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Naptári és egyéb tudnivalók
.az 1936. szököévre,

Kortani ismertető jellegek.
Aranyszám 18 (új modorú) 18 (6 modorú)
Epakta, vagy hold kulcsa 6 • 18 •
Napkör . 13 13
Római adószám 4 - 4
Vasárnapi betü E. D F. E

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnap - - - - - - - - február 9
Nagypéntek - - ~ - - - - - - - április 10
Husvét vasárnap - - - - - - - - - április 12
AldozócsUtörtök - - - - - - -, - - május 21
Pünkösdvasárnap - - - - - - - - május 31
Szentháromság-vasárnap -- - - - - - június 7
Advent első vasáruapja - - - - - - - novemb. 29

A négy kántorszerda.
Március 4. Június 3. Szeptember 16. December 16.

Farsang tartama.
A farsang tart VIzkereszt napjától Hushagyókeddig

(vagyis január hó 7-tói február nó 25-ig bezárólag), tehát
50 napig,

Csillagászati évszakok.
Tavasz kezdete: Március 20-án 19 óra 58 perc, tavaszi

napéjegyenlőség. - Nyár kezdete: Június 21-én 15 óra
22 p. Leghosszabh ez Időtájt a nappal: nyári nap fordulás.
- Ősz kezdete: Szeptember 23-én 6 óra 26 perc, őszi
napéjegyenlöség. - Tél kezdete: December 22-én 1 óra
27 perc, lel!hosszabb az éj; téli napfordulás.

A nap és rendszerének csoportja.
Központí test: a 0 Nap.
Főbolygók: ~ Merkur, 8 millió rnérföld-

nyire a Naptól, 88 napból áll az éve. eJ' Vénusz,
15 millió mérföldnyire a Naptól, 225 napból
áll az éve. ci F61d, 20 millió mérföldnyire a
Naptól. Gi Marsz, 32 millió mérföldnyire a
Naptól, 687 napból áll az éve. 1152 kis bolygó,
de mindig újakat fedeznek fel. '4 Jupiter,
107 millió mérföldnyire a Naptól, majdnem
12 év alatt teszi meg útját a Nap körül.
1') Szaturnusz, 194 millió mérföldnyire a
Naptól, 29 év és 116 nap alatt teszi meg kör-
útját. Gi Uranusz, 3961/2 millló méríöldnyire
a Naptól, 84 év alatt teszi meg körútját.
:1) Nepiun, 621 millió mérföldnyire a Naptól,
164 év és 216 nap alatt teszi meg körútját.

Pluio, 797 millió mérföldnyire a Naptól, kör-
utját 249 év alatt teszi meg.

Mellékboiygók vagyis holdak: Földnek 1,
Marsznak 2, Jupiternek 9, Szaturnuszank 10,
Uranusznak 4, Neptunnak 1 holdja van,

A hold fényváltozásának jegyei.
• Ujhold I ® Holdtölte
) Első negyed ([ Utolsó negyed

Az állatkör [zodiakus) jegyei.
wr kos ...e rák n mérleg ~ bak
fF!t bika ~ oroszlán ~ skorpió ~ vízöntő
Ö ikrek *' szűz lír nyilas # halak

Az úgynevezett uralkodó bolygó ez
évben: Hold ([

N!'p és holdfogyatkozások 1935-ben.
Ez évben lesz 2 napfogyatkozás és 2 hold-

fogyatkozás.
1. Teljes holdfogyatkozás jan. 8-án. Kezdő-

dik 16 ó. 17 "p-kor, végződik 22 Ó. ,2 p-kor,
Látható Európában, kelet-Aítikában, Azsiában,
Ausztráliában és az Eszaki Jegestengeren,

2. Teljes napfogyatkozás jan, 19-én. Kezdő-
dik 3 Ó, 45 p-kor, végződik 8 Ó, 55 p-kor. Lát-
ható Afrika északkeleti részein, Európában, a
Pireneusi íélszíget nyugati és déli részeinek ki-
vételével, az Eszaki Jegestengeren, Amerika
északi területein, Ázsiában India kívételével és
a Csendes-Óceán nyugati részein,

3. Részleges holdfogyatkozás júl. 4-én. Kez-
dődik 15 Ó, 59 pkor, végződik 20 ó,50 p-kor,
Látható a déli félte kén Amerika kivételével,
Ázsiában és a vége Európa keleti részein,

4, Gyürüs napfogyatkozás dec, 13, és 14-én,.
Kezdődik 13-án 21 ó.27 p-kor, végződik 14-én
3 Ó. 29 p-kor. Látható Ausztráliában és a kör-
nyező szigeteken, a Csendes-Óceán déli részén,
a Déli-Jegestengeren és Csile déli területén.

Bolygók járása.-
I Hónap

Vénusz Marsz Jupiter II Szaturnusz

kél nyugszik kél I nyugszik kél I nyugszik kél I nyugszik

I
Január 5·17 14'49 10'59 20'41 6'40 14'24· 11'38 22'08
Február 6'21) 14'56 9'58 19'52 5'08 1244 943 20'23
Március 6'34 15'56 8'36 21'- 3'34 10'06 1'56 1l'43
Április, 6·04 17'16 7'19 21'05 1·43 10'13 6-Ol 17'07
Május, 5'18 18'38 , 6'11 21'07 23'42 8'14 4-10 15'26
Június, 4'48 20'04 6-14 21'02 21'27 5'59 2'12 13'36
Július 5'07 21'05 4'37 20'41 ·19'08 3-42 0'18 11'42
Augusztus 6·24 2106 4'16 19·55 16'55 1'31 22'15 9'37
Szepternber 7-51 23'- 4'01 18'51 14'55 2331 20'\0 7'24 I
Október 9'16 19'34 9'46 17'38 13'13 21'45 18'03 5'09
November 10'44 19·08 3'28 16'14 I 11'36 20'02 15'58 2'S8
December I 11'33 I 19'43 3'06 I 14'52 II 10'06 I 18·30 II 14'- I 1'-
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Vadászati tilalmi idő

XIlI. Törvényhozási sZUDJlapok.
Törvényszünetek Iránt az 1868-lkl LIV_ t-c, rendeli,

hogy a Ill. c. 1. fejezet 100. §-a sürgős eseteit kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen ídézés elren-
delése vagy elhalasztása miatt helye van a perorvoslatnak
- V. t-c. 1. fejezet 225. §. Az 184O-ikl XV. t.-c. 2. r. 210. §-
nak intézkedése itt is alkalmaztatván, a határidők, tekin-
tet nélkül a közbeeső ünnepekre, az ott megállapított szün-
napok alat! is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szün-
napra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VIlI. c. 1. fej.
375. §. 11881: LX. t.-c. 22. §. A marasztall fél vallásának
ünnepei a végrehajtásnal is lehetőleg figyelembe veendők.

Izraelitákat e napokon nem szabad törvénybe idézni:
Az összes szombati napokon. - Purim napon (március 8.)
A husvéti linnepek 1., .2., 7. és 8. napján (április 7., 8., 13.,
14.) Sabuoth (Pünkösd) ünnepén (május 27. 28.) Jeruzsálem
elpusztulása napján (július 28.) Ujév 1. és 2. napján
(szept. 17., 18.) Engesztelés napján (szept. 26.) Sátoros
ünnepen (október 1., 2:) Törvényöröm napján (okt. 9.)

Időjárás a "Százéves Naptár"
szerint.

Január. 10 hideg nap után egy két borus és
enyhébb. 19-23 derült és hideg. Azután hó,
eső és olvadás változik.

Február első napjaiban erősen szeles hóval
és esővel. Majd nyugodt havas napok után 12
és 13 erős szél fuj. 14-19 ismét esik. A hó
végén szebb napok.

Március kornor, borus idővel kezdődIk és igy
tart l8-ig Néhány napra megenyhül; 22·én hi-
degre fordul; erős szelekkel.

Ápriiis kezdetben szeles és esős. 11--14
hosszas esők, 15-19 csípös hideg. 20-24 bo-
rus. Csak az utolsó napok derűsebbek.

Május 9·ig derült és meleg. l8-lg száraz és
még melegebb. 20 és 21 hüvös majd érzékeny
lehülés.

Junius ködös és esős, a közepe meleg. 20-
tói borongósan hüvös, 29-30 hideg eső.

Julius első, hete kellemetlenül esős, majd
14-lg szeles. 14-15 bőséges eső. A hó máso-
dik fele szép meleg és száraz.

Augusztus 5 szép nap után hüvösre fordul.
10-14 esős, majd nagy hőség 23-Ig. Tovább
egy-két esős nap után szép Idő.

.... Szeptember első fele változékony 16-
gJ 1: ii ii .o ~ 23-ig enyhe. 24, 25 hideg. Azután sok

•... .li; gJ sö '" •• E ii .o .o ~ ~ eső, sőt helyenként dér is mutatkozik.~ c'o= ~.=~ :g~~ E ~:;a~
'" .o .li; •... :<;j' '" .~ ee o. ~ > u bO'" Oktober eleje enyhébb 8~án kissé le-
~ ~ ::;; <"::;; ~ ~ .;;: ~ 6 ~ el j E hül. l8-ig többször esik,' azután borus

."F-::;aj<:":to:7.k:-.7to:7.k:-,7to:-;-k:7.h-,al;-----:--~HI---T~:."~~"'I~"':~+-I~,-:'-i-!I!......fl--!-I-7-
1
-1!---:1~8",01idő.

Fogas-süllö, fogas. süllő I I 12i~I~;~I2iill I I 1 35 November 1-8 között sok esö és dara,
Galóca. gadóca, gadóci I IMI2i~IMI 1 I 1 I 1 I 54 l4-ig derült: de hideg. 15-24 váttozö.
Kecsege, kecsegetok 1 1 12i~IMI~, 1 1 ·1 I 1 1 30 Majd végig sok hó és zord hideg.
Kösüllö, bandár, tarka süllő 1 I 12i~I2i~I§1 1 I I I 1 40 December 3-Ig még tart a hideg. 4
Lazac, lazacpisztráng r'il I 1 I Iri 1 ~IMI2i~IMi 50 borus. ő-én havazás, 6-Il enyhül, majd
Lepényhal, pénzes 1 I~~I~I 1 I I I I 1 I 25 esős. 18·tól derült hidegek, 25-én eső,
Márna, bárna, harcsaponty I 1 1~12i~I§ 1 1 1 I 1 I 30 azután az évvégéig csíkorgö hideg.
Pisztráng 2i~1 ~ I I I I 1 1 ~1~I~jIMI 20

Szarvasbika ~~I?~I~~I~~I~~I~~I~~I~I I ·~I?~I~~
Dámbika ~~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I~I I I I?~
Szarvastehén és borjú I ~I?~I?~I~~I?:~I?:~I~I I I I
Dámtehén és borjú I :~I2i~I2i~I2i~I2i~I2i~I?~I2i~I~:I I
őzbak ?~1?~1?~1~'I I I I I I ~I?:~I?~
őzsuta ?~I?:~I?~I?~I?:~1~~I?:~I?~I?~I~I I ~~
özgida ?~I?~I?~I?~I~~I~~I?:~I?:~I?~I~I I ~
Mufl. juh-bár., eur. b51, ?~I?~I?:~I?~I?:~I~:~I?~I§'~I?~I?:~I?~I?~
Zerge, Muflonkos 1?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~1I I?~
Nyill 1?~I?:~I?~I?~I?~I?:~I?~11 I I
Siket fajdkakas ?~I?~I?~II 1?~I?~I?~I?~t?~I?~I~:~
Nyirfajdkakas ?~I?~I?:~1I I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~
Tuzok·tyuk és jér~e ?~I?:~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~
Tuzok·kakas ?~I?~I I I I?~I?~I?~I?~I?~II
Fácánkakas 1?~I?~I?~I?~I?~I?~I?~lr\S1I I
Facántyuk 1?~I~~I~~I~~I~~I~~I~s,I~~1I I
Fogoly, IUrj, haris 2i~I2i~I2i~I2i~I2i~IMI2i~11 I I 1
Erdei szalonka I 1 I '~I2i~I2i~I2i~I~;1 I I 1
Császármadár ~~I~~I~~I~~I~~I~~I~~I?I I I~~I~~
Vizi madarak I I I I ~1?~I2i~1 1 I I I 1
Nvári lud és tőkés kacsa I 1 1?~I~~I~'11?~1 1 I ! I !

A tiltott időszakban is szabad vadászni a seregekben
vonuló vadludakra és -kacsákra, seregélyre, keselyüre.,
sasra, sólyomra, kányára, véresére. a héja és ölyv minden
nemére, végül ahollóra, szarkára, varjakra és verebekre is.

Jegyzet. Minden időben tilos a vadászat házi galambra,
éneklő madárra, valamint a kis és nagy köcsagra, kanalas-
gérnre, üstökös gémre, batlára vagy ibiszre, reznek tuzokra,
gölyatöcsre, gulipánra vagy godára és ugartyukra. továbbá
a bibicre. kis véresére. az egerész ölyvre. a baglyok fajára
és a sírályra. - A tilalmi idők alat! a vadak fiait. a
madarak fészkei! szándékosan érinteni vagy tojásaikat
elszedni tilos.

Ponty, pozsár '1 I I r'iI2i~IMI2i 1 I I I 1 30

Halászat.

A halfaj neve

Tetemestok, halszüke 1 I I~jlr'il~ I 1 I I I I 100
Szín tok I I IMI2i~I? 1 1 I I I I 80
Söreg, csillagos tok ! 1 IMlr'il~ I .1 I I I 1 SO

lUk I I !r<:;I~! I I 1 I I I 8
Víza, orrhal, szfnvlza I I Ir~I~~I~ I 1 I I 1 1 ISO

Jelmagyarázat. A szürkével jelzet! rovatok a tilalmi idő-
szakot, a félig beszlirkftett rovatok pedig a hónap első, illetőleg
második felére megállapftott tilalmi időszakot tOntetlk fel.



Január
(31 nap)

Régente: VíZÖDtÖhava.
Télbó. .

Nap I . Protestáns I Róm. kath. Új görög I [. 1 kelt~la!Ugta 1 kelt~OI~~ugta
o p. Ó. p. ó. p. o p.

5 Vas. E. .Iéz. sz. n. E. Simon E. Teopsmp
6 Hétfé Vízkereszt Vízkereszt Epifania
7 Kedd Attila Lucián vt. Iván
8 Szer. Szörény ~ Szörény Domnika
9 Csüt. Marcel Julián vt. Polyeukt

10 Pént. Melánia Vilmos pk. t Nissz. Gerg.
11 Szo. Agota Higin p. vt.. Teodóz ap.

11 Szer, 1 Újév ) 1 Újév 1 Újév 1 wil' 1748116 19111 81--
2 Csüt. Abel Makár Szilveszter rw 74816201132 1 10
3 Pént.1 Benjamin IGenov. sz. tiMalakiás pr. 1wil' 17 48116 21112 Ol 235
4 Szo. Leona Titusz pk. 70 apostol ~ 74816221235 356
1. hét. Vízkereszt. Máté II. 1-12. Ézsaiás 60. 1-6.~--~--~--~--

t.~748162211318 514
. ~ 7 48 16 23 14 11 6 23
n 74816241513 718
-ss 7 47 16 25 16 22 7 59
~ 747

1

16271731

1

829
~ 74616281841 851
~ 7 46 16 29 19 48 9 10

1. vas. Vízk. u. Luk. II. 41-52. Róm . .12, 1-5.2. hét.

