj. 4., okt. 30.
Dabas (Pestm.), febr. 18., máj. 1., aug.

3., nov. 1. előző vasúrnap és héttőn.
Darány, márc, 9., aug. 18., nov. 5:
Dárda, márc. 27. napját mag. fogt. hét

hétfőn, máj. Kerősztjáró hét hétfőn,
Bertalan napot és Mindszent napját·
mag. fogl hetek hétfőjén.

Daruvár (Kr.s-Szörénym. J, márc, 10.,
.;ún. 10.

De~clyácsa, márc. 19., szept. 1.
Debreczen, a Remete Antal, Szentgyörgy,

Nagyboldogasszony és Dénes napok-
ról nevezett orsz vásárok 9 napon át
tartatnak, még pedig a következö fel.

osztással : A vásár ugyanis fentnevezett
határnapokat megel. hét hétfőjén kez-
dődik és pedig nyers terményekre és
iparcikkekre nézve ez egész 9 nap
alatt i ezenkivül az első héten csütör-
tökön és pénteken juhvásár, szomba-
ton és vasárnap sertésvásár, II máso-
dik, t. í. az illető határnapot magában
foglaló hétnek hétfő és kedd napjain
pedig marhavasár is tartatik, a horto-
bágy i pusztán jún. 20-án országos
állatvásár.

Deés, marc, 1., jún. 1., aug. 20. és dec.
lS-át mag. fog\. hetekben kedd, szerda
és csütörtök.

Dekl"sln, [un. 18., aug. 21.
Dellblat, ápr. 6 , szept. 10.
Dlnllel,. (Szatmárm.), márc. 30., szept,

17.
Derecskl (Bíharm ), jan. 15., ápr. 24.,

aug. 15. és okt. 15. magába foglaló
hét előtti péntek en.

Dereosk. (Sopronm.), márc. 12., jun. 24..,
nov. 30.

Deregnyő (Zemplénm.), jan. 11., szept.
6., dec. 6,

Detta (Temesm.), marc, 24., jun, 15.,
szept. 12. és nov. 30,

Dettva (Zolyómm,), lásd Gyetva.
Déva, jan. 14., máj. 13., aug. 3., okt. 30.,

megelőzöleg 3 napon át marhavasar.
Déva-Ványa, jan. 17., ápr. 15., júl. 5..,

okt. 12. Ha valamelyik vásár a hét
köznapjaira esik, az előző szombaton
és vasárnapon tartatik.

Devecser, jan. ~"., máj. 1., aug. 6. és
nov. 1. napja előtt hétfőn és kedden.

Dévény (Pozsonym.), jan. 2.-3" máj.
1.-2., jun. 25, aug. 10-11., okt. 18.

Dézna (Aradm.), márc. 19., máj. 14.,
szept. 10. ünnepnap esetén a követ-
kezö héttőn.

Dezsér, máj. 1 , aug. 6., nov. 1.
Dlcső-Szt.-Márton, márc. 1., máj. 1., júl.

24., okt. 15, megelőző 3 napon át
marhavasár.

DIószeg tÉr-, Biharm.), febr. t-sö heté-
ben, márc. 3-ik hetében, máj. l-s6
hetében, jul. 2-ik hetében, szept. 2-lk
hetében, dec. 2-ik hetében, szerdai
napokon.

Diöszeg (Pozsonym.), jan. Jézus neve-
napja, apr. S,t.-György, júl. Margit,
nov. Márton napok előtti csütörtök.

Disznód, [un. 30., aug. 29.
Ditró, lásd Gyergyö-Dítró.
DlVény (N6grádm J, jan. 2., máj. 1, jún.

24., aug. 10., okt. 18.
Dluha (An·am.), jan. 1., rnárc. 1. jún. 1.

és okt. 16. követö .elóő hétfön.
Dob (Tísza-), jan 15., ápr. 17., aug. 7.,

okt, 4. hetében hétfön.
Dobra (Hundadrn.), máj. 5., 6-naptár

szerint. Pünkősd után 2-ik héten csü-
törtökön, szept. 20., nov. 7.

Dobra (Vasm.), Szt.-István utáni és nov.
1. után első hétfőn. .

Dobra (Nagy-, Zemplénm.), januá: 2.,
Husvétkedd. [ul. 10., aug. 16., nov. 5.

Dobrioza, máj. 3-5., szept. 23-~5.
DobsIna (Görnörm.), Péter, Péter szék-

foglalása j Pongrác, Mária' fogant.
Dobronya (Zöly omm.), marc. 1., maj., 15.,

szept. 20. és nov. 5. i ünnep esetén a
következő napon.

Dobronak (Zalarn.), Urnap után hétfőn,
júl. 25.

Doonácska (Krass6m.), szept. 18.
Dolha, máj 15-16, júl. 25-26, aug.

2&-29., okt. 25--26.
Dolova, márc. 21., okt. 1t.
Domasina, jan. 1., gör. szert Ví~ágvas.,

jul. 17., nov. 20.
Dombó, az 6-naptár szerint vizkereszt

után és Szt -György után hétlőn és
kedden; 6-naptár szerínt Panteleon
és Lukács hetében hétfőn és kedden.

Dombóvá:r (Ú-), vizkereszt utáni hétfő,
Szt -Győrg.\,. Szt.-Péter nanía nov. 3Q.

Domanlzs (Trencsénm. " febr. 1-5., márc ..
22-26., máj. 9-14., júl. '5-9., aug.
9-13, szept. 13-17., dec. 22-26.

Dorog (Hajdum.), febr. 8., jul. 29. és
nov. 11. hetében csütört ..

Dorczsma (Csongrádm.), ápr, 7., jun. 29.,
szept. 16 , dec. 8. elött vasárnap.

Dökrőköz (Tolnam. ), Virágvasárnap előtt,
István király ntáni hétfőn. .

Drág (Kolozsm.), júl. 6., aug. 18., nov. 7.
Dragomérfalva, 6 naptár szerínt vizkereszt

előtt, uj-naptár szerínt Szt.-Győrgy
nap előtt, 6-naptár szerint Peter és
Pál után, ó-naptár szerint Szt.-l\1ihály
után első hétfőn.

DratlÓ János fejvétele napján, szept. 9.
Dubnlcza (Trencsénm.). febr. 12-13., ápr.

28-29., júl. 240-25., szept. 29 30.
Dubrava (Líptöm.), máj. 10., ju\. 26.,

szept. 29., dec. 6.
Duna·Adcny (Fejérm.), ápr, 2., jún. 16.,

szept. 15., nov. 24.
Dunafölclvár, márc. 25., Pünkösd és aug.

20. és nov. 1. követő hétfőn.
Dunapataj, febr. 19., ápr. H,:, [un. 29.,

okt. 4. és dec. 13. előtti vasárnap.
Dunapentele, Szt.-György napot, Szt.,

Háromság vasárnap, Kisasszonynapi
hét hétfői napján és első Adventvasár-
nap utáni hétfön.

DunavecIe, febr. '1.4., máj. 6. júl. 2~.,
szept. 29., mege\. vasárnap és kedden.

Eoséd (Hevesm.), máre. 4., dec. 6.
Ecsel (Btzeldorf), febr. 14., ·Apr. 24., aug.

11., dec. 6.
Edelény (Borsodm), jan. 15., apr, 15.,

jú\. 15., okt. rs,
Egbell, Szt.-György, Pünkösd, Szt.-MiháJy

és Katalin hetében csütörtökön.
Eger, Viakereszt utáni hétfön, május

Pongrác nap hétfőjén, július S arlö s
Boldogasszony után hétfőn, szept. 29.
3 napon áto

Egerág, ápr. 5., okt. 11.
Egerbegy (Tordam l, márc. 19., nov. 15.
Egerhát, jan. 1-2., márc. 28-29., júl.

31., aug. 1., szept. 19-20.
Egervár, marc. 19., nov. 25.
Egyed, máj. 1., okt. 20, ünnep- és

vasárnap esetén utáni hétfőn.
Elek, márc. 15., jún. 15 , okt. 15. elötti

vasárnapolcon.
Elead, febr. 25. hetében szerdan és csü-

törtökön, Alajos előtt, Máté és Luca
hetében csütörtökökőn és pénteken.

Eiőpatak, aug. 17-19.
Enylng (Veszprérnm.), febr. Sexagesima

vasárnap i jún. Margit, szept. Kis-
asszony, dec. Aprószentek hetében
hétfőn.

Enylo.ke, ápr, 24, júl. 7., szept. 14 ,dec.
21-ét magába fogl. Jiétfön,

Eperje.ll! kirakóv. jan. 28., 2~., 30., máj.
6., jun. 17-19., aug. 12-14. ; szept.
16 , nov. 25~27., marnavasn- jan. 25 ,
máj. 3., [un, H., aug. D., szept. 13,
nov. 22. Böjti vásár minden héttöri
márc. 11., 18., 26., ápr. 8.} is., júl. re.
- Havi marhav. jan. 7" feb. 4., marc.

,4., apr. 1., máj. 20., jún .. 3., júl. 1.,
aug. 19., sz ept. 2., okt. 7., nov. 4.,
dec. 2., Gyapjuvasár , JJ1áj. 13., 27.,
szept. 8, 29

Erosi, ápr. Leo és Szt.-Mihálynan hét
héttőn és ·kedden. -

Erdőbénye. jan. 28., ápr, 24., okt. 28., Ha
e ..napokra ünnep esnék, előtte hétfőn.

Erdod, 'febr. 2. után, husvét előtt pün-
kösd előtt., Sarló Boldogass7.ony' után,
Kereszt fetmaaasztalás után, Míndszonr
n~iin és illi1<lós után csütörtökön.

Erd~-Telek, ápr. 1-2, okt. 15-16.
Erdoszáda,. marc. és jun, első hetében,

aug. 3-lk és nov. z-ík hét pénteki
napon.

Erdővég, ápr. 9., szept. 28.
~rked, ápr, 2·1., okt. 1".
Erd (Hamzsabég), május eisö héuöjéu,

""""-~



Ér-Mlhályfalva, máre. 14-15. ,jón. 27--28.,
szept. 6-7., dec. 10-11.

Ér.ekujvár, Mátyásnapi, Virágvasárnap,
Pünkösd elöttí hét, keresztelő Szt.»
János, Dömötör, Szt.-István, Kelemen
és Lucza hét szerdán

Erzaébetváros, jan. 27. , Gyümölcsoltó
Boldogasszony utáni nap, júl. 5., szept.
21., nov. 20., megelőzőleg 3napi marhav •

E.ztergom, márc. Gergely, máj. Orbán,
aug. Lőrinc, okt. Simon Juda hetében,
mindig hétfön és kedden.

Etéd, febr. 3., ápr, 4., Szt-Háromság utáni
nétíön, szept. 29. megél. 3 napig
marhavásár .

Ettyek. máj. 9. és 10-én, szept. 9. és
10. napokat magába foglaló szerdán
és csütörtökön.

Farkaslaka, . máj. 8., aug. 19., nov. 12.
Farkasd (Nyitram.), N.-Károly, Urnap,

Ilona, Bor. Károly és BorbáIya hét
keddjén, ünnep esetén hétfőn. Elötti
nap marhavasár.

Fazékfalva, júl. 4., okt. 24.
Facset, é-naptár szerint Vizkereszt, Szt-

Tódor, Virágvasárn., Áldozó csütört.,
Péter Pál, Nagy-Boldogasszpny, De-
meter, Miklós.

I'egyvernek (Puszta), marc. 1., jun. 1.,
szept. 12., nov. 20. vas. és hétíön.

Fehérvár, lásd Gyulafehérvár.
Fehérgyarmat, febr. 2 utáni héten, Hus-

Vdt előtti héten, Pünkösd előtti héten,
jun 28. hetében, szept. 29. hetében
é. Karácsony előttl héten mindig hétfőn.

Fehértemplom, marc. 5-7., [un. 20-23.,
okt. 15-18.

f;ehértó (Uj-, Szabolcsm.), jan. 28., jun.
8., aug. 26, nov. 20. hetében csütör-
tökön.

Ftkete-Ardó, jan. 20., marc. 19., Úrnap,
júl. 22., szept. 21., nov. 30·. megel.
hétfő, kedd.

Feketehalom IZeiden), ápr. 25., szept. 30.
Feketehegy (Bácsm.), május másodikán,

okt utolsó hétfőn.
Feketetó, Pál fordulat előtt, Vince, apos-

tolok osztása és Gál apát utáni héttőn.
Feledé, febr. 10-11., máj. 4--:1., szept.

9-10., dec. 4-5.
Felek, aug. 13
Felka, Pál fordulat utáni hétíőn , Nagy-

hét hétfőjén, [un. Medárd utáni hétfőn,
szept. Szent-Mihály utáni héttőn.

Felkenyé" Husvét utáni pénteken és
dec. ~.t o-naptár szerint.

Felsőbajom, ápr. 1., aug. 1.
Felsőbánya, jan. VizKereszt hetében,

Keresztjáró hétben, jul. Apostolok
Oszlása és okt Szt.-Ferenc hetében,
hétfön és kedden. '

Felsődiós, Szt.-Gergely napján, Úrnap és
szept. Mária szent nevenap utáni kedd,
Szt.vI'amás nap.

Felsölendva, marc. 28., jun. 20., aug. 16.,
szept. 29., nov. 30. .

Felsőlövő (Vasm ), Hushagyö hétfőn,
Pünkösd előtt hétfőn, szept. 20.,
nov. 1~.

Felsöaör, Nagy-Bőjt 2-ik hetében, Hus-
vét utáni 2. szerdán, Portiunkula és
Demeter hetében szerdán.

Felsőpetróoz, jún. 4., júl. 4., szept. 8.,
okt. 28.

Felsőpulya, a bőjt közép hetében csütör-
tökön, Pünkösd, Nagy-Boldogasszony
és nov. 11. előtt csütörtökön.

Felsöszegesd, marc. 30, júl. 2. utáni
bétfőn, szept, 8., nov. 25.

Felsősurány, marc. 19., máj. 1., aug. 12.,
okt. 26.

Felsőszenioze (Nyítram.) marc. 24., máj.
s., jún. 19., júl. 14., aug. 24., szept.
29., nov. 2-1.

FelsőszIIVágy, jan. 21., márc, 8., jun. 23.,
szept. 13.

Felsőszölnök (Vasm.), jan. 1., máj. 1.,
[un, 1.

F~I.ŐvadálZ, marc, 26. utáni hétíön, jún.

:M.., Orangyal vasárnap utáni hétfón,
okt. 26.

Felvlncz, Oculi vasárnap utáni hétfőn,
jón; 8., aug. 23. és nov. 19. megelőző
3 nap marhavásár.

Félegyháza (Kískun-), jan. 20., márc- 19.,
máj. 27., aug. 18., okt. 4. Ha vasár-
napra esik az elötti napon.

Fényszáru (Jász-), márc. 12-13., május
12-13., júl. 29-30., okt. 24-25.

fertő-Szt.-Mlklós, Bőjt 3-ik hétfőjén, Pün-
kösd után kedden. Máté és Miklós
utáni napon.

Fogaras, Pünkösd utáni csütörtök, szept.
9., dec. 6. Minden vásár 4 napig tart;
az ilIetö nap előtt két napon barcmv.

Forró, jan. 10., ápr. 26., aug. 15 , okt. 4.
Földeák, Mátyás nap, "Cantate" és "Őr-

angyal". vasárnap és Boldogasszony
fogantatás el. héttőn.

Földvár (Maríenburg), marc. 25., dec. 14.
Földvár (Bácsm ), máre. 22., máj. 22.,

aug, 21., ha ünnep vagy vasárnap elötti
napra esik az előző hét vasárnapján

Frányova, máj. 13., jul 13., okt. 30. vas
Fráta, lásd Magyar-. . .
Futak (Ó-, Bácsm.), márc. 31., jun. 16.,

aug. 17., nov. 6. vasárnap.
Fülek, febr. 6-7., máj. 24-25., nov.

18-19.
FülöPlzállál, ápr. 8-9., . [nn.: 17-18,

szept, 5., dec. 6.
Füred (Balatoa-), jan. a., Apr. 15., júl.

11., szept. 11.
Füred (Tisza-), jan. 4., ápr. 15., aug. 4.,

okt. 3. hétfőjén vagy előtte hétfőn.
Füzesabony, márc. 12., jún. 12, szept.

12., dec. 12. hétfőn vagy előtte hétfőn.
Füzes-Gyarmat, marc 29 -30., jún. lO-l1.,

aug 25-26., okt. 24-25.
Gáboltó, jan. 10., marc. 12., máj. 26.,

júl. 15., szept. 29 , nov. 11. Ha a ha-
támap szombatra esik, a követő hét-
főn tartatik.

Gajár, Laetáre. Exaudi vasárnap, Urnap
és Bertalan után hétfön, Míndszsnt és
Boldogasszony fogantatása után hétfőn.

Galambok, febr. 16. és aug. 2-a elötti
. hétfőn. .,
Galantha, Gergely hetében, Pünkösd

előtt, István Kirúly után és Advent
első hetében hétíőn és kedden.

Galgóoz (Freistadt), Szt.-Pál megtérttése.
Laetare, Husvét, Szt.-FüJöp, Pünkösd,
Péter-Pál, Szent-Lőrinc, Szt -Míhály,
Mindszent, Tamás hetében csütörtökön
és kedden marbavásár; minden marha-
vásár után követő hétfön, kedden
kiraköv.

Garam-Szt.-György, György után ápr.
25-én és okt. 9-ike utáni héten hétfőn
és kedden.

Garamszöllős, febr. 2., marc. 19., [un.
24., szept. 14., dec. 4. hete szerda.

Gattá]a (Temesm) jan. 20., apr. 20.,
júl. 20., okt. 20.

Gács (Nógrádrn.), Jézus nevenapja utáni
hétfő és kedd; márc 18-19, nov.
4-5.

Gáosváralja, jan. 7., febr. 8., máj. 6.,
jul. 1., aug. 26 , szept. 30.

Gálo's, Husvét után és Úrnap után követ-
kező hétfőn, dec. 21.

Gálosfa, márc. 12., máj. 16., júl. 3.,
aug. 21., szept. 21.

Gálszéos, jan. Rem. Antal, marc. Ger-
. gely, máj. Zsófia, júl. Mária Magdolna,

szept. Mihály, nov. Márton napon.
Gelej, ápr. 24. és nov. 19. hetében keddi

napon.
Geletnek, jan. 22-e, ápr. 24-e, jún 24-re,

nov. ll-e előtt héHőn és kedden.
Qerman (Temesm.), júl. 26., aug. 20.
Gerend, júl. 26., okt 7.
Gernyeszeg, jan. 14., máj., 15., aug. 16.,

..•. nov. 19.
Gesztely, jan. Pál fordulat, ápr. Gyula,

jún. Péter-Pál, okt. Demeter hetében
kedden.

81r"t, jan. 8., ápr. 17., jul. 29., old;. 12.
Gnezda, Vizkereszt utáni hétfőn, Farsang

utolsó hétfőjén, .Laetare" vasárnap
és Cantate után, Szt.-János előtt,
Bertalan, Szt-Mihály, Mindszent után
és Tamás nap elött hétfőn.

Goroszló (Nagy-), é-naptár szerint Péter
fogsága elötti, Hushagyó elötti,
Jeremiás elötti, Ilrszine változás elötti,
Gábor és Mihály elötti napon.

Gödöllő. máj. 20., [un, 29., okt. 1., dec.
13. követő hétfőn.

Gödre, márc. 19., jut. 22 , szept. 21. után
és nov, 5. megel. hétfő.

Gölniozbánya, Fekete vasárnap utáni ked-
den, Keresztelö Szt.-János előtt ked-
den, szept. első hetében hétfőn és
dec. 11-12-én.

Gönoz, jan. 23., marc. 29., jún. 19., aug.
19., dec. 9.

Görcsön (Szilágym.), márc. 19., jún. 24.,
szept. 21., nov. 25.

Görcsöny (Baranyam.), febr. 24., máj.
25., aug. 24, nov. 5.

GÖrgény-Szt.-lmre, május 5.
Grenitz, január Jézus nevenapja, május

Zsófia napja, júl Apostolok Oszlása
napja nov. Katalin után hétfőn.

Guta, jan. 1., Judica vasárnap, jún 13.,
szept. 21. hete hétfőn.

Gyanafalva, febr. 14., máj. 12., aug. 23 ,
nov. 25.

Gyalakuta. jan. 25., jún. 12., nov. 25.
Gyarmat, lásd Balassa- és Füzesgyarmat.
Gyarmatha. jan. 16., máj. 16., okt. 26.
Gyako, julius 6.
Gyékényes (Sornogym.), máj 1. és ok r, 31.
Gyergyóalfalu, febr. 24., okt. 31.
Gyergyóditrói, febr. 3., máj. 1, jul 17.,

nov. 25
Gyergyó-Szt.-Mlklós, Virágvasárnap előtli

nap, jún. 15., szept. 7., dec. 13. Meg-
előző 3 napig állaivásár.

Gyáres, febr. 3., júl. 8., okt. 12.
Gyertyámos, ápr. 5., jún. 17, szept 19.,

vasárnap.
Gyoma, márc. 10-1 ., jún. 1-2., aug.

15 -16., nov. 15-16_
Gyorok. márc. 15 , szept. 29.
Gyöngyös, febr. 2-3., máj. 25-26., aug.

24-25., nov 19-20. vasár. és hé.Iön.
Gyöngyösmeliék (Somogym. l, ápr. 5. és

okt. 5-iki hétfő és kedden.
Gyönk, Húshagyókedd eíött, Pünkösd

előtt csütörtökön, aug. és nov. első
csütörtökén.

Győr, jan. 18. (Piroska) hét, a Nagy-Hét
első 3 napján, az Urnap. júl. 22-ike,
Magdolna, végre szept. 8., (Kísasszony)
és nov. 25. (Katalin) hetének három
első napján •.

Gyula (Békésm.), Pál fordulat (jan. 25.)
megel. héten .Exaudi" vasárnap, júl.

. 22. és szept. 8. elötti hétben szerdától
vasárnapig. .

Gyulafehérvár, Husvét után hétfőn, júl.
2li., szept. 30., dec 17ot 3 nap meg-
előzőleg marhav.

Gyulakll'Szi (Zalam.), ápr. 24, jún. 4.,
szept. 8. és 29., nov. 11.

Hadad, jan. 13 , Gergely, Áldozó-csütör-
tök, Szt -László hetében Mária Mag-
dolna és Demeter hetében kedden.

Hadház (Hajdu-), marc. 12., júl. 6., szept.
ti. hetében csütörtökön.

Hagymáslápos, Gyiimölcsoltó Boldogasz-
szony és Szt -Miklós napon .

Hajduböszörmény, febr. ;:., ápr. 1., [un,
26., aug. 21). és nov. 19. hetében
hétíön.

Hajdunánás, márc, 19, júl 16., szept.
14., dec. 4. hetében szerdán.

Hajdusicza, aug. 25.
Hajós, marc. 25., jún. 29. és szept. 29.

utáni vasárnapon.
Halas (Pestm.), marc, 25.. jún. 29,

szept. 1., nov. 9-íke előtt vasárnap
és hétfőn.

Halá8z1 (Mosonm.), febr. 24., jún. 27.,



aug. 20. és nov. 11. utáni hétfön.
Halmágy, ápr. 12., okt. 16.
kal ml (Ugocsam.), jan. 1., márc 1., ápr.

24., júl. 13., aug. 24., Pünkösd elötti
csütört., további nov. 30. hete hétfő
és keddjén.

Hamzsabég, lásd Érd.
Handlova, jan. 7. marhav. jan. 14. kira-

köv., febr. 17. utáni hétfőn maruav
febr. 24. utáni hétfőn kirakóv. máj. lS.
utáni marhav., máj. 25. utáni hétfőn
kirakó, júl. 9. előtti hétfőn marhav.,
júl. 16. előtti hétfőn kírakö , szept. 17.
elötti hétfőn rnarhav., szept. 24. utáni
hétfőn kirakó, nov. 13. marhav., nov.
20. k'irakóváaár.

Hanusfalva, Mátyás előtt, Husvét előtt,
Pünkösd előtt, Szt -J'ános és István
király előtt csütörtökön Miháiy nap,
Mindszent és Karácsony utáni csütör-
tökön.

Ilarkány. febr. Zsuzsanna, ápr. Szt.>
György, augusztus Vasas-Szt -Péter
és dec. Miklós hetében eső hétfőn.