12 Vas. El. Szentcs, El. Ernő E. Taciána ~ 745 1630121 3 926
13 Hétfő Vidor Veronika Herrnil , *' 745 16322157 938
14 Kedd Bódog Hilár pk. ea. Szinai vtk. Mi 744 163323 2 952
15 Szer. Lóránt Remete sz. Pál Kalib. János vi 744 1635 - 10 6
16 Csüt. Gusztáv \[ Marcell p. vt. Sz.Pét.lánca fl 744(635 O 61021
17 Pént. Antal Antal apát t N. Antal ap. vi 7431637 14111039
18 Szo. Piroska Piroska sz. vt. N. Atanáz CIE 7421638 218 II 3

3. hét. 2 vas Vízk. u. .Ián. II, 1 ··11. Róm. 12, 7-16

191 Vas. E2. B. Margit I E2. Sára E31. Makár
1:

742 16401324 1134
20 Hétfő I:áb. és Seb. Fáb. és Seb. Eutim ap. 741 1641 429 1218
21 Kedd Agnes Agnes sz. vt. Maxim hv. !ir 740 1643 528 1313
22 Szer, Artur Vince vt. Timót ~ 739 1645 618 1424
23 Csüt. Zelma P. Raimund Kelemen vt. &t 7381647 7 1

1

1545
24 Pént.1 Tádé • Timót pk. t Xene ~ 73711649 73517 9
251 Szo. Pál Iordul. Pál megtér. Naz. Gerg. ill 1736 1649 8 31837

4. hét. 3. vas. Vízk. u. Máté vm, 1--13. Róm. 12, 17-21.

261 Vas. E3. Polik. pk.1 E3. Vanda' E32. Xenoph. Jil 735 1651 827 20 4
27 Hétfő Lothár Ar.-sz.sz.J. Krízoszt. er. # 734 1653 850 2128
28 Kedd Károly Nagy Károly Efrém # 733 1654 913 2255
29 Szer, Adél Szal, sz. F. Ignác erekly. rn'- 731 1656 937 --
30 Csüt.

1
Mártonka Martin sz. vt. 1Három püspö wil' 73°

1

1657 10 4 021
31 Pént. Virgilia ) Bosc.sa.Ján.j Cirus és Ján. ~ 7301659 1037 145

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. . Id6járás Hersthel szerint.
Jan. 1= Tebelh 6 5695 ]) Első negyed l~én 16 Ö. 15 p, Január első napjaiban kel.

4= 9 S. Vajigas ~ Holdtölte 8·án 19 Ó. 15 p. lemes az idő, 8-25 ned-11= 16 S. Vajekhi
18= 23 S. Sem th. (L Utolsó negyed 16-án 20 Ó. 41 p. ves hideg. A h6 vége szeles.
25 -= Sebatb 1 S. VasraRK. fl Ujhold 24-én 8 Ó. 18 p. ~ föld távolban 15-én 1 ó.

~ ]) Első negyed 31-én O 6. 36 p. földközelben 26-án 196.l Elsejéna nap hossza 8 6. 31 p.. a hó végéig
1 órával n6. ra
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Az lsten az én szabadulásom s az én qicsőségem. (62. Zsolt. 8.)

Egyháztörténeti emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik • 1484; Szeberényi Já-
nos * 1780. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. - 3. Haase Károly t 1890. -
4-. Gradeczi Stansith Horváth Gergely t 1597. K ilbenheyer Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktói elvette a főtemplomot 1604; Zvonarich Imre s a csep- .
regi vértanuk t 1621. - 7. A nikolsburgi béke ratifikálása 1622; Győry Vilmos
* 1838. - 10. A görögnyelvű Újtestamentum első kiadása nyomatásának befejezése
151-1. - 13. Spener Fülöp, Jakab * 1635. - H. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok
Károly t 1890. - 19. A münsteri anabaptisták leveretése 1536; Sárkány Sámuel
* 1823. - 20. Hans Sachs t 1576. - 21. Fliedner Tivadar * 1800. - 23. Honter
János t 1549. - 27. Kassai zsinat Egri Lukács ügyében 1568. - 28. Nagy Károly
császár t 814; Magyarországon a XII. Gergely által javított naptár törvényesen
életbe lépett 1588. - 29. Luther Márlonné sz. Bora Katalin • 1499; Zwingli Ulrik

bitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok Károly • 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.

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

A múlt évi számadásokat zárjuk le.
A gazdasági mérleget készítsűk el a
folyó évre.

A tűz és betörés elleni, valamint
életbiztosítások megújitandók.

A mezőn: Megkezdjük a trágyaki-
hordást és teregetést. .A mesgye. ár-
kokat javítsuk ki. A hiányos határ-
jeleket pótoljuk. Enyhébb idő esetén
a szántókról levezetjük a h6levet. A
vízlevezető barázdákat kiigazít juk.

Az istállóban: Ügyelünk az állat-
állomány gondos takarmányozására
és mérsékelt jártatására. A pihenő
állomány takarmányozása kissé csök-
kenthető. A csikóknak, borjuknak.

'malacoknak bővebben almozunk.
A gyüm6lcsösben: Hernyóztatunk,

írágyázunk és gondoskodunk olt6-
gallyakról, amelyeket tavaszig a pin-
cében száraz homok közt tartunk.

A' baromfi udvarban: Az ólakat
fokozott mértékben kell, tisztogatni,
mivel a tyúkok tojni kezdenek. Ha
malátával, pörkölt zabbál etetjük a
tyúkokat. hamarabb tojnak. I

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

l............................................... ;- .



Nap I Protestáns

II
I!
I!

Február
(28 nap)

Régente: Halak hava.

Téluló.

I Róm. kath. I Új görög I I Nap I Jlold
[ kelte \ nyugtal kelte \ nyugta

ó p. Ó. p. ó p. Ó. p.

1fP!t1729117 0111171 3 41 1Szo, 1Ignác 1Ignác pk. vt. 1Trifon
5. hét. 4. vas. Vízk. u. Máté VIlI. 23-27. Róm. 13. 8-10.

2 Vas. E4. Karolin E. Gysz. B. A. E. Triodíum i1t 727 17 112 6 415
3 Hétfö Balázs Balázs pk. Simeon és A. i1t 726 17 213 4 513
4 Kedd Ráhel J5:. András pk. Izídor tOIE 724 17 414 8 557
5 Szer. Ágota Agota sz. vt: Ágota I"IE 723 17 61517 631
6 Csüt. Dorottya Dorottya vt. Bukol "'iE 722 1-7 81626 656
7 Pént. Tódor ® Romuald ap. t Partén pk. ~ 721 17 91734 717
8 Szo.' Aranka M. sz. János Tódor vt. ~ 719 1710 1840 732

,
6. h6t. Hetvened vas. Máté XX. 1-16. Kor. 1. 9, 24-10, 5.

9 Vas. E. Abigall E. Septuages, E. Hetvened if 718 1712 1945 746
10 Hétfö Elvira Skolasztika Karalamp 'vt, ti 716 1714 2049 8 ·0
11 Kedd Bertold Lurdi Mária Balázs vt. MI 114 1716 2153 813
12 Szer. Lidia 7 szervita MeJét pk. fl 712 1717 2257 828
13 Csüt. ElIa Ric~i sz. Kat. Martinian fl 711 1719 -- 845
14 Pént. Bálint Bálint vt. t Auxent ..C.;;E710 1719 O 2 9 6
15 Szo. Fausztin [ Lolornb.Kolos Onezím c.;;E7 81721 1 8 934

7. hét. Hatvanad vas. Luk. VIlI. 4-15. Kor. II. ll, 19-12,9.

16 Vas. E. Juliánna E. Hatv.
17 Hétfő Donát Donát p
18 Kedd Konrád Simonp
19 Szer. Zsuzsa Konrád
20 Csüt. Álmos Aladár
21 Pént. Eleonóra Eleonór
22 Szo. Gerzson e Péter sz

v
k.
k.
h

pk
a
é

Ötvened vas. Luk. XVIII. 31--43. Kor. 1. 13, 1-10 .. 8. hét.

as. E. Húshagyó c.;;E7 61723 212 10 10
vt. Tódor Atr 7 41725 312 1058
vt. Leó p. 1i'7 31726 4 6 12 O
v•. Arkip ~7 21728 452 1314

Leó pk. ~ 7 O 1729 530 \437
t Timót li1 658 1731 6 1 16 4

kf. Eug, sz. vtk. li1 656 1732 627 1733

23 Vas. E. Esto nihi
24 Hétfő Mátyás
25 Kedd L Géza
26 Szer. Sándor
27 Csüt. Ákos
28 Pént. Elemér
29 Szo. Román

Izraelita naptár.
Febr. 1= Sebat 8 S Bo

8 = 15 S. Besalakh
15 = 22 S. Jithro
22 = 29 S. Mispatin
24 = Adar 1 Ros Khodes
29 = 6 S. Theruma

E. Farsang v. E. Vajhagyó
Szőkő nap János feje
Mátyás aps, Taráz
Hamv. sz. tt Porfír
K. sz. Marg.tt Prokóp
Gáb. passz. tt Vazul

') Román ap. tt Kasszián

= 6 54 17 34 6 52 19 2.= 6 52 17 35 7 16 20 31
tR' 6501737 7392159
tR' 6 49 17 39 8 7 23 26
fP!t 6471740 839 --
fP!t 6451741 917 049
~ 643 1743.10 4 2 4

A hold fényváltozásai.
® Holdtölte 7-én 12 ó. 19 p.
[ Utolsó ne yed 15-én 16 ó. 45 p.
• Ujhold 22-én 19 ó. 42 p.
) Első negyed 29-én 10 ó. 28. p.

Id6járás Herschel szerinI.

Február csípős hideggel
kezdődik, 7-14. sok csa-
padék, 15-én jobbra fordul,

de 22-én újra lehül.

Elsején a nap hossza 9 óra 31 perc, [földtávolban H-én 19 ó.

a h6 végéig 1 óra 33 perec el nő, [ földközelben 23-án 23 ó.
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Valamit az Ur mondott, megcselekedjük. (II. Mózes 19. 8.)

Egyháztörténeti emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor • 1580; Caraffa vér-
törvényszéke működésének megkezdése 1687. .- 2. 1. Rákóczi György hadba-
indulása 1644 - Székács József * 1802; Löhe Vilmos t 1872. - 5. Spener Fülöp
Jakab + 1705 - 6. Kárnory Sámuel * 1830; Czékus István t 1890. - S. Az
1790-91-ik 26. t.-c. megállapítása a pozsonyi országg.yűlésen. - 9. Kis János t 1846.
- 10. Szeberényi Ján. t 1856. - 11. A magyar gályarabokat Ruyter Mihály ki-
szabadította rabságukból 1676; Sárkány Sámuel + 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes + 1834. - 13. Schwartz Keresztély. t 1798' Huszár Dávid Pápán bevégzi
a heidelbergi káté első. magyar kiadásának nyomatását 1558; Vitnyédi István
t 1670. - f!I.. Gamauf Teofil t 1841. --, 16. Melanchton Fülöp" 1497. - 18. Luther
Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé választása 1605; Löhe
Vilmos • 1808 - 22. Bod Péter * 1712; Bornemissza Péter • 1535 (t 1586); -
Reuchlin János • 1455. - 23. Ziegenbalg Bertalan t 1719. - 24-. A debreceni zsinat
Melius Juhász Péter elnöklete alatt 1579; Bahil Mátyás • 1706. - 27. iM schmal-

kadeni szövetség megkötése 1531.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.

_.__l .. .

Otthon: A vetőmagvak előkészítése.
A magnak való tengeri. válogatása,
morzsolása. A vetőmagvak csirázta-
tása. - Leltári tárgyak jókarba ho-
zatala.

A mezőn: A trágyát kihordjuk és
elteregetjük. Az olvadás okozta víz
levezetése. Ha az idő kedvez, a zab-
vetésnek előkészítjük a földet. A
vakondturásokat elegyengetjük.

.-iz istállóban: A vemhes állomány
gondozására különös; gondot fordí-
tunk. Az igás állatokat jobban takar-
mányozzuk. '

A gyümö[csösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi, ki kell
ültetni. Némely gyümölcsmagvat
(diót, mandulát) igen jó ebben a hó-
napban elvetni. A metszést ideje-
korán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana a nedvkeringés. A dugvá-
nyok szedése, oltás, hernyózás e hó-
napra vár. A fák kőrnyékét trágyázni
kell.

A szöilőben: A trágyát széttereget-
[ük. Ha ősszel nem végeztük el, a
metszést enyhe időben eszközöljük.

A kertben: Melegebb vidéken a
petrezselyem, zeller, sárgarépa, spe-
nót, korai borsó már elvethető.

A méhesben: Akasokat melegen
kell tartani. Az egerek irtandók.

.------.---------------------------------.----------------------------------.-



Március
(31 nap)

Régente: Kos hava.

Tavaszelő ..

-

Nap Protestáns Róm. kath. Új .görög 1 ~'Ikelt~:~Ugta I kelt~I~~ugta
Ó. p. o. P. Ó. p. o. p.

,9. hét Böjtl vas Máté IV 1-11 Kor: II 6 1-10,

1 Vas. D1. Albin 01. Invocabit D. Nb. 1. vas. 1~ 64111745 1059 3 8
2 Hétfő Lujza Simplic tt Hezich . "'IE 639q 47 12 2 357
3 Kedd Kornélia Kunigunda tt Eutróp· . "'IE 6381747 13 9 432
4 Szer. Kázmér Kázmér tt· Gerazin ~ 636 1749 1416 5 O.
5 Csűt, Adorján , Ö.zséb Kántti Konon ~ 6 34 17 50 15 24 522,,
6 Pént. Gottlieb -.~ ~ Perpetus ttt.1 A~orii 42 vt. ít-81632 175211630 539
'J Szo. Tamás Aqu. sz. T. tt. VazuJ vt. qe 630117541735 554

, ...10. het. BOlt 2. vas. Maté XV. 21-:-28. Tess. 1. 4.1-7 .

8 Vas. D2. Zoltán ~ D2. Reminis. 1D. Nb. 2. vas. CliE 628 175511838 6 8
9 Hétfő Franciska Franciska tt Szebaszt. vtk. q;e 6,26 17571942 621

10 Kedd Olimpia 40 vért. tt Kodrát n 624 17572046 636
11 Szer. Aladár Szilárd tt Szófroa pk. n 622 1759 2151 653
12 úűt.1 Ge,gely I. Gerg. p. tt Teofánesz

IE
620 18 1 2256

1

712
13 Pént. Krisztián Szabin vt. ttt Nicefór pk. 618118 2 - ~ 737
14 Szo. Matild Matild tt Benedek 615 18'4 O O 810

, ... T11. het. BOJt3. vas. Luk. Xl. 14-28. Efes. 5. 1-9. "

15\Vas. D3. Nemz. ü. ~3. Nemz. ÜIi.,D:Nemz~ti ü. 00.'1-6-1-4"-11-8-5-:--.1-1-;-'-8-5--'2'
16 I Hétfő Henriette [·Gerébpk. tt Szabinuszvt. ~61218 8156947
1 i Kedd Gertrud P k k tt El k ~
18 Szer. Sándor
19 Csüt. József
20 Pént. Hubert
21 Szo. Benedek

12. hét.- BÖlt 4. vas Ja:n VI. 1-15. Gal. 4, 21-3,1.,----._-._-. __

22 Vas. D4.0ktávián r4. Laetare ID..Nb. 4. vas. ~ 16 11816[5141754
23 Hétfő F rumenc • Viktorián tt Nikon ~ 5 59 18 17 538 1925
24 Kedd Gábor Gábor f. a. tt Zakariás (jif 5561818 6 62056
25 Szer. Gyüm. B.-A. "'Gy.-o. B. A. Gy.-o. B. A. (jif 5541819 6362224

-26 Csüt. Manó Manó tt G~óor ~ 552 1821 71323 4q
27 Pént. \Hajnalka \Dam. Ján.ttt M:atrona vt. ,~5 5011823 7581--,
28 Szo. Gedeon Kap. Ján. tt István ii 549 1824 852 056

13. hét. Böjt 5. vas Ján. vm. 46-59. Zsid. 9. 11-15--.--.--.--.-~
29\Vas. ID5. Ciril ) \D5. Fekete v. 1D. Nb. 5. vas. t írn 1546 18251 955115l
30 Hétfői Izidor Kerény vt. tt 1Llim. János I -es 1544 1826111 1 233
jI I Kedd Arpád I Guidó ttt Hipác 1~ 542 1828 12 91 3 5

atri p. e 6 10 18 8 2 43 10 53
Sándor pk. tt Cirill pk. ~ 6 8 18 9 323 12 9
József tt Krizsánt 1: 6 6 1811 357 13 31.