Harczkerek (M.-Torelam.), marc. lI-12.,
jun. 2'l-3IJ., júl. 1-2., aug. 13-16.,
nov. 16-10.

Harka, [un, 29.! aug. 24.
Hatvan, febr .. ~. apr 28, jún. 2., aug.

31., okt. 2. és nov. 5. hetében vasár-
napon és hétfőn.

Hábos, márc. 15., dec. 19.
Háromfaágarév, márc. 1., máj. 6., aug.

30, nov. 19.
Hátszeg, febr. 11-14 , aug. 21-24.
Uegyfalu. jan. 8. és szept. 2U. utáni hét-

főn, jún. s. és szept. 29. utáni hélfőn,
jún. 8. és nov. 11-ike utáni szeruán.

Hegykő (Sopronm ), Husvét és Szt. -Mihály
előtt hétíön .

. Helle, ápr, 22., Husvét után, jún. 10.
Pünkösd· után kedden, szeptember 1.'
október 31. '

Herozegszőilős (Baranyam.), máj. 4., nov.
25, hete hétfőjén.

Hetes, márc. első hétfője, máj. első
esütörtökje, jún. 3. hétfője és júl. ".
héttője. .

Hetes (Zalarn.), Husvét utáni kedden,
Áldozó csütörtök előtti szerdán, júl. 27.

Heves, jan 25, ápr. 18., júl. 18., okt.
2~. hete vasárnap és hétfőn.

Hédarvár, Husvét utáni kedden, Urnap
utáni szept. 8. (Kisasszony) utáni és
nov. 25-il,e utáni hétfőn.

Héthárs, Vizkereszt utáni, Virágvasárnap
előtt, Pünkösd elötti, Sarlós Boldog-
asszony utáni, szept. 2. és Katalin
nap hetében mindig csütörtökön.

Hibba (Garb), jan Pál fordulat utáni
hétfőn, márc. Gyümölcsoltó-Boldog-
asszony után, Úrnap után, Szt.-Egyed

, után és Mindsz. ut. köv. napon.
Hlilalmás, ápr. 5 - 6., szept. 25 -2';.
Hldegkut (Ternesm.), jan. 16., máj. 16.,

szept. 14.
Hldegkut (Vasm.), Virágvasárnap utáni

és Szentháromság vasárnap utáni hét-
főn, szept. Rupert, nov. Márton nap.

Hldveg (Rába-, Vasm.), Vizkereszt, Virág-
vasárnap, Ker.,Szt. János és Szt.«
Ferenc hitv. után héttőn.

Hlmasház (Baranyam.), Vincze 68 Teréz
hete hétfőn.

Hochstettnó (Pozsonym.), marc. It., JÚD.
15., szept 4., dec. 6.

HÓdmezővásárhely, jan. Jéws n_,~
utáni vasárnap és hétfön, nn,rc. JÓZ8~
Urnap, júl. apostolok GszfáSa és akt.
Szt.-Gál nap elötti vasál'D. 68 hétf6L

HódOl (M.-Tordam.), jan. ll8., Apr. l.o
szept. 21.

kÓdság, ápr. 19., szept. 29.
Hóllts (Nyitram.), Pál fordulat utáni

Laetare utáni kedd, Husvét utáni 2-lk
kedd, Urnap előtti,' Szt.-I&tván, GaJlUII

-és Szt.-Márton utáni kedd.
Homonna, febr. 5-6.; máre. ~

máj. 22-28., jún. ~ •• au..- ~

szept, 11-12., okt. 30-31., dec.
19-20. hetében szerda és csütörtök.

Homoródoklánd, ápr, 28., okt. 27.; meg-
előző 3 nap marhavasár.

Homoród-Szt.-Marton, febr. 4., máj. 16.,
szept. 1. J megelözöleg 3 nap marhav.

Horgos (Csongrádrn.), feb. és máj. máso-
dik és november hó harmadik hetében
hétfőn.

Hosszuhetény (Baranyarn.), máj 4. elötti
hélfőn, szeptember oz. t Ielrn. elötti
hétfőn.

HesszupereSllteg, marc, 4., máj. G., jún.
30, aug. 2!.

Högyész, Pál fordulat, József, Péter és
Pál és Lipót hetében szerdán és csü-
törtökö" .

Hradistye (Nyitrarn.), júl. lG., nov. ll.
Hunfalu, jan. :i0., jún. 29. és okt. 21.

o hete, csütörtök. .
Huszt, marc. 2. hete, júl. 3. hete, okt.

i -sö hetének hétfő és keddjén, o-nap-
tar szelint Áldozó cs. nap, Nagy-Ból-
dogasszony nap, továbbá az é-naptár
szerint Szt -Míhály napja, minelig két
napon áto

I~vor (Torontá lm.), máj. 3., szept. 23.
Igai (Somogym.), apr, 24, jún. 2~,

szept. 1., okt. 28.
Igló (Szepesrn.), böjt közepén, vagy is

Hamvazó szerda utáni 4-ik hét csütör-
tökön, jún. 7-iki hetében, szepternber
utolsó hetében, december első heté-
ben szcrdán.

Iflarosbere, y, febr. 24., máj. 16., júl. 26.,
szept, 21.

lkervár, marc. h6 első szerdáján, szcpt,
21 és dec. 21. elötti szerdan,

lllava, febr. Dorottya, Gyümölcsoltó Bol-
dogasszony, Aldozö csütörtök, junius
Úrnap, júl. Mária Magdolna, szeptem-
ber Máté, nov. Mindszent dec. Mária
fogant:

lIonda (Szolnokdobokam.), fe r. 9-1".,
máj. 1-2., okt. 15-16.

IpoJyság, febr. 24., (Mátyás) elötti hétfőn
és kedden, Gyümölcsoltó Boldogasz-
szony előtti maj. 2" , júl. 20., Nagy-
Boldogasszony, szept. 21., nov. 5 és
dec. 28. előtti hé!főn és kedden.

Iregh (Tolnam.r, Balázs Szt -György, Kis-
asszony és Katalin hete hitfőn.

Irsa (Pestm.), febr. 14., jún. 15., szept.
1. dec. 13. Mindig vasárnapon.

Istvándl (Somogym.), apr. 27., jún 8,
"ug. 29., okt 28.

Ispanmező, máj. 20., szept. 10.
Iszlimer, József, Zsuzsanna és Mind sz ent

hete hétfőn.
l!tebe (Magyar- és Szerb). SztvGyörgy

nap előtt vasárnap, okt. Hl
Ivánegerszeg, jan. 6. utáni szerdán és

ápr., júl. és okt. hónapok első szerdáin.
Iván (Sopronm.), Szt.-Pál, Husvét után

2-ik kedd Bertalan nap és Mindszent
utáni kedd.

Izsák, marc. 1., júl. 1. és okt. elötti
vasárnapon és hétfiín.

JablaJlka, jan. 20., marc, 15., [un, 20.,
okt. 25. .

Jablonltz, máj., seept, és dec. első kedd
napjain.

Jakaifalva (N.-Küküllóm.), ápr. 22-24.,
okt. 26-28.

Jáf$óhalma (J&z), márc. 4,., aug. 30.
napjm mindig két napon ~a8árnap 68
hétfon, vagy a megél. vasárnap 68
hétf81!. .

Jankovlo, ipr. 1'1., júl. 26., I18V. 2.
J'amnlk (Liptóm.), jan. 14., ápr. 8., jún.

3., júl. 29., aug. 21.
Jók (Szatmárm:), m'.!. & szepl. !ló 2-

csüt'6rWk. .
Jánosháza (Vasm.), márc. 111., PIIBldIad

előtti hétfő, aug. 23., nov. 15.
Já8ZapátJ, febr. 19-20., jU!! -. :14-25.,

szept. 8-9., 68 dH. 3-4. bé& vasár-
napján és hétfon.

Jálüerélly, IDÚOo lI6-lI5o," lI-tt..

aug. lIi-16., oJrt. ~IS. & dec. 9-16,
hetében vasárnap 6s hetfón.

Jászdósa, ian. 8., júl. ~. és okt. 25., az ••
vagy a kővetkező vasam. éI Ilétt;; •.

Jaszenova (Temesm.), mtj. ~1., akt. 11.
Jászladíny, ja". lll., t:!>r. 5., júl. 2. é,

nov. 22. hét vasárnap és hétfi.
Jászlajcsmlse (Pestm.), JI1áj.· 211-At ••

szept. rö-ét megel. h~:föi "apak •••.
Jászó márc. 12., máj. 7., j1ía.l?, szs:!>t

27., dec. 13. -
Jókeő, Szt.-Balaze, 'lzt -Hár.lIls~, Mtn,

Menybemenetele é. Szt -Elldr. aaJ.1I
utáni hétfőn.

Jotsva, febr. 8., ápr. 20., j1ín. 23.', au~.
. 31., nov. 19. előtti napon.
Kaál (Marostordam.), jan. 1~--22., lIlAj.

22.-25., okt. 1-4,.
Kaba, febr. Bálint, j1ín. AIl!jos, soe:!>t.

Kisasszony és nov. Imre hete ••••• b.
r.a~cid, márc. 8., aug. 10.
Kadarkut (Somogym.), Ist •• ,. Jó ••

elötti kedd, Szt -Iváa eMtti hétfő,
Bert.alan elötti hétfő, laTe elötti hétfő.

Ka!oola, marc. 19., máj. 19., jún. r-sö
vasamap és hétfő", aug. 1~, nov.
15.) nov I 30. hetében elsé ~'napj4 •.

Kamjonka (Szepesm.), jan. 27., ápr .. 27.,
júl. 20. okt. 20.

Kanak, marc, 19., szept. 20.
Kanlzsa (Török-), apr, 2~., júl. 1. nov.

1., mindig vasárnapon.
Kapj (Sárosm.), márc, 12.
Kapoles (ZaIam ); máj. io., okt 21!.
Kapornak (Nagy-), Jézu. neve.l.pja,

Fehér vasárnap, Szt.-Hárem.ág vasár-
nap, Boldogasszony é. Mi"d.z""l
utáni hétfőn.

Kaposmérő, feDI'. le., Apr. 1., máj. is.,
jún. 14., aug. 11.,. szept. 30.

Kaposvár (Somogym.), marc. 26., jnn,
29. elötti hétíön, szept, <t., nov. 2.

Kapuvár (Sopronm.), jan. 2~., ut. hitfőa,
márc. 19. Urnap utáni hétfőn, Terézia,
Lucza utáni hétfőn.

Kaptal, jún. 29.
I(árclyfalva, márc. 19- 21., jún. 29 30.,

júl. 1., szept, 29-30., nov. 1-8: .
Kar~jenő (Jász-), ápr. 3., júl. S., okt. 2.
Kara"sebes, febr. első hetében, ma.j.

elsö, aug. elsö és okt. első hetében,
péntek, szombat és vasárnapon.

Karád, marc. 12., máj. 4., jún. 27.,
szept 29.

Karczag, Mátyás, Pünkösd, Margit, Szt.»
Mihály és Szt.vAndrás hetében, vasár-
nap és hétíön. A Pünkösdi vásár ez
ünnep el. vasárnap és hétfőn. .

Karmacs (Zaiam ), máj. 3-a és nov. 1-.
utáni kedd.

Kassa, jan. 20., máj. 3., jún. 27.) aug.
15., nov. 19-iki hetében hétfő, kedd
és szerda; minden hó első szerdáján
országos baromvásár. .

Katona, febr. 1-3.
Katymár (Bácsm.), máj. 16-a utáni hétfőn,

okt. havában Teréz hete hétfőjén.
Kavarukój ápr. 16, aug. 24., szept 15.
Kailt (Hevesm.), marc. 1. és szept; 3.

hétfőjén.
Kákcva (Krassöm.), máj. 1-2., nov. 2.
Kálóz, feltr. 1., Husvét előtti hétfőn,

jún. 27., ""ept. 26., dec. 19-ike het.
hétfőn.

Kápelnás (Olábfatu), jún. 26-28.
Kápolnás (Krassóm.), Í'\B. 13., marc. 21.,

máj. 5., gir.-kel. Pünkösd hétfőn,
júl. 6., szept. 20 , nov. 20.

Káp.lnokmonllster. jÚ!l.. 1., dec. R. . ,
Káposztafalu, Pál fordulat, Fülöp Jakab

apostolok osztása és Szt.-Ferene flete
szerdáján.

KáIrtalan- Tótl (Zalam.j, márc. 19.
Kászony (Beregrn. ), Husvét előtti héten

kedden, Pünkösd elötti héten kedden,
júl. 25. és dec. 6. hete hétfőjén.

Kászonyaltisz, máj. 1., júl. 2., nov. 27.
Kecskemét, m~rc. 12., máj. 10., aug. lP.,

szept. 26., nov. 25. Az országos vá~ár



mindig hétfőn tartatik, ugy azonban,
hogy ha a vásártartásta kijelöltfennebbi
napok valamelyike vasárnapra esik,
akkor a vásár utána' következő hétfőn,
ha a két utols6 napjainak valamelyi-
kére esik, akkor az azt megelőző hét-
főn tart atik.

Kecza (Mcros-), máj. 27., jÚlh 27., szept.!.
.Keczel. (Pcstm, ). Husvét utáni vasárnap

és I!.étfön, Illés és Demeter elötti hét,
főn, okt. 26-át követő vasárnap és
hétfőn. .

Kemnlcz, mij. 3:, jún. 22., okt. 18
KendIlona (Dobokam.), jall, 25., máj. 24.,

aug. 16. .
Kereseliget (Somogym.), márc. 2'., máj.

15., aug. 16., okt. 15.
Kerelö Szentpál, Husvét előtti szerda,

ó-napt. sz. Nagyboldogasszony napján.
KariM, jan. lB. .
Ker8lztur, lj,ed Bodrogh-, Német-, Szék.-

Keresztur.:
K••• sztf18 (Biharm), máj. 29., szept, 12.
Keresztes {Nérnet-), Szt -Hárornságvasár-

nap és Virágvasárnap utáni hétíőn,
dec. Mil,lős utáni hétfőn.

Kerka-Szt.·Mlklós, febr. 16 , "pr. 23 ,jún.
10., aug. 6. utáni keddi napon,

Kernyija (Bácsm.), máj 12., okt. 6.
hetében vasárnap.

Kertes (Vasm.), Áldozócsütörtök el. nap
aug. 13

I(eszl (Komáromm.), márc. 12., júl. 26.,
aug. 24., nov. 11.

Keszthely (Zalam.), jan. 6., Husvét utáni,
Urnap utáni, aug. 10. utáni, szept. 21.
és Szt.-Márton utáni csütörtökön.

Kékkő, jan. 23., rnárc. 13., apr, 24, ÁI-
dozócsüt., Urnap, júl. 10., szept. 4. és
29., nov. 11.. dec. 4. napokat megél.
szerda és csütörtökön.

Kéménd, Áldozócsütörtök és Erzsébet nap
elötti szerdán.

Késmárk, Jnvocate utáni, Trinitatis utáni
szept. 14. hetében, és dec. 13. hetében,
kedden és szerdán,

Kéthely, Vizkeresat utáni, Adorján nap
utáni, "Dömötör nap utáni héríön.

Kézdivásárhely, jan. 3. és máj. 2. utáni
hétfőn és Simon Juda napja.

Klbéd, febr. 16., máj. 19., dec. 2.
Killtl (Somogyrn.), máj. 2-át és júl. 2-út

magába foglaló hét hétfőjén.
Kinizs, jan. 12., máj. 18., aug. 24., okt.

5., nov. 1-
Klrály-Darócz, febr. 2, ápr. 9., máj. 28.,

júl. 23., szept. 9., nov. 12., dec. 24.
Királyfalva, júl. 7., nov. 11.
Királyháza, máj. rö-ér, jún. 27·ét, aug.

3:'-át és nov. 10-ét magában foglaló
hetében hétfőn és kedden.

Király-Helmecz, Nagycsüt., továbbá [ún.
24, okt. iü. és dec. 13. hete hétfőjén ..

Kisbaáb Ny itram.), júl. 31.
[(Isbér, ápr. 24. hetében, jún. Szt.vlván

nap, aug. Nagyboldogasszony nap és
nov. Szt -Márton hete csüt.

Kls-Czeli.(Vasm.), bőjt 2·ik hétfőjén, máj.
16., szept. 1., okt. 24.

KIs-Er (Jász-Kun-Szolnokm.), febr. 8.,
ápr. 25., júl. 25., nov, 11. Ha vasár-
napra vagy ünnepnapokra esnének, a
megel. hétfőn. A határnapokat megel.
napokon marhav

KIsjenő, Vízkereszt, Szt.-György és Szt.-
Miliály napok előtt vasárnapon.

Kis-Kend (Kís-Küküllöm.), febr. 22., BOV.
7.

Kis-Komárom. (Zaiam.), Szt.-György, Szt>
Pál és Katalin előtt hétíön.

Kls-Kőrös (Pestrn ), febr. 24~25., máj.
1-2 .• aug. 1-2., okt. 18-19. hetében
vasárnap és hétíön, ,/

Kls-~arja (Biharm.), márc. 9., jún. 12.,
szept. t i., dec. 11.

Kls·Márla-Czell, lásd Kís-Czell.
KIsmarton, Oculi vasárnap, Exaudí vasár-

nap, Vasas Szt.-Péter és okt. 4. után
az első' hétföi "napokon. -

Klsmarton-Viralja (Sopronm.), márc., [ül.,
szept. és dec. hónapok első hétfőjén;

Kis-Salyk, jún. János nap, nov. Márton
nap.

kls-Smk, Laetare vasárnap után hétfőn.
Kls-Szaben, febr. 24., ápr. 24., jún 24.,

szept. 8., okt. 26., dec. S. kirakóv.
Ha e 'napok nem csűtörtökre esnek,
az előző csütörtökön. V ásár elötti
szerdán állatv. Juhv: ápr. ,24., okt.
16-át megel. kedden. Külön havi mar-
hav. jan., márc., júL és aug. első
szerdáján.

KIstelek (Csongradm.), jan. 13., úpr.16.,
júl. 7., okt. 20-,elötti vasár. és hétfőn.

Kls-Terenne, máj. 1-2, nov. 11-12.
Kls-Ujszáilás, márc. 19-20., jun. SO,

szept. 4 -5., dec, 13. elötti vasárnap
és hétíön.

Kisuoza-Ujhely, febr. Dorottya előtt, máj.
8-ika után, jún. tö-ike után, júl Jakab
nap előtt, Szt.vlstván, Gál és Lucza
napok előtt csütörtök marha-, a reá
következő bétfőn kirakóvásár. Heti
marhavasár febr. 21., 28. és márc. 7.,
14., 21., 28.

Kls-Várda, marc. 17., máj. 23., jún. 16.,
szept. 1, nov. 1 hetekben héttöri és
karácsonyt megel. hétfön.

Kis-Zembor (Torontálrn.) , márc. 18, aug.
~"., okt. i i.

Klenóoz (Gömörm.), febr. 6., Apr 24.,
júl. 26., okt 21:.

Kluknó, Szt.-Anna napján, nov. 4.
Kóka, fehl'. 22., jún 22., szept. 22 , nov.

22. hete vasárnap és hétfőn.
Kokova (Gömörm.), jan. 14-15., ápr.

3-4., júl. 5- 6., okt 6-7.
Kelozs, febr. 10, Husvét utáni szerda,

szept. 29.
Kolozsmonostor, máj 5. .
Kolozsvár, jan. 10., marc. 12., jún 13.,

szept. 1., nov. 2. Juhvásár máj. 5.
Koltő-Kalalin, jan 6., ápr. 24., .;ún 24.,

szept. 29.
Komárom. Fülöp-Jakab, Péter-Pál, Rókus,

Szt.-Ferenc és András hetében és pedig
a barom- és elövásár hétfő és keddi
napokon, a fövásár 'szerdán és «sütör-
tökön.

Komjáth (Nyitram ). Fáb-Sebestyén, Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony. Zsófia. Apos-
tolok osztása és Dömötör napok hete
pénteken marhav., a rákövetkező hét-
főn kiraké v

Komiós Bánát-), márc. 3.,jún 15., szept.
1. vasárnap.

Konosó (Barsrn ). Husvét utáni kedden
és szerdán, Aldozócsütörtök és pén-
teken, aug. 20., 21. és Mindsz , után
következö hétfőn és kedden.

Kónyi (I'oluam.), ápr. 12, és okt. 9.
hete szerdán.

Korond, jan. 18., maj. 13., JúL 4., nLi~ 25.
KorlJnna, febr. 6·, Dorottya előtt pénte-

ken és utána hétfön, Áldozóc'ütörtök
után pénteken és hétfőn, jún 29.,
aug. 24·, okt. 28., dec. 25 elötti hét-
főn kírakö-, ez elötti pénteken mar-
hav,

Kosztolán, lásd Keczer-, Nagy-Kosztolán,
Kottori (Zalarn.), rnárc. O., Jún. 27.., szepr.

30., nov. 30, máj. 5. és szept. 15-ét
köv. vasárnap.

Kovászna, febr. 11., máj. 2., júl. 22.,
nov. 11. .

Kozár (Rácz-), márc 1'3., máj. 1., jún.
26., okt. 16. .

Kozmás (Csíkrn.), jan. 25., aug. 10.
Kőhalom (Sopronm.), farsang utáni hét-

fön, Husvét utáni 3-ik és jún .. 116 utáni
hétfőn. .

Köhalom' (Repsi, Vi,zkereszt és Virágv.
utáni hétfőn, júl. 25., okt. 10. megél.
2 nap marhavasár.

Kölesd (Tolnam.), Judica, 8zt.-Gotthárd,
Szt.'Lászlő és Sztc-Márton hete kedd.

Köp084Íny (Mosonm.), 8imon és Jnda
napja!; követő hétfon;

KlJrmend, febr. 2" marc, 12., ápr. 5.,
máj. 10., jún. 24., júl. 20., aug. 24.,
szept. 21., okt. 18., nov. 11., dec. lS.

Körmöczbánya (Barsm.), Szt.-György ut.
esütörtök, péntek és szombaton, aug.
1. és Mihály hete csütörtökön, pénte-
ken és szombaton,

Kőrösbánya, jan. 2., júl. 8., nov. 20.,
dec. 7.

Kőrös-Ladány, máj. 10., jún. 28., szept.
15.

Kőrösmoző, ó-naptár szerint János szüle-
tését, János íövételét. Boldogasszony
fogantntása megel. hétíön és kedden.

Kőröshegy, marc. és aug. hónapok utáni
keddi napján.

Kőröspatak, Mátyás nap, jún. 16., okt. 4.
Kőszeg (Vasm.), Virágvasárnap elötti,

Pünkösd előtti, Jakab elötti, Egyed
utáni, Orsolya elötti és a ~-ik advent
vasárnap utáni hétfőn.

I(öszvényes, febr. 9., máj. 3., aug. 20,
nov. 2. mcgel. 3 nap marhav.

"ötegyán (Bíharm.), jan. 10, júl. 10.
.{öveskálla, Husvét után kedden, Áldozó-

csütörtök után pénteken, Lajos után
hétfőn.

Kővúgó-Szőllős (Baranyam.), márc. 1.
állatv. júl. 22 , szept. 15 kirakóvásár,
dec. 1. állatv. Ha dec. 1. vasárnapra
esik, akkor a rákövetkező napon.

Kővágó-Örs (Zaiam.), aug. 17., nov. 5.
Krassó (Szatrnárm.), máj., júl. és szept.

első, nov. második keddi napján.
Krassova, ápr. 24. utáni első, jún. 29.

utáni 2-ik, nov. 14. utáni 3-ik hétfőn
és kedden. .

i(raszna, januárban eső 3-ik hétfőn és
kedden, ápr .. júl. és okt. hónapokban
eső 2-ik hétfőn és kedden.

Kraszna-Bé:tek (Szatmárm), febr. 10.
Husvét és Pünkösd hétfő utáni követő
kedden, júl. 21., szept, 22., nov. 10"
dec. 22. .

Krompach (Szepesm. l, Szt.-György és
szept. Mátyás hetében csütörtök és
pénteken.

Kubin (Alsö-), febr. Sexagesima vasáru.
utáni, Virágvasár. utáni, júl. 24. utáni,
szept, 8· utáni, nov. 19 utáni hétfön.

KU)lin (Temesm.), márc. 17., máj. 5.,
nov. '1.

Kudrioz, máj. 1., okt. 1". .
Kula (Bácsm). ápr. 2~., jún. 24., aug.