I B.CsákM·ttt Szabb. vtk. 6 4 1812,.425 1457
I Bened. ap. tt Uj. Jakab 6 2 1814 450 1625

Izraelita naptár.
Márc. 5 =Veadar11' Eszter böjt
. 7 = 13 S. Thesave

8= 14 Purim
9 = 15 Susan Pur.

14= 20 S. Ki Thisz
21 = 27 S. Vajakhel
24 = Nizan 1 Ros Khodes
28 = 5 S. Vajikre

A hold fényváltozásai.
~ Holdtölte 8-án 6 s. 14 p.
[ Utolsó negyed l ő-án 9 ó. 35 p.
• Ujbold 23-án 5 Ó. 14 P
1Első negyed 29-én 22 Ó 22 p
Tavasz kezdete 20-án 19 Ó. 58 p. Elsején a
nap h ssza 11 Ó. 4 p.; a bó végéig 1 Ó. 45

, perccel nö.

Időjárás Herschel szerint.
Március eleje nedves és
barátságtalan, 8-tól víharos
szelek fujnak. l6-22-íg

változó. majd újra esős
[földtávolban 10-én 5 Ó.
([ fuldközelben 23-án 10 ó.
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Kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. (97. Zsolt. 10.)
Egyháztörténeti emlékettető március hóra: 3. EDd péter "t 1769. - 5. A· magyar
evang. lelkészek megidéztetése a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 1674. - 6.
Luther Wartburgból visszatért Wittenbergbe 1522; Bodelschwingh Frigyes • 1831.
- 7. Abritt es külföldi bibliaterjesztő társulat megalapítása 1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762; A spanyol inkvizició eltörlése 1820. - 9. Perlaky Dávid t 1802. -
10. Batizl András beiratkozott a wittenbergi egyetemre 1542; Fabó András •. 1810.
- 12. Gerhardt Pál * 1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. - 17. Sibolti Demeter
t 1589; -Geduly Lajo; • 1815. - 18. Fabó András t 1874. - 19. Livingstone Dávid
• '1813. - 21. Bach Sebestyén * 1685. - 22. Abádi Benedek beiratkozott a witten-
bergi egyetemre 1543; Franeke Agost Hermann' * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett,
hogy II. Józsefet a türelmi rendelet s egyéb egyházi vonatkozású rendeleteinek
visszavonására bírja 1782. - 2/~. Ruyter Mihály Adorján * 1607; Bél Mátyás
• 1684 - 28. Comenius Amos János * 1592; A zsolnai zsinat megnyítása 1610. -
29. A schmalkaldeni szövetség megalakítása 1531. - 30. Mária Dorottya nádor-

asszony t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.----~----------------~

,f ,

Gazdasági tudnivalók
március hóra.

Otthon: Az adóknak és a befejezett
vetés után a jégkár .elleni biztosítás-
nak a befizetése. .

A mezőn: A vetés folytatása. A fel-
fagyott ősziek száraz időben lehenge-
relendők. .

A réten: A herések, Iucernások, le-
gelők éles fogassal megboronálandók.

Az istállóban: Ha a csikók 10-14
naposak, már zaboltatjuk őket. A
kancát 3 héttel ellés után már mér-
sékelt igába foghatjuk. A borjuk tisz-
togatását és nyírását nem kell elha-
nyagolni. 'Az igás állományt a foko-
zott munka alatt jobban kell abra-
kolni,

A gUümö[csösben: A gyümölcsmag-
vakat el kell vetni. A bujtásokat. dug-
vánvozásokat most foganatositsuk. A
fák elültetése most biztosabb, mivel
a talaj már átmelegedett. A bogyós
gvümölcsöket szaporítani kell.

A kertben: A spenót, kel, sárga-
meg vörösrépa, késői borsó, kalarábé,
fejessaláta, végül a -korai bab elve-
tendő.. A melegágyak szellőztelésétől,
beárnyékolásától, permetezésétől meg
önlözésétől 'függ a palánták Iejlődése.
A spárgaágy gondosan porhanyí-
tandó, gondozandó. A szamócaágya-
kat [megkapáljuk. ' ,

A i szöll/Jben:! A .magas fekvésű
szöilökben, ha az időjárás megengedi,
s a rnetszés az előbbi hónapban már
megtörtént, nyithi lehel.

A méhesben: A méhek szép időben
már megkezdik a kijárást, Ügyeljünk,
ho&y a méheknek mindig elegendő
tápláléktik legyen. ;

....·1

----_._---- _--- ..-.- .
r

.........., ! > ••••••

............................................... ; " .
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tr 1 ~e1t~1:~ugta 1 ke1t~I~~ugta

op óp óp óp

Aprilis
(30 nap)

Régente: Bika hava.

Tavaszhó.

Nap Protestáns '1 Róm. kath. I 'Új görög
. . . . ..

1 Szer.I Ijugó 1Hugó pk. tt Egipt. Mária H 15'4011829 1317 327
2 Csüt. Aron (.UI.iFer. tt Titusz íiN 5381831 1423 346
3_ Pént.1 Keresztély Fájd. Sz. tt Nikéta [ap. ~ 153511832 15'27 '4 2
4 Szo. Izidor Izidor pk. tt József ti 5341833 16.30 415
14. héL Nagypéntek. Ján. XIX. 16-30. Ézs. 53. 5-10. Bőjt 6. vas.

Máté XXI. 1-9. Filipp. 2, 5-11.

5 Vas. D6. Vince D6. Palmar .. ' D. Vaji
I:!

532 183411734 429
6 Hétfő Cőlesztin . ® Coelesz. p. tt Eutik 530 18361838 443
7 Kedd Hermann B. He. JÓzs.tt György n 528 18371943 459
8 Szer. Lidia Dénes pk. tt Herodion n 525 18382047 519
9 Csüt. Erhardt Nagyosüt. tt Nagycsüt. qjE 523

1

1840 ~152 543
10 Pént. Nagypéntek Nagypánt. tt Nagypéntek qjE 5221842 2253 612
11 Szo. Leó Nagvszo. tt Nagyszemb ft- 5201843 2349 651

,15. het. Husvétvasárnap. 2. nap. Luk. XXIV. 13-35. Ap. csel. 10. 34-41.
Márk XVI. 1-8. Kor. 1. 5, 6-8.

12 Vas. D. Husvétv. D. Husvétv. D. Husvétv. ft- 518 18441- - 741
13 Hétfő Husvéthétfő Husvéthétfő Husvéthétfő ft- 516 1846 038 843
14 Kedd Tibor tr Jusztin vt, Husvétkedd ea 514 1847 119 953
15 Szer, Atala Anasztázia Kreszcenc ~ 512 1849 154 1110
16 Csüt. Lambert Labr'ei B. J. Agape 1: 511 1850 223 1232
17 Pént. Anicét Anicét t Simeon pk. 5 9 1851 249 1357
18 Szo. lIma Apollonius Ján. szerz. 5 7 1853 312 1521,

,16. het. Fehervasarnap. 1. vas. husv. u. .Ián. XX. 19-23. .Ián. 1. 5, 4 -10.

·19 Vas. Dl. Kocsárd D1. Fehérv. Dl. Pafnuc # 5 5 18541337 1649
20 Hétfő Tivadar Tivadar hv, Teodor hv. rn' 5 3 1856 4 2 1818
21 Kedd Anzelm • P. sz. Konr. Január rn' 5 1 1858 431 1949
22 Szer. Szótér Szót. és Kaí. Syc. Teodór ~ 5 O 1859 5 6 2116
23 Csüt. Béla Béla pk. vt. György ~ 45& 19 O 548 2234
24 Pént.1 György György vt. ti Szaba vt. írn 456 19 1 640 2332
25 Szo. Márk Márk ev. Márk ev •. írn 454 19 3 740 --

,17. heL 2. vas. husv, u. .Ián. X. 11-16. Peter 1. 2, 21-25.

26 Vas. D2. Ervin ID2. Miseric. ID2. Vaz. pk. ~ 452 19 4848 027
27 Hétfő Arisztid Kan. Pét. et. Simon J. rok. ~ 450 19 6957 1 4
28 Kedd Valéria :) Kéreszt. Pál 9 vértanú ~ 449 19 711 7 130
29 Szer. 1Albe;tina Sz. Józs. olt. Jázon pk. 1~1448 19 81213 151
30 Csüt. Katalin Sien. Katalin Jakab aps, ~ 446 19 91319 2 7

Izraelita naptár.
Április 4 = Nizar 12 S. Zaw.

7 = 15 Passz ah 1. n
8 = 16 Passzah:.l. n,

11 = 19 Sabbath
13 = 21 Pass. 7. Seb
14 = 22 Pass. 8. Akk:
18 = 26 S. Semini
23 = Iar 1 Ros Khodes
25= • 3 S. Thaszria
26 = 4 2. Perek

A hold fényváltozásai.
® Holdtölte ő-án 23 Ó. 46 p.
í[ Utolsó negyed 14-én 22 Ó. 21 p.
• Ujhold 21-én 13 Ó. 33 p.
') Első negyed 28-án 12 ó 16 p.
Elsején a nap hossza 12' Ó. 49 p., a

h6 végéig 1 Ó. 38 perccel nő,
!ol

Idiijárás Herschel szerint.

Április 20-ig szinte állan-
dóan szép, 21-től változ6

és nagyon esős.
tr földtávolban ő-án 7 6.tr Iöldkőzelben 20-án 216.

lDl
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Vizsgáljátok 'Uleg,hogya hitben vagytok-e? (II.Ker.XIII.5.)

Egyháztörténe1i emlékeztető április hóra: 2. Nagy Károly császár'" 742; - Bodel-
schwingh t 1910. - 3. A rózsahegyi ev. zsinat megnyítása 1707 (ápr. 10-igtartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. - 7. Wichern János Henrik t 1881. - 12. Hrabovszky
György t 1825. - 13. IV. Henrik francia király nantesí ediktum ával a hugenották
(francia 'protestánsok) vallásszabadságát biztosította 1598; Ráth Mátyás'" 1479. -
14. Győry Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba 1632. - 16. Apaffy
Mihály erdélyi fejedelem Kolozsvárott a második protestáns nyomdát alapítja, az
elsőre 1672-ben adott engedélyt. - 17. Luther megjelenése a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521.' -. 18. Luther világtörténeti jelentőségű felelete a wormsi biro-
dalmi gyűlésen 1521; 1. Rákóczi Györgyné Lorántffy Zsuzsanna t 1660. - 19. Az
evang. rend ek protestálnak a speyeri birodalmi gyűlés határozata ellen 1529;
Melanchton Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev; super-
intendens t1812. - 20. Bocskay Istvánt Magyarország fejedelmévé' választják a
szerenesi országgyűlésen 1605. - 21. HuUenUlrik * 1488; Wichern János Henrik
* 1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418. - 27. Gyurátz Ferenc'" 1841.

28. Az első magyarországi diakonisszák felavatása Pozsonyban 1895.

-'-----------------------------,-------------------------_!_,--- --~------;-----_.

f' •

Gazdasági tudnivalók
április hóra.

. .---------------------------------------------------.,,--------_ ..--------------

Otthon: A burgonyát vetésre előkészít-
JUk.A lucemát. vörösherét és kendermazot
vetésre készletben tartjuk. A magtári
készleteket forgattatjuk.

A mezőn: Bevégezzük a vetést. EI-
rakjuk a burgonyát s a répát, kellő
időben pedig a tengerit, babot és
csalamádét, '

Az istállóban:, A növendékmarhák
fejlődésére különös gondot fordít-
sunk. Az igás állatokat jól takarmá-
nvozzuk. A növendékállatok. ha
elég erősek, legelőre bocsáthatók. A
zöld takarmánvra fokozatosan kell
átmenni: Legelőrehajtás előtt száraz
takarmányt kell adagölni. A fehruári
malacoknak elválasztására gondot
fordítsunk. .

A g!Jümölcsösben: Az oltás és ne-
mesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket elpusztítjuk. Virág-
zás előtt permetezés.

A zöldséges kertben: A termelésre
kítelelt zöldségeket gondos válogatás
után kiültetjük. A nyári zöldséget rit-
kítsuk. Elvetjük a babot és a máso-
dik borsót. Hagyma-, spenót-, retek-,
répaf'élék elültetése, illetve vetése be-
fejezendő. A hiányos komló- és
spárgá-táblákat most pótoljuk ki.
Meleg időben a melegágyak ablakait
kinyitjuk. Az uborkát, dinnyét, s a
melegágyakat éjjelenként befedjük
A salátát, káposztát, paradicsomct
kiültetjük.

A szöllőben: Karózás, kötözés. A'
szöllővesszőt még most is .ki lehet
ültetni.

___________________________________________________________ 0 ----------,

c •
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Június
(30 nap)

Régente: Rák hava.
Nyárelő.

..
1 IHétfő Pünkösdhétfő *Pünkö'sdhétf . Pünkösdhétfő n4 719'49 1627 129
2 Kedd Anna - Erazmus vt. Nicefor qe4 71950 1732 150
3 Szer. Klotild Klot. Kánt. tt Lucillián vt. c:,';E4 61951 1836 216
4 Csűt, Kerény Karaccs. Fer. Metrofán q;e 4 5 1952 1937 250
5 Pént.

1

Bonifác ® 1 Bonifác vLttt
l

Tiri Dorót lit 4 4
1

1953 2031
1

334
6 Szo. Norbert Norbert pk.tt Hilárion I~ 4 41954 2118 429

Nap Protestáns Róm. kath.·1 Új görög
1[ 1kelt~I:;ugta 1~elt~I~~ugta

óp óp op óp

23. hét. Szenthárornság- vasárnap. Ján. Ill. 1-15. Róm. n. 33-36.

7 Vas. D. Szenthár. D1. Szenthár. D. Mindsz. v. ea 43 1954 2157 536
8 Hétfő Medárd Medárd pk. Teodór' er. ~ 43 1955 2229 649
9 Kedd Félix Prirn., Fel. vt. Cirill és AL li1 43 1955 2256 8 6

10 Szer. Margit Margit kir.-né Sándor til 43 1956 2320 926
11 Csüt. Barnabás Urnapia Bartal és B. .~ 43 1956 2343 1046
12 Pént. Kolos [ Fak. János t Omfriusz # 42 1957 -- 12 8
13 Szo. Tobiás Pád. Antal Aquilina = 42 1957 O 5 1329
, 24. hét. Szenth. u. 1. vas. Luk. XVI. 19-31. Ján. 1. 4. 16-21.

14 Vas. 01. Vazul D2. N. Vazul Q2. Elizeus pr. cjif 42 1958 030 1454
15 Hétfő Vid Jolán Amosz pr. cjif 42 1958 057 1620
16 Kedd Jusztin Regisz Ferenc Tikorr pk. ~ 42 1959 130 1743
17 Szer. Laura Rainer hv. Manuel .~ 42 1959 213 1859
18 CsüL Arnold Efrém ea. Leonc vL ~ 42 20 O 3 5 20 3
'19 Pént. Gyárfás • Jézus Sz. Sz.'] Judás aps. ~ 42 20 O 4 6 2052
20 Szo. Ráfael Szilvér p, vt. Metód pk. "'IE 42 20 O 516 2127

25. hét. Szenth. u. 2. vas. Luk. XIV. 16-24. .Ián.1. 3. 13-18.

21 Vas. 02. Alajos 03. G. Alajos D3. Julián vt. "'IE 4220 O 630215::>
22 Hétfő Paulina Ákos Özséb pk. iN 4320 1 74022 16
23 Kedd Zoltán Ediltrud sz. Agrippina "4320 i 8502233
24 Szer. Iván K. sz. .Ián, sz. Iván születése it 4320 1 9572249
25 Csüt. Vilmos Vilmos hv, Febrónia .it 4320 1 11 223 3
26Pént. János, Pál ) János és Pált Dávid rem. mr 4420 1 12 11 23 17
27 SZl>. László László kir. Sámson n 44120 1 1311 2334

26. hét. Szenth. u. 3. vas. Luk. XV. 1--10. Péter L 5. 6-11. .

28 1Vas. 1D3. Arszlán D4. Ireneus 04. Cirus er. II n 14 5120 1 14 14 23 54
291 Hétfői Péter, Pál Sz. Pét. és Pál Péter és Pál q;e 4 520 1 15 19 --
30 Kedd Pál Pál em\. 12 apostol qe 14 6120 1 1624 O 17

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Id/ijárás Herschel szerint.
Jún. 6 = Szivan16 S. BehaJ."2. P. ® Holdtölte 5-én 6 ó. 22 p, Június hüvösnapokkal kez-

13 = 23 S. Sel.-L. 3. P. ([ Utolsó negyed 12-én 13 ó. 5 p, dödik 5 11 1 . "
20 = 30 S. KorakM. P. •• U'h Id 9' 6' 15 .• - sze es es esos,
21 =Tham. 1 R.os Khodes ••• 1? 1 -en ~. p; 12-től még több eső. Csak
27 = 7 S. Khuk. 5. P. ) Elso negyed 26-an 20 o. 23 p. 26-án fordul jobbra.

I
Nyárkezdet 21-én 15 óra 22 perc I f\ Iöldkö l' •D Elsején a nap bossza 10 óra 42 perc; 21.ig 16 IS. O oze ben 15-én 22 o.

perccel nö, azután a bó végéi~ 5 perccel fogy. [földtávolban 27-én 22 Ó,



15 '
Ti is atyák ne ingerelj étek haralLra a ti magzatattokat, hanem neveljétek őket a

. tudományban és az Ur beszédének értésében. (Efez. VI. 4.)
Egyháztörténeti emlékeztető június hóra: 1. A vallásszabadság kihirdetése a tordai
országgyűlésen 1557; Oberlin János Frigyes t 1826.- 2. Nádasdy Tamás t 1562.
Csepregi kollo kvium - 1591. ..:- 4. Karsay Sándor t 1902. - 2. Bonifacius t 755.
- 6. Horváth Mihály kultuszminiszter 1849-ben a haza veszélyes állapotára való
tekintettel erre a napra (szerda) minden vallásfelekezettől megtartandó országos
bőjtöt rendelt. -7. Wasa Gusztáv királlyá választatása 1523; Gerhardt Pál t 1676.'
- 8. I. Rákóczi György * 1593, Franeke Agost Herman t 1727, - 10. Apáczai
Cseri' János * 1625. - 12. Szemerei Matkovich Pál * 1743. - 13. Luther Márton
és Bora Katalin házassága 1525. - 14. Abádi Benedek Sárváron bevégezte Erdősi
János nyelvtanának nyomtatását 1539. - 15. X. Leo bullája Luther 41 tételét átok
alá veti 1520; Szász Károly • 1829. - 17. A cseh morva testvérek letelepítése Zin-
zendorf Lajos berthelsdorfi birtokán (Herrnhut) 1722. - 18. Münzer Tamás ki-
végeztetése 1525. - 19. A niceai zsinat megnyitá-a 325. - 23. A bécsi béke meg-
kötése 1606. - 24. Bugenhagen János * 1485. Gucztáv Adolf seregével megjelent
Pomerániában 1630. - 25. Az ágostai .hitvallás felolvasása az augsburgi birodalmi
gyűlésen 1530. A Concordia-könyv kiadása 1580. -- !'''. A lipcsei vita kezdete 1519.
29. Pál apostol lefejeztetése Rómában Nero alatt 64. A hagyomány szerint ugyan e

napon feszítették meg Péter apostolt' fejjel lefelé. - 30. Reuchlín János t 1522.

Gazdasági tudnivalók
június hóra. '

A mezőn: Répa, tengeri és burgo-
nyák második kapálását szorgalmaz-
zuk, A burgonyabokrokat. mihelyt
annyira növekedtek, feltöltjük. A vi-
rágzó lucernát, vörösherét kaszáljuk
A betakarított zabos bükkönynek
tarlójába .kölest vetünk. A repce és
gabonafélék aratása a hó vége felé
megkezdődik. A buza aratását ideje-
b-n kell megkezdeni, nehogy a szem
kipere~jen. A rétekről betakarítjuk
a szénat. Az ugart felszánt juk, miután
megtrágyáztuk.

A baromfi udvarban: Most történik
a növendékbaromfi első osztályozása.
A tenyészbaromfinak osztályozotta-
kat gyürüvel látjuk el. Második osz-
tályozás októberben, végleges osztá-
lyozás decemberben. .

A gyümölcsösben: A cseresznyétől
és meggytől a madarakat távoltart-
juk. A férges, lehullott almát, körtét
és szilvát a fák alól sertések számára
fölszedjük. Allandó szárazság idején
a fáknak tövét jól megöntözzük, por-e
hanyón tartjuk, a ~aztól állandóan
tisztogat juk. Virágzas után perrp.e-
tezés.
A kertben: Kíültetjük a téli fej es-
káposztapalántákat. A gyógy- és
füszernövényeket érés idejében szed-
jük, és árnyékban szárítva, gondosan
osztályozzuk.

A szöllőben: E 'hónapban legelső
teendő az úgynevezett törés, kacso-
zás, vagyis letördelése a fölösleges
vesszőknek, ami a legnagyobb elő-
vigyázattal történjék. Azután jön a
szöllővesszöknek akarókhoz kötö-
zése. Második permetezés.

A méhesben: A méhes tisztántartá-
sára nagy gondunk legyen. Tartsuk
szem előtt az előbbi utasításokat.

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

._------------:.--_ ---- _-----------._-------._--------------

-------------i:---------J---------------------------.:.----.--._- -------------_.

-----------------------------_!_----------------------------------------------



Július
(31 nap)

Régente: Oroszlán hava.

Nyárhó.

Nap Protestáns 1 Róm. kath. 1
..

1 Szer. Tibold 1Jézus sz. vére Kozma, Dam. 1~ 14 720 0117251. 047
2 Csüt. Ottokár Sarlós B.-A. B. A. meze WT 4 720 01823 126

:3 Pént.' Kornél M. sz. pápa t Jácint vt. ~ 4 820 01913 218
4 Szo, 1Ulrik ® Ulrik pk. 1Krétaí András ~4 9120 01955 321
27. bét.

5 V
6 H
7 K
8 Sz
9 C

10 P
11 Sz

28. bét.

Szenth. u. 4. vas. Luk. VI, 36 -42. Róm. 8, 18-23.

as. D4. Enese DS. Zak. Ant. DS. Márta ö. EJt. 4 9 20 012030 433
étfő Ozajás lzaiás próféta Szicoesz ~ 410 195921 1 552
edd Ciril, Metod Ciril, Metod Tamás ~ 410 19592125 713
er. Teréz Erzsébet k. Prokóp vt. ~ 411 1958 2148 834

süt. Lukrécia Veronika sz. Pankrác pk. = 412

1

1958 2211 955
ént. Amália Amália t Leone vt. .'# 4131957 223511118
o. Uli ([ I. Pius p. Eufémia sz. CR' 4141956 23 O q38

,
Szenth. ll. 5. vas. Luk. V, 1-11, Péter I. 3. 8•.. 15.

12 Vas. D5. Izabella D6. Gual. J. D6. Proklusz fH' 415 195612331 14 '*13 Hétfő Jenő . Anaklét p. Gábor Iőa, ~ 416 1955-- 1526
14 Kedd Eörs Bonaventura Aquila .és Pr. ~ 417 1954 O 9 1644
15 Szer. Henrik Henrik cs. Quirik vt. írn 418 1954 055 1751
16 Csüt. Valter Karm. B. A. Atenogén írn 419

1

1953 1521845
17 Pént. Elek Elek hv. t Marina ~ 4191952 2.5711926
18 Szo. Frigyes • Kamill hv. Emilián ~ 4201951 4 91956

29. bét. Szen th. u, 6. vas. Máté V, 20-26, Róm. 6, 3-11.

19 Vas. D6. Emilia D7. P. sz. V. D7. Díusz ~ 421 1950/520 2019
20 Hétfő Illés Jeromos hv. Illés próféta ~ 422 1949 632 2039
21 Kedd Dániel Praxedes Simeon rem. ~ 424 1948 741 2055
22 Szer. Mária Magd. M.Magdolna M. Magdolna ~ 425 1946 846 21 9
23 Csüt. Lenke Apollinár pk, Főkasz vt. mt 427

1

1945 9502124
24 Pént. Krisztina B. Kinga t Krisztina sz. n 4271945 105612140
25 Sza. Jakab Jakab aps. Anna n 4281944 11592157

i

30. bét. Szenth. u. 7. vas. Márk. VIlI, 1-9, Róm. 6,19-23.

D8. Anna a.
Pantaleon
Ince p,
Márta sz.
Judit vt.
L. Sz. Ignác t

D8. HermoI.
Pantelemon
Nikánor
Kallinik
Szila
Eudocim

vi 4 30 19 43 13 5 22 19
qe 4 31 1941 14 9 22 46
qe 4 33 19 40 15 11 23 21
~ 43419391611
~ 435193917 3 O 6

I ~'1436193717 50 1 4

Időjárás Herschel szerinl.

Változékony napok után
10-től nagy meleg, 26-tói

nagyobb záporok.
q: földközelben ll-én 22 ó.q: föld távolban 25-én 16 ó.

26 Vas. D7. Anna )
27 Hétfő Olga
28 Kedd Ince
29 Szer. Márta
30 Csüt. Judit
31 Pént. Oszkár

Izraelita naptár.
Júl. 4 = Tham, 14 S. Balak 6. P.

7 = 17 Templ. böjt
11= 21 S.Pinkhasz I.P,
18 = 28 S. Mat. M. 2. P.
20 = Ab. 1 Ros Khodes
25 = 6 S. Debarim 3. P.
28 = 9 Jer; p. böjt

A hold. fényváltozásai.
® Holdtölte 4-én 18 Ó. 35 p.
('f Utolsó negyed ll-én 17 Ó. 28 p.
• Ujhold l Sván 16 ó. 19 p.
) Első negyed 26-án 13 ó. 36 p.
Elsején a nap hossza 15 óra 53 p.;

a hó végéig 55 perccel fogy.
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A mi Urunké Istenünké az !rga1masság és bocsánat. (Dán. IX 9.)

Egyháztörténeti emlékeztető július hóra: 1. Voes Henrik és Esch János Brüsselben
tűzhalált szenvedtek 1523, amit Luther elégiában énekelt megj Bárány György
t 1757 (* 1681). - 4. Gellert Keresztély * 1715; Vallasvita Lipcsében Luther és Eck
között 1519. - 6. 1. Leo római püspök Altila előtt 452; Husz János * 1369 és
t 1415. - 9. Id. Ács Mihály .•. 1631. - 10. Kalvin János • 1509j li nérnet
kath. Liga megalakulása 1609. - 11. Móric szász választófejedelem t 1553;
II. Rudolf kiadja a cseh protestánsok részére a felséglevelet 1609. - 12. Rotterdami
Erasmus t 1536; a hallei egyetem megnyítása 1694. - 14. Budai Ezsaiás t 1841;
Banhefer János t 1864. - 15. Jeruzsálem elfoglalása Bouillon Gottfried által 1099.
16. A pápa követei leteszik a kiátkozási bullát a konstantinápolyi Sophia: templom
oltárára 1054. (Keleti egyh. szakadás.) - 17. Kolbenheyer Mór * 1810; Luther
kolostorba lép 1505. - 18. Bouillon Gottfried t 1100; a pozsonyi ev. templomok
és iskolák elvétele Kolonics által 1672; Perlaky Dávid'" 1754j a vatikáni zsinaton
a pápa csalatkozhatatlanságáról megállapított dogma kihird. 1870. - 20. A Károli
Gáspár általlefordított Biblia kínyomatásának befejezése Vizsolyban 1590. -
21. XIV. Kelemen pápa megszünteti a jezsuita rendet 1773; a Teleki Józsefné Róth
Johanna-féle ösztöndíj-alapítvány létesítése 1812. - 23. Bouillon Gottfriednek
kírállyá választása 1099; a baseli zsinat kezdete 1431; a nürnbergi vallásbéke 1532.
- 24. Kempis Tamás t 1471; Baltik Frigyes .•.1834. - 26. A porosz egyházi únió
megkötése 1817. - 28. Bach János Sebestyén t 1750; Baksay Sándor'" 1832. -'
29. Kálvin tanainak elfogadása Genfben 1537; Székács József t 1876. - 30. A
husziták Ziska vezérlete alatt a prágai városháza ablakából a polgármestert és a

tanácsosokat kidobják 1419. - 31. A passaui vallásbéke 1552.

Gazdasági .tudnivalók
június hóra.

Otthon: A magtárak, hombarok ké-
szen állanak a termés befogadására.
A szérűskerthen az asztagok helyét
előkészítjük.

A mezőn: Kezdetét veszi az aratás.
A behordás után azonnal forgatunk.
A repceföld tökéletesen előkészítendő.
Ha szűkséges, a tarlószántásba még
'póttakarmányt vetünk. A káposztát
és dohányt kapálni kell.

A gyümö[csösben: A fák tövét tisz-
tán és porhanyósan tartjuk. Azalma-
aszalást megkezdjük. Az oltványole
hajtőszeméből nőtt hajtásokat kötöz-
zük. E hóban eszközöljük a ribizke
és pőszrnéte (egres) bujtását. A ma-
gastörzsüek idomítására gondot kell
fordítani. A vadhajtásokat el kell tá-
volítani.

A kertben: Kiszedjük a hagymát.
Helyébe téli retket vagy téli salátát
lehet vetni. A káposztát hernyózni
kell. A zöldséget kapálni, gyomlálni,
s ahol szükséges, ritkítani kell. Az
érett virág és zöldség magját gyűjt-
[ük. A kitakarított salátaágyakba té-
lire való ugorka stb. ültethető.

A szöllőben: E hónapban történik
a második kapálás, amit a második
kötözés kővet. A megtágult karókat
újra le kell verni.