6. és okt. 15. előtt vasarn. és hétfon.
Kunhegyes, Gyertyaszentelő, Páduai An-

tal, Sámuel és Lukács napján mindig
vasárnap és hétíön.

Kun-Szt.-Márton, febr. 14 15., máj.
22-23., aug ?-2-23 , nov. tl-1:2.
hetében vasárnap és hétfön.

Kun-Szt.-l':1ik!ós, febr. 3-4., mój.16-17.,
aug. 22-23., dec. 29-~0. .

Kurima (Sárosm.), jan. 24, m irc. 6.,
apr. 26., jún. 21-ét. követö kedden,
"ug. 14-15., szept. 29. nov. 11., dec.
28. elötti kedden fuiadszent után
3 napig juh- és l,ecske;,őrvás2.r.

Kutas, ápr 5., jún. 30" júl. R1 , szept 6.
Ku!i (Nyitram.), jan. 14., ápr, 15., jún.

10., aug 4., saept, 29., nov. 11. el.
hetekben szerdán.

Kutyfd1va, ápr. 10., nov. 25.
Küküllővár, Vizkereszt utáni hétfőn;

Hushagyökedd elötti, Husvét .elötti,
Pünkösd előtti, aug. 21. előtti és
Karácsony elöttl hétfőn.

KUrpöd (Kírchberg), Pál fordulat utáni,
Virágvasárnap utáni hétfön. E napok
elötti szembaten országos állatvásár.

KUrth (Kornáromm.), marc. első. jún. 3-ik,
aug. első és- okt. első hétfőjén.

Kuzma (Vasm.), Áldozócsütörtök.
Laozháza (Kunság), febr. 28-29., máj.

'25-26., ango 3-4., okt. 15-16., vasár-
nap és héttőn.

Ladomér (Sárosm.), jan 20-22., jún.
3-4., nov. 11-13.

Lajosflllva fMosomrt), jan. 25., máj .. 25"



Ker. feimagasztaiásll. ,
Lajos-Komárom (Veszprérnrn.), febr. és

jún. utolsó csütörtökén. Szt.-István
hetében csütörtökön amennyiben Szt-
István csütörtök re esik, e napot meg-
el. szerdán, nOV második csütörtökén
a kirakodó és állatv. egy napon.

Lajthafalu, Pál fordulat, Márkus, t fel-
magasztalása,

Lajth-Szt.·Miklós Jubilate, János Iövétele,
Terézia és Miklós után kedden.

Laskó, ápr,. 24-ét magába fog!. hétfőn,
okt. t-sö hetében hétfón.

Led.lez (Trencsénrn ), Rogate vasárnap.
júl. Szt -Jakab ; szept, Szt.-Mihály és
dec, Miklós napján.

Leibiez (Szepesm. l, febr, első keddjén ;
Husvét utáni 8-ad napon kedden, júl.
első keddjén; aug, 15-én kirakövásár,
utána kedden marhavásár; ha aug.
15-ike keddre esnék, akkor aug. 22-en
tartatik a marhavasár j nov. első
keddjén.

Lekeneze (Szatmárm.), marc. 1., júl. G.
Lekeneze (Erdély), március 1-2" április

25-26., jún. 1" szept, 20--21.
Lelesz, jan. 6, márc 19., máj. 3! aug.

10., szept. 14. és nov. 19·é! magába
foglaló héten 'hétíön.

teue (Somogyrn.), Husvét és Pünkösd
utáni kedden Kisasszony előtti hétfön,
Farkas nap,

Lengyeltóti. júl. 5.
Lepsény (Veszprémrn.), Orbán és Terézia
, nap hetében esö hétfőjén.
Letenye (Zalam.'), febr. 24" jún 2, júl.

29., aug. 25, okt, 6 és dec. 25-ét
megel. keddi napon.

Lébány (Mosonm.), júl. 25., nov. 4. kö-
vető szerdán.

Légl'ád (Zalam.), márc. 12" Szt,-Három-
ság napján, aug. 24" nov. 2, dec 13,

Léka (Vasm.), febr, utolsó hétfőn, máj.
2-ik és szept. utolsó hétfön, dec.
Miklös , Mária neve naplan.

Lenti (Zalarn ), febr.'22" árp. 10., dec, 6.
Lénárd, jún, 6 .. nov, 6.
Leseneze- Tomaj (Zalam.), júl. 26.
Láva, jan. 6" Fekete vasárnap, Urnap,

júl. 25., szept. 2,1. és nov, 25-íki hete
hétfőn és szerdán , Hétfőn marha-,
szerdán kíraköv. Ha ünnepre esik,
akkor a vásár a reá kővetkező napon
tartatik.

Libatbánya, febr. 2., máj. 1., júl. 22.,'
szept. 2~.

liabIIng, marc. 10" szept. 7.
Llg~t (Baranyam.), Apr. Dömötör előtti,

Orangyal vasárnap elötti hétfön.
Lipcse, lásd Német- és Tót nevek alatt.
Li~ótvár (Nyitram.), jan. 17" marc. 23,

jún, 1., júl. 12., szept, 21.
Liptó-Szt.-Miklós, Reminiscere, Exaudi,

aug, Bertalan és dec. Miklós napokon
marha-, másodnapon kirakóv.

Lippa, o-naptár szerínt Szt.vGyörgy, Szt.»
Illés, Kisasszony és Szt -Míhály nap
elötti vasárnap ; 2 nappal előbb állatv.

Lipcse (Zölyornm.), jan, 6 , Septuages.,
Pünkösd utáni nap, júl. 25,., okt, 4,

Usza (Trencsénm.), jan. Vince, Szt ,
György, Péter és Pál, aug. Lőrinc,
nov. András utáni csutört.

Llszka (Olaszl-), marc. 19"júl. 24,. szept.
29., -nov ro. Ha ünnepre esik meg-
előző hétfőn. .

Loesmánd [Sopronm ), Husvét, Szent- Vida,
Kálmán és karácsony elöttí héttőn.

Lokeza (Arvam), Jézus nese, Szt.vJakab ,
Szt.-Mihály és Szt.-András előtti hétfőn.

Loók, Husvét után 2-ik szombat aug. 14.
Losonez (Nógrádm.), febr, 13-14., máj.

9-iO., júl. 1-2, szept 13-14" dec.
9-10,; ünnep esetea a következö
napon.

Loaonez~Tugár (Nögrádm.), jan. 4", ápr.
4., aug, 2., okt, 4. hetében hétfőn éa
kedden.

Lőn, Husvét előttl két héttel eső hétfőn;

Urnap elötti, Szt.-fstván után és kará-
csony elötti hétfön.

Lovasbarény (Fehérrn.), Nagyhétben és
Pünkösd előtti héttön, szept. ll-iki
hetében és Dömötör utáni hétfőn.

Lovász-Patena, ápr. Rezső, jún. Antal,
aug, Agoston és nov, Erzsébet napok
hetében hétfőn, ünnep esetén a kö-
vetkező napon,

Lődös (Litzelsdorf), Pünkösd utáni ked-
den; aug. 11.

liivö (Pozsonym.), jan. 5, márc. 11-13.,
máj. 11., júl. 21., aug. 11., szept. 21.,
nov. 12.

Lövő, lásd Zala-, Nérnetlövö.
Lőcse (Szepesm.), Ujév, utáni első pénte-

ken, marhav. az előző szerdán ; Judica
vasárnap előtti héten pénteken (a
marhav. szerdain, Sarlós Boldogasszony
(júl. 2,) magában foglaló hete pénte-
ken (rnarhavásár szerdán), okt. IG.
hetében pénteken (marhav. szerdán).

Lubicza (Szepesm.), február 7 - 8" április
18-19., júl. 4-5" aug. 22-23" nov.
7-8, '

Lubló (6-) (Szepesm ), Ujév után; Virág-
vasárnap; júl. Exaudi vasárnap ; júl,
Sarlós Boldogasszony napja; Szt.vlst-
ván király napja; szept, Máté; okt,
Gallus; dec: 6, hetében hétfő és kedd.

Lur ska, lásd Nv-Lucska.
Lugos (Krassóm.), febr. 10., máj. 10.,

júl. 2-4., okt, 21-23. megelözö
szornbaton.

Lupln, jan, 11., máj, .3. és szept. 18.;
megel. 3 napon At marhav

Má~ (Zernplénm.), febr. 15., máj. 30.,
okt, 6" dec. 12, .

illad••, apr. 3., máj. H" júJ. J8" aug.
24. és dec. 17-iki hetében szerdán.

Madar, jún. 8-9., aug, 24,-25,
!\Iadaras. lásd Nagy-Kun-Madaras,
Mágóes (Barauyam.), febr. 14" apr. 18.,

jún, 13., okt. 7. hétfőjén.
Magvar-Alm;s (Bácsm.), febr. 9., máj. L,

szept 14., nov. 22.
Magyar-Barád, jan. 6., Apr. 13" jún, 1.,

aug, 14" okt. 28.
Magyarfalva -Pozsonvm ), a bőjt 4-iki

vasárnap utáni hétíön ; július 2:>én;
Szt -Mihály nap utáni hétfön és nov.
26.

Magyar-Gyarő-Monóstor, márc, 19., [ún. 29.,
aug. 20" nov, 11.

Magyar-Igen (A,-Fejérm,), Pünkösd utáni
pénteken, okt, 19-26.

Magyarltpos (Szolnok-Dobokam.), jan.
18-19., máj. lB-H., júL 6-7 , szept.
26-27.

Magyar·Nagy-Zsombor, jan. 20., é-naptár
szerint Husvét utáni és Pünkösd utáni
napon, aug. ~7., nov. ~2.

MaRYar-Ovár, jan. 6., máj. 5" aug. 1.,
szept. 21. és okt 28. hetében héttön,

Magyarós, febr. 3··6" ápr. 7-10., aug.
2-5 .• nov, 12-15.,

Magyar.Pécsk~, lásd Pécska
Ma.gyar-Szt -1':\1, lásd Szt.iPal.
Majsa, febr, ~. Szt -Háromság vasárnap

utáni hétfőn, aug, 27., nov. 11, .
Maiss (Baranyarn.), jan. 20., máj. 1.,

aug, 29" okt. 10.
Majtény, lásd N-Majtény,
Makfalva, jan, 2" ápr. _24·, jún, U.,

ezept 9.
Makó (Csanádm.), Judica vasárnap elöttí

szornbat, jún. 24" aug. 19. é. nov.
19-iki elötti szombat, vasárnap és
hétfőn.

Malaezka (Pozsonym), febr, 24., Ambrus
nap, Ker, felt. nap, SarJ. Boldogasz-
szony, Porczíunkula , Ker, felmag.
Marton é. S.t.-Jáno. hetében csütör-
tököri,

Marczali, marc, 26" máj. 1_, jdl. ss.,
szept. 4" nov. 5.

Marezaltő, jal). 25., Szt,-György. Szt.-
,Margit, nQV. 5-ét követő csütörtökön.

Marglta (Biharm ), jan. 6" ápr. 24., jún.

iS .• szept. 14., nov, 15-ét mag. iogi.
szerda, csütörtök és péntek.

Marikó, jan. 16, és jún. 19. utáni csütör-
tökön, ' .

Markod (Marostordam.),. ápr. 1. és szopt,
17.

MárIRarosszigat, 6-naptár szerint bőjt első
hétfő és kedd napján. ó-naptar szerint
Pünkösd hétfő é.' kedd, 6-naptár sze"
rint Illés nap hete hétfő és keddjén,
ha Illés vasárnapra esik, a következő
hét u, a. napjain; okt, 13. hét hétfő-
jén és keddjén ha okt. 13, vasárnapra
esik, u. .m, az Illésnapt a reá követ-
kező héten, dec, 2-ik Ielének első hét-
főjén és keddjén.

Marcsilya, Vlzkereszt, Gyümölcsolt6-
Boldogasszony, "Pünkösd másnapján,
Ker. János és Nagy-Boldo:;-asszony,
mind. ö-napt. szerint, és okt. 10

MarlSlu~aa, noáj. 4., okt. 4"
Mllrosujvár, ápr. 13., aug. Iő-ét megel.

pénteken. MegeJ. 3 nap mathav,
Marosvásárhely, jan, i7., Vir';:;v. előtti

csütört. Urnap utáni hétfé, szspt. 4.,
nov. 11. •.

Martonos (Bácsbodrogm.), jún: S, (szept.)
, Mária névnap utáni hétfőn, nov, 7. A

jún. é s nov. vásárok, ha nem esnek
vasárnapra vagy hétföre,. amegel
hétfön tartatnak,

Martonvásár (Fejérm.), marc 25 -26.,
jún. 15-16, szept. a-15., dec.
21--22,

Martyanóoz, (Vasm.), máj. 21., aug. 10.,
nov. 11. .

Matheóez (Szepesm.), febr. 6, jún. 8"
aug. 6" nov. 19. hete csütörtök és
pénteken. '

Máriapócs (Szabolcsm.), fel>r. 6 ,máj, 3.,
aug, 21" Mária neve nap utáni hétfőn.

Mándgk (Szabolcsrn ), Judica vasárnapot
követő hétfőn, jún,' 29" okt. 28-át
magába togl. hétfön es Ad vent elsö
vasárnap utáni hétfön..

Mány, jan. rs., ápt. 1., júl, 8" nov.
24-ét magába fogl. hete sze: dáján,

Márlaczell, lásd Kisczel!.
Mártonhely (Nv-Kűküllőrn.), ápr 15" 16"

17., nov. 4., 5., 6.
Mártonhagy (Vasm.), máj. 6., aug. 6"

nov. 11. .
rdárta~talk:e, marc. lQ., Pünk, ut. szomb.,

nov. 5. .
Mátészalka, jan, 25. é. marc, 19. hetében

hétfön, ápr. 24, és szept, 29. hete
hétföjén; júl. Mária-Ma2'4'olna és ·nov.
Erzsébet hete hétf: .

Megyaué, jan. 1~., máj. 10" szept. 29.
Medgyes (Nv-Küküllőm ), ma.c. 20"

Invor ate utáni csütörtök, júl 13" Szt.-
Míhúly nap elötti' csütörtökön, nov. 30.

Mahádla, jan. 22., apr. 6" JÚL 16. éa
okt, 16, .'

Mekényes (Baranyam.), ápr. 21. és aug,
10-olt magába fog!. héteuhé.Tön.: '.

MelenCl8, a. görög-keleti PUn;. ösd első
napján aug. ~?, nov. 7.

Merény (Wagendrüssel, Szepesm.), Ham-
vazö szerda hetében, Pünkösd heté-
ben, Lőrinc $. Dimöiör hetében
szerdán.

Merozifalva (Temesm.), apr. 20 " an~ 10.
Mernye (Sornogyrn.), febr. 24., mij. j'l

aut,'. 2., nov. ". heta hétfiln.
Meschen (N,-KiIkliliőm ), apr, 23. .
Metzenzéf (1\.i86-), N!lgy csütörtö ;,őn, Sar-

lós Boldogasszony szept. 8. Ls Advent
első vasárnap után,

,Me~!lnzé.f (Felső- J.. ápr, lj" jM. 31., dec, 3.
Mezobánd, máj, 1., okt. 1I1. Megclőzőle2'

3 napig juh- és marhav.
Mezőberény, ápr. 6., jlU. 12. és okt. 6.
Me~őbodon, Ó-lIllflt, ».erl ••t P!tn!:6.d \ltia

.napon, , ' ..
Mezőesát, mAr~. 4., jmt, li., okt. 1~.,

dec. 30.
Mezi!kers;ztee (Borsodm.), jan 25" ján.

12., szept. lU., de". 22, előt" vasárn,



Mez'kOmáronl, Sudiea, Ítogate napon,
Slt.-Mihály nap hetének kedd és szer-
dájibl, i!!zt.-Kelemen napon (nov. 23.)
2 .ap.n it. .• .

Mezikived, ",árc. 19, Jun. 27., a11&.20.;
. okt. <l-ét lIleiel. Jo.étflin. . .
Mezelahuz, jan. a.; .Arc. 14., jun. 21 ,

szept. ~,., "eT. 1. .
iI.z.m'h •• , jall. ~., máj. 30., aug. 30.

Melel. ·s nap marhar.
iltziirm6nyll, ö-napt. szerint Vizker~szt,

máj. '., '-aapt. szerínt Szt.-Györln',
júl .. ', tlec. la. ,

•• zitur, jaa. 1., lIláJ. 1., aug; 1. nov.
1 vae:úIl. Taflí( megél. vasarn.

Mla~a Pál for'lilat, J_zsef, Pünkösd,
Ján~s ,. Pál apcatclck, Jakab, Kis-
a.s:<oa1, lillilon-Juda, Mikló. pk. napok
utá núntlig szerdán él kedden mar-
hav. '.,

Mleskt (S.prUII1.), )lIáJ. 3., ssep •• 14.,
dec. 1.

MJhá\t' láad Nagy- 'II Sz.at év alatt.
IilháJvi (S.pro •••. ), jU. II., jún. 13.,

alt!. '. éli okt. '-Ike után kedden.
Mlkt, f.br. rs., ápr. 1., szept 1., nov. 5.
Mlkeui.za, jan. 21., máj. 20., okt .. 13.
MI~lbttltt (KlOldorf), márc, J 9 , dec. 6.
MlndütDt (CaoairádIll.), jan. 7-8., ápr,

104,-11., jtill. l!t)., júl. 1.. okt. 27-28.,
ha aeJll szomaat és vasárnapra esnek,
melel. Izom •. é. vasárn.

Mlskt (Pe.tIll.), fe'!>r. 2-át M márc. 25-ét
kivet' aapon, jiit 2-án, au!'. 23-'o.t és
8Z.pt. I-át kiT., napon; ·okt. 4, nov.
li., dec. lS· . .

Mlstol, fur. Juhánna. máj. Orbán, aug.
:"!ám~el, okt. Lukács éa dec. Lázár
napok het. hftfő.. .

Mlszla, jan., ápr., szept. elsé, okt. 26-lka
hét hétf6Jl.

Mllzt6tfalt, IIláj. 8., nov. 1I5. hete hétfö
és kedtl.

Mo•• , jan. 12. Vir~v, áld. csütör t. és
aug. 211.utáni ».apon.

Mocson.k (Nyitram,), ipr. György elötti
kedden, 011'. vaaárnap el. csüt., mar-
bal'. , tpr. U. és Olv. vasárnap ut.
kedden kirakóT., máj. 1. és szept. a.
búcsú-vádro),:.

I"~o'r febr. s., tpr. U., [un. U, aug.
2! ',apt .. 21., sov. 11. Ha szerdára
es~ek a vásir míndíg a megél. napon
ha peéJ~ .zeru utáni kö .•etkezö napra
esnék : akkor a követk. hét keddjén

Mód•• ('I'QPontl1ll1l.), márc. !ó., jún. 20.,
aur. ~ .• nOT. 26. vasérnep.

Moh''', tebr. ~<l., ápr, 17., jún. 24.,
.ept. Hi.. aov. rr., dec. 21-

Moholy (_tcam.), máj. 30., szept 30.
.ekrJA. f·ebr. 14., máj. 21., aug 20.
MtltI,va (Il-) ápr. 21., aug. 27.
M.ltl.v. (\Ji-), !Iláj. 5., jún. 2i.
•• n.r (P •• tIll.), marc. 12.. jún. 1 , aug.

ll., ,.." '. Taa«raap é. héttőn.
Mtntr (.'Mr), máj. sr., szept. 27.
M,_, j••. '., Kt. ~.
Mth•• topkt_~"ridl, máj. ~2., 23., 25.

'lIJnRIt(JCe.itla1'1na), ápr 11-15., szept,
4.-1:

• el\Y,r6w6t, ••••. e. 111., Pünkösd előtti
WItló, t'tIl. 21.

M"r (J'tIj __ ;), ht.-Györit!!', Szt-Három-
Iti, _p utlai Ilftf6n, ltezália é. Már-
ton up h.t kfttőjélo..

MoravlclA, ápr. 1., ekt. 1.
IQrgond., aug. 21.
IÓrlozfilld, márc. S., máj. 2., ang. 3. és

nov. elsó vasárnap.
lorovloz. (Bácsm.), József nap hetében

hetfön, Júl. utáni hétfőjén, hov. első
hétfőjén .

• OSDÓ (i'lOIllOJl'fll'.), Huv.t utáJli kedden
jtH.24 .

•••• ft. #.pr. ~., jtIl. ll.) .kt. 4.., Ii.~.21-
lllk(izclebbi •• 6 h.tf6n, Inn.p ••• tén
IClkizelebbi kOznapon.

.0",Ó02 (Turóc.m.), Fábián és Sebestyén
Szani8zló, Szt.-Hár6mság Úrszinválto-

z.ts, Mát~, és Mindszent napok után!
szerdán,

Muosl (Tolnarn.), máj. 20., okt. 20-i1d
hete szerdán.

Munkács. Vízkereszt, marc .. JÓzsef, ápr.
György, Pünkösd, JÚD. keresztelő Szt-
János, aug, Nagy-Bolli.-A.szony és nov.
Márton napokat meget. v. követö, a
város által évről-évre meghatározandó
két-két napon, alOö-napt, sz ••rint Nagy"
Bold.-Asszony napj. hete hétföjén, a
kírakövásarok •. S ".en orsz. kírakö-
vásárok mindenikét a (Nagy-Bold.;
Assz. únnep kivéve) 3 nappal megel.
oroz. marhavásárok. Ápr. 2., máj. 14.,
szept. 1<1.é. okt. s-íka hetéb. mindig
hétfön juhv.

Muranyalia (Gömörrn.), marc. 20., jún.
20., aug. 22., dsc. s.

Muraszerdahely (Zaiam.), máj. 1., jún. 26.,
aug. 1';1., okt. 26.

M•• aszom_at, Húshagyó kedd el. egy
héttel, Husv. hétfő el. 'két héttel,
Husv. hétfő ut. 'egy nappal, jún. 25.,
aug. 24., okt. 15., dec, lj.

Musnla, febr. 2., júl. 12., aug. 10., szept.
29.

Muzsna (N .-Küküllőm. J, apr. 23.
lIIuzsla (Esztergomm.), ápr. 10., jún. 7.
Nagyajta, febr. iu. Aid. csüt, ut. nap

dec. 25.
Nagyapold, marc, 19., dec. 12.
Nagyalmás, jan 23., máj. 1., júl. 22,

szept. 17.
Nagyatád (Somogym), Gergely nap el ,

tava. zi ,Kereszt nap" el. Illés nap
el I Rókus napján, öszi "Kereszt. nap"
előtt, nov. 11. után mindig hétfőn.

Nagybajom (Biharm.), márc. 4., jún. 4.,
szept, 27.

Nagvbaiom (Somogym.), József nap. el.
kedden, Pongrác el. hétfőn, Urszi n-
vált. ut. nap, Terézia előtt hétfön

Nagybarom, Dömötör elött csütörtök és
farsang utolsó csütörtökjén.

llagyb6.nya, Oculi vasárnap után, Urnap
után, aug. Szt.-István után és nov.
Márton nan után hétfő és kedden.

Nagybáród, Gergely nap utáni hétfő Péter-
Pál hetében Nagy-Boldogasszony és
Márton nap utáni hétfőn.

Nagybeo!kerek. márc. 1., máj. 25, aug.
17., okt. 12. és nov. 23. napját csütör-
töktöl kezdve 4 napon áto

Nagyberezna t llngm ), febr. 2. megel.
hétfőn Pünkösd elötti csütörtök, Nagy-
Boldogasszonyelőtti kedden, Márla
pártf. ünnep utáni 2-ik kedden, az
o-naptár szerint.

Nagyblttse, 1. Bitt se.
Nagybir6cz, marc. 10., máj. 16., szept. 1.,

nov. 19.
Nagyborócz. Invocat vasárnap utáni hét-

főn, máj. 16 , szept. 1., nov. 19
Nagyborosnyó, Juliánna, máj. 15-16.,

aug. 2.'1--26., nov. 19 -20.
Nagyczank. Husvét után és Simon-Juda

előtt csütörtök.
Nagydollcz (Vasm.), jún. 16., dec. 6.
Na~ydorogh. márc. 13 , jún. 5. hete hét-

;;jén, aug. első hétfőjén okt. 16.
Nagy,kemezó, fehr. 1., jún. 13.
Nagyenyed. jan. 25, máj. 8., aug. 1~.,

okt. 16. Megél. 3 napig marhav. .
Nagyfalu (Árvam.), Vizkereszt. Szt -Má-

tyás, Szt.-György és Szt.-Jakab és
Szt.-Mihály napok utáni hétfőn

Nagyfalu (Szilágym), jan. Vizkcreszt
. utáni hétfön, márc. böjt közepe heté-

ben, Áldozócsütörtök előtti heten, júl.
3. hetében, szept 3. hetében, nov. 2.
hetében szerda és csütörtők. .