_________________.1.. _



Augusztus
(31 nap)

Régente: Szűz hava.

Nyáruló.

Nap' 1 Protestáns 1 Róm. kath. I Új görög 1[ t ~elt~I~~"gta 1 ~elt~r.~ugta
1 o. p. o p. o. p. o. p.

11 Szo. 1Vasas Péter 1Vas. Sz. Pét. 1Sz. t körm. 1~ 143711935118281 213
31. hét. Szenth. u, 8. vas. Máté VII. 15-23. Róm. 8 12-17,

2 Vas. D8. Lehel D9. Lig. AH. D9. Ist. vt. er. sa 438 1934 19 O 329
3 Hétfő Hermina @ István er. Izác és P. III 439 1932 1929 451
4 Kedd Domonkos Domonkos Efezj gyerm. I'íl 440 1930 1953 615
5 Sze~. Oszvald Havas B,-A Euszigniusz '# 442 1929 2016 738
6 Csüt. Berta Úr színev. Úr színev. = 443 1927 2040 9 2
.7 Pént. Ibolya Kaietán hv. Pulkeria rw 445 1927 21 61027
8 Szo. László Cirjék vt. Emilián rw 445 1925 2135 1151, ·

231 Vas. Dll. Farkas D12,B.Fül. D12. Farkas qe5 61859 1154 2048
241 Hétfő Bertalan Bertalan ap. Eutik qe5 71857 1257 2119
25 Kedd Lajos ) Lajos kir. Bertalan ap. qe5 91855 1357 2139
26 Szer. Izsó Zefirin Adr. és Nat. ~ 510 1852 1452 2250
27 Csüt. Gebhárd Kalaz. József Poémén Air 5 u 1851 1541

1

2352
28 Pént. Ágoston Ágoston pk. t Mózes rem. rw 151211849 1622--
29 Szo, Ernesztin K. sz.Ján.fej. Iván fejvét rw 5.141847 1657 1 5.35. het. Szenth. u. 12. vas. Mark. VII. 31-37. Kor. If, 3, 4-9 .

301 Vas. I Dl2.Róza ID13.Lim.R. ID13.Sándorpk.1Il151511845117281224
31 I Hétfői Erika Raimund 1B. A. öve I I'íl 517 18 4~ 1754 347

A hold fényváltozásai.

@ Holdtölte 3-án 4 ó. 47 p.
[ Utolsó negyed 9-én 21 ó. 39 p.
It Ujhold 17-én 4 ó. 21 p.
:) Első negyed 25-én 6 ó. 49 p.

Elsején a nap hossza 14 óra 38 p, a
hó végéig 1 óra 39 perccel fogy.

Időiárás Herschel szerint.

Augusztus első harmadá-
ban sok eső, 9-től tovább
is borongós, 17-24 hűvös,
Majd ismét esős, szeles.

32. het. Szenth. u. 9. vas. Luk. XVI. 1-9. Kor. 1, 10, 6-13.

9 Vas. D9. Emőd ([ D16. Vian. J. DIO. Mátyás ~ 447 1923 2211 1315
10 Hétfő Lőrinc Lőrinc vt. Lőrinc vt.· ~ 448 1921 2253 1433
11 Kedd Tibor Zsuzsánna Euplusz diak. Ö 450 1920 2346 1543
12 Szer. Klára Klára sz. Anicét vt. Ö 451 1918 -- 1640
13 Csüt. ~poly ~olyéSKassz. Maxim hv. írn 4~3 1916

1

048 1723
14 Pént. Özséb zséb vt. ttt Mikeás pr. ~ 453 1915 155 1758
15 Szo. Mária Nagy B. A. Nagy B. A. "'IE 453 1912 3 6 1823

·33. het. Szenth. u. 10. vas. Luk. XIX 41-48. Kor. 1, 12, 1-11.

16 Vas. DIO. Ábrah. Dll. Joakim Dll. Diomád ~ 456 1911 416 1844
17 Hétfő Anasztáz • Jácint hv. Miron pap ~ 458 19 9 525 19 1
18 Kedd Ilona Ilona cs. Florusz és L. ti 459 19 7 632 1917
19 Szer. Huba Lajos pk. András vt. m 5 119 5 738 1931
20 Csüt. István' kir. Sz. Istv. kir. Sz. Istv. kir. m 5 2 19 4 8431947
21 Pént. Sámuel Chant. Franc. Tádé Ih 5 3 19 3 947120' 3
22 Szo, Menyhért Timót vt. Agatonik Ih 5 4 19 1 10512024

·34. het. Szenth. u. 11. vas. Luk. XVIII. 9--14 Kor. I. 15-10.

Izraelita naptár.
Aug. 1 =Ab. 13 S. Vosthka P.

8 = 20 S. Ekev 5. P.
15 = 27 S. Reéh 6. P.
19 =Elul 1 Ros Khodes
22 = 4 S. Softim 1. P.
2~= II S. Ki Th. 2. P.

[ földközelben ő-án 17 ó.cr földtávolban 22-én 10ó
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:Vesd el tőled II szájnak gonoszság4t. (Példab. IV. 24.)

Egyháztörténetz emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus Simon t 1541 (* 1493),
Gradeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A britt uralom alatt levő országokban
az összes rabszolgák felszabadítása 1833. - 2., A pozsonyi diakonissza anyaház
megnyitása 1891. - 7. VII. Pius pápa a ,jezsuita rendet visszaállítja 1814. -
8. Békekötés a hugenottákkal St. Germainban ,1570; Ribini János t 1788 (* 1722);
Csengey Gusztáv * 1842. - 15. 1. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban 17-ére teszik) és t 1038. - 17. A lipcsei evang. míssziötársulat meg-
alapítása 1836. A CSehek II. Ferdinand ellenében Frigyes pfalzi választót kiáltják
ki királyuknak 1619. - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * lcl39. -
20 -. Claírvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb Ágost • 1793; Pálfy József • 1812.-
24. A párizsi vérmennyegző 1572 '- 25. Bethlen Gábort a besztercebányai ország-
gyűlésen Magyarország királyává választják 1620; Haase Károly « 1800. -
28. Augusztinus t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. -
30. Szencí Molnár Albert * 1574. ,- 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin János

Frigyes * 1740.----------------------~
Gazdasági tudni valók

augusztus hóra,

.............. _-.- _-- -- .....................•............ __ .__ ..Otthon: A cséplés után azonnal kez-
detét veszi a rostálás és a vetőmag
osztályozása. Az új gabonát sűrűn
kell forgatni.

A mezőn: Foly tat juk a' forgatást,
szántást és horonálást, vagyis előké-
szítjük a földet az őszi vetésre. Foly-
tatjuk a' tengeri ritkításat. A tarló-
répát kapáljuk, gyomláljuk. A lent,
kendert, nyüjjük és áztatj uk. A réte-
ket kaszáljuk. A, repcét és a zöld-
takarmánynak való rozsot elvetjük.
Betakarítjuk a borsót, babot, lencsét,
lóbabot. Cséplés. A hóvégén az őszi
vetés megkezdődik.

A gyümö[csösben: Ha a fák gyü-
mölccsel rakottak, ágaikat alá kell
támasztani. A gyümölcsöt kézzel szed-
jük és sohasem rázzuk, A gyümölcs-
magvak gyűjtését foly tat juk, de csak
jófajta és teljesen érett gyümölcsök
magvait tegyük el. A jövő évben ül-
tetendő fák számára már most lehet
gödröket ásni. A málna felnőtt ágait
visszavágjuk és az elgyümölcsözött

Ihajtásokat tövüknéllevágjuk. Az érett
gyümölcsöket most kell befőzni és
aszalni.

A kertben: Bőven kell öntözni. Be-
takarítjuk a koraí burgonyát és a
mákot. Elvetjük a. téli salátát. Az új
szamóca ágyásokba elültetjük a kel-
lően megerősödött palántákat és tar-
talékban iskoláztatjuk az ujabb inda"
hajtásokat.

Az istállóban: Az állománynak
csupa zöld takarmányt ne adagol-
junk és a szemes abrakolást sem
szabad elmulasztani.

- _--------_ _---_ __ -- .,

--·c-------- --------------,--------- ----------.-------,.. --------------- -- .

._._._._ .. __ ._--_._-_ _ .._-_. __ .__ ..------_. __ , _-._ _---_ ..__ _.-
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Szeptember
(30 nap)

Régente: Mérleg hava.

Öszelö.

Nap Protestáns 1 Róm. kath. Újgörög '1 ff' 1 Nap 1 Hold
~ kelte I nyugta kelte I nyugta

óp óp óp op..

11Kedd Egyed @IEgyed Évk~zdet 1# 51811841 18191 511
2 Szer. Rebeka István király Mamánt vt. = 5201840 1842 637
3 Csüt. Hilda Manszvét pk. Antim pk. rg 520 1838 19 9 8 3
4 Pént.1 Rozália Viterb.Rózat 1Babilasz érs. rg 1

522 1835 1937 93
5 Szo. Viktor Jusztio. Lőr. Zakariás pr. rrI' 523 1833 2011 1057

o

36. hét. Szenth. u. 13. vas. Luk. X. 23--37. Gal. 3, 15-22.

6 Vas. D 13. Zakariás D14. Ida D14. Mihály ~ 525 1831'2054 1220
7 Hétfő Regina Kassai vért. Szocont vt. ~ 526 1829 2143 1334
8 Kedd Mária ([ *Kis B.-A. Kisasszony tit 528 1828 2242 1435
9 Szer. Ádám Kláver Péter Szeverián írn 528 1826 2348 1524

10 Csüt. Erik Tolent. MikI. Menodóra ~ 530 1823 --- 1559
11 Pént. Teodóra Prot. és .Jác.j Teodóra ~ 531 1821 057 1627
12 Szo. Guidó Mária neve Antonóm vt, ~ 533 1819 2 7 1649

37. hét Szenth. u. 14. vas. Luk. XVII. 11-19, Gal. 5, 16 -24.

13 Vas. D14. Ludo v . D15.Notburg. DIS. Kornél ~ 534 1817 314 17 7
14 Hétfő Szerénke Sz. t felmag. Kereszt felm. ii 536 1815 421 172
15 Kedd Nikodem • Fájdalm. Szüz Nikéta vt. mr 536 1813 521 173
16 Szer, Edit Korn.Kán. tt Eufémía ii 538 1811 632 175
17 Csüt. Ludmilla Sz. F. sebh. Zsófia vt. h 539 18 9 735 1811
18 Pént. Titusz Kup. JÓzs.ttt Eumén pk. h 541 18 7 839 182
19 Szo. Vilhelmina Január vt. tt Trofim vt. qe 542 18 5 943 185

4
9
4

38. hét. Szenth, u. 15. vas. Mát. VI. 24-34, Gal. 5, 25-6, 10.

20 Vas. DIS. Frider. D16. Euszták D 16. Euszták C;;E 544 18 2 1045 1921
21 Hétfő Máté Máté ap. Kodrát ~ 545 18 11146 1958
22 Kedd Móric Móric vt. Pók a pk. !it 546 1759 1242 2043
23 Szer. Tekla ) Tekla sz. vt, Iván fogant. !it, 547 1757 1332 2140
24 Csüt. Gellért Fogolykiv, M. Tekla sz. ~ 549 1753 1415 2245
25 Pént. Kleofás Gellért vt. t Eufrozina ~ 550 1752 1453 2359
26 Szo, Jusztina Cípr, és Juszt. János ~ 552 1750 152~ --

39. hét. Szenth. u. 16, vas. Luk. VII. 11-17, Efez. 3, 13-21.

'Z7jVas·ID16.AdalbertjD17.K.,Dam·ID17.Kalliszt.j ~ 15531174815531117
28 Hétfő Vencel Vencel király Karlton ~ 554 1747 16 17 240
291 Keddj Mihály @ 1Mihály főa. 1Kiriak rem. 1~ ls 55117 45 1641j 4 4
30 Szer. Jeromos Jeromos ea. G~rgely pk. :: 557 1742 17 7 530

Izraelita naptár. A hold fényváltozásai. Idéljárás Herschel szerint.

Szept. 5 = Elul 18 S. Ki Th. 3. 4. P. @ Holdtölte l-én 13 Ó. 37 p. Szeptember korán beállt
12 = 25 S. Nezav. 5.6. P. L Utolsó negyed 8-án 4 o'. 14 p. hosszú esők után nagy
17= Thisri 1 5697
18 = 2 Újév 2. n. Ujhold 15-én 18 Ó. 41 p. meleg, Második feleis esö-
19 ~ 3 S. Haas~inu ) Első negyed 23-án 23 Ó. 12 p. zéssel ' kezdődik, de 23-tói
26 = 10. S.JomK.ppnr @ Holdtölte 30-án 22 Ó. 1 p. derült, szép napok.

~ I 6szkezdet 23-án 6 ó, 26 p, Elsején a nap hossza 1 ([ f~ldk?zelben 3-á? 10~.
13 6.23 p., a hó végéig 1 ó; 41 perccel fogy. ([ foldtavolban 19-en 2 o.
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Szenved-e valaki ti köztetek? imádkozzék. (Jak. V. 13.)

Egyházlörténetl emlékeztelő szepiember h6ra: 1. A császári pátens kiadása a
magyar prot. egyház szervezése ügyében 1859. - 2. Thurzó György t 1567. -
3. Bethlen Gábor seregével elindul II. Ferdinánd ellen 1619.' - 5. Thököly Imre
* 1657. - 7. Gusztáv Adolf győzelme Breitenfeldnél 1631, a Zsedényi-féle alapítvány
létesítése 1878. -;- 8. Jeruzsálem elfoglalása 70. - 12. P.esti ev zsinat megnyitása
1791 (okt. 14-ig tartott); Haubner Máté t 1880. - 13. Thököly Imre t 1705. _.
14. Chrysostomus (Aranyszájú János) t 407; Dante t 1321. - 16. Ráth Mátyás
t 1810; Linzi békekötés 1645; a Gusztáv Adolf-egyesület megalapítása 1842. -
17. Kermann Dániel t 1740. - 18. Viktor Emánuel csapatai megszállják az egyházi
államokat 1866. - 19. Haubner Máté * 17\)4; Erdődi zsinat 1545. - 21. Savonarola
Jeromos * 1542; Luther Uj testamentum fordításának megjelenése 1522. - 22. 'thö-
köly Imre erdélyi fejedelemmé választása 169J: Lincoln a rabszolgaságot az Egye-
sült Államokban meg szüntetí 1862; Kis János * 1770. -, 23. Wormsi concordatum
1122. - 24. Gellért püspök megköveztetése 1046 (1047-re is teszik). - 25. Augsburgi
valfásbéke 1555. -'- 27. A porosz vallási unió: létrehozatala 1817. - 29. Vasa

Gusztáv t 1560. ,~---------------------"Gazdasági tudnivalók
szepteDlber hóra.

Otthon': Foly tatjuk a 'gabonaMsz-
letek forgatását; rostálását. A vető-
magról idejében kell gondoskodni.
A babot' száraz helyen tartj uk, A
buzavetőmagot vetés előtt gondosan
csáváztatni kell. ,

Az istállóban: Az állatokat takar-
rnányozzuk, mielőtt a már kevés
fűvű legelőre kíengedjük.

A mezőn: A rozs és buza vetését
megkezdjük. A zab, bükköny, borsó,
lencse és köles aratása tart. A bur-
gonyát felszedjük. A, tengerit letör-
jük, de ne hagyjuk a héjában. El"
készítjük a pincében vagy veremben
a répa és burgonya helyét. Külörtös
gondot fordítsunk arra, hogy a répa
és burgonya a földben meg ne Iagy-
jon. Az ősziek elvetése után foly tat-
juk a tavaszi ak részére a szántást.