Nagygáj ('l'oro:ltálm. \ máj. 1., nov. 7.
Nagyha1mágy, ó'naptár ozerint Virágvas.

elötti héten, Péter és Pál het~ben,
Kisasszonynap és. Borbála hetében,
min!lig szombaton

Nagyhar~nny, Remete Antal, jan. 17.
_előtt üpr. 12, jún. Szt.-Lállzló 6s okt.

9. elötti hétíön és kedden.
Nagyhönány, jan. 25., szept. 9.
Nagy\d. (Abaujm.), Judica vasárnap, máj.

25., szept, 21., dec. 22.
Nagylgmán~, marc. József, jún. Vitus,

szept, Szt.-Mihály nap hete hétfőjén.
Nagyllonda (Szolnokdobokam.). februAr

9-10., máj. 1-2., okt. 15-16.
Nagykalló, Hushagyö kedd utáni csütört.

apr. 24-ik, Sarlós B. A. nap, szept:
28. és nov. 30-Iki hetéb. csütörtökön.

Nagykanizsa., febr. 2., Husvét. Pünkösd,
aug. 15., okt. 15., dec. 8. előtti hétfőn
8 aapon áto

Natykapos, Vizker. ut. hétfőn, Gyüm .•
Oltó Bold.vássz. ut. hétíön, Pünkösd
el. héttőn aug. István nap ut. hétfőn
szept. Mária nap elötti hétfőn és nov.
András nap el. hétfőn

Nagykapus, aug. 24.
Nagykáróly. febr. 4., ápr. 15., jún. S.•

júl. 1., szept. 16., nov. 4., dec. 9. hete
héttőn.

Nagykáta, jan. 25., ápr. 24, szept, 14.,
vasárnap és hétfő.

Nagykikinda, ápr, 24., jún. 24., szept.
20., dec. 1. .

Nagykosztolány rNyitram.), Gyertyaszen-
telő és Rogate utáni pénteken, Máté
és Andrá. utáni hétfőn. Amarhav.
négy nappal a kirakóv. előtt tartatik.

Nagykőrö. márc. 6., ápr. 2!., jún. 27.,
aug. utolsó hétfő- és keddjén, okt. 26.

IJagykunmada.as, jan. 25 .• Pálnapi vásár,
ezen napot megeI. vasárn és hétíöu,
Áldozócsütörtöki vásár, ezen ünnepet
megel. vasárnapot és hétfőn, júl. 25.
Jakab-napi vásár, e napot magaban
foglaló bete vasárnap és hétfőn okt.
26. Dömötör-napi vásár, ezen napot
megel. vasárnapon és hétfőn.

IJagylak (Csanádrn ), ápr. 24. és szept.
~9. hetekben szornbaron, jan. 6. után
következö és júl. 2. szombatján. Ha
az első két nap egyike ünnepre vagy
a szombatot mcgel. napra esnék, úgy
a megel. hét szombatján tartatik.

NallYlévárd (Pozsonym ), Vizkereszt utáni
hétfőn, Gergely napján, Rogate vas.
utáni hétfőn, júl. 25., aug. 10., szept,"
21. és nov. 11. után hétlőn.

Nagyléta (Bíharm.), jan. 15 ,ápr 24 és
szept. 29., mindig csütörtökön.

Nagylom"icz (Szepesm ), ápr. 2:;. és okt.
19 hete csütörtökön

Nogylucska (Beregm.), febr. 13., ápr. 5.,
Pünkösd utáni csüt, júl. 31., szept.
10. és nov. 30.

Nanymagyar (Pozsonym.), Julianna, Hus-
vét, Urnap, Szt-Kereszt felmagasztalása
előtti szerdán. nov.' 5. utáni szerdán
Karácsony elötti szerdán.

Nagymajtény (Szatmárm.), febr. 5., ápr .
lo.,·máj· 15., júl. 10., szept. 18., nov.
6., dec. it.

Nagymaros (Hontm. ), marc. 19. József
hetében szerdán, okt. Brigitta, dec.
Judith hetében hétfön.:

Nagymarton (Sopronm.), Nagycsütörtök
elötti, Szt.-Háromság utáni hétfőn,
Lőrincz és Márton napok hetének
hétfőjén.

Nagymegyer, jan. 25., máj. 1-5., aug. 6.,
okt. 27., dec, H. hetében szerdán.

Nagymihály, (Zernplénrn.), ugy nevezett
Boldogassz. vásár, jan. 28-29., Virág-
vasárnap-vásár, ápr. 8-9., György·
vásár, máj" 6-7., Antal-vásár, jún •
11-12.; Nagy-Bold.-Assz.-vásár aug.
12-)3., Lukács-vásár, okt, 15-16.,
Karácsonyi-vásár, dec. 16-17.

Magyoroszi (Nógrádm ). márc. 19. het'ében,
májusban Keresztjáró hetén, aug, 6.
hetén és dec. 6. hetén hétfőn és kedden,

Nagyplrlth. máj. 10., júl. 25" szept. 2".
Nagyrákos (Vasm.), feb. 10, máj. 25.,

aug 16, nov. 15.
Nagyrőcze GÖmörm.), márc. 19., jún. 13"

szept, 21., dec. 16.

•



Nagjsajó, október 1.
Nagysalló (Barsm.), Hamvazó szerda utáni

héten, Virágvasárnap ut. héten Pünk
el. héten júl. 2. béten, aug. '20. ut:
héten: nov. J._ ut. héten és dec. 25.
el heten, hétíön és szerdán.

Nagys~rmás, ó-naptár 'szerínt Kisasszony
napjan.

Nagy,arOS, Fekete vasárnap, júl. 13. es
nov. 9. után szerdán.

Nagyslnk, marc. Jl-14., júl. 17-20.,
szept.;20. utáni hétfő, kedd és szerdán.

Hag~sura"y. Jan. 25., (Pál ford.) máj. 1.
(Fulop Jakab.), aug. 10. (Lőrinez) és
nov. 1. (Míndszent) napotmegel.hétfőn

Hagyszalo"ta, a febr. 15., ápr. 15., au'
ID és nov. 11-ikét magában Iogl. / r
héten pénteken és szombaton. / ..Ici

Nagyszalatna, jan. sr., Szt.-Háro'
napja, nov. 11. megel. napon m-

Nagysza!ók (Sárosm.), máj. 1., r
Hagy-Szt.-Miklos (Szerb- és Ném' I

5., júl. 25., okt. 25.
Nagyszeben, Yizkereszt utáni e'

máj. 3., szept. 14. Megel-"
mar.1avásár.

Nagyszombat, jan. 22 , már'
apr. 2!., jún. ; 5, júl. .
okt. ~8., dec. 6-át magr
kedd, szerda és csütö

Nag~.szöl~ős (Ugocsam.~
molcsol:ó, Aldozócsi'
aug. t t., szept. Ki
Juda, dec. a Kar.'
tében hétfön és

Hagyszőllős (Vesz'
nap és Mindsz

Hagytarna iU~o'
júl. 26. és ·0'
kedden.

Nagyvár2d, a
8., dec. P
pedig p
vásár,
szarv:"

Nagyva'
vas"
24-
K,

lIság
arhav,"

.ov: 15.
Jt-). ápr,

,ső hétíőn,
nö 7 napig

J. 2 hetének,
25., szept. P.,

,Alan fogl. hétfő,
ortök.

" jan. Pál, Gyü-
rtörtök, .jún. János,

.sassz. ,..-okt Simon-
zcsony! ünnepek he-

kedden.
;)témm.r, Szt.-György-

.ent nap' héten szerdán.
zsam.), febr. 16, ánr. 1.,

.Id. 113; hetében hétfőn és

• márc. 12., jún. 21., szept.
/ h, hetén péntektől keddig, és

énteken s szombaton sertés-
a többi napokon kirakó- és

.smarhavásár.
40ny (Veszprémm.), Invocat.

tTna,p Szt.-Kereszt feltalálása. jún.
ét, tzt.-Kereszt felmagasztalása és

.arMsony napját megelőző hétfön és
•~n.· .

otgyurlnd (Aradrn.), jan. 4., szept. 1.,
üzmep esetén a következő napon.

,(_.,yzorlenz. apr. 4., júl. n., okt. 2·(.
. "gyzsám (Temesm.) , Szt.·György és

Szt.-Mihály elötti vasárnap.
lIaszód, máj. 27., Bertalan utáni 2-ik

s~.erdán nov. 8.
Nasl/vad (Komárornm. ), aug 10, és nov.

5-ikét megeI- hétfőn. \
Hádudvar (Haj dum.), apr. és aug. első

hetében s okt. 25, hetében mindig
hétfőn.

Nádasd /Baranyam.), márc. 19. és aug.
~O. hetében hétfőn.

Nágoos( Somogym.), József, Antal, Nagy-
asszony, Terézia nap, hétfőn.

fJámeszto (Arvam.), jan. 13., marc. 12.,
aug. 1 , okt. 18.

lIeszpá1 (Turóczm.), ápr. 20-24., szept,
J3 -14.

Ned611ez (Zaiam.), márc. ]0., JÚIl. 15.,
Őrangyal nap utáni hétfön és dec. 18.

lemesdéd (Somogym), jan. 25. elötti
hétfőn, Szt.vflárornság utáni kedden,
szept. 29.• dec. 21. előtti hétfön.

lemesmilltlcs (Bácsm.), máj. 7., okt. 20.,
vasárnap és bétfőn, vagy előtti vasáe-
nap és hétfőrt.

lemesvld ,(Somogym), jan. 22., mare,
21., jún. 17,,' okt. 24.

Ilezslder (Mosonm.), márc. Judika utáni,
júl. Jakab utáni, szept. Egyed utáni,
okt. Pál utáni, dec-Miklós utáni hétfőn.

lémetl (Hontm), jan. Jézus nap elött,
márc. 12. (Gergely) nap elütt, ápr.25.
(György) nap elötti, jún. Szt.-Három-
ság elötti, szept. első vasárnap elötti
és Adv. 2-ik vasárnap elötti csütört.1

'ém.l~ogsán, ápr. 1., .áJ. J6., Péter Pál

N

utáni és
Némelboly

szept. '
vagy
kező
va"

Ném'
Néc

O·Pécsxa (Román- '. a febr. 2. éli júl.
2~. mege!. szornb , vasarn. és hétfön •

üppova, máj. 21.. nov. t .•
O-Radna, febr. 26. elötti szombat, jún.

és okt. hó utolsó szombaton, máj. 4.,
aug. 10. és dec. 18. elötti szerdán.

Oravka (Arvam.), jún. 24., dec 2.
Oravlcza (Román-), marc. 25., júl. 25.
Orczifalva i Temesm ). apr. 24., szept. ff.
Oroszfalu (Háromszékm.), március 30.,

szept. 30.
Oroslvár (Mosonrn.), aug. 18., okt. 13 ,

dec. 2?.
Osgyan (Görnörm.), marc. L máj. ~9 ,

aug. 19.. okt 30, dec 22..
Ostfi-Asszonyfa (Vasm.), júl. 13.
Oszlany (Barsm.), Virágv., K.-Szt.-János,

Szt.-István, Szt -Mihály és Szt -Miklós
utáni hétfőn és kedden.

Oltok, jún. 13., dec. fi.
Ozora. Jézus nevenapján, Nagyhéten,
.. Sarolta és Terézia előtti hétfőn.
Okörmező (Mármarosm.), apr. utolsó hete

hétfón és kedden, jún. 26-27., aug.
2-ik hetében hétfőn és kedden, szept,
4-5.

Ö,n:ényes (Mezö), jan. 18., máj. 5., júl.
6., dec. 18.

Pacsa, aug. 18. és Mátyás elötti csütört.
Paka, máj. ]6, júl. 15., szept. 21. és

nov. ln. héten héttőn és kedden.
Palocsa, jan. 6., márc. 19., júl 10., szept.

29. követő kedden.
Palota (Vár-, Veszprémm ), ápr. 12.• aug.

5., nov. i t., dec. 13. hetének hétfőjén.
Panosova, ápr, 22., júl. 9. és szept. 18.

hete csütört. vagy a kővető csütört. ,
4. napon áto

e, ankota (0- és Uj-), máj. 3., aug. 1.,
okt. 15. vasár., illetve megél. vasarn.
Ha a máj. 3·iki vásár a világo si vásár-
ral összaesnék, a pankotai egy héttel
előbb tartatik.

Papelcz, febr. a., Pünkösd előtt aug.
12., szept. 29. hete h6tfőn

Parajd, marc. 19., júl. 2•. , okt. 16., dec.
17. Megelőz/Heg 8 napig marha .•.•

Paszmas, máj. 6 , aug. 24.
Paulls. máj. 6., okt. 1.
Pánczélscah, jún. 24-25. és ssept. 9-10 •
Papa, Gyertyaszentelő-Boldogasszony,

Gyümölcsoltó-Boldogasszony, Szent-
Háromság vas., júl. Sarlés-Boldogasz-
szony, aug. Nagyboldogasszony, szept .
Kisasszony és tIec. Boldogasszony
fogantatása ünnepek utáni kedden és
szerdán Illetve a követő hét keddjén
és szerdáján.

Pápóoz (Vasrn ), febr. 1'. é. Pünkösd el.
hétfón aug. 1•• 68 okt. 26. előtt hétf6
napokon.

Pardány (TorontáIm.), m..,. 16., szept. 16_
Párkány (Esztergomm.), ápr. 24, jún.

24., aug. 2-t., okt. 28., dec. 15-ét mag,
fogl. hétfőn és kedden.

Páruoza (Nyitra kiilv.) orazágo8 vásáral
összeesnek a Nyitria tart. országos
vasar napjalval.

Pásdó (Hevesra.), VlrágT. után követö
és jún. 29., ango 1' .•• dec. 2•. előtU
héttőn és kedden

Pécs, Gyertyaszente16-Boldogasszony
hetén, Husvét elötti, Pünkösd elötti
héten, Mihály hétell hétfőn és kedden

IHavi-Boldogasszony és Katalin nap
hetében, vasárnaptól kezd.ve mindig
egész héten.

Péc_ka (Magyar-), máj. 9. é8 szept. 14-ét
mege!. szomb., vasár. és hétfőn.

Péosvárad (Baranyam.), Bálint, áprili.
Adalaert. aug. Sarló-Boldogasszony és
010.1;. Lukács nap hetében hétfőn ée
kedden.

Péozel máj. h6 első hétfőjén és kedden,
szept. második hétföjén és keddjén.

PelttŐoz (GÖmörm.), febr. 21., ápr. 9.
szept. 16.

Perbete (Komáromm.), febr. 10, márc.
25.• júl. 13. és okt. 19. hete hétfőjén_

szept. 18. utáni pénteken
• jim. 6., máj. 16., júl. 25,

d., okt. 20. Ha e napok vasárnap
ünnepnapra esnek, a reá követ-

I, ha pedig csütörtökre, péntekre
lY szombatra, a megel. hétfőn.

~ttereszlur, máj. 3., szept. 14
Altllpose, jan. 25., ápr. 2!., jún. 24.,

szept. 21 .• dec. 21.
ÁlIIetlövő (Sopronrn.), febr. 14., ápr. 2·\,

Nngy-Boldogasszony Szt.--Már,on nap
elötti csutört

·.émet-Szl.-Miklós (Vasm.), Cantate utáni
és Beltalan és Miklós elötti hétfőn.

Németujoár(Vasm ), Gyertyaszentelő utáni
napon Virágvasárnap utáni hétfőn, Ur-
nap utáni pénteken, aug. 2, szept. 1.,
okt. 30. és dec. 6. •

Nimnios jún. 13., aug. 10., nov 25.
Nlozkyfalva (Temesm.). máj. 23, aug. 7.
Nog,ad, febr. 16., máj- 15., júl. 26. és

nov. 19-ét megel. hétfőn.
Noszlcp (Veszprémm J, apr. Szt.vGyörgy

és okt. Terézia hetében hétfán.
Nova IZaiam.), Gergely, György, 8arlós

Boldogasszonyelőtti hétfön, N.-Bol-
dogasszony, Mihály és Karácsony elötti
héttőn.

Novoslelioza (K -Lucska, jan. 31., ápr. 4.,
máj 9.. júl. 25., szept. 12.

NvárAdszarada febr. 21-24., aug. 1.,
. dec. 7-10.

Nyárhád, Szentháromság napján szept.
1., dec. 7-10.

Nyárhid, Szentháromság napján szept.T.,
dec. 13.

Nyék (Sopronm.), ápr. 24 , Pünkösd utáni
kedden aug. 10. szept. 29.

Hylrbakta (Szabolcsm.), jan. 27., ápr. 15.,
júl. 5., aug. 21., nov. 6. nap hete
hétfőjén .

Nyirbálor, jan. 20., márc. 25., szept. 8.,
nov. 9. es dec. 6. után követk. csüt.

Nylregyháza, Tamás, here, Pünkösd elötti,
szept. 8-iki és Lucza hetében hétfőn.

Nylrmada (Szabolcsrn.), husvét elöttí
héten. áldozócsüt, Annanap. Kisasz-
szonynap és Andrásnap hetében min-
dig szerdán .

Nyitra, Rem. Pál utáni hétíön, Oculi
vasárnap utáni hétfőn, Nagycsütörtök

,napja, Kep. Szt.-János utáni hétfön,
Sarlós Boldogasszony utáni hétfőn,
Nagy-Boldogassz. elötti hétfön, Szt.-
Mihály előtti hétfön, Szt.-Lukács utáni
hétfőn, 8zt.-Tamás utáni hétíön,

Hyltrazsámbokrit, Vizkereszt, Szt-Hárorn-
ság és Kisasszony nap utáni követő
és Boldogasszony fogantatása megel.
szerdai napokon.

Nyulas, ipr. 24.
Nyuslya, (Gömörm.), febr. 11., szept, ll.
O-Béba, (Torontá1m.), márc. 8-, jún. 8.,

szept. 8., míndíg vasárnap ..
Ó-Becse, ápr, 8., Júl. 5. és okt. 17-e elö"

vasárnap.
O-Bessenyo, mAJ. HI., okt. 16.
Oosa, jan. 18., márc. 'l/l., Jún. 24., okt.

19. előtt vasárnap.
Oosova (Zólyomm.), máre. '., d~, 13.
O-Falu (Szepesm.), jaa. se., marc. 28.,

máj. 23., jlÚl. 21., aac. 1., okt. 3.,
dec. 5. .

Ó-Kanlzsa (~4csm.), ml,l. 25 , szept. 1.
Olad (Vasia.), fek. 4., 1Il'J. 1>, jún. 8.,

nov. 6.
Oláhlápal, fek., "r., Jó, aug, okt.

és dec. eJa6 Izombatjala.
Olozni (Allen.), febr. 18-21., aug.

29-31.
O-Moravm •• J6zsef nap hetébell hétfőn,

júl. 24. utáDi lIéUöB, nov. első .beté-
, ben hétfőn.
Ompltál (PÓZSOIl)'lll), • bőjt harmadik

het6t követi keideB, Pünkösd előtti
hét keddjl!B, Urazble utáái bdden,

•
okt. 18-4t követő btIdell.

nod, jall. 1., ~ 1t., 1Il6,l 10, júl. 3.,
.kt. " .



Pered (Pozsonym.), márc. Benedek, máj.
Remete Antal, aug. Ur szinvált nov.
Erzsébet hetében szerdán é, csütör-
tökön.

Porlak (ZaIam.), Hushagyókedd, Pünkösd
utáni kedd, Jakab nap utáni kedden.

Perjamos, apr, 24.. jún. 15., szept. 24
Perlasz, jún. 27., nov. 9.
Petele, 6-naptár szerint Pünkösd első

szembaten. dec. u,
Petrozsény-Oilsa, máj. 13., okt. 13.
Petres (B.-Naszódm.), ápr. Hugó és okt.

Simon-Juda napján.
Petris, jan. ~., márc.l:$.,jún. 23. és aug. l.
Petrovácz, marc. 11., máj. 13., aug. 26.,

nov. 11., vasárnap vagy héttőn.
Petrcvoszetlo, máj. 8., aug. 30 és nov.

7. elötti t4ítfőn.
P6tervásar (Hevesm.), jan. 1 , ha az Uj-

év napja péntek vagy szombatra esik,
utána való hetfön és kedden, május
Pongrác, sz~t. Cyprián hetében ked-
den és szeruán.

Pilis (Pestm.), jan. 5., apr. ~ ,júl. 5.,
okt. 6.

PIlIsvörösvár, febr. 20. és szept. 8. utáni
. hétfön.

Plftczohely (Tolnam.), Hushagyókedden és
Hamvazószerdán, Szt.-György, Urnap
és Simon-Juda hetében Kedden és
szerdán.

Plnkafő (Vasm.), jan. 25., ápr. 24., jún.
24., aug. 24., okt. 16., nov. 11. Ha e
napok péntek, szombat vagy vasár-
napra esnek, a vásár az utána követö
hétfön tartatik.

Plskolt (Bíharm.), márc. 1., szept. 1.
Plvnlcza, ápr. 17., júl. 1., okt. 23., mín-

dig vasárnap és héttőn.
Podolin (Pudlein, Szepesm.), jan Szt.-Pál,

múrc Judica vasárnap és jún r Ker.-
Szt -Jünos nap hete csütörtökén, to-
TAbbá júl. 25-26., végre aug. Szt,»
Lőrinc, I>kt. Simon-Juda és nay. Ka-
talin nap hetén csütörtökön.

Boigár, Vizkereszt hetében, márc. és
jún. második hetében és Mihály nap
megél. hetében azérdán.

POlgárdi (Fehérm.), márc. József, szept.
Kísasszony nap hetében hétfön.

Polonkn, apr. 9., okt. 8.
Pomogy (Mosonm.), Mátyás ap. elött! éa

szept. 14. elötti héttőn.
P,prád lDeutschdorf), Judica vasárnap,

Szt.-László, okt. J5. és dec 6 nap
hetében kedden és szerdán.

Poroszló (Hevesm.), febr. 9., jún. 1.,
szept. 1., nov. 9., vasárnap, illetve az
azokat meg el. vasárnapon.

Pauony, az ápr, 5-re eső Víacze , jún.
24-re eső Ker.-Szt.-János, szept. 29-re
eső Mihály és dec. 13-ra eső Luca
napot megél. és követö 2-2 heti idő-
tartamon belül, a város által évenkint
meghatározandó napokon.

Pörgiilln (Vasm.), okt 28.
PÖltyén, feor. 27-28., Apr. 10-11., máj.

15-16., jún. 26-27., aug. 21. és okt.
2-3., nov. 6-:7., dec. 18-19.

PrAImA" febr: 3., au~ .. 6.
Pr.dmá, (Tren.,.énm.), ~a,n. 11-15., máj.
~-a.,Jul- 5- 9., szept. 21., okt. 1.,
nov. 2--28.

"6pOltfalva (Propstdorl, N -Küküllőm.),
febr. 21., máj. 13.

PrlYlgyl (Nyitram.l, Pál fordulat, József,
Szt.-Ker. felmag. , Lukács és András
napokon, ha szombat vllgy vasárnapra
esik, a kóv. hétfőn. A kirakodö'vás/ir
előtt egy héttelmarhav.

.Priolevlcze-Szt.-Jváa (Bácam.). JÚD. ••
utáni hétfőn.

, "6IIa (Német-, Nyitram.), JnTocat é,
Virágvasárnap utáni kedden, Miserere
litáni sserdan, Ker.-Szt.-JánoB hetében
hétfOn, Jakab hete- csütörtökön, Őr-
angyal vasárnap és Mlndsze.n\ek utáni
klj.dden. Advent után hétfőn kirakóT"
Qúinquages., Reminiacere. Laetare, 1

Vu-ágv. utáni
utáni héttön,
den, Advent
marhavásár.

Próna, lásd Tótpróna.
Pruszka, \Jrencsénm.l Gerr.ely, Szt.-

György, Péter és Pál. Szt -Lörínc és
Erzsébet előtt: csütörtök.