A gyiimölcsösben: A gyümölcs sze-
dése s osztályozása. A kertben szed-
jük 'a magnak valókat. Alma- és
körtemagok vetése megkezdődik.

A. szöllőben: E hónapban van a
harmadik érés alá kapálás. A· fölös-
leges leveleket a tőkéről le kell szag-
gátni, különösen azokat, amelyek a
fürtöktől elvonják a napot. 'Iiyenkor
kell megjelölni a terméketlen tőkét,
hogy helyére szüret után mást ül-
tessünk.

A méhesben: A méhek sejtjeit e
h6 vége felé már föl lehet metszeni.

. \ --------_ _--_._------



Október
(31 nap)

Réi!ente: Bököly hava.

Öszhó"

1 1
Nap 1 Hold

([ kelte Inyugta kelte In~ugta
6p 6p op op

--,N~ap_-+-_p_ro_t_e_8t_á_n_8J Róm. kath. 1 Új görög

. 1 I Csüt.1 Malvin
21Pént.1 Petra
3 Szo. Helga
40. hét. Szenth. u. 17. vas. Luk. 14, 1-11. Efez 4, 1-6.

..
Remig pk. B.A.védelme ~ lS 5811740 17361

659
ÖrzőangyaI: t Ciprián pk.

~ 16 011738 18 91 829
L. Sz. Teréz Areop. Dénes ~ 6 21736 1849 956

4 Vas. 017. Ferenc 018. Ass.Fer. 018. Hierót. ~ 6 311735 1937 1118
5 Hétfő Aurél PIacid vt. Karitina sz. ~ 6 41732 2036 1226
6 Kedd Brunó Brunó hv. Tamás aps. ~ 6 51730 2140 1319
7 Szer. Amália ([ Rózsafüzér Szergius vt. ~6 71728 2249 14 O
8 .Csüt. Etelka Magy. N.-A. Palágia ~ 6 9 1726 2358

1

1431
9 Pént. Dénes Dénes pk, Jakab aps, ~ 610 1724 --1453

10 Szo, Gedeon Borgia Ferenc Eulamp vt. ~ 612 1722 1 7 1515
41. hét. Szenth. u 18. vas. Máté 22, 34-46. Kor. I. 2, 4~9.

11 Vas. 018. Brigitta 019. Placidia D19.Fülöpd. ~ 61211721 214 1531
12 Hétfő Miksa Miksa Próbusz m 6141719 318 1547
13 Kedd Kálmán Ede kir. Kárp MI 6151717 423 1615
14 Szer. Helén Kalliszt p. Paraszkeve n 617 1715 526 1618
15 Csüt. Teréz ® Teréz sz. Lucián vt. ~ 618 1713 630

1

1636
16 Pént. Gál Gál apát Lengin vt. n 620 1711 7341657
17 Szo. I Hedvig I Alac. Margit Ozeás pr. ~ 621 1710 8361725

, . .42. het. Szenth, u. 19 vas. Mate 9, 1-8 Efez 4 22-28.,
18 Vas. 019. Lukács D20.'tuk. ev. 020. Luk. ev. qe 622117 8 9.3711758
19 Hétfő Lucius AIk. Péter Joel pr. !ir 62417 610351841
20 Kedd Iréne Vendel Artemiusz vt. ~ 62517 411271932
21 Szer, Orsolya Orsolya vt. Hilárion ap. ~ 627 17 21211 2034
22 Csüt. Előd Kordula sz. Aberc pk. ~ 629 17' O 1249 2143
23 Pént, Győngyike ]) Ignác pátr. Jakab aps. &t 631 1659 1322 2257
24 Szo. I Salamon I Ráfáel íöan. Arétasz ~ 631 1657 1350 --

, . .43. het.
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Annakokáért intsétek egymást és építs étek egyitek a másitokat. (1. Thess. V. 11.)

Egyháztörténeti emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi egyetem alapítása 1386.
2. A marburgi vita Luther és Zwingli között 1529; Torkos László ,. 1839. -
~. Cranach Lukács" 1472; Flíedner Tivadar t 1864. - 5. Ezen a napon 1582-ben
XIII. Gergely új naptára értelmében okt. 4-ike után mindjárt 15-iket irtak. -
6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság megalapítása 1884.
9. A tübingeni egyetem alapítása 1477. - 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik
t 1531; 1. Rákóczy György t 1648. - 13. Petrovles Péter t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14. Pozsony a szent koronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szebe-
rényi Gusztáv Adolf * 1816.. - 15. Bocskay győzelme Almosdnál 1604. A magyar- .
honi evang.' egyetemes egyházi Gyámintézet megalapítása 1860. -- 16. Cranach
Lukács t 1553. - 18. A wittenhergi egyetem megalapítása 1502. - Pákh Mihály :
22. Sántha Károly ;o 1840. - 23. Huszár Gál 'j- 1575.. - 24. A westfáliai béke meg-
kötése 1648. - 25. II. József türelmi rendeletének kiadása Magyarország részére
1781. - 28. Nagy Konstantin győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami Erasmus
•• 1466. - 31. Luther 95 tételének kíszögezése 1517; a salzburgi prot. elűzetése 1631.
•• 1795. - 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle alapítvány létesítése 1876. -

Gazdasági tudnivalók
október hóra.

,
-------------------------------------.---------------------------------------

Otthon: A szemes gabonák készletét
forgatni kell. Takarékoskodni kell a
szálastakarmány készlettel, amíg lehet,
zöldet is kell adagolni. ~ndosan kell
a töreket és polyvát raktározni. A
tengeri, a rép'a s a burgonya betaka-
rítását sürgősen be kell fejezni. A
sárgarépát és petrezselymet a pincé-
ben homokba rakjuk.

A. szántóföldön az őszi vetést foly-
tatjuk. A tavaszi vetés alá szánt föl-
det megforgat juk. Trágyát hordunk a
földekre.

A gyzimölcsösben: Porhanyítani és
trágyázní kell a gyümölcsfák tövét,
A fiatal fák törzsét tövíses ágak fel-
kötésével biztosítani kell a nyulrágás
ellen. A diót gondosan kihéjaeva zöld
burkáhól, erős ~ósvizberi kefével le-
mossuk és szellős helyen kiterítjük,
többször megforgat juk, hogy meg ne
avasodjék.

A kertben: Termény takarítás, ásás,
trágyázás.

A szöWJben: A szüretet a legjobb
száraz időben tartani.

A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek. Ezt elő kell
segíteni; a kasokat kívűlről sárral
kelt hetapasztani, hogy azokhoz sem-
miféle méhellenség ne juthasson.

. i .

•-----------,-------------------------------------------------_._---------------



November
(30 nap)

Régen~e: Nyilas: hava. I

Öszuló.

Nap Protestáns R.öm. kath. 1 Új görög . 1([ 1kelt~I:~ugta 1kelt~I~~ugta
6. p. 6. p. o. p. 6. p.

44. hét. Szenth. u. 21. vas. Ján. 4, 47-':"54. Efez. 6, 10-17.

1 Vas. 021. Marian. 022. Minclsz. 022.Kozmas2 ~ 643 164411821 10 6
2 Hétfő Achill Halottak n. Acindin ~ 645 16421925 11 8
3 Kedd Győző Hubert pk. Acepszimasz ~ 646 16402025 1156
4 Szer, Károly Bor. Károly Nikandor ~ 648 1639 2147 1231
5 Csüt. Imre Imre herceg Galaktion ~ 649

1

1638 2257 1258
6 Pént. Lénárd ([ Lénárd hv, t Pál pk. \u 6501636 1319
7 Szo. Rezső Engelbert pk, Hieron és ts. ~ 6521635 O 5 1336
45. hét. Szenth. u. 22. vas. Máté 18, 23-35. Filipp 1. 3-11.

8 V
9 He

10 K
11 Sz
12 Cs
13. Pé
14 Sz

46. hét. Szenth. u. 23. vas. Máté 22, 15-22. Filipp. 3. 17- 21.

as. 022. Gottfr. 028. Gottfr. 023. Mih. Iöa. MI 65411633 11111352
'tfő Tivadar Tivadar vt. Onecifor Mi 6551632 21514 8
edd Luther AvelI. András Oreszt vt. n 6571630 3191424
er. Márton Márton pk. Menna vt. n 659 1629 422 1441
üt. Jónás Márton p. vt, Alam János n 7 O 1629

1

526 15 3
nt. Szaniszló Koszt. Szan. t Ar. Sz. János c:;;e 7 1 1628 629 1528
o. KlementinaO Jozafát vt. Fülöp ap. qjE 7- 3 1626 731 1559

15 Vas. 023. Lipót 024.N.Alb.et. D24. Guriass Air 7 4 16241830 1640
16 Hétfő Ottmár Ödön pk. Máté ev. Air 7 6 1623 923 1739
17 Kedd Hortensa Csodat. Gerg. Csedat. Gerg. ~ 7 8 16221020 1827
18 Szer. Ödön Pét. és Pál b. Pláto vt. .1~7 91621 1010 1934
19 Csüt. Erzsébet Erzsébet a. Abdiasz ~ 711

1

1621 1153

1

2045
20 Pént. Jolán Valois Félix t Oek. Gergely ~ 7111620 11222159
21 Szo. Ölivér Sz. M. bemut. B. A. felajánl. tA 7131919 12572316

47. hét. Szenth. u. 24. vas. Máté 9.. 18-27. Kol. 1, 9-14.

22 Vas. 024. CeciliíJ 025. Cecilia 025. Filemon ~ 714 1618 1211 -
23 Hétfő Kelemen Kelemen p. Amfilok '# 716 1617 1345 034
24 Kedd Emma Ker. János Kelemen p. ~ 717 1616 13 9 156
25 Szer. Katalin Katalin vt. Katalin vt. fR' 719116.15 1327 320
26 Csüt. Milos Berch. János Nikön rg 72°

1

1614 145°1446
27 Pént. Virgil Érmes Sz. M.t Perzs. Jakab ~ 7211614 1531 614
28 Szo. Stefánia ® B. ·Pignat. hv. Irenark ~ 7221613 16 1 736

48. hét. Urjövet 1. vas. Máté 21, 1-9, Róm. 13, 11-14.

29 \ Vas. I D1. Noé 101. Szatum. 1026. Pararn. 1i1 172311613117 21 848
30 Hétfő András 1András ap. András ap. ~ 172516121812 944

Izraelita naptár. 1 A hold fényváltozásai. Idójárás Herschel szerint.
Nov. 2= Markhes 16 5eni b?jt cr Utolsó negyed ő-án 2 Ó. 29 p. November borus, hüvös

7 = 225. KhaJe 5z. ~ Uihold 14-én 5 Ó. 42 P napok után vibaros. 28-tói
14 = 295. Toldoth lliI El .. d 22' 2' 19
15 = Kiszlev 1 Ros Kbodes J!I so negye -en o. p. kellemes.
21= 75, Vajeze ® Holdtölte 28-án 17 ó. 12 p.
28= 145. Vajislakh Elsején a nap hossza 10 6. 1 p.; a hó vé- ([ földtávolban 12:én 11 Ó.

D géig 1 Ó. 16 perccel fogy. ([ földközelben 27-én 15 Ó.
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Az erőtleneket segélj étek. (1. Thess. V. 14)

Egyháztörténeti emlékeztető november hóra: 1. Huszár Gál bevégezte Bornemissza
Péter «Az evangéliomokból és az epistolákból való tanulságok. c. munkája 1. részé-
nek nyomását 1573. - 5. A konstanzí zsinat megnyitása 1414; Hans Sachs ,. 1494;
Henckel János t 1539 (*.1481); Lányi Illés t 1618 (* 1570). - 8. A fehér hegyi
csata 1620. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikuláris helyekről szóló törvény
meghozatala 1681. - 10. Luther Márton * 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-
Dame templomban 1793. - 13. Augustinus ,. 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629;
Comenius János t 1670. - 16. Gusztáv Adolf t 1632 (az új naptár szerint). -
17. Illésházy István nádorrá választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes t 1768.
22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre beiratkozott 1609; Alvinczi Péter
t 1634. - 24. Knox János t 1572 (* 1505). - 2ő. A clermonti zsinaton II. Orbán
pápa a keresztes háború megindítására :lelkesít 1095; 1. Rákóczi György erdélyi

fejedelemmé vál~sztása 1630. - í28. Lang Mátyás t 1682 (* 1643). '

Gazdasági tudnivalók
november hóra.

•••••••••••••••. -.------------------_ ••• _-----------------------------_ • .!..-_ •.. "

Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy a
hizók szükségleteit Iemorzsoljuk, de
mindig csak annyit, amennyi az
azonnali fogyasztásra szükséges. Meg-
kezdjük a takarmányrepcével az' ete-
tést. Bevégezzük a kendertörést és
lilolásl. Megkezdjük a fonást.

Az istállóban: Az őszi munkák be-
fejezése után az igás állatok takar-
mánya szükebbre szabhat6. A vemhes
állatokat gondosan jártatjuk és takar-
mányozzuk. A fejőstehenekkel meg-
kezdjük a répaetetést. Minél nedve-
sebb a takarmány, annál több a tej,
ha kellő erő takarmányt adagolunk,
úgy annál több a vaj. Nagyon fontos
az állatok vakarás a és kefélése.

A mezőn: Mig az idő engedi, szán-
tunk. Ha a szántás kifogyott, trá-
gyázunk.

A gyümö[csösben: Trágyázunk s á
száraz ágakat levagdossnk. Lombhul-
latás után permetezés.

A kertben: Tisztogatunk, írágyá-
zunk és ásunk.

A szőllőben: Hidegebb éghajlat
alatt idejekorán be kell födni a szöl-
löket, még mielőtt beállnának a fa-
gyok. Trágyázás. A karók felszedése.

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



December
(31 nap) ,

Régente: Bak hava.
Télelő.

1
-1 Nap 1 HoldIr kelte Inyugta ~elte I nyut~a

6. p 6 p. o. p. 6. p
Nap . Protestáns'[ .1 Róm. kath. 1 Új görög

1 Kedd Elza Eligius pk. Nahum pr. ~ 726 1611 192611026
2 Szer. Aurelia Bibiana vt. Habakuk pr. S-IE 727 1611 20401057
3 Csüt. Olivia Xavér Ferenc Szofoniasz ~ 729 1610 2150 1122
41 Pént.1 Borbála Borbála vt. 1Borbála 1~ 17301161012259 1141
5 Szo, Vilma Ir Szabbas ap. Szabbasz ~ 73216 9-- 1158

'"49. hét. Uriövet 2. vas. Luk. 21, 25-36. Rom 15. 4-13.

61 Vas. 1D 2. Miklós D 2. Miklós D 27. Miklós ~ 733 16 91 O 5 1214
7 Hétfő Ambrus Ambrus pk. Ambrus JtI 734 16 919 1230
8 Kedd Mária Szepl, fog. Patáp ta 735 16 9/212 1247
9 Szer, Natália Fourier Péter B. A. fogant. n 736 16 9 316 13 7

10 Csüt. Judit Melkiades p. Menna q;e 73616 9 419

1

1330
11 Pént. Árpád Damáz p. 1Dániel styl ~17 37116 9 5211359
12 Szo. Gabriella Otilia sz. Szpiridion ~17 3816 9 6221437...50. héL Urjövet 3 vas Mt 11 2 10 Kor 1. 4. 1-5 .