Pruzsina, jan. 24., máj. 16., aug. 24.,
nov. 3. .

Puchó (Trencsénm.), Ujév, Husvét, -Pün-
kösd, Margit, 'f felrnag. és Mind'E2cnt
utáni követö hétfői napokon. "\

"utnok (Görnörrn ), Gyertyaszentelő el*,
Husvét előtt, Pünkösd elött, Nag3c-
boldogasszony elött és Mindszent elöt\
hétfön. '

P -Fegyvernek (Jász-Ni-Kun Szplnokm ),
marc. 1., jún. 1., szept. 12. ós dec. 1.,
ha e napok nem vasárnapra esnek,
akkor az azokat megel. vasarn.

Püspöki, lásd Bihar-Püspöki (Blharm.),
nov, 30.

PüsPÖkladány. márc. 19, júl. 13., szept.
t9 , nov. 11. hetéb~n csütörtökö".

Rába-Hidvég, Vízkereszt, Virágvasárnap,
Ker.-Szt.-János és Sz t.vFe r hitv, utáni
hétfői napok.

Rába-Szt.-Már!o" (Vasm.), Husvét utáni
2-ik hétfön, aug- 10., nov. 28.

Ráozkanizsa (ZaIam.), Husvét utáni szer-
. dán, máj. 16., jún. 24. és aug. 10_
Ráczkeve (Pestrn.), jan. 2;; , ápr. 17., júl.

15., és nov. 5. elötti vasárnap, hétfön
és kedden.

Ráozkozár (Baranyam.), márc. 12•• máj.
6., júl. 12., okt. 2u. ünnep eseten a
következö napon.

Rákol (Sopronm.), Szt.-Győrgy előtt és
Szt.-Mihály utáni csütörtökön,

Radna, Áldozócsüt. ntáni nap, okt. ••
6-naptár szerint.

Radnóth, ó-naptár szerint kar/icsoD1 ne-
gyednllpjll, Laetar vasámllp utAn!. h6t-
főn, júl. 2., nov. 4.

Radlltyán (Borsodm.), júl. lS., nOT. 1.
Radosnya' (Nyitram.), Vizkere.szt utú

következő héten, Hamvazószerda utáni
béten, Sarlós-Boldogasszony és Szent-
kereszt Ietemelése hetén hétfőn éa
szerdán.

RadOIÓCI, (Nyítram.), jan. 2., febr. 24.,
ápr. 24., jún. 11 , szept 4, nov. 26.

!ladvány (Zólyomm.), máj. 4--6., szept.
8-10.

RajiCI, febr. Mátyás, ápr Szt.-Györgr,
máj. Zsófia, Ker.-Szt.-János, szept.
Jánns fővétele, okt, Szt -Orsolya, dec.
Miklos.

Rajka (Mosonm.), Farsang utáni hétfó-
jén, Nagycsütörtökön, Pünkösd kedd,
aug. 18., okt. 13., dec. 29.

Rakamaz, ápr. 25., aug. 2-ik hetében esó
hétfön és nov. 2-ik hetének elsö nap-
ján, ünnep es etén a következö napon.

Raklhan .Vasm.). marc, 26, Pünkösd
előtt kedden, júl. 2., aug. 16., okt. 8.

!latb (Görnörrn.), jan. 25., máj. $ , aug.
19., dec. 13.

Ragade (Vasm.), jún. \1, nov. 1.
Regöly, máj. 16. és ,aug. 15. hetében

kedden.
Rdmeta (Einsiedl, Szepesm.), febr. 6.,

ápr. 17., jún. 12., júl. 10 dec. 6.
leltoza~ánya (Krassöm.), Virágvasárnap

elötti pénteken aug. havi Boldogassz.
előtt, szept. Szt.-Mihály nap hete pén-
teken, Itletve előtte való pénteken.

"sndek (Zalam.), okt 25.
R1IlIn'r (Szebenm.r, márc, 1., nOT. 16.
Retttg, máj. 7., júl. 11.,. szept. 28.
Kjt" (Temesm.), febr. 23-24., jún.

23-24., okt 31 és nOT. 1-
RikA, (Pestm. ), febr. 9., jún. 16., uept.

16.
Upcze-Sd.·Gyö,OJ, marc. 12., ipr. U.,

Pünkösd után kedden, okt. 26.
léten (Peísö-Pejérm.), Áldoz6csütörtök

utál hétfőn.

ked,len, Sztc-Hárornság
iMindsze'-;tek előtt ked-
vasárnap utáni hétfön

Rézbánya. f~br., _ápr., iún., aug., okt.
es dec. ho elso szombatján.

Rimaszombat, jan. Vizkereszt után val.
nap, Virágv. előtt péntek és szombat
máj. 14 -15., júl. 1~-13., aug. 28-29.'
okt. 20 21. '

Rima-Szécs,jan. Pál fordulat, ápr. György
jún. Urnap és szept, Mihály hetébe~
hétíön és kedden.

Riomfalva. nov 15.
Rittberg, ápr. 17., jún. 15., szept, 13-14.,

nov. tö-ét megel. vasárnapon.
Roh~ncz. (Vas~.), b?jt közép., nagy pén-

tE~~, jun, 10., JUI. 13'1 aug 2l.,'nov.
20, dec. 24.

Rozsnyó (Görnőrm.), marc. Gábor jún
Márk, szept. Gellért, dec. Lázár 'heté:
ben, hétfön és kedden.

\Coz3n~ó (Brassöm.), jan. 25., júl. 11.
'1ó~l"hegy, Vizkereszt után, marc, 19.,

f\.ldozócs. után, szept. 29., dec. 1.
J!9,Ve. lásd Nagy-Röcze.
Rot (Vasm.), aug. 15., szcpt. 8.
Ru~" ('l'orontálm.), máj. 21., szept. 20.

vaS\l'uanon
Rum Wasm). jan. 10., marc. 21 júa

'27.., alrr. 25., okt. 15. °l'
Ruma.!.~.csm.), ápr. 13., máj. 29., jón.

13 . ju1.;l9., szept, 29.
Ruszkin, Sillon es Juda, Remintse. heté-

ben kllcl'o"n. •
RuszPoláiíy-a' 'Mármal'osm.), O-Pi\nkösd
, O-Illés, :O\fihály elött egy héttel

hétfön és,k"lden.
Ruszt (Soprorrn.j, Gyertyaszentelő-Bol_

dogass~ony -ut"" Rogate után, Egyed
nap utan,. M~n~'zent. csütörtökön.

Sárd (Somogym'\.Aldoz6csütört. elötti
héttőn Sar!ós-B"?lI.ogasszony, Urszine
változása es, Maté'tiapján.

Sa)~-Gömör, febr .. 15_16., máj. 3-4.,
Júl 5-6., okt, 3-4 ..

SaJ6-Sz.ntpéter (Bo~soún_) márc 12
ápr. 24, jún. 29., SZ""t: 29. dec 6'
mindig a követö hétfőI,' .

Sajtoskál (Sopronm:'J' L~.t.,.e előtti csü-
tört., továbbá Szt -lstVá\.; Szt-Gellért
és Szt.-Tamás heféberr; "Ptörtökön.

Salánk, máj. 25., júl. 6. és s~_ 91 nap
hetén szerda és csütörtó.kön. - - .

Salgótarján, [an., máj., júl .. és 'Kt. hó-
napok 3-ik hétfőjén. ll"

Sarkad, _á~r. 24., jún. S., okt. 28:, dec.
21. elottl hét szombat és "Rsárn&,.

SasvAr (Sassin), Pál fordulás', JQz~
Szaniszló, Péter és Pál, Ursztne .váln.
zás, Keresztfelmagasztalás, :.",Giií ',,\
András napjain követö szerdán.

Sámson (Sornogym ), jan. 2., aug. 2.,
nov. 12. •

Sándorf (Nyítram. ), Virágv. utáni hétfőn,
Pünkösd utáni kedden, Bertalan napján
é. Lukács utáni hétfön.

Sándorház (Zalarn.), jan. 25., máre, 9.
Sárbogárd, ápr. 4., jún. 14.. szept. 15.

és nov. ll!. nap hete hétfőjén.
SArkány (Fogarasm.), máj. 10., aug. 23,

. nov. 11.
Sárkereuturl (Fehérrn), máj. 13. és okt.

ló-ét mege\. hétlőn. .
Sáfköz, febr. 16., máj. 16., júl. 20.,

szept. 20. és dec. 6. hetében hétfön
és kedden.

Si'road (Fehérm ), máj. 1., júl. 1., aug
14., nov. 11. hete kedden.

SArolnagypatak, marc, s., máj. 11., aug.
a., okt. 10., dec 5. ,

SAr,atak, Aldozöcsütörlök ut4nl napon.
Sárvár, aug. 2. után kOvető hétfón;
. Simon-Juda napján. .
S'rvár-Vármtllík (Vasm.), Ro~at. hétfőn.

Advent első hétfőjén.
Sás. (Baranyam \ máj. 7 , júl. ~. szept.

r-sö hetében hétfön. Ha e napokra
ünnep esik, a következő kedden.

SAtoralja-Ujb.ly, Iebr. s, hetében és
Virágvasárn. elötti hétben kedden és
pénteken. júl. 2." szept. 2. -és nov. 6.
helében é. karacsooyt melf'll. Mtaa



kedden és pénteken. Ha a vásár kedd-
napjára ünnep esik, elötti hétfön, ha
pedig a pénteki napra esik ünnep,
ugy az azt megeí, csütörtökön tartatik.

,Segesvár, marc. 16., jún. ,24, nov. 4.
Selmooz, a négy Kántorbőjt napján kíra-

köv; az ezeket meg el, hétfön, ha
hétfőre ünnep esik, kedden barcmv.

$ellye (Barany am. ), marc. 4., máj. 1.,
aug. 10., okt. 15. ' és dec, ~-ika elötti
hetfön állat-, kedden kírakö v.

Selye (Vág-, Nyítrarn.), Dorotya, Orbán,
Margit, Szentkeresat felmagasztalása
és Katalin nap hetéb. hétfön es szerdan,

Selyk (Kís-, sejkanüca), jún. János, nov.
Márton nap

:Selyk ·(Nagy-), máj. 20" dec. Luca nap.
.6empthe (Nyítram.), 'Nagycsütörtökön,

'Márton nap és Karácsony heten csü-
törtökön.

'6eprös, máj. 1. és nov. 2-át megelőző
vasárnap.

Sepsl-Szt.-llyörUY, Reminiscere György,
jún. János nap es Brigitta nap után
szerdán és csütörtökön.

Seregélyes, Gyertyszentelö-Boldcgassz.
Fekete vas., Ferenc és Sarlós-Bold.-
Assz. nap hetéb. hétíön.

Siklós, marc, 19-iki hetében hétfön; Szt-
Háromság utáni héttön ; Nagyboldog-
assz. hetéb. hétfön nov. ~O. dec. 2.

Sillngyla (Arad), máj. 25., okt, 2. és dec.
l~-át követö vasarn. .

Slmánd, febr. 13., máj. 13. és szept. la.
hetében vasarn. "

SImontornya, Laetare, Exaúdi és Oran-
gyal vasarnapja és Imre hg. napja
hetében kedden és szerdán.

~ófok, márc, 24. és okt. rs-ét mag. fogl.
szerdán, '

8oborsln, febr. a., máj. 13., aug 18,
dec. a.

Sókeö '(Nyítram.), febr. Balázs nap, máj.
8zt.-Haromság, aug. Maríaégbemene-
tele, nov. András apostol utáni hétfő".

40lt, jan. Sara napot megél. vasárnap,
máj. Aldozócsütörtőköt megél. kedden'.
és szerdán, aug. Rókus napot megel.
vasárnap, nov. Márton napot megél.
vasárnap.

Somlyó-Vasárhely, márc, Benedek, július
Margit, szept. Lambert és Karácsony
hetében hétrön.

.so,mkerék, jan. 2-3., febr. 2-3., jún.
2~-24. ,.•

Somlyó, lásd-Szilágy.
'5cmkut (Nagy-), marc. 19., jún, Margit,

aug. Nagyooldogassz. é8 nov. Károly
, utani szerda es csütört.

Somogyvár, ápr, IH., okt. 16.
!>omorJ&(Pozsonym.j, marc, Gergely, ápr.

Szt.-György, jún. Kereszt.8zt.-János,
au~. Szt.-llenalan, szept. Bruno, nov.
Miil,dszent nap elötti héttőn. Ha ünnep
esik, a következó napon.

SomOI (Ujfalu-, Nögrádm.), marc. 4,., júl.
7., okt. 6., dec. 13. '

<lOmo,1 (Sárosm.), Husvét és Pünkösd
elötti csüt., aug. utolsó, dec. 13. előtti
csütörtök. .

<lop ron, márc. elsó hétfőjén, máj. első
hétfőjéfi, aug. utolsó hétfőjén, Szt.-Erzs.
na, netén I;tétfón, kedden és szerdán.

-'hrok"r, ,m;P'c. 1., máj. 15., aug. 10. es
okt. ill. ,n!lpjl! hetében vasárn.

"'kut (Feh!!rm,), Gergely, Medard, Ur-
lzine váltji)~ú és Erasébet hetében.
Itedde~ é, ilzerdán.

"'_ö, Apr. l-ét magába foglaló hét
Izerda6, caütön. -napjain máj. 20.,
[ál. 16" oJtt, ~6.

:auj8rl,,,~ (Kraseöm.), Szt._Háromság
vas~., okt. hó 2-lk vasárnapján.

.omf~· (S~tupava), Nagycsütörtök, máj.
1,,,,,ÚI, '~., Ilug'. 21., nov. 6., dec. lll.

strJiltl, pllre. 19., jún. 22., szept ao. éa
, déc. ,.
:~~:i6~~~' (,Gl!möl'.m.). május '6.,
, ., .;. """ .'.'>; ..

"j

Surány (Vasm.), márc, 19" máj. 1., aug.
12., okt, 26.

Sül8lmed, jan. 13- 4, máj. 20-21., aug.
27·-28.

Sümeg, bőjtközepe utáni kedden, nagy
hétrön, Atoozócsútr elötti kedden, Sar-
lós Boldogassz. napján, Bertalan, Dö-
mötör -és Erzsébet napján.

Süttö (Eszrergomm.), marc. 18., jún. 18.
és dec. 1S-ik hetében csüt,

Svedlér (Szepesm.), Vízker., Szt -György
utáni hétrön, Urnap utáni pénteken,
Szt.vMihály utáni hetfön.'

Szabad,zentklraly,Aldozócsüt, előtti nap.,
aug. Szt.-László eJőtti napon, szept,
Máté napján; nov. z.

Szabadka, íebr. 24., máj, 16., szept. 8.,
okt. 28" napját mege!. vasárnaptól
szerdáíg.

Szabadszamís, márc, 31. és júl 7., nov.
15 c 16. megel. vasárnap es hétíön,
szept. 17-ét megél. vasárnapon.

Szabéa, ápr. 17., okt. 7.
Szakacsl (Somogym.), ,febr. 10., 'ápr. 1.,

nov. ll.
SzakoJoza (Skalitz), Gyertyaszent. ,Judica,

Pünkösd, Péter Pál, Kisasszony (szept.
b,) Portiunkula, Mmdszent és Lucza
napok után következö szerdán marha-
vásár, csüt, kirakóv. .

Szakos (Tolnam.), febr. 24., jún. 3" szept.
14., dec. ö.

Szakul (Krv-Szőrénym.), Urnap elötti hét-
főn, Mindszent után hétron. '

Szal ka (Ipoly-), jan. 25., (Pál fordulat)
marc, e., (Fríderik), ápr. 25., (Mark),
jún. 27., (Szt.vl.ászló) és nov: 19., '(Szt.-
Erzsébet) elötti szombaton marhav.; a
reá köv. hétton kíraköv,

Szatkszentmárton, jan. ~~. elötti vasárn.,
hétfő, kedden, Pünkösd 2-ik napján
és utáni két napon, Illés és Lukács'
napot megelőző vasárnap, hétfőn és
kedden. '

Szalónak (Város-. Vasm.), bőjt 3-lk he-
főn, Szt.-Háromság vasárnapja után,
Mihály és Karácsony előtti hétfői
napokon,

$zalárd (Bíharm.), febr. 2., aug. 40.
, Szamo. (Torontálm.), máj. 13., okt. 1.

Szamosujvár, febr. 8-5., ápr, 29-30.,
máj,!., júl. ~3., 24., 25., okt. 26.,27.,
28, .

Szany, máj. 9.• szept, 19;
Szarvas (Békéesm.), febr. 24-25., jb.

24-:-25., okt, 1~-20., deo. 21-22-ét
megel. szombaton, vasárn. és hétfőD.

Szarvkö (Sopronm.), ápr. 6., jún. 18.,
Karácsony elötti hétfon.

Szárosa, márc. 19" szept. 16.
Szárbalom (N.-Kükűl1őm), .!tOv. 11:, 12.

és H. , .'(
Szatmárnémeti, fellr. 2., marc, 1~.,máj.

1., júl. 2., ssept.' 29. 'és nov. 21. heté-
nek kedden és ezerdan.

'·.Sz,ántó (Abaujm.), NagycsütOn. ldl. lS.,
, i okt. 4.,' dec. 6. Megel. napon állatv
Szantó (ZaIam ), Pünkösd és Illés utAnl

kedden.
Szász~onyba (Nagyküküllőm.), Hamvu6-

szerda napján, Pünkösd utáni sserdan,
szept. ~7 3. Kirakóvásárok előtt ~a
nap állatv.

Szászcsór (Szeszesör), márc. 30., olli. ••
Szászhajam. Márton nap utáni'péntekea,
. szombat és hétfő.

SZ'uPelSőoz, nov. 11. követI! hétfő.
"kíraköv., e napot mégel.vpéntekenés
, szombaton marhav • .

Szászerked, ápr. 24., okt. 16. ,
SzáSZkabánya (Krass6m), máj. 6.~'jdl.

11., 8zept.,29. cr "
S~ászkézd, Pünkösd ell!tt mú. liétf6n.
Sz'szkeresztur, jan. 25., .zed,ItN.' ,
Sz'sznádaa, febr. 6., ápr. 2I:;.alt: ~1. "
S2ászrégen, febr. 12-19., •• "-12.,

., aug. 1~10" okt. 16-28: é,\ /"
Szászlebea, jan. 29., ápr. 2&.; •••• :NI,
, á~r. 6.,.7., 8., a~g, 1,0., 11., ll; )ullY. v

Szászvár, márc. 25. utáni szept. 16-ik.
hete/hétfőjén. ,

Szászváros, márc. 14 , , jún. 4., okt. 4.,
" dec. 6. Megel. 3 napon marhav. .,

Szebeliéb, Jan. 25., (I'ál rord.), Fekete-
vasarn. utáni hetíon, máj. 2ö., (Fülöp).
jún. ~4., (Ker .. ::'zt.-János), .júl, az.,
(Magdolna), szeptc-ben ::'zt.,Ker. felm.
napján, nov. ~5. Katalin.

Szeben. lásd Kis- és Nagyszeben alatt.
Szécsány (Torontálm.), ápr. 22., jún. 12.,

okt. 1";-
Szeesen (Vasm.), febr. 16., jún. 17.,

szept. 14., nov. 2~.
ISzeos, tásd: Rimaszécs.

Széeseny, jan. 25., 'márc, 12~, apr, 24.,
jún. 13.; júl. Apost, Oszl., aug. 2~.,
nov. 26. hetében hétfön és kedden •

Szeged, febr. 17., máj. 5., júl. 31., okt:
iv., nov. 3U., vasárnaptól kezdve egy
hétig és minden vásar elötti péntek
és szombat sertésvas.

Szeg szárd, Virágvasárn., Aldozócsütört.,
Sarlös-Boldogasszony, Ker. feltal. .és
Erzsébet napok hetében hétron éa
kedden. "

Szegvár, marc, 10, máj. 19., aug. 19.,
nov. rs-ét megel: szornbaton, vasam,

I és hétlőn. " ;
Szeghalom' (Békésm.), febr. 10., máj. 20.,

júl. 2v., szept. ~O. utáni hétíön és
kedden.'"

Szekesö (Dunaá, márc,' 12.. június' "Szt.~
Háromság:' .utáni hétfőn, szept, '1';
nov. 5. , " .' .

Szelnle. (Liptóm.), febr.' ll., marc, 24.,
máj. 1., jún. 20., nov; 2.

Szék, febr. 24., júl. ~., szept, 27., okt"
18., nov. 30. .',

Székest'ehérvar, Invocavítvasárnap, Szt-"
György, Szt.vlván, Dömötör.' és Ber-
talan hetében vasárnapon és hétfon,

Székelyhid (Billarm., febt. 19., uiáj. '1.,
jún. 24., szept. ~9., nov. 25., dec. 26•.
hetekben péntéken. Ezenkíéül husvét
és pünkösd elŐtt csütörtökö. és pén-
teken. . "

Székelykeresztur, ' febr. 21~24., máju. ••
1-4" júl. 4-7;, szept, 8-11,.

Székelyudvarhely,llójt közepe utáni szerda
és csüt., Urnap :után 'ke(!den, okt.
4-6., dec. 19-22.

Székesut, jan. 25" júl. 27., okt. 23.
Szeilstye (Szebenm, jún. H., okt. 7e ,

Szélllkut (Pozsonym.), ápr. 29., jún. 24.,
szept, '30" dec. 111, ,

'zéleskut (Sopronm.), jún. 24~lk hete
csütörtökön nov. Ü.

Szlmlak, Judlca vasárnap előtt é8 ő-napt,
szerint Péterés Pál előtt két hettel:
vasárnap és hétfőn, okt. 3-ik vasárnap'
és hétfőn.

Szemere (Répcze-), máj. 7., .szept, 14.
SzempÍlz, Vízkereszt, Mátyás, Husvét,

elött, Leo, Orbán-, Margít-, Egyed-, ;
Lukács napok es Karácsony elött ".
hétfön. ,

Szendrö, jan. 22., marc. 2~', aug. l.(okt.
4., megél. hétfőn.· ,

Izenloz (Nyitram.), Pál fordulő hétfőn,
Oculi vasárnap 'utáni kedden, Miserere í
utáni hétfőn, Urnap utáni hétfő,.; Ágo.- !'
ton napon, Mliiály, utáll' 'következi I

másoclik kedden, 'Erzsébet' napja éli;,
Tamás utáni Ilétfőn. ';',

Izlntqotha, ;Judlc~ utánf éa Szt.iMlIrtoB. j
utáni hétfön, dec. 21;' , ;.

SZ8ntanna (Uh' Aradm.), febr. 2., jdl.5
26., 'nov. ,11i, vasárnap vagy hétfőn. t'
esetlbg a következö vasárnap tartatik.

IIlntantal, máj. 3." aug. 10., nov. 19. 'Í
SZlntantalfalv.' (Zaiam. ),'Ant~nap het6-\
' nek szerda. ' , '., ,
~:~~4~ak,á.poln., (SzePilsm.)" )úlius 2tl., í
Sze~tlla/áz., f!lbr. S'" jön. 12.; aug: .21. '1
Szeatbékálja ," (Zalá'iD..), ., Gyümöl'csolt6- I

Bo,ldo~asszony utáni hétf{ín. " , , J
$zent"ÍlNek '(BatBiD..); ll'n•.,2 5., mAre

I



19., Pünkösd kedden é. szept, l-ér.
eső hét keddi napjára.

8zentbenedek (Vasm.), Farsang elötti,
Bőjti Kántor utáni Virágvasárnap, ŐS%!
Kántor utáni és Karácsony előtti hétfőn.

8zentbenedek (Erdély), Pál forduló, Pün-
kösd előtti kedden, szept. 2.

Szentdienes (Baranyam.i, márc. 15., [ün,
1., aug. 10., vasárnap es etén a rákö-
vetkező hétfőn, okt. 9. utáni vasárnap
bucsuvásár.

8zentegyházaa (Oláhfalu), március 12.,
nov. 29.

8zentelek (Vasm.), jan. 22., május IG.,
szept, 8., nov. 15. utáni kedden.

8zentendre, máj. 5., aug. 1.,. okt. 20.,
!létfőn marhavásárral.

Szentgál (Veszprémm.), jlll. 16-ika heté-
ben és szept. első hétfőjéu állatv.

Iz_ntgo. thár', márc., [ún., szept. és dec.
Kántor szerda utáni hétfőn, Nagycsüt.,
máj. 1., júl. 22., okt. 18.

lzentgróth (Zalam.), febr. S., marc. 12.•
Husvét elötti szerda, jún. 24., júl. 13.,
szept. 1., nov. 13., Karácsony előtti
szerda.