131Vas. D 3. Luca D 3. Luca sz. D Ősaty. vas. ~1739 16 91718 1524
14 Hétfő Szilárdka • Nikáz pk. . Tirzus vt, ~ 740 1610 8 7 1620
15 Kedd Johant;ta Valér Eleutér pk. ~741 16101 859 1725
16 Szer. Albina Etelkacs.K'[j Aggeusz pr . ~ 742 1610 926 1835
17 .Csüt. Lázár Lázár Dániel pr. ~ 743

1

1610 955 t950
18 Pént.1 Auguszta Grác. ttt Sebestyén vt. I'A 7431610 1023121 5
19 Szo, Viola Pelágia tt Bonifác vt. JA 7441611 10442221

51. hét. Uriövet 4. vas. Ján. 1, 19-28., Filip. 4. 4-7. Kar.l. nap: Luk. 2. 1-14.,
. Ézs 9 5-8 Kar 2 nap' Luk 2 15-20 Titus 3. 4-8.

20 Vas. 1D 4. Teofil· D 4. Timót vt. D Sz. aty. vas. ~ 744 1611 1.1 912340
21 Hétfő Tamás ) Tamás ap. Juliánna sz. ~ 745 1611 1132--
22 Kedd Zénó Zenó Anasztázia (jif 745 1612 1158 059
23 Szer. Viktória Viktória Krétai 10. vt. (jif 746 1612 1226 222
24 Csüt. Ádám, Éva Ád.; Éva ttt Kar. előböjt ~ 7 46 16 13 13 1 347
25 Pént. .Karácsony 1N. karácsony N. Karácsony ~ 17471161311346 5 9
26 Szo, István I. vt. Sz. Istv. 1.vt. Istenszülő M. ~ 7 47 16 14 14 40 625.52. het. Luk. 2, 33-40. Gal. 4, 1--:--7.~--~--~--~--~---

ID János ap. ~ István föd. ~ 1747116151546
® Aprősz. Több ezer vt. ~ 747 16161658

Tamás pk. Apró szentek ~ 74816171817
Dávid 1Anizia sz. 1~ 748161811924
Szilveszter p. Melánia ~ 748 16192039

728
817
855
922
945

27 Vas. D Ján~s
28 Hétfő Kamilla
29 Kedd Dávid
30

l
Szer'l Zoárd

31 Csüt. Szilveszter
Izraelita naptár. /II.. hold fényváltozásai. . Idíljárás Herschel szerint.

Dec. 5 = Kiszlev 21 S. Vajesev. cr Utolsó negyed 5-.én 19 Ó. 20 p, December eleje .. hideg és
12= 28 S. Mikez O Uihold 14-én O ó. 25 p. havas, 5-13 derült, .14-21
15=Tebeth 1R.osl(~?des ) Első negyed 21-én 12 Ó. 30 p. erősebb fagyok,22-23 több-
19- 5 S Vajigás 6 •. h ik V' "1 ih26:;; 12 S: Vajekhi ® Holdtölte 28-án 5 Ó. O p. szor avaz!.. egu V! aros

D I Télkezdet 22-én1 6. 27 p. 1'" hideg. . .
Elsejéna nap.hossz~8 6. 4? p. 21-ig19~-cel Ir f~ldt~.volban 9-~n 21 ~.

fogy, azután a ho végéig5 perccelno. ~ foldkozelben 25-en 22 o.
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Ime az ajtó elött állok és zörgetek. (Jel. Ill. 20.)

Egyháztörténeti emlékezielő december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott a
wittenbergi egyetemre 1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása 1409. A tridenti
zsinat berekesztése 1563 -Ó, ~ 5. Evang. egyházunk zsinatának megnyitása 1891.
8. A vatikáni. zsinat megnyitása 1869. - 10. Luther elégette az átokbullát 1520.
13. A tridenti zsinat megnyitása -1545. Gellért Keresztély t 1769. -:- 16. A jezsuiták
kitiltása Erdélyhűl a meggyesi országgyűlésen 1588. Linzi békekötés 1645. - 19. Kál
máncsehi Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594. (új naptár szerint). -
20. Luther Martonné szül. Bóra Katalin t 1552; Vitnyédi István • 1612; Szemerei
Matkovich Pál t 1823. - 21. Limberger István * 1825. - 22. Czékus István * 1818
23. Id. Acs Mihály t 1708. - 24. Thurzó György t 1616; Bahi! Mátyás t 1761
27. Pákh Mihály 1'. 1858. - 29. Bocskay István t 1606. - 31. Wiciif János t 1384

Nikolsburgibékekötés 1621; Apáczai Cseri János t 1659.

Gazdasági tudnivalók
december hóra. '

-------------------,--------;;._---------------------------------------"---------

Otthon: Foly tat juk a gabonaforga-
tást, rostálást, triőrözést. A tengerit
szükséglet szerint morzsoljuk. A kerti
magvakat és gyógynövényeket osztá-
lyozzuk, a fölösleget értékesítjuk. A
gyümölcs kiválogatását gonddal 'vé-
gezzük, mert a romlott gyümölcs el-
rontja a többit is. A fonást foly tat-
juk,' a gazdasági szövést megkezdjük.
Fokozatosan valamennyi gazd.' nap-
lónkat lezárjuk, hogy január havá-
ban a vagyonmérleget el készíthes-
sük, Pontos számadás nélkül csak
saját zsebünket csapjuk be. Az évi
adókat és számlákat ki kell egyenlí-
teni. A követeléseket az új nyilván-
tartásba át kell vezetni. Kosárfonás,
keíekőtés, fafaragás a téli hónapok-
ban gyakorlandó.

Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva etessük, hogy elejét ve-
gyük a céltalan takarmánypnsztítás-:
nak. A hízók istállóját melegen tart-
suk. Csak állott vizet itassunk. Ugy
szellőztessük az istállót, hogy \ Id ne
hűljön. Gondoskodjunk, hogy ellés-
kor az állatoknak kellő helye legyen.
Jártassuk az állatokat. Nagy hideg-
ben az egész állományt az istállóban
ítassuk. A hízóba fogott sertések
moslékát sózzuk, mert így étkesebbe
válnak. Ha a szemes tengerit nem
szivesen eszik, darálva adagoljuk.

A baromfiólakban: Gondoskodjunk .
érdes, iszapmentes homokfürdőről
állott vízről. Nagy hidegekben a ta-
réjukat vazelinnal vagy sótalan zsír-
ral kenjük be.



Névnapok.
Ábel január 2 Eduárd márc. t8, máj. Ibolya aug. 7 Ludovlka szep!. 3 ~ezsl! (~udolf) április 17
Abrahám aug. 16 26, okt. 13 Ida ápr. 13 Lukács okt. 18 nov. 7 ,
Achil nov. 2 Edith szepí. 16 Ignác febr. 1, [ul 31, Lukrécia julius 9 Ríkárd április 3
Adalbert szept 27 Egyed szept. 1 okt: 23 Makár január 2 Robert [unius 7
Adám szept. 9 Elek julius 17 Illés julius 20 Magda május 27 Rökus aug. 16
Adám, Eva dec. 24 Elemér lebr. 28 lima ápr. 18 Magdolna jul 22 aug 3 Róland május 29
Adél jan. 29 Eleon6ra lebr. 21 Ilona aug. 18 Malvlna okt.·I' . R,omán febr. 29, aug. 9
Adolár Apr. 21 Elia febr. 10, rnárc. 24 Imre .nov. 5 Man6 márc. 26 Róza aug. 30
Adolf febr. 12 Előd okt. 22 Ince Julius 28 Marceil jannár 9 Rozália szept. 4
Adorján marc. 5 Elvira lebr. 10 Ipoly aug. 13 Marcion ápr 26 . Rútina julius 10
Agata január 11, febr. 5 Elza dec. 1 . Irén okt. 20 Mit· io' t 20 Salamon okt. 24
Agnes január 21 Ernánueí (Manó) márc. 26 Irma május 3 arg Jun.. ,Ju.
Agoston aug. 28 . Emil május 28 I t á 3.és20 d 26 Márla aug. 15, szept. 8, Samu aug. 21
Akos lebr. 27 . " s v n. aug. ,ec. december 8 Sándor febr. 26, márc. 18
Aladár március II ~:::~a julius 19 Iván Jun: 24 Márla névnapja szep- Sára január 19 .
Alajos [un, 21 "da ápr. 19, nov. 24 Iz?beila [ulíus 12 temberben, kisasszony Sarolta május 19

Emo aug. II Izídor márc. 30, ápr. 4 utáni első vasárnap Sebestyén január 20
Albert ápr. 23 Engelbert nov. 7 Izs6 aug. 26 M . M d 1 . t 22 .
Albin március 1 Eörs julius 14 ária- ag o na JU • Simeon február 18
Alfonz okt. 30 Ernesztina aug, 29 Jácint julius 3 Marianna nov. 1 Simon. jan. 5, okt. 28
Atfréd febr. 23 Erhardt április 9 Jakab máj. 1, jul. 25 Márk ápr. 25, jun. 18, Stefama nov. 28
Alice jun. 23 Erich máj. 18, szept. 10 Janka május 24 okt6~er 11. Szab!na okt. 27
Almos február 20 Erika aug 31 János nov. 24, dec. 27 Márta Julius 29 Szaniszló nov. 13
Amálla [ul, 10, okt 7 Ervin április 26 Jenő julius 13 Márton no.v. 10 és II Szeréna jan. 28
Ambrus Apr. 4, dec 7 Ernő január 12 Jeromos szept. 30 Mártonka Január 30 Szerénke SZ!!pt. 14
Amos március 31 Erzsébet nov. 19 Joachim márc. 20 Máté szept. 21 Szervác ~áJus 13
Anasztaz aug. 17 Eszter május 24 J6b szept. 27 . Mahld márc. 14 Szeverin Január 8
András (Bandi) febr. 4, Etelka okt. 8, dec. 16 Johanna dec. ló Mát~ás február 24 Szeverlan fe~ruár 121

nov. 30 Eva dec 24 Jolán nov. 20 MaXimus. május 29 Szidonia junius 1
Angelika (Angyalka) Ezsaiás julius 6 J6nás nov. ·12 Medar? lunlus 8 Szilárd áprllís 22

május 31 Ezechlel április 10 Jonathán május 11 Meláma január 10 Sz!lvér [unlus 20
A f br 19' 2 József febr 4 márc 9 Menyhért aug. 22 Szilveszter dec. 31

j~l~use 2~ ,Jun, Fábián január 20' aug. 27, ;z~pt. 18' Met6d jullus 17 Szinér dec. 12
Antal jan. 17, [un 13, Farkas szept. 1, aug. 23 Judit [ul, 30, dec. 10. Mihály szept. 29 Szosztén nov. 28

julius 5 Faustinus febr. 15 Julia Juliána febr. 16 Mikl6s dec. 6 Szótér április 22
Antonia [un. 13 Felix junius 9 május 22 ' M!ksa okt. 12 Szörény január 8
Antcnlus május 10 Ferdlná?d máJu~ 26 Julián j~nu~r 9 Mllos nov. 26 Sylvla nov. 26
Apolhnl!s julius 23 Ferenc Jan. 29, jun. 16, Jusztln junius 16 M6rlc szept. 226 Tamás márc. 7, dec.
Apolloma Január ·28 0~t.4 és 10, dec. 3 Jusztina szept. 16 Mózes május 1 _ 21 és 29
Ar~nk~ február 8, dec. 2 ~lgrrá lun('F'16191')nov.J23

4
Kaj~tán ápr. 22 Nándor május 30 Tacián január 12

Anszhd ápr. 27 . r.n r s. rná . Kalliszt okt. 14 Napoleon május 7 Tádé január 24
Armin ápr. 7, május 10 ~r~~ClSkaj(Fám) márc.9 Kálmán okt. 13 Narcisz okt. 29 Terézia jul. 8, okt. 15
Arnold [unlus 18 /:d" .r;:á US.6t 20 Kamil, Kamilla dec. 28 Natália dec. 9 Tekla szept. 23
Aron ápr. 2 r. en ~ s!,ep . Kanut jan. 19 Nlkáz dec. 14 Teobald julius 1
Arpád márc.31, dec 11 ~~.lp'es J~.h~Sr26 Károly jan. 28, nov . .4 Nikefor márc. 13 Teodora szept. 11
Artur január 22 u op ~l s, Karoliri febr. 2 Nikodém szept. 15 Teofil dec. 20
Atala ápr. 15 aug. Katalin febr. 13, ápr. 30 Noé nov. 29 TIbold julius 1
Atauáz május 2 Gáb~r márc. 24 nov. 25 Norbert jnnlus 6 'l'ibor ápr. 14, aug. II
Atanázia aug. 14 Gabnella dec. 12 Kázmér márc. 4 Od6 18 Tlmon április 19
Attila január 7 (Gál) Gallus okt. 16 Kelemen nov. 23 nov. Timotheus aug. 22
Auguszta dec. 18 Gáspár január 6 Keresztély ápr. 3 Oktáv.lán márc. 22 Titusz jan. 4, szept. 18
Aurél. okt. 5 Gebhárd aug. 27 Klára aug. 12 OI~a lullus 27 Tivadar apr, 20; nov. 9
Aurélía dec. 2 Gedeon márc 28, okt. 10 Klernentína nov. 14 Ol~v~r nov. 21 . T6blás junlus 13