8zentgyörgy (Barsm.), Apr_ 25. é. okt. g.
utáni hétfőn és keddea.

Szentgyörgy (Esztergomm.) április 24.,
nov. 30.

Izentgyörgy (Oláh-, Beszterczenasz6dm.),
febr. 1., máj. 8., aug. 1., nov. 1.

Iz,ntgyörgy (Pozsonym.); tebr, 27., ápr.
24., jún. 26., szept. 5., nov. 6. és dec.
21. hetében csütörtökön.

8zentgyörgy (Torontá1m.), ápr. 15., szept.
15.

.1I8ntgyörgyvölgy (Zalam.), febr. 19., ápr.
12., jún. 8., aug. 10.

8z811t110na (ZaIam.), máj. 22., szept. 22.
·lIantlmr. (J.-Nagykunszolnokm.), július

2-3. éa nov. 18-19. napj.ldsárólagos
marhav.

Izantiván (Baranyam.), febr. 20., máj. 12.
hetéb. hétfőn Júl. 40., ssept, 14.

8zantlánol (Mosonm.), márc. 19., jún.
4., aug. 2 '., nov. 11. hete hétfőjén.

Szl.-Jánol (Morva-, Pozsouym.), Fábián
és Sebestyén Judica vasárnap utáni
hétfőn, jún., Ker. Szt.-János, aug.
János fej vétele , okt. Simon-Juda.

'zantkareszt (Barsm.), ·febr. 2., apr, 25.,
jún. 24.. aug. Ui., szept. 29. és nov.
zi-ét követő hétfőn és kedden.

Szentkereszt (Zalam.), máj. 3., szept. 14.
Szenlklrály (Baranyam.), máj. ÁldozócB.

el. napon, jún. 27., szept. 21., nov. 2.
~Szenllászló (Zalam.), ápr. 22., máj. 29.,

jún. 27. -
Szentlászió (Tordaaranyosm.), ápr. 11.,

okt. 28. E napokat megel. 3 napon át
marhav.

Szentlőrlnoz (Baranyam.), feb. 14., szept.
4.

Szentmarglt (Sopronm.), jún. 24.
Szentmárton (Soronm.), febr. 24., aug.

24. és okt. 15,.ét megel, kedden.
8zentmárton (Turöezm.}, febr. 24. után

és Pünkösd előtti hétfőn, aug. 10.,
szept. 21. és nov. 11. utáni hétfő na-
pokon kíraköv., marhavásárok e napo-
kat megél. péntek. Ezenkivül május
~5-26. és szept. 26-26. gyapjuvásárok.

Szentmárton (Györm.), a Husvét ünnep
után követő csütörtökön, aug. 21.,
nov. 11. Ha 8 napok egy ünnepre v.
vasárnapra esnek a rá következő napon.

Szentmárton (Alsósrtázsa, Vasm.), HUI-
vét utáni 2-od hétfón, aug. 10. éa
nov. 11.

Szentmártonkáta, szept. 1-ét megel. vasAt-
nap és hétfón.

Szentmihály, lásd Német-. '
Szentmlklóa, lásd Lajta-, Fertl!-, Llpt6-

és Gyergyónevek alatt.
Szentllllklóa (KükülIőm.), ápr. 25., szepi.

21., dec. 13',
Szentmiklós (Nagy-), április 5-8., JlllJua

5-6 .• okt. 25-26.

Szentpéter (Örí-, Vasm.), febr. 28., márc.
21., maj. 18., jún. 20., aug. J., nov. 4.

Szentpéte. (Komáromm.), febr. harmadik,
ápr. elsö, jún. második, szept. harma-
dik csütörtök napján.

Szentpéter(Német-, 'l'emesm.), au~.16-án.
Ha a határnap vasárnapra esik, ugy
az azt követő hétíön.'

Szentpéter (üzdi-, Kolozsm. l, júl. 12-' 5.
Szentpál (Magy-, Kolozsm.), júl. 28.
Szenttamás, márc. 12., júl. 26., szept. 29.
Szentes, febr. 2., ápr. 24., júl. 22., szept.

21-ét megel. szomb., vasárn. és hét1őn.
Szepesbéla, lásd Béla.
szepesolaszi, Septuag. vasárnap hetében

hétfón marhav., szerdán kirakóvásár,
Husvét utáni kedden kirakó és mar-
hav. együtt, János' fejvétele napján
kírakö-, két nappal elóbb marhavásár,
nov. 6. hetéb. hétfón marha-, szerdán
kirakóvásár.

SzeDesremete, febr. 2. utáni, ápr. 14.
utáni, júl. 2. utáni és decv e. utáni
hétfön.

Szepesszombat(Georgenberg), Vizkereszt,
Szt.-György, aug. 24., nov. Mindszent
utáni hetekben csütörtökön.

Szepesváralja, Bőjtköz, máj. Áld. esüt,
hetében, júl. Margit-nap hetén, szept.
és dec. első hetében, hétfőn marhav.
és csüt. kirakóv., kivéve Áld.-csüt.
hetét, ekkor a kirakóv. szerdán van.

Szeptk, márc, első hétfőjén, dec. hó
Lucza napja elötti hétfőn.

Szepsl (Abaujm.), a febr. 26., júl. 15.,
okt. 31. hetében hétfói napokon és
Husvét, Pünkösd és Karácsony előtti
csütörtökön.

Széplak (Vasm.), jan. 22., márc. 22., aug.
22., okt. 22.

Széplak (Bíharm.), a böjtmásodhetében,
Szt.-György előtti héten, Lőrinc hete,
okt. első hetében mindennap keúdí
napokon. ,

Szerdahely, lásd' Muraszerdahely.
Szerdahely (Szebenm.), febr. 24., júl. 27.,

nov. 11.
Szerdahely (Duna-, Pozsonym.), jan. 18.,

Husvét előtt 2 héttel, Keresztj. héten,
jún. 27., júl. ~2., nov. ll. és dec. 13-iki
hetében, keddi napon.

Szeredujvároska, Gy.-Szt. febr. 2., jún.
Szt.vlván, aug. N.-Bold.-Assz. és okt.
Terézia napok hetében, csütörtökön
marhav. utáni hétfőn kirakóv.

rze eda, lásd Csikszereda.
Szareda (Maros-), febr. 21-24., Július

28-30., dec. 7-10.
Sze.ednye, máj. 2., jún. 13.,júl. 12., aug.

28., szept. 8. és nov. fo. után követ-
kező hétfőn. 'I'ovábbá Aldozócsütört.,
Urnap és Jakabnap utáni hétfőn juhv.

Szerenos, jan. 7., ápr. 27., aug. 16.,
nov. 2.

SzlIágyoseh, jan. 4., febr. 15., márc. 15.,
jún., 7., szept, 13., okt. 25., dec. IS.

Szilágysomlyó, márc. 20., jún. 26., saept,
25. és dec. 18. hetekben, csütör.ök
és péntek en.

Szlgetvál', jan. 25., ápr. 24., jún. 13.,
aug. 2., szept. 29. és nov. 19. hete
hétfő és kedden.

SzikIZ', febr. 6., máj. 1., [űl, 22., szept.
8., nov. 11. hete vasam. és hétfőn.

Szli (Somogym.), máré, 1., máj. 10., aug.
6., nov. 19.

SzUl (Sopronm.), ápr. 24., Bertalan nap-
ján, ünnep esetén az utánok követ-
kező hétfőn, Mindszent és Karácsony
utáni hétfőn. .

Szlna (Abaujm.), márc., máj, szept., nov.
hónapok második péntekjén. Ha ez
ünnep, a következő pénteken.

8zlnna .Zemplénm.), jan. 30., marc. 22.,
jún. 23., szept. 4.

8zlnye, jan. 15, márc. 26., . jdD. 27.,
ok. 15.

Izlnnirváralja, Felixnap, Gyulanap, Incze-
él Teréznai> hetéb. hétWn és kedden.

Szlrák (Nögrádm.), márc, 5-6., májua.
15-16., szept, >.-~, nov. 26-27.
napokat megel. hétfőn és kedden •

. Szivagy, lásd Felsősztvágy.
~zJelnicz (Líptöm.), febr. ;3., Oculi vasár-

nap, máj. 1., júl. 25 , nov. 2.
Szkacsanyl (Nyítrarn J, Fábián és Senes-

tyén, t:>zt.-Márk ev., Szt.·P1okop, Maria.
szür., Mindszent nap után követk. kedd
napokon. Fábián é& Sebestyén nap-
elott marhav •

Szk.lenó, febr. 14-15.. Virágvasárnap,
Szent-Háromság és Istv án kiráry utáni
hét!őn és keduen.

SzobD, jan. Remete Pál, ápr. Dezső nap •.
jún. Szt.-László és okt. Szt -Vencet
előtti hétfő és kedd napokon.

SzoboszIó (Hajdu-}, Virágvasam. követö-
és Aldozócsüt. hete neuon, júl. első
h~tfőjén, Demeternap hete ben hétfő.

SzobotiSZ!, Mátyás napján, Husvet utáni
hétfőn Mária mennyoemenetele, Máté
nap, Lukács nap, Mária íogantatasa.
utáni nap.

Szobráncz, Hamv. szerdán, marc. 25.
(Gyümölcsoltó-Boldogassz.), Pünkösd;
júl. 2. (Sarlös-Boídogassz ), aug. 20.,
szept. 8., nov. 11. és Karácsony utáni
szerda napokon.

Szolnok, febr. ~4., máj. 18., szept. 8.,.
nov. 5., ha szept, 8. vasárnapra csík;
vagy az ünnepen és után következő
napon, különben a hét előző vasára.
és hétfőjén.

Szolyva (Beregrn.), marc, 19., ápr. 24.~
júl. 2~.. szept. 29·ik hetében csütör-
tökön.

Szomolány, Feteke vasárnap utáni csü-
törtökbn, Áldozócsütört. előtt sserdán,
szept. 7., nov. 25.

Szombathely, Husbagyókedd elött kedd
és szerda, Szt -Uyörgy, előtti kedd
és szerda, Kisasszony elötti ke •• és
szerda és András nap elötti kedd és
szerda.

Szombat, 1. Szepesszombat.
Szomoluok, Nagycsütörtök; Úrnap utáni

szomb., júl. 2., nov. 24., dec. ~I.
SzöIgyén (Esztergomm.), József, Úrnap,

Kisasszony és Advent hetében héuö
marha- és kedden kirakóv.; szept. 29.

Szöilos, 1. Garam-, Herceg- és Nagy-
nevek alatt.

SZŐllosgyörök (Somogym.), marc, 21.,
máj. 16., szept, 9., okt. li

Szőny (6-), marc. 40., máj. 16., júl. 17.
szept. 13·át követő hétfő napokon.

Szörégh (Torontá1m.), febr. 24., ápr. 20.•
jlll. 15., szept. 14.

Stanlsits (Bacsm.), apr. 12. és okt. 4-ét
megel. hétfői naposon.

Sztára (Zemplénm.), j\in. 22., jún. 24.•
júl. 26., dec. su,

Sztrálsa (Szepesm ), márc. Reminiscere,
jún. 15., szept. Egyed, nov. Szt.-Már-
ton után mindig szerdán,

Szt.opko (Zemplénm.), Gyertyaszentelő.
Husvét, Keresztjáró napok, Úrnap.
Péter-Pál, Bertalan, Szt.-Mihály, Simon-
Juda és Lucza nap hetében keddea
ha e nap ünnepre esik, úgy a macel.
kedden. '

Szuosány (Turöczm.), jan. 17., tpr. 25.•
máj. _6., júl. 25., szept, 12., okt. 17.

Szuha (Pozsonym), marc, 2'., júl. 27.,
aug. 2~., nov. \1.

Szulok (Somogym.), Husvét, PUnköe4. éa
Lukács nap előtt hétfőn.

Szvldnlk (Felsö-), jan. 19., ö-napt. szerint
Fekete val'árnap után, máj. 41., jún.
1., aug. 2. szept. 21., okt. 21.

Szvedlér(Sze esm.), Vizkeresztés GJo6r61'
nap után hétfőn, Urnap után péntSenr
Mihály után hétrön baromváaárral '
összekötve. .

Tali, ápr. 11., jdD. 2., aug. 1., szept. 2~
TabaJd, febr. 8-4., máj, 2'-26., auc.

30-31., nov. 8 ..· 9.
lállya (Zemplénm), jan. 22., ápr. '-.
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J9. 27., okt. 19.
Tamási (Tclcam.), febr. t& m!!.;. KAntor

nap előtti júl. Magdolna elLlti. SZE>pt.·
Ktiáor el6tt, dec. Kántor c!i<ht bétf6n
és kedden.

l'ape,.llány (Nagy-, NyitTaJU.), jan. Do-
rouya, febr. Antal, marc. Ger,;ely,

. marc. 1,6. jún. Iván, júl. Márill-Melf-
·doJ.a, aug. Bertalan, szept, Máté es
-ov. Lipót nap hetének csűtőrtöhén
mwhav., utáni keddeu kirak6v.

Ta•••• ány (Kís-, Barsm.), [an. 6., f~br.
~., júl. 16., nov, 25. csak kiraköv.

TapoiG'" (Zalam.), aug. 16., dec. 6.
Tál!lí~"', febr. 7" máj. 7. és szept. 6.

he&ében vasárnap és hétíötén.
Tápltuörgye, marc. 1., máj. 6., aug. 31.
Tá/lffizele, jan. 1., ápr, 1., júl. 2. és okt.

15-lke heteiben hétfői napokon,
1'arcsa (Mosonm.), marc. 16 J zr.áj g"

nov. H.
7:uczal, febr. 3., marc. 10, máj 5., aug,

~., szept. 29., nov. 10 utáni hétföc ,
ünnep esetén amegel. hétfőn

iarjin (Komáromm.), márc. 31., máj 18,
aUg. 4 , okt. ti

iarneoz (Líptöm.), febr. 2,l., Pünkösd
n~ kedden~ aug. 10 , okt. 16., dec.

Tarpa .(Mező-), marc, 19., jún. 11., okt. 8.
To.snád, Bálint hetében pénteken ; Hus-

vét előtti csütörtök; máj. Szaniszló;
júl. "SarI. B -Assz.v ; szept, Kisassz. j
okt. Gál és nov. Márton nap heteiben
pénteken.

"r3ta, Husvét utáni héten kedd és szerda
Pünkösd utáni héten kedd és szerda,
aug 27-28" nov. 5-6. '

Tauez, ápr. első és aug. utolsó vasáru.
elötti szombat.

,o:;'e, febr. 1., máj. 1., jún. 27., nov. 5.
ieicgd (Bíaarm.), ápr. 3-ik és dec. első

hetén szerda napon.
'Telllgdl-Bacon, jan. 21., ápr. 13., júl. 31••.

okt. 7. •
Temerln (Bácsm.), febr. 25., máj. 5.,

szept. 4. és nov. 22. hetében vasár-
nap és hétfőn.

iemesvár, márc. 19., jún. 1., aug. 16.,
szept. 29., dec. 18. csütörtöktől li
napig.

,onb (Bíharm.), márc., jún, szept. és
dec. 4-ik heteiben hétfön.

Tepla (Lípötm.), jan. 16., marc, 12., jún.
IQ., aug. 16., nov. 15., Mikl6s napon.

Teplltz (Trencsénm), marc. 1., jún. 29.,
szcpt. 1., dec. M.

iereks (Töke-), jan. 10., máj. 5, aug.
1., ekt. 15.

ierebes (Tur-), ápr 6. és okt. 13. heté-
nek hétfő és kedd.

-Terogova ISzörénym.), jan. 19., Husvét
után pénteken, júl. 6. és Szt.-Deme-
tert megel. pénteken ..

Tevel (Tolnam.)i Veronika, Szt.-Háromság
Tekla után hétíön.

iőcső, é-naptár szerint Virágvasárnap;
Péter és Pál; Urszln változás; Bold -
Assz. és Ujév napja hetében hétfön
és kedden, ünnep esetén a következő
héten hétfőn és kedden, esetleg kedd
és szerdán.

iÓCiás (Hajdum.), jan. 28 , máj 10, aug.
rs., okt. 29. hete csutört

Téthszentkut, máj. 16, után következo
és nov 1. után következő csüt.

ii hany (Zalam.), ápr. 24. és júl. 24-ét
követő kedden.

ii nye, jan. 5•. marc. 5., jún 15. és okt.
2. hetén hét.főn.

Tiszoloz (Theissholz),. jan. 17., máj. 19.,
aug. 10., nov. 5.

Tis in•• (Vasm.), febr 25, [ún. 5., szept.
9.

Tiszatöldvár (Jasznagykunszolnokm.),
~c: 24., Jún. 8.. aug. ~9 , okt. ll.

_dig vasárnap és hétfőn.
~,szafölovár (Bácsbodrógrn.), márc, 24.,

máj. 20., aug. 22.

Tlszafüred, Jan. '., Apr. 15., ango '.,
okt. 3. hete csütörtök és péntek.

Tiszakürth. máj. 20., szept. 30. hetének
vasárnap és hétfön.

Tiszaick, máj. 15., júl. 10, aug. 21.,
szept, 25., nov. 27. hetében csütör-
tökön.

TIszaluoz, jan. 5., ápr. 15.. júl. 10., nov. 5.
Tiszanána, febr. 24, máj. 1., aug 4. és

. okt. 15. vasárnap, esetleg, amegel.
vasárnapoken. .

Tiszaörs, máj. és dec'. h6 első hétf6Jén.
Tlnaszalók. febr. 16., máj. 18., aug. 20.

és nov. 11. hetének vasarn. és hétfőn.
Tisza-Szt-Imra, jan. 2-3., nov. 18-19.,

csak marha v.
Tiszatar)an (Borsodm.), ápr. 5 , júl. 30.,

szept. 10., nov. 30. E napokat megel.
hét: őn állatv.

Tislftujlak, Yizkereszt, márc. Gergely,
ápr. Szt.-György, jún. Alajos, aug.
Bolg.vAssz. és nov Erzsébet nap után
követö szerda éz csütörték.

Tital, ápr. 6., aug. 22. és okt. 20. heté-
ben hétfő és kedden, ha e napok
egyike ünnepre esik, a következö
napon.

Toka], márc. 24., jún. 23., júJ. 22., szept.
n., okt. 27., dec. 22.. hetében hétfön;
ünnep esetén a következő hétfőn.

Tolcsva, ápr o., jún, 22., szept. 9., nov.
10.; ünnep esetéri a rnegel. hétrön.

Tolon, máj. első hétfön, jún. 13., aug.
10., nov. 5.

Topánfalva, ö- naptár szerint Virágvas~r-
nap elötti péntek; o-naptár szerint
Pünkösd elötti pénteken ; júl. 9., aug.
28., nov. 5. E napokat mege!. 3 napon
át marhav.

Topolya, ápr, rs., júl. 13 és okt. 4. nap-
ját megél. vasárnap és héttön.

Topunár , apr. 25., Sz:.-Hár~mság vasár-
nap ntáni napon; aug. 25., nov. 11.

Tcplicza 1. Oláhtoplicza.
Tor da (Tordaaranyosm.), Hamvazószerda,

utáni szombat; ápr. 24., JÚII. 24_, szept.
9., dec. 6. E nap megel. 3 napon At
marhav.

Torna, febr. 2., márc, 10., máj. 1., szept.
1., okt. 26., nov. 211. Ha e napok nem
csütörtökre esnek, megel. csütörtökön.

Tornalja, marc, 14-15. máj 21-22.,
okt 14-15., dec. 2 -3.

Torzsa (!lácsm.), jún. 1'., okt. 2.
Tornya, ápr. Vicenap elötti vasárnnp j'

Péter-Pál és nov. 17-ikét (Gergely
követő vasárnap.

Toroczkó, máj. 16., okt. 10. E napokat
megel. 3 napon át marhav.

Torontál·Vásarhely('l'orontálm. ,jún. 20-lU
mege!. pénteken és szombaton orszá-
gos kirakóv. és állatv.

Tovarlsova. febr. 2., nov. 16.
Törcsvár, ango 8., okt. 6.
Török-Becse, márc. 25., aug. 17., okt. 3.

vasárnapon, esetleg a me~el. vasár-
napon.

Török ..Kanfzsa, máj. 1·, aug. 1., IlOV 1.
Törökkoppany, ápr. os okt. első hétfőjén.
Török-Szt.-Miklós, jan. 10 , ápr. 17., jún.

26 , o kt. 4.
T&vis (Alsó-Fehérm.), febr. 20., ango

24 -27., nov. 4--7. Kirakö vásárok előtt
1 -1 nap állatv.

Tótkeszl (Tolnam ), Szt.-György elötti
Nagyboldogassz. és Márton napokat
magában 'fogl. hét ' h tfö es kedden,

Tót-Pel.sőcz, márc. 11.' és it. júl. 14-t5.,
szept. 6-7., nov. 13-14.

Sót-Szentmárton (Zalam.), jún. 13., nov.
ll.

Tótvárad, jau. 1~., 6-naptár szerint Hus-
vét utáni csütörtök, ó-napt ar szeunt
Urnap szept. 2ti.

Tút-Prúna (Turöczrn.). Gergely nap.
Hogate utáni hétfő, Jakab nap, Pál
nap.

1 rencsén, febr. Gyümölcsolt6 Boldogasz-
szony j Husvét után Oktavián j Pün-

kösd; Júl. Sarl6-Boldogasszony ; aug.
Péter; szept. -Kereszt felmagasztalás;
okt. Lukács; nov. András napján.

Trsztena (Án·am.), Dorottya napja utáni
hétfőn, ápr. 24., Pünkösd utáni ked-
den, júl. 16. Nagyboldogasszony és
MArton napja után hétfőn.

Turkeve, ápr 1., jún. 20., dec. 6. hetéb.
vasárnap és hétfőn. Ha e napok hét-
köznapra esnek, elötti vasárnap és
héttőn.

Tura (Ú-Nyitram.), Vizkereszt, Judica,
Exaudi, Szt.-Iván, Nagyboldoga,sszony,
Szt -Mihály, Szt.-Katalin utáni kedden.
A kíraköv. előtt mindig marhav.

Tura (Pestm.), ápr. 18., okt. tü-ét kö-
vető vasárnap és hétfőn.

Turán (Turóczm.), jan. '5., Pünkösd hét-
főn, nov. 5

Turcz, jún. 24., szept. 2. hetében hétfön-
és kedden.

Turdossin (Arvam.), jan. 26., máj. 1.,
szept. '14.. nov. 6,

Turnischa .IZalam.), Husvét után 2-ik
héffő ; Pünkösd elötti csutört. ; Antal;
Nagyboldogasszony előtt csütörtök;
Kísasszony utáni nap es Fekete hét
csütörtökjén és okt. 4-én.

Turocz-Szt.-r.1árton, lásd Szt.-Márton.
Türje, Belsö-, (Zalarn.), febr~ 24., ápr.

24., júl. 24 ; szept: 29.
Tüskevár, febr. 24, jún. 14., júl. 22.,

szept. 8 mindig hétfön.
Ubres (Ungm.), márc, 19 előtt, Apr. 211.

elött jún. János nap előtt és nov 1.
elöttí seerdán

Udvard (Komáromm.), jún. első hetében,
Őrangyal hetében hétfőn es kedden.

Udvarhely, Székely. (Udvarhelyrn.), bőjt
közepe ntán való legközelebb! szer-
dán és csütörtökön. Urnap utáni hét-
főn és kedden okt. 4-5. és 'Végre dec.
21-22. napján mindenikét megel. 3-3
napi marhavásárrcl. Ha akár a s irakő-,
akár a marhavasarok első napja űn-
nepre esik, a következö napo' kezdő-
dik a vásáro

Ugra (Kísküküllöm.), Quasimodo utáni
csütörtökön, szept. 11;.

Uj-Arad (Temesm.), márc. 1., jún. 16.,
okt. 18.

,Ujbánya (Barsm.), jan Vizkereszt utáni
hétfőn, marc. 12., Aldozöcsütört. elött
szerdán, jún. 24, szept. 7., nov. 19.
A megel. napokon marbav.

Ujegyhaz febr s., Krisztns menybemene-
tele ntáni napon és okt. 16. utáni
hétfőn.

Ujfalu;máj. P., aug. 29., okt. 15, dec 6.
Ujfalu (Torontálm ), jún, 22., aug. 15.
Uj-Oalgócz (Borsodm ), Husvét hétfön.
Ujkéos e (Pestrn ), febr. 20., máj, 15.,

júl. 31., nov. 3.
Ujlak (Nyitram.), jan. 1-3 ,márc. 19-21 ,

máj. 21-23., júl. 30., aug. 1., nov.
1'! 21, dec. 17-19

Ujlak (Bodzas-, Zemplénm,), jan. 18.,
márc. 24., júl. 14., okt. 17.

Ujpest, febr, máj., júl. és okt. 15-ét kö-
vetö vasárnap. I .

Ujpécs, ábr. 4., aug. 10., okt. 28. vasár-
napon.

Uj-Szlváoz (Bácsm.), ápr. 3., jún. 10.,
szept. 23. vasárnap vagy hétfőn, eset-
leg a megel. vasárnap és hétfön.

',Uj-Szöny, jan. 6. és szept. 1. hetében
hétfön.

Ujváros (Balmaz-), febr. 2., máj. 25.,
aug. 1,., nov. 19. hetében szerdán.

Ujvároska (Nyitram.), márc. Oculi. aug.
Szt -István, nov. Szt.vl.ípót, napot kö-
vetö keddi napokon.

Uj-Vervász, marc 28., jún. 2. és szept.
l~:ét mege!. vasarn. és bétfön.

Ujvldék, uiarc. 20., máj. 1s., aug. 10,
okt. 2!I.

Urna (Ternesm.), máj. 26., aug. 18.
Und (Sopronm.), márc. 20., máj. 11., jún.

HO • szept. \1.



Vngvár, jan. 25., márc. 12-ét Áldoz6cs.
Urnap, júl. 25., szept. 8. és 29 , ugy
nov. 29 megel. hétfőn és kedden or-
szágos kíraköv., továbbá Aldozócsüt.,
Urnap, júl. 25. után következő hétfőn,
kedden és szerdán juh- és gyapjuv.

Uszod (Pestrn.), szept. r-ét mege!. hét-
., fön marhav.
Uzdln (Ozora), máj. 10., szept. 12.
Uzdl-Szt.-Péter, júl. 15., mege!. 4 nap

marhav. '
Uzon, marc. 18-tO., máj. 24-25., dec.

5-6.
Ülló, marc. 4. és aug. 10-ét megelőzó

hétlőn.
Üxmény (Nyitram.), Jan. 3-4., marc.

15-19., máj. 27-30., júl. 26-27.,
szept. 6-8.; nov. 28-30.

Vaal (Fehérm.·, febr. 20" máj. 16., aug.
16., okt. 2~. .

Vacz. Husvét elötti, Sarlós-Boldogassz,
Gál és Tamás nap előtti vasárnap és
hétfőn.

Vadász (Aradm ), ápr. 7., Jún. 24. és okt.
2-ik vasárhapján .:

Yadkert (Nógrárlm.), jan. 2., ápr. 21-22.,
íÚI. 21-22., szept. 22-23.

V.~kert (Pestrn.}, apr. Szt.-György heté-
ben vasgrnap és hétfőn, nov. 1. meg-
el. vasárnap. .

Vág-Ujhely, Septauges, Reminisc. , Quasi-
modo, Szt.-Háromság, Prokop, Mária
születése, Urszine változasa Mindszt.
és Tamás napok utáni hétíön. A kira-
köv. elötti csütörtökön marhav.

Valuló (Baranyam.), márc. Gergely, júl.
Sarl6s-Boldogasszony, okt. b'erenc és
dec. Luca nap hetében hétfőn.

Vaja (Szabolcsm.), aug. 1. hétfején.
Vajdahaza, márc 19., aug. 20.
Vajdarétss, jan. 18-19., aug. 1-2.
Vajd~-H"nyad, o-naptár szerint Laetare

előtti szombaton és AldoLócsütörlök,
júl.' 11., nov. 13. .

Vajda-Kamarás, marc. 19., júl. 24.
Valpó-Szentlvan, dec. 6.
Vilyemare (Krassom.), 6-naptár szerím

Husvét elötti csütörtökön és okt. 26.
Vámas-I~ikola (Hontrn.), jún. 22-ike és

szept. 2~-ike elől ti hétfőn állat-, ked-
den kirakóv.

Vámos-Párcs, jan. Károly, máj. Zsigmond,
aug Lajos nov. Katalin nap hetében
hctfőn.

Varannó, Lebr 15-t6., ápr. 25·- 26., júl.
2-3., aug. 21-22., dec. 5 -6., ünnep
esetén a követö napon ..

Varasd (Tolnam ). ápr. 24 ,jún. 2ii., júl.
25., nov. 5.

Varadia (Temesrn.), ápr, 2L, szept. 2.
Varna (Trencsénm.), jan Jézus neve-

napía, Laetáre vasárnap, Szt-Harom-
ság vasárnap, júl Margit, szept. Mária
nevén, első Advent vasárnap.

Varsány iAradm ). okt. 2.
Váralja (Krasznahorka), márc. 19., jún.

26 , szept 26., dec. ti
Varias, ápr 1., szept: 1., dec. 1.
Várai a, lásd Bodokö , szepes. Szinyér,

Znió neve alatt.
Várhely (Hunyadrn.), 6-naptár szerint

Husvét után köverö 2 szombaton,
okt. 2 '.

Várl (Beregrn.), jan. 28, ápr. 5-6., máj.
:!4-2,) , jún. 21-22., aug. 30-31., okt ..
18-19., dec 20-2t.

Várkony (Borscdm.), apr, első és okt.
első hétfön.

Vármsliék (Vasrn.) , Rogate hétfőn, Adv.
elsö hétfőjén. .

VárosIod. febr. 13., szept 17.
Vásárhely (Veszprorn.), marc. 20-21.,

júl 17.
Vasár"s,y (~\yó-, Veszprérum ), márc.

Benedek, j Margit Bzept., Lambert,
dec. karács y hetében héttőn.

Vaskoh, febr., ápr., jún., aug., okt. és
dec. hó első "péntekjén.

Vasvár. jan 27., márc. 15., máj 3, [úrí.

13., aug. 10., szept. 29., nov. 10.
Vasirosnam6ny. Húsbagyökedd utáni hét-

fón, jún. Medárd nap hét hétfőn,
szept. 8_ Kísasszonyj utáni -hétrön,
dec. Luca nap hetén hétfőn.

Vásárut (Pozsonym.), febr. 24., jún. 13,
aug. 20. éli okt. 15. héten kedden

Vazseoz, jan .•. , Apr. 5., jún. 28., szept.
24.

Véas (Máros-), Júl. 2.
Védeny (Mosonm), lIlAJ- 1., nov. 2.
Vémend (Baranyam.), marc. 28, júl. 17.

és szept 3O-án kizár61agos állatv.
Veleneze (Fehérm.), 27, aug. 7., nov. 6.
Velkápola (Barsm.), febr. 3-4 .• marc,

2'7-28., máj. 30-a1.,jún. 12-13., aug.
2'1-30., dec. 11-12.

Verhó (Nyítram.), Ujév, Sexages, Virág.
vasárnap, Cantate, Szt.- Vitusz, márc.
Magdolna, Kereszt felmagasztalás és
Márton nap hete kedd napjain A ki-
rakóv. elötti hetében pénteken marha-
vásáro

Verbóoz (Nyitram.), jan. 21., ápr. 7.,
niáj./13., jún. 17., szept. 2., nov. 4.

Vsrebély, febr. 1., márc. 22., ápr. 26..
jún. 28., aug. 2., szept. 27., nov. 22.
és dec. 20.

Vereczke (Als ó-); jan. Vizkereszt márc,
Elek, ápr. Szt.;György, jún. Péter és
Pál, aug. Mária és o kt. Paraszkava
nap hetében szerda és csütörtökön.

Vsrespatak, márc. utáni és okt. 2-ik he-
tében péntek és szornuaton.

Vermes, máj. 8., okt. ll.
Veriiezs, jan .. 6., máj. 1.
Verpeiet (Hevesm.), jan. 18.. tpr. ·24.,

júl. 27. és okt. 31. Ha hétfőre esnek,
előtte val6 héttőn.

Verseez (Temesm.), Gyertyaszentelő előtt,
Virágv. előtt, aug. 1. vasárnap, okt.
utols6 vasárnap, mindig péntektől hét-
föig.

Veszprém. jan. 6., febr. 14., marc. 12.,
Gergely máj. 4., aug. 10., szept. 21.
és dec. 6 hetében hétfőn és kedden.

Vép (Vasm.), jan. 25., Fehér vasárnap
után héttőn. Aldoz6cs. elótti szerdán,
Péter és Pál és István kir:íly elötti I

napon és nov. 5.
Vidovecz (Zaiam ), ápr 25., okt. 18. .
Világos (Aradm.), bójt közepe, jún. r-ét

követő vasárnap, aug. 2-ik hete és
Szt.-András nap hetében vasárnap, a
júniusi vásárt kivéve az o-naptár
szerint,

Villány (Baranyam.), ápr. 4., okt. 31
Vlnga (Ternesrn.), Áldozócs. előtt, Szt-

István és Szt.-Mihály napja után pén-
tek, szornbat és vasárnap. .

VI k, az é-naptár szerint: Szt -Pál, Szt.-
György, Szt.-János és Demeter nap
hetében, hétfőn és kedden, ünnep
esetén következö héttőn és kedden.

Viszló, ápr. 1., júl. 13., okt. 2;.
Vissó (Felsö-, Mármarosrn.), máj. 11-12.,

aug. iO-ll., nov. 9-10.
Vittenez. jan. 20., márc. 19., máj. 6.,

jún 24., aug. 24., okt. 16.
Vizakna. ápr 1., aug. 6., dec. 20.
Vo'la, máj. 5., aug :8.
Vojté:, máj. 7., szept, 1.
Volóoz, (Beregrn.), ápr., [ún .• aug. és

okt. hó első szerda és csütörtök.
Vörösmart. febr. 14, apr. 4., júI6 .•

okt 26.
Vörösvar (Vasm.), Vizkereszt utáni hét-

főn, Keresztjáró hét, Péter és Pál,
Anna nap, Mir 'szent nap utáni hétfőn.

Vörs (Somozym.), ápr. 3. és júl. 5. után
követö hétfőn .

VráilY, ápr. 13 , júl. 11., nov. 7
ZáL lia. Hamvazószerda előtt, Szt.-János,

Ferenc és Katalin ut. mindig pénteken.
Zagyva-Rón, minden hó 5-ét követö ked-

den.
Zakaméne-Klln (Arvam ), máj 2'). és

szept. 29. utáni második hétfőrt.
Zákány, jún. 24.

Zala (Somogym.), ápr. 9., máj. 15., aug.
19 , okt. 4

Zala-Apathi, lásd Apáti.
Z"labér. Szt.-Gergely elötti, Nagyboldog-

asszony utáni, Advent másodtk vasúr-
nap u.áni kedden.

Zala-Egerszeg, febr 114., Virágvasárnap,
Szent-György utáni hétrön, Pünkösd
utáni kedden, júl. 22 ,szept. 9., okt,
28., nov. 30 , dec. 28.

Zala-Lövő: ápr. 1., máj. 13., aug. 29.•
nov. 5.

Zalavár, febr. 2~., júl 26
Zalatna, márc. 1-3., júl. 16-18., aug...

30-ill. és szept. 1.
Zaránd (Aradm.), é-naptár szerint Ham-

vazószerda utáni vasárnap, ö-naptar
szerint Boldogasszony napja es dec,
17. elötti vasárnapokon ..

Zay-Ugróoz. bójt ll-ik vasúrnap. Anna nap
es ::izt.-Márton után hétfön.

Zám (Hunyadrn.), jan. 28., nagybőjt 4_
betében szerdán, jún. 2., júl. 20., szept,
10. és 26., dec. rz-én.

Zboró,-febr. 25.,jú". 2';., okt. 28., dec. 28_
Zeliz (Barsm.), f~br. 2. uetéb., ápr. zö-ét,

megel. héten. Urnap hetében, júl. 31..
aug. Bt-én, szept. 8. és nov. 19. hetek-
ben, hétfőn és kedden.

\ Zemplén, febr. 24., jún. 2., nov. 30.,
dec. 21. .

Zlnta (Bácsm.), márc. 26., jún. 22., aug:
. 17. és nov. 19-ét megel. vasárnap es

hétfőn.
Zentelke, márc -. 30., szept. 14.
Zernes!, máj. 31., nov. 2U.
Zentealka, máj. 30., szept. 3-5.
Zlchyfalva (Torontátrn ), ápr. 4., okt. 15.
ZIffer (Pozsonym.), jún. s., nov. ~U.
ZlIah, rnárc., jún., szept, és dec. hó-

napok elsö szerda és csütörtökön.
Zirci, marc. 19., máj. 1., júl. 26., szept.

2"., szept. 4.
Znló-VáraIJa, jan. 7., Husvét elötti szer-

dán, Pünkösd utáni kedden, Sz ent-
Mihály és Miklós nap.

ZólyolÍl-Llpose, jan. 6., Septuagesirna,
Pünkösd utáni nap, júl. 25., okt . .t.

ZÓlyom, január 12. marhavasár az utáni
következö napon kirakövásár, február
23-24. kirakóvásár, Nagycsütörtök
marhavasár. április zo-an marhavásár,
Urnap után köverkez ö két nap kirakö-;
jútius 26. marhavasár, szeptember 4.,.
november 19. és december 21. napján
kirak6vásárok.

Zcmha, ápr. 18., júl. 26., hete szerda,
nov. 7.

ZOmJOf (Kis·Torontálm.',. Aprilis 15.,
aug-usztus 10., október 18. Ha nem
vasárnapra esik, a vásár a megelózö
vasúrnap tartatik.

Zam~or (Bácsm.), Gyüm-Oltö-Bold-Assz;
napja, o-naptár szerint Ni-Bold.vá ssz.,
nov. 25.

Zurány (Mosonm.), ápr. 20., jún. 29.,
okt. 9., dec. 4.

Z.ámbék, febr. 4., jún. 2L és okt. 28-át
követő csütörtökön és pénteken és.
ápr .• 2·I-ét magába Ioglal« hét o·.ür~-
tök és pénteken.

Zsarnócza (Bursrn.), jan. 20., Gyümölcs-
oltó-Boldogasszony, marc. 25., máj.
1., Szt.-Háromság vasárnap, jún. 25 ,
okt 31. és dec. 13-ika utáni hétfö",
és kedden.

Zalbó, február 13-H , május !-5., júl.
10-11, október 10 ·11., december
17 -18.

Zsomolya, március 19., június 20., sz ep-
I tember S., november 11. mindig va-

sárnap.
zsolna, február Dorottya, Husvét, Ur-

nap. Szt.-István, október Gál apát és
december Luca utáni követő hétlőn.

Zsombor (M.-N. Kolozsm.), nov. 2(.
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Millió me~mjllió ember
\

:meggyőződőt.t róla, hogya

Dr. VérteS-féle
használatban
karékosabb,

S' b .\-; . (F ere n C z
OS or~~zeszpál in k a)

a leghatásosabb. legta-
erőt és tlatalsáqnt ad.

A hálalevelek ezrei bizonyítják, hogy fáradtságnál, Jég.buzam, meghülés vagy ned-
vesség által keletkezett fájp.almaknál egyetlenegy bedörzsölés elegendő arra, h~gy
a fájdalmak rögtön megszünjenek, a frisseség, egészség, munkaképesség ismét V1SZ-

szatérjen. I De ügyelni kell a mellékelt parasztvédjegyre és a névre: Dr. Vértes-
féle Sósbors'Zesz. - Sem balzsam, sem fluid, sem má •., bedörzsölőszer nem pő-

Védjegy tolhatja a Dr. Vértes-féle Sósborszeszt, mely kétszer oly ~i!idós mint bármely után-
zata és a legolcsóbb, mert már néhány csöpp belőle elegendő, mostantól kezdve pedig még erősebb mi-
nőségben lesz készitve, ugy, hogyezentul használatban még kiadósabb és t,'Jkarékosabb. A kit
rheuma, csúz, köszvény, oldálszurás, - szaggatás. bénulás, nyilamlás gyötör, a kinek a lába, keze, feje,
meJle, hasa, torka, háta, dereka vagy gyomra fáj, ne mulassza el a IJr. V értes-félo .Sósborszeszt meg-
rendelni, mely erősiti azizmokat, megacé.ositja az idegeket és az egész test ru~~konyságát emeli. A
legsokoldalubb piperecikk, mivel mint haj-, száj- és areviz, mint izzadáselleni- és fertőtlenítőszer ki-
tünő szolgálatot tesz. Nélkülözhetetlen háziszer tehát fiatalnak és öregnek, szellemileg és testileg meg-

- - - erőltetettnek, szenvedőnek és egészségesnek. -- - -
\ -l- ft - 12 próba .., • egyszerü-, 2 duPla- vagy 1 csalátli üveg, 7 K .20 fillir. franko.
. 24" 8 ,," .. 2 " csak 13 •• -

VÉRTE~ L,AJOS Sasgyógyszertárából, LUGOS 13~~.·szám.

eseteiben legelőnyösebben alkalmazható a. Vértes gyógY3zerész.f.~e
TÜDÓBAJOK

VASMÉSZSZORP
Hatása tüdöhurutnál, tüdővésznél . ~öhögésnél és mellfájdalmaknál,
vérköpésnél, .sápkórnál, vé!.'szegénységnél· sannak következményeinél,

$ angolkórná', valamint üdülésnél, mint erősitő, a légzőszervekbe jótékony

l
' hatásu, izzadtságot csökkentő, mutatkozik. Görvélyes (angol kóros) gyerme-

keknél, olyanoknál, a kik a növésben visszamaradtak, a kik gyenge testüek,
betegesek, a kóros tünetek gyorsan eltünnek és tartós jólét kö vetkezik be,
a gyermekek erősek és vidámak lesznek és rózsás, telt arcot- kapnak. Ser-
dülő lányoknál, a krítikus kerban lévő asszonyoknál, szabálytalan havi tisztu-
lásnál kiváló sikerek érettek el.

Katonák, kik kimerülve és megtámadva tértek vissza a harctérről,
előszeretettel s gyöngitett szervezetük erősbitésére és helyreállitására nagy
haszonnal veszik Vértes gyógyszerész vasmész-szörpjét.

1 palack Vértes-féle Vasmészszörp> postán bérmentesen küldve,
4 K 50 fill. Teljes kurára rendesen szükségeIt 4 üveg ára H K 50 fill., bér-
men~ve_és ingyen_<:~omagolás~a!~-yalódi_minőségbe~gy..e~_pható: .

'>~RTESIJAJÓS Sas~yógyszertárából, LOGOS 132 s;.
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Melbetege~t I Csak a (a~~~i!~~_~~x~r?rSZesz'
értkö ők, sápk/o:,ok, vérszegénxek, tüdöbajoso,k'j a mely a lugosi «Sz. Mária» gyógyszertárbólvaló

~eptíkfsok, as~f'~tlkusok,' gren~ek el ne ,mul~.ssz!1,kvan elismerve, mint a legjobb háziszer étvágygerjesz-
S Mária" Jogyszertarbol hires vasmészszörpjét tésre emésztési zavarok elháritására és az eszész szer-

ha " z; I ; Ez~ kipróbált háziszer hatása nyálkaoldó, ve'zet erősítésére Ha tehát étvágytalan~áO'banos7envedaszna ni. "" köhö 'll ité 1'" k . - o ~ ,jzzadtsáo'csöli'~to, o ?ges,csl ~PI ~,~ eg~.o~z,?rve, - felböfögés, felfuvódás hányinger, gyomornyornás, gyo-
.ót 'kOll)l·atasu, emésztéetelösegltö, erösitö, ver- morgörcsök szédülés gyomorégés rosszullét rossz

~e J, e tké és ezért nemcsak felnőttekné!. hanem ezáiszaz alt~sti bántal'mak emésztési zavarok va:"y más
es cson \ . Ieci bb hatása van Alkalmazzák " es , , oermeket' ..IS..a, egJo .. ; , . gyomorbántalmak, továbbá köhögés, rekedtség nyál-
gy, . S n,rkohoges, chaehitis (angolkor), sovanyság, kásodás kimerültséa fei láb kéz nyak és más fájás
meg. z'~ lami , d .. é é ki , 0'"'""i ba·(,,~a arnint ml.? ennemu I!;yenges g s .~me- bántják, akkor vegye a lugosi «Sz. Mária» gyógy-
~~ltséllleptekor. 1 ~.ve~ 4 K .50: fraukő. 4 uveg szertár híres erősitő és fájdalomcsillapitó Mária-
eCTyk'?~~rendesen s~u~s,~ges ~ 14 50 ~ran.ko. Egyc- Sősborszeszét, amely rövid idő alatt a legkülönbözöbb
dÜI. ;!íc1I a ,Sz. Maria ,gyogyszertarbol, LUgOS'lbajOktól megszabadi~ja, 12 kis, 6 közép nagy, vagy 3

Templomter 136. nagy üveg 8 K 50 . bérmentve. 24 kis, 12 középnagy
_~ , é . vagy 6 nagy üveg 16 korona bérmentve. - Meg-,azszorszép-krem ~~!~~~!.nv::;e;SlkÜldi a ,.Sz Mária't'. gY1Ó3g6vsze~tár,Lugos, Templom-

, d er szam.
valamint szappan es pu er

------------------- Hajtó

No··ve' ny·labdacsok, Vértes-félék, székrekedés és
eldugulás ellen a legbiztosabb hashajtó-

szer, mely vériisztitó kurára id igen alkalmas és
ezért különösen nöknek rendellenességeik megszünte-
tésére felette fontos. Egy nagy doboz 2 K frankő.

6 doboz - 16 K helyett - csak 12 K franko.

PanlUkaféreyfejestöl.,: f6s
o::Ü.,v~~ikbiz~

.".<"",.,.."" o." "..~o."o<.' testből a Vértes·
féle CuO-labdacsok has' ználata ál-
tal, mely egyszerü IÍ's i .rtalmatlan.

Miröl ismerjük
szalag-giliszta jelfJnlétét? Ko""ho··ge' s ~ekedtség. ,mell. és, tDro~fá,~dalmak,

snatha. szamárnurut es a legzoszervek
hurutjainál nélkülözhetetlen mint kitünő nyálkaoldó,
köhögéscsiIIapitó, egyszersmind gyomorerősitő és é~~
vágygerjesztő háziszer a bánáti növény tea. 1 doboz
1 kor. 85 fi.l , 5 doboz 7 kor. franko. Gyermekek

. is szivesen veszik, .

msqa

A '1 hoz a beteCTnek különböl~ő bajai támad-
,

rro o y ., . - ..kb' h 'k' ": bél- és gyomorgor5:SC1, a yas, nyo-
na, ' U'tm't'b n valamint oly érzés, mintha egymasaese, . lk' lső

1 felszállana a torokIg, sze e es az a so
gomoyag 'á'l""te.st ÖSBzf\szorulása, szélüdes, JU as" ver~~egeny-
é ét' talanság felváltva moho étva~ygyalos cr va:1;Y , , k' h ti'báo, dt' és kedvtelenseI!; a mun a oz, u sagos

~Ylkaés~gde's savanyu felb~·fögés. szuró fáj dal-
nya pzo , 'tb' t kül rr
mak a mellben, buskom~~~ag, s 'k; mkl.?..~ uk~ko
.. k méa felemlitend<K.: szeme, oru" , e

tkun~~e ~rubőTnek kül,ínos fehérsége, halvány
, an ba, a StZrrvelv elsQváfyodási duzzadt test, stb.

arc evon ~J , /SI 1" ké ik EM' d lésnél a kor em itése rena. gy
egr~~b~z CuO-labdac 8 K 65 fill. trankó. \

K hatók egyedül VétTES U!UOS Sas-gyógy-
ap szeotárábri LUGOS 132. sz,

I

és eröteljes szakáll
leggyorsabban és

legbiztosabban a Dr.
Heuffel-félc hajnö-

vesztö pomádéval
nyerhető. Még 16
éves ifjak is gyö-
nyörü bajusz és dus
szakállra tehetnek

szert. Fél adag 3 K
85 f franko, egész
adag 5 K65 ffranko.

.z egyedUl teljesen ártalmatlan ezerek szeplő k ,
m:l}foltok, redők , bdrk íüté sek , bőratkák (mitesser)
eBj a bőrnek egyéb tisztátlanságai ellen. A ,,<::záz-
s,orBzép'l-krém, szappan és puder használata
legpllhiÓ~ és megfinomitja a bőrt, simává, va~
,ltó fehérré, bársonypuhává, rnganyossá, irissé és

jgé6zségeBsé teszi. A Íestbőr f tisztitásánál a "Száz ..
zorszép'( szappan felülmulhatatlan, stmulékony-
yá és finomá teszt a hajat. Százszorszép-krém,

szappan és puder kiegészitik egymást hatásuk ban ,
mely már rövid idő mulva Ielründ. A Százszor.
szép ..puder fehérl krém- és rózsasztnbeu kapható.
1 tégely Százszorszép-krém 1.50 kor., 1 doboz
Százszorlzép-puder 150 korona, 1 darab Szazszor-
szép-szappan 1,50 korona. 6 drbtól kezdve 10 Ko-
ronáért bérmentve küld a "Sz. Márla" gyógysz9r-

táro Lugos, Templom-tér 136-lk szám. Valódi csak a védjegygyel,

___ M_e~g~kjjV1ia "Sz. Máda"-gyógyszertár, Lugos, Tem~om-tér 136.

Csak a Növénylabdacsok,
melyek a lugosi "Sz. Mária" gyógy-
szertárboI valók, hatnak kitünően ke-
mény vagy rendetlen székietétnél és
székszorulásnál. Elősegitik a székleté-
tet, meggyorsítják az emésztést. vér-
tisztitólag hatnak, a "Mária-Sósbor-
szesz"-szel együtt használva, tehát a
legelterjedtebb baj okat elhárító szernek
van elismerve, vértisztitó kurákra ki-
válőan alkalmasak és ezért asszonyok
szivesen veszik rendszeresen. 1 skatu-
lya "Növénylabdacs<' mint mellékeso-
magolás 54 fillér, külön küldve 12
skatulya 6 K 50 fill. bérmentve. Egy

óriás doboz 3 kor. frankó.
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Tapasztalataim, melyeket több eV1 müködésem alatt bécsi, német és belgiumi gyógyssertárakban
szereztem, arra indítottak, hogya dr. Kvapil orvosi utasítása szerint összeállitott

BgBSZS'Bgi labdacsokat
(itialaczkai labdacsokat)

forgalomba hozzam, melyek eldugulás, köszvény, étvágyhiány , gyomorbaj, felfuvódások, szédülés, fej-
fájás, váltóláz, aranyér, bö!'kiütések, vizkór és vesebajok ej. en a legfényesebb sikerrel alkalmazhatók.

I

Hárpáti
Szétküldési föraktár:

(FRIEDRICH JÁNOS gyógyszerésznél, MALACZKÁN Vásártér 1. (Pozsonymegye.)
Raktár Budapesten . TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertára, Klrá'y-utcza 12. sz

Védjegy,

Egy skatulya ára 42 fillér, egy
tekercs hat skatulyával 2 kor.:

.10 fillér.
Ha alapdacsok árához 40 filL
mellékeltetik, akkor a megren-

delt mennyiség az egész biro-
dalombau bárhova 'bérmentve

küldetik.

Figyelmeztetés 1.
Csak akkor valódi, ha minden
használati utasítás amelletti
védj egygyel van ellátva és
minden doboz födeIén a készi-
tőnek egésa czime . látható. -
Minden más efféle labdacsok
mint nem valódiak visszauta-

sitandók.

• Számtalan elismerö- és hátanyl'atkeaat,
Igen tisztelt gyógyszerész ur! Az ön kárpáti labdacs~i 1

nem csak hatásosak, hanem direkte nólkülözhetetlenek. A
mig ezen labdacsokat szedem, mlnd ig egéeeeége e vagyok es
kitünő étvágyam van, azért kérek rögtön nekem Ismét 2 te-
keresesei küldeni. Kelt Dombovár, 1912. márcztus ll. Ko-
suth Lajos-utcza 11.

Tisztelettel Herk Dán161, okI. táncztanár.

Mélyen ttsztelt gyóg yszer ész űr "! Én már tiz év óta nem
használom az ön kárpáti egészségi labdacsait, még pedig
azért, merI ezek engem akkor teljesen kigyógyitottak. Halá-
icaottan azt állíthatom róluk, hogy csakis kárpáti labdacsat
hozták akkor rendbe belső szerve ímet, Minthogy ismét rOEZ-
szul érzem magam, kérem nekem azonnal 2 tekercsel kűldeni
Kelt Zalatapolcza, 1912. március g-án.

Maradtam legmélyebb tiszte lettel
Huppán Gy.la, hentesmcstor.

II

, Mélyen tísztelt gyógyszerész űr ! Azt hiszem tetszí« rá
emlékezni, hogy már sok év óta rendelem gyógyszerész úrtól
a kárpáti labdacsokat, még pedig mindig 10 tekercs et egy-
szerre. Meet, mikor újból 10 tekereset rendelek, nem mu-
Iaszthatom el az alkalmat, hogy gyógyszerész úrnak ugy a
magam,' mint sok barátom nevében, kik ezen Iebd acsoknak
köezönhetík egészségüket, legforróbb hálámat PS köszőnetemet
kiiejezzem. Hatásuk minde iker be vált. Külőnösen gyomor-
bantalmaknál , fejszaggatásnál, eldugulásnál, sz'ivdobogásnál
és aranyérnél. Meüesteg e ml item csupán, hogy nöm talán
már régen a földben volna, ba ezekre a vabdacsokra rá nem
akadtunk volna. Kisk or ától sztvdobogása volt, azonkivül min ..
dig fej- és gyomorfájásról panaszkodott. de mióta gyógysze-
rész ur kárpáti labdacsalt használja, ezen bajok mind meg-
szüntek, dc azért elővigyáz atból még mindlg szedí néha ..néha,
Fogadja tehát mégegyszer Iegősz.íntébb köszönetemct. A fent-
emlitett kárpáti labdacs míné] e őbbi elküldését kérve, mara-
dok kitünő tiszteldlel Felső-Ör (Aasm.) 1910február 251

Ertler Sándor, zsebkésgyáros.

melyek küzül néhányat itt felsorolok:
Tekintdes gyógyszerész úr l Kérem szdveakedjék az ön

által készitett kárpáti egészségi labdacsalból 6 skatulyát tar-
talmazó tekereset küldeni utánvét mellett 'Postafordultával.
Fogadja igen tisztelt gyógyszerész úr hálás köszönetemet ezen
k itünő és jóhatásu Iaddacaaíért, melyeknek hatása kitünő volt
és a melyek rosssemésztésü gyomromon sokat segitettek. Az
lsten áldja és tartsa meg Ont sok és sok számos évekig erőben
és jó egészségben. Nagyvázsony (veszprémmegye}, 1913 szep-
tember 8 án, Legmélyebb tisztelettel

Szabó Antal, nyug. erdész.

Igen tisztelt \Friedrich úrr Legyen sztves czimemre uj-
ból külden í a malaczkai lahdacsokból ; en nem értem, nem
használ nekem egyéb semmi a vílágon, mint csak Fdedrich
"úrnak a Iabdacsaí , azoktól a székerés és az emésztés köny-
nyebben megy. Saíveskedjek azonnal küldeni ul ánvét mellett, ...
az alulirott czimemre a labdacsokból egy tekercset, 6 doboz ..
zal Kispeet, 1914 február 2\1. Hunyadi utcza 35. szám.

'I't-ztelettel
Vatter Károly, m. k.ir vámtiszt

Igen ttsztelt Gyógyszerész ur ! Ttsztelettel kérek részemre
Ismét 2 "tekercs ,kárpáti labdaeset küldeni, mert ez tartja iga-
zán fenn az eg észségemnt, Azt hiszem a megyéböl szám os
rendelést tetszett kapni, mert ajániatomra sokan örvendettek
neki. Szivélyes üdvözlettel es tisztelettel Bor dea, 1~115. ja-
nuár 17. Posta: Nagykend (Udvarhelym.)

Bálint Mihály, körjegyző

'I'ekiutetes Friedrich János gyógyszerész urnak Ma-
lacka! Mélyen tisztelt gyógyszerész ur, örömmel telt sztvve l
lrozom tudomására, hogy kárpáti labdacsai kitünöenhasználtak,
dacára annak, hogy csak csekély mennyiséget használtam el
belőlük és -azért ezen labdacsokat mindenkinek a legmelegehb-,
ben ajánlani Jogom" Egyben sziveskedj ék ismét két tekercs-
csel küldeni. Kelt Czelldőmölk. 1915. április 2-án. Baros-utca
4:0 szám. Maradok ezennel kiválp tisztelettel I

Pongráo Sándor, máv. alkalmazott. .'
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Tisztelt olvasóink b. figyelmébe,!

,:s:-o-~::!>T:C~'-~gyógy"szErtár~~ .== Budapest. VII~~Erzsébet·körut 56. ==....
Minden létező háziezer és gyógyszer mcgrendelhető nálunk, melyet mí a pénz előzetes baküldése el-
lenébe>':' vagy utánvéttel naponta postára adunk a világ bármely részébe. - Megrendeléseket 20 ko-

ronátél -kezdve dijtalan csomagolással bérmentve szállítunk.

BarkiüÍÉs, ótvar. száraz' És DBdns kiüUs,
seb, viszketegség, láb- és hónaljízzadás, arany-
ér stb. ellen leg biz tos abb gYógy'

szer - már rövid használat után is a

SOMOR-KENOCS.
Hosszabb használat után, gyógyit ja a vörös

ont, az orr külső és belső sebeit, valamint
mindennemü fagyás okozta sebeket és
víszketést.

Az összes bőrbajok legjobb és legolcsóbb
gyógyszere! FeltétlenÜl ártalmatlan, főlül-
mulhatatlan háztszer.

Több ezer köszönö és eli~merö levél.
Egy nagy tégely sömörkenőcs 'haasnálatl-

utasitáesal, díjtalan' csomagolással és 'bérmen-
tesitett szállitással ő, - K. 2 tégely 9. - K ;
Ajánlatos hozzá 1 tégely Gyógyszappan 1.50 K.

Mi okozza a rossz EmÉsztést?
Míndenkitudja, hogy a rossz emésztés az oka
a fej Iájásnak, dugulás, gyomorfájás, láz, áju-
lási tünetek, idegbaj ok, köszvény, kólika,
arllnyér,menstruativ-rendellenességek, hurut ok
és más fájdalmaknak, melyek rögtön elmulnak,
mihelyt a rossz emésztés megjavul és a gyo-
mor rendesen müködík. Ez legjobban 'és leg-
biztosabban elérhető a rendkívül izletes, or-

vosok által is ajánlott kítünő, .diatikus
házi szer alj

K~~R=--=-l-S-=~/T-AL Y,-
GYO:M:ORSO
által, mivel 'ez nemcsak az emésztést segíti
elő és az étvágy at javitja, hanem gyomor-
savakat is fejleszt és a eyomor és bel-

. izmokat erősiti.
Egy több hétre elegendő adag bérmentve
4,25 K ; 2 adag 7.20 K ; 3 adag (több hónap-

ra ,elegf'ndő) 10.- K.

I

. A házi szerek királya~az egyedüliivalódi

: : SÁNDOR-BALZSAM .' ..
Amennyire nélkülözhetetlen a bázi~lSszonynak a. ső és
egyéb füszerek. annyira szükséges az egész család egész-
/lfl ségének !enntartásahoz a SANDOR-BALZSAM. ,
Nem mul ík el nap a családi életben, hogy kisebb-na--
gyobb kellemetlenségek, szerenesét lenségek nem történ-
nének és ezekben ar. esetekben nem mindig lehetséges,
k tílönösen v id éken, orvost igénybe vennünk. Ezen~ a szük-
ségleten van hivatva seg ite ni ez aháziszer, mely mindig
kéznél legyen. A családok milliói tartják kötelesssgük-
(w 'du nek, hogy házuknálottbon legyen a

:: SANDOR- BALZSAM ..
m ely a minden üveghez mel lék elt használati utasítás sze-
rint kivá.ló eredménnyel alkalmazható; rosszullét, fejfá.jás,
emésztési zavarok, rijul ás, lár., gyomorfájás, kólfk a, csuz ,
rheuma, old alszu rás, ~csontfájdalmak, női bajok stb. be-

, tegségeknét. t

Jobb minden sósborszesznél és Fluidnál)
1 üveg 70 fillér. - Pos hin bérmentve ti üveg 4 K 80 fill,

. .Ajánljuk az, orvosok által is rendelt
SANDOR-a ,IlLZSAM plrulikat.
Ezeknek hatá.sa pá.ratlan és 1 doboz ára! 70 fill. Postán G

dohoz pirula. 6 üveg loalzs&m küldhetö 8 K 40 fill.

Legjobbnak elismert tápszer a

SZABADOS-KOLEGITHIN
melyet a szervezet és idegek erösitésére,
álmátlanságnál és lállltadozó betegek-
nek világhirü oryoso~ ajánlanak. Ezen
kellemes, csokoládé-bonbonsaerü erősitő táp-
szer emeli a szervezet ellentállóképességét,
ugy, hogy bárki, aki gyöngének érzi magát,
rövid idő alatt frissen, életvidáman végzi na-
pi munkáját, mivel testsúlyának gyarapodásá-
val nem érez fáradtságot, az álma nyugodt

Ilesz, ideges érzékenysége, álmatlansága, sziv-
dobo gása, étvágytalansága éli izzadása s az
ezekkel jelentkező 'kellemetlen melléktünetek
elmaradnak. 1 dob~z (40 pasztilla) 5 kor.,

:.::dobozt 1C kor -ért bérmentve
szállitunk.



A honvéd meg a muszka.
Egy szuronyrohamnál egymásba döftek egy hon-

véd meg egy muszka. Együtt szedik fel őket a se-
besülthordóínk. Együtt is kerülnek kórházba.

A honvéd megörül a régi ismerősnek Ad neki
szivart, hazai kolbászt, még pénzt is. A szegény
muszka boldog, hogy mily [ó hozzá az, akit ő sé-

~ besített meg és aki őt is megsebesítette.
~ Majd elosztják a sebesülteket. Külön viszik a
, mieinket és külön a muszkákat. A honvéd szere-t. tettel megrázza a cimbora kezét és így szól hozzá:

~ .,. - Szerbusz, muszi, elláttalak minden jóval. inert
. a mi vendégünk voltál. De annyit n.ondok, hogya

harctéren elébem ne kerülj. mert akkor kigázolom
a lelked belőled. Akkor már nem leszel vendég.

1
500 Ko"ronát
\.\.)!'~ fizetek önnek, ha gyökér-
~~;~ irtóm a "Ria Balzsam"
'-~{Y tyukszemeit,

••...- szemölcseit, bőrkeménye-
\\ ..' dését 3 napon belül fájda-

lom nélkül elnem távolit ja.
1 tégely ára jótállólevéllel
együtt 1 K, 3 tél;!ely 2.50 K

6 tégely 4.50 K
KE M ÉNY, KAS SA,

1. postafiók 12jL. \I\.

o Icsó kar-szÓló-tanuló hegedüket,

SzOlid vunűshancszereket és általában

Minden hangszer a'kat részt.

~z összes réz- és fahangszereket

Nelllcsak szolid kiszolgálás, hanem olcsó
árak mellett

Egyedüli kIváló minöségben

Kaphatja ön csak, ha kdzvetlen

A. OS~ANE~ SCHŐNBACHBe~!~~m~~t
czégnél rendeli.

Különlegességek:
Tanulö.hegedü K 5.40,8.-. 1~-
Hangverseny és karhegedü K 16 -, 20,-. 24.-,

30.-, 40.- 50-
SzőlőhegedU K 70.-, 80.-, 100.-, 120.-,

14t,-, 200-
Fa- és rézhangszerek katonazenekaro< rélzére.

. Árjegyzék Ingyen és bé~mentve.
Nlnos koozkázat. kloserélés meQengedve, vagy

a pénzt vissza küldöm.

Főraktár

Stern Apotheke,
Wien IV.,

. Favoritenstrasse 25.

I6yomor ds bÉl bántalmakat
gyomorégést, felböfögést, fel-
fuvódást, görcsöket, hányin-
gert, rosszullétet, rossz emész-
tést :és aggkori gyengeséget

gyógyit

MEd. Dr. T,ranb-félE B'!i1 5 T'R I [ 1 ftEmésztopor : lJ H

Gastricin több mtnt 13 év óta fényesen bevált.

köfrünö szer!
Mondja a legtöbb orvos, :midőn a három feny~s.
Kaiser-fele MellkaramelJáKat emlitik. Ezért vegye On

is ezsn fölseges szert, hisz

millió
EmbEr használja:
köhögés, re-

kedtség, hurut"
elnyál kásedás,

légcsöhurut, .
görcsös köhö-
gés és szamár-

hurut ellen.
Meghüléstöl védve van, ba egy Kaiser-féle Mell-karamellát a szá-
jába vesa. Vedóságban élvezet e kitünö bombonokat szopogotní,
A Kalser-·féle három fenyős MelJ-karalllellák csak zyógyttótag hat-
nak a nyákhártyákra, nem pedig iZllatólag, mint a többi efféle készit-
mények, bár ízben némileg hasonlók, azonban a gyomrot eleontják.

61 00 közjegyz-öileg hitelesített bizonyitvany igazolja a biz- -
tos eredményt és a közkedveltséget., Kérem ezért min-

deunemű utánznto t visszautasitani. s csakis a valódi gyógyító-
Kaiser-féle MelJkaramellák,at (a 3 fenyövei) ellogadnl. Kapható
minden gyógyszertárban és a legtöbb drogériában, de csakis SO'

é. 50 filléres zart csomagokban , avagy 60 filléres dobosokban.
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Ausztria- Magyarcr-
szág összes gyógy-
szertáraíban kapha-
tó! kis doboz K 1.'~0.
1 nagy., K 3.-

EllEn



IUJDONSAG!I !
.1 :Mirc' r n (ll t fl ff k nélkülöz-

bet etlr n, külcr ösen (vasúti,
r

postai sib.) hívatalnokoknak
q íparosoknak, földmívesek-

hnek, munkásoknak a kézi
-V ARRÓ ÁR,.

Úgy varr mint a gép. Ezen árral min-
denki bőrnemüt, szerszámot, zsáko-
kat, cipőket, szijakat, íurókat, vitor-
lákat. ponyvákat stb. fáradtság nél-
kül kijavithat. A csatatéren levő

katonáknak nélkülözhetetlen.
ügynököknek és viszontelárusítók-

nak árengedmény.
~ÁRA hozzávalóval és 3 különböző tűvel 4 K.
~"'c bérmentve. utánvétell el,
Föügynökség: P. LACHMANN, Wien, IX. Moser-

gasse 3/55~K.~ m

~.~Rövidebb láb
Gl:'- láthatatlan.;

.- -- "' ..='-,~~~-::_:~ ~~ --; .
A. járás ruganyos és ·k6imyiÍ.\!
Minden 'b=őr~c i p ő ííasznáiiiitó-!~

r't.~:~,,;,_
~" "';' ~i<'ii'=.o::" ~~:- ~tw' ."'~Z,.:.

Ingyen felvilágositó iratot küld:

Segitség!
A beteg emberiség biztos gVógyulása.

51 évi tapasztalataim, a és páratlan {l.'yól!;yitó-
sikereimre hivatkozva, ajánlom u.indazoknak, kik
bármily s még oly makacs betegsénekben szen-
vednek. többek között: minden hőlyagbaj, vér-
és bilr bajok, ideg- és hátgerinc b-jok, GYEN-
GESEGI állapotok, sziv- és légzési-zavarok, vízkór,
sárgaság, gyomor-, bél- és arsnyeres-bántalmak l

kinjuló, régi fekéTyek és az összes nöi baiok, .
forduljanak bizalommal hozzám. írjanak nekem,
mert az orvosi tudomány legujabb találmányai-
nak felhasználásával gyorsan, gyökeresen, tartó-
san gyógyitok. .

Aki tehát fenti bajátólrövid idö alatt szaba-
dulni akar, annak nem kell személyesen jelent-
kezni, hanem irja le minden bajait, melyeknek
telktlsmeretes átvizsgálása után, csak azon bete-
geket fogadom kezelés alá, kiknek gyógyítása
biztos, amidőn postatordultával megkapják a si-
keres. hatásu, hires gyógyssertárban ké-zitett
spec'álls gyógyszereket pontos tudósitással, me-
lyekért kezességet vállalok.

Fővárosi speciálista:

Dr. Halász A.

iegyet. orvostudor és emarlt- kórházi orvos.
Budapest, VII. kerület, CsengerI-utcza 24!d_

ISvábbogmkat, muszkikat,han:~~ mOIiti

·1,JrSliÓNö"[" II
szagtalan, méreg men- ""
tes, IT: eglepő hatásu,
szer. Iparosok, (pékek,
czukrászok, mászáro-
sok, hentesek, ven-
déglősök) egyedül
csak a telj esen ártal-
matlan, biztosan ható "ASAHOLT" használhatják

. Kapható a legtöbb gyógyszertárban, ahol
nem kapható 95 fillér előleges beküldésa mellett
küldi azt az

EXT~NSION[G.rm. b. H.
. Fr=i itkrii.J'JLar~L~~ai~_

Eschersheim Nr. 40X.

Apotheke in St.-Valentin an der WestbahnI
Nr. 133. 'lAz ,.ASAHOL" névre tessék ügyelni, mert ahOl1

ez hiányzik, az értéktelen utánzat.I I .1 e'"mag 70 W:_ I
~------------~.--------------~



Ez éssemmí egyéb te~i1!
fájdalomcsillapitó Fellertéle "Elsa-fluid" valódi
üvege és egyedül valódi védjegye. Nem reklám
céljából, hanem csupán az értéktelen utánzatok
ellen való sikeres védekezés érdekében runtatjuk
fenti ábrában az üveget és védjegyet, ismételten

. felhíva a figyelmet arra, hogy bevásárlásoknál
mindenkor ügyeljünk a "Feller" névre és "Elsa"

védjegyre. Aki ezt a jé, megbizható háziszert még nem ismeri,

:i~r~e:::te~Ohgá; fájdalmaknál, hüléseknél
csúz-köszvényes állapotok, nyak- és mellfájdalmak stb. ellen mily
győkeres a hatása. Megbízható győs yerejérő! egyébként fényes el-
ismeréseket lehet olvasni a Feller gyógyszertárában bárki által
megtekinthető több 100.000 köszönőlevélben és orvosi ajánlások-
ban. - 12 kis vagy 6 dupla, vagy 2 speciálls üveg bérmentve
r korona, 24 kis vagy 12 dupla, vagy 12 specíális üveg bérmentve
10 K 60 f egyedül valódi minőségben Feller V. Jeuő gyógyszer-Az egyetlen védelem tárában, Stubica, Vásártér 441 sz. (Zágrábmegye).

az utánzatok vásárlását követő csalódás ellen, ha
emlékezetünkbe véssük az enyhe hashajtó, gyomor-
erősítő, étvágygerjesztő Feller-féle Hebarbara "Elsa-
pilulák" fent ábrázolt védjegyét. Ei a kis intelem
szolgáljon olvasóinknak összetévesztésektől való
megóvására és nem célunk,' hogy ezzel fölösleges
reklámot csináljunk ezen régi közismert háziszérnek.
Aki még nem ismeri az "Elzapilulákat" megtud-

hatja orvosától, hogy

gyomornak és beleknek
mily kitünő szol~álatokat tesznek étvágygerjesztő,
emésztést oldsegítő. erősítő hatásukkal, mily meg-
bizhatók dugulás, székrekedés stb. esetében, amiről
egyéb ként sok dicséretet lehet olvasni a Feller-
gzógyszertárban megtekinthető több mint 100.000
köszönő!evélben. 6 doboz bérmentve 4 K 40 f és
12 doboz bérmentve 8 K 40 f egyedül valódi minő-
ségben FeUer V. Jenő gyógyszertárában, Stubica,

Vásár-tér 441 sz. (Zagrábmegye).

-

Szivarkapapir, szivarkahüvely és papirszipka ..gyár

Jaco.bi Adolf 6s S.ándor
• , " l

So prone
Ajánlja a legkitünöbb minöségü +gyártmányait kereskedöknek.

A "iz kIU6nlege.sége: Jacolll Aniinicolin fadobozokban •
.•a c o 111-Pat e ftl . szivarkapaplr •
.•a cobi. Mon 'op o r szlvérszlpka.
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