. Avell, András nov. 10 Gellért szept 24 Kleofas szept. 25 Oltvia febr. 20, dec. 3 T6dor február 7
Balázs február 3 Genoveva Január 3 Klotíld junius 3 Olimpia marc. IQ .
Bálint február 14 Gergely márc. 12, nov. Kocsard ápr. 19 Orbán május 25 Ubul m~Jus 17
Barnabás máj 18 jun 11 17 (Csod.), máj. 9 Kolozs okt. 30 Orsolya okt. 21 Ulrik juhus 4
Beatrix juliu; 29 . Gertrud rnárc. 17 . \Konrád febr. 18 Oszkár julius 31 Valér dec. 15
Beata január 1 Gerzson február 22 Konsta~tI~febr.1, máj. 21 8ft6Vál~rarJs ~ Valéria ápr. 28
Béla ~.prilis 23 G~za febru~r 25 Kornél.luhus 3 . ottmfr n~v. 16 Valter julius 16
Bella junius 2 Gizella máJUS 8 Kornélía márc, 3 Ott ká j 1 2 4 Vanda január 26
Benedek március 21 Got~árd május 5 Kr!stó.f marc, 15 Ott?\' rd u. 13 ~ov. Vazul [unlus 14
Benjaminjan. 3, márc, 31 Gottlieb márc. 6 Knszt~án !1'~rc. 13 OdÖ~a no":' 16 Vendel okt. 20
Bernát. május 20 Gottfried nov. 8 Krls~tllla julius 24 Ozséb au' 14 Vencel szept. 28
Berta aug. 6 Gr~cián dec. 18 Kunigunda márc, 3 . g. Veronika julius 9
Bertalan aug. 24 Guidö sz~pt. 12 Ku!,~ dec. 10 P~l Január 25, márc, 7, Vid junlus 15
Bertold jul. 27, nov. 17 Gusztáv Jan. 16, márc. 29, Kvirln márc. 30 jun 26, ~9 és 30 Vldor január 13
Blanka okt. 25 aug. 2 . Lajos aug. 19 és 25 Pas~ál máj. 17 Viktor szept. 5 :
B6dog jan. 14, nov. 20 Gy~rfás .lun. 19 Lampert szept. 17 Pátnk márc. 17 . Viktória dec. 23
Boldizsár jan. 6 GY9ngylke okt. 23 Lászl6 jun. 27, aug. 8 Paula m~rc. 22, jun. 3 Vilhelmina szept. 19
Bonifác máj. 1'4, jun. 5 Gyorgy ápr, 24 Lázár dec. 7 Paul Illa Ju~, 22 ViJibald julius 7
Borbála dec. 4 Gyula ápr. 12 Laura [unius 17 Péter, .Pál [uníus ,29 Vilmos jan. 10, [un. 25
Brigita febr. 1, okt. 11 Gyózó n.ov. 3 Leander febr. 28 Péter Jan. 31, febr. 22, Vllm~ dec. 5
Brúno okt. 6 Háromklfály, (Gáspár, Lehel aug. 2 •.pr. 29, máj. 19, aug. Vince ápr. 5, julius 19
Cecilia nov. 22 Menyhért, Boldizsár) Le6 ápr. 11 P 1, ok~/~ dec. 5 Viola dec. 19
Ciril julius 7 r január 6 Leokádla dec. 9 etra o . Virgil nov. 27
Coelestin apr, 6 Hajn~lka márc. 27 Leona, LeontIne jan. 4 ~:tro~ella m1~us 31 VIrgilia január 31
CI .á t 26 d 9 Hedvlg okt 17 Lénárd nov 6 iros a Jan. X a
CifIJk na~ep 8 ,ee. Helga okt.·3 Lenke ápr. '29, [ul, 23 Plus. május 5, julius II avér. (Ferenc) dec.
C J'I\ f bg· s á 29 Helén okt. 14 Lidia április 8 Plac~dia okt. 11 . Zakanás szept. 6

yrt er., m re. Henríette rnárc, 16 Lili julius 11 Placídus ~kt. 5 ZeI ma január 23
Damaskus dec. 11 Henrik julius 15 'Lip6t nov. 15 Polykarp Január 26 Zen6 dec. 22
Dániel julius 21 Heribert márc. 16 Llvla április 6 Pohxena sz~pt. '24 Zenó okt. 29
Dávid dec. 29 Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus márc. 15 Pongrác máJUS 12 Zita április 27
Dezső máj. 23, dec. 15 Higi/!. január 11 Lóránt január 15 Rafael jun. 20, okt. 24 Zoárd dec. 30
Dénes okt. 9 Hilárion okt. 21 Lothár január 27 Ráhel február 4 Zoltán márc. 8, [un. 23
Domonkos aug. 4 Hilda szept. 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10 Rainer junius 17 Zsigmond május 2
Donát febr. 17, aug. 7 Hub. aug. 19 Luca dec. 13 Rajmundjanuár 7 Zs6fia május 15
Dorottya lebr. 6 Hubert márc. 20 Lujza márc. 2 Rebeka szept. 2 Zsolt április 10
p9tT)9(ör okt. 26 Hugó ápr. 1 Luomllla szept. 17 ~eilnll SJept, 7 ZsuzsAnna febru6t It
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Hasznos tudnivalók agazdálkodök számára.
1. Gazdasági növényeink termesztési viszonyai.

- p"." ka•.• ,W,." nt A vetés 1Az alá- Termése Amag
Vetés szórt I soros I fészkes

j,;:: sortá- takarás kat. holdanként hektol.
Növény neve ..," volaága mélys. I szalma súlya->- mag

ideje ~""..,,, ---
vetésnél ~ centiméter métermázsa kg

Ószi buza szept.-okt. 110-170 90 120 kgr ll-IS 4-5 8-IS IS-30 72-84
Tavaszi buza márc.-ápr. 120-170 IlO ISO " ll-IS 4-5 7-10 8-18 72-78
őszi rozs. ; szept. 100-150 80 125 " ll-IS 2'5-5 6-12 IS-30 68-75
őszi árpa. aug.-szept. LOO-180 70 120 " II-IS 4-5 9-10 12-20 56-66
Tavaszi kétsor. árpa márc.-ápr. 120-200 80 125 " II-Ip' 4-5 íLI4 10-15 .58-74
Tavaszi négysoros " 170-220 130 160 " 11-13 4-5 6-10 7-14 56-70
Zab. máj...':.jún. 150-300 120 180 " ll-Ip 4-8 6-12 12-25 36-52
Köles. 20-30

1
12 18 " 12-201 1~2 6-12110-20 62-75

Tengeri ápr.-máj. 25 50 12-25 "
-tS-80 5-10 10-20 IS-25 72-84

2. A takarmánynövények és azok termesztési viszonyai.
Vetömagszükséglet A vetés 1Az alá- Termése kat. holdanként A mag

Vetés takar-O 1 k
,-:f sortá- takarás

zölden 1 1

hektol.
Növény neve

.-"1" volaága mélys. széna mag súlya
ideje

mánynak magna t~," " ---
kat. holdanként :;: centiméter métermázsa kg

Takarmányrozs szept. 80-125 kg 11-121 4-5 140-2001' 1 70-76
Mohar május 16-18 16-18 " 10-12 1-1'5 17-28 5-7 68-72
Csalarnadé ápr,-jún, 50-110 " ll-IS 4-6 200-300 40-70 72-85
Lucerna márc.e-ápr, 10-14 10-14 " 11-15 1'5-2'5 120-150 25-45 2-5 76-80
Vöröslóhere, " 8-12 8-12 " 11-15 1-2 100-120 25-40 0'8-2'5 70-80
Baltacim,

már~ius
80-100 80-100 " 11-15 1'5-3 60-90 15-25 2-5 27-33

Tavaszi bUkkö~y: 90-110 50-80
" 12-30 2'5-4 15-30 6-10 76-84

Tavaszi borsó , márc.c-ápr.
100-1151 60-70 " 12-30 3-5 120-180 6-12 76..,..82

őszi borsó aug,-szept. 80-110 50-60 " 12-30 3-5 150-200 6-10 76-84150 rozs rozs sz. 0'5-1Keszthelyi keverék auguszt. {IOrepce " repce 10 65

3. Különféle takarmánynemüek és alom anyagok súlya és térfogata.

Takarmány-
1 köbm, 100 kgr, I

Takarmány-
1 köbm. 100 kgr, I

súlya térfogata
súlya térfogata

és alomféle kilogr.
kőbméte- és alomféle kilogr.

kőbméte-
rekben rekben

Zöld fü " " , , , , 1320-360 0'27-0'30 Hüvelyes szálma. 45-60 1'65-2'20
Zöld takarmány , , , 310-400 0'25-0'35 Törek . , , 30-45 0'50-0'55
VermeIt, zsombolyá- Polyva, , . 22-30 0'43·- 0'50

zott takarmány , 550-580 0'17-0'19 Répa, , , , 580-630 0'15-0'17
Répalevél , , , 360-400 0'25-0'30 Burgonya, 600-700 0'14-0'16
Réti széna " 100-110 0'85-0'90 Tarlórépa , 480-530 0'18-0'20
Sásos széna , , 60-70 1'40-1'6,5 Olajpogácsa , , 320-350 0'28-0:31
Sarju . , , , , , 90-100 0'90-1'00 Korpa . 270-320 0'31-0'37
Here, lucerna, balta- Buza 625-730 0'13-0'16

cím, széna . 80-95 1'10-1'25 Rozs, , 625-720 0'13-0'16
Zabos bükköny, széna 90-100 1'00-1'10 Árpa, , 580-620 0'16-0'17
Őszi gabona szalma , 60-75 1'20-1'40 Zab , , 400-450 0'22-0'25
Tav, gabona szalma, 45-60 1'40-1'80 Repce, 625-730 0'13-0'16

4. Súlyvesztesége a terményeknek az elraktározás ideje alatt.
Súlyából veszít a be száradás következtében 9-12 hónap alatt a buza és a rozs 1-2 %-ot

az árpa és zab 2-3 %-ot, a hüvelyesek 2-4 %-ot, a burgonya 8-10 %-ot, a répa prizmában
6-lO%-ot, a széna 8-10 %-ot, a repce 6-80 o-ot, a lófogu csöves tengeri 8-15 %-ot, a
közönséges magyar tengeri 7-ll %-ot, az apró keményszemű tengeri 5-7 %-ot; 100 kgr,
csöves tengeriröl, a fajta szerint változó an körülbelül 75-90 kgr, szemet lehet morzsoltan kapni,
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5. Vemhességi naptár.

A f. év Jézus Krisztus születése óta Dionysius
szerint az . . _ • . . . . . . . . •

Jézus Krísztus halála óta az . . . . . . .
Az első keresztyén római császárnak, Nagy Kon-

stantinusnak rnegtérése óta az .
A keresztyének üldözésének első betiltása óta az
A pápaság megalapitása óta az . . . . . .
A honfoglalás óta az . . • . . . •
Oéza fejedelem megkereszteltetése óta a
\. István megkoronáztatása óta a. _ _ . . •
Magyarorszá~nak az európai független államok

közé való besoroztatása óta a. . , . .
A római és a görög egyház különválása óta a
A delejtű megismerése óta Európában a .
A tatárok győzelme óta a magyarok fölőtt
A puska por felfedezése óta az . .
A könyvnyom,tatás feltalálása óta a
Mátyás király trónra jutása óta a
Luther Márton születése óta a •
Zwingli Ulrik születése óta a ~ -,
Amerika felfedezése óta a .
Kálvin János születése óta.
A reformáció kezdete óta a
A mohácsi vész óta a.
Luther Márton halála óta a
Gergely-féle naptár behozatala óta.

1936-ik
1903-ik

1624-ik
1625-ik
1334-ik
!040-ik
942-ik
935-ik

936-ik
882-ik
755-ik
695-ik
594-ik
496-ik
478-ik
453-ik
452-ik
443-ik
427-ik
419-ik
410-ik
390-ik
354-ik

A burgonya behozatala óta Európába a .
Káreli biblia-fordításának megjelenése óta ,
A bécsi békekötés óta a. . . . . . • .
A nikolsburgi békekötés óta
A linci békekötés óta a . . . '" . . . • .
A westfáliai béke (a 30 éves háboru befejez.) óta a
A nápolyi gályák ra hurcolt protestáns lelkészek

és tanítók kiszabadulása óta a .
A gőzgép feltalálása óta a. . . . . .
1. R.ákóczi Ferenc szabadságharca óta a •
Az amerikai köztársaság megalapitás óta a
II. József türelmi rendelete óta a . . . . .
Az 1791-ik 26-ik törvénycikk megalkotása óta a
A pesti evang. zsinat óta a
A védhimló felfedezése óta a
Kossuth Lajos születése óta a
A táviró feltalálása óta a
Az 1848-ik törvénycikk megalkotása óta a.
Az 1859 szeptember l-i patens visszavonása óta a
Az 1891-ik magyarországi evang. zsinat össze-

hivása 6ta '.' . . • . •.
A világháború kitörése óta a. . . . . . . .
A proletárdíktatura esztendeje óta a . . . . .
Horthy Miklósnak Magyarország kormányz6jává

választása 6ta a
A trianoni iga öta a

351-ik
346-ik
330-ik
314-ik
29I-ik
288-ik

260-ik
237-ik
233-ik
I60-ik
155-ik
145-ik
145-ik
146-ik
134-ik
88-ik
83-ik
76-ik

45-ik
22-ik
17-ik

16-ik
16-il<

Ha a vemhesség II akkor annak vége:
kezdete lovaknáll teheneknél I juhoknál és kecskéknél ·1 disznóknál

1===
január 1 dece'mber 6 október 12 I június 3 április 30

" 16 ,,21 " 27 " 18 május 15
február 2 január 7 november 13 július 5 június 1

" 15 " 20 ,,26 " 18 " 14
március 1 február 3 december 10 augusztus 1 28

" 15 " 19 ,,26 ,,17 július 14
április 1 március 6 január 10 szeptember 1 " 29

" 16 " 21 " 25 ,,16 augusztus 13
május 1 április 5 február 9 október 1 ,,28

" 16 " 20 " 24 " 16 szeptemb. 12
június 1 május 6 március 12 november 1 28

" 15 " 20 " 26 ,,15 október 12
július 1 június 5 április 11 december 1 28

" 15 " 19 " 25 ,,15 nov'~mber 11
augusztus 1 július 6 május 12 január 1 28

" 17 " 22 " 28 " 17 dece~ber 14
szeptember 1 augusztus 6 június 12 február; 1 ,,29

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

,,10 ,,14 " 21 " 12 február 6
21 ,,25 augusztus 1 24" 18

nov'~mber 1 október 6 ,,12 ápriiis 3 " 28
,,15 " 20 ,,26 " 17 március 14

december 3 november 7 I szeptember 3 május 5 I április 1
,,15 ,,19 ,,25 " 17 " 13
" 30 december 4 október 10 június 1 " 28

A vemhesség tartama a szélsőségek szerint lónál 330-340 nap (ll hól, szamárnál 335-365 nap (12 hó), tehénnél
240-260 nap (9 hól, juhnál 145-160 nap (5 h6), kecskénél 147-154 nap (5 hól, disznónál 110-136 nap (4 hó), házi
nyulnál 28-32 nap (1 hól, kulyánál 58-65 nap (2 hól, macskánál 44-54 nap (ll/2 h6). - A kot/ás tart a lyukoknál
19-24 napig, rendesen 21 napig; a pulykáknál: 26-29 napig; a ludaknál: 28-33 napig; a récéknél: (kacsáknál)

28-32 napig és a galamboknál 17-19 napig.

6. Növendékállatok szoptaiási
időtartama .. I 7. Az állatok betegségére való szavatosság

Az eladó jótállani köteles:

Lovalmái : Taknyosságért 15, kehességért 15, csökö-
nyösségért 30, buta-csiráért 30, börféregért 30, bavi vak-
ságért 30, fekete hályog ért 30, rozsféregért 30 napig.

Teheneknél s Francia k6rságért 30 napig.
Juholmál: Himlöért 8, rűhért 8, férges tüdőnyavalyá-

ért 60, métely és májrothadásért 60 napig.
Sertéseknél : Borsóka-kórért 8 napig.

Ló és szamárcsikók 3-6 hónap
Bárányok. '3-4 "Malacok 2-21/2 "Borjuk 21/2-31/2 "Kecskegidák 2-21/2 "

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai.
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Budapesti' tájékoztatő,

Miniszteriumok. Néprajzi Muzeum X. Tisztviselőtelep.
Miniszterelnökség 1.Vár Szentgyörgy-tér 1. Nemzeti Szinház VIlI. Rákóczi-ut 37.
Belügyminiszterium 1.Vár Országház-ú. 30. M. kir. Operaház VI. Andrássy-ut 22.
Földmivelésügyí min, V. Országház-tér ll. Vigszinház V. Lipót-körut 14.
Honvédelmi min. 1. Szentgyörgy-tér 3. Császárfürdő Ill. Zsigmond-ú. 31.
Igazságügyi min. V. Markó-u, 16. Szent Gellért fürdő 1. Gellért-tér 1.
Kereskedelmi min. Buda Lánchid-u. 1-3. Lukács fürdő Ill. Zsigmond-ú. 25.
Külügyi min. 1. Kir. palota. Széchenyi fürdő Városliget.
Pénzügymin. 1. Vár Szentháromság-tér 5.
Vallás- és közokt.-ügyi min. V. Hold-ú. 16. Nemzeti és jóléti társadalmi egyesületek.
Irodalmi intézmények, kiadóvállalatok. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége

VIlI. Mária-utca 7.
Magyar Tud. Akadémia V. Akadémia-ú. 4. Move VII. Podmaniczky-utca 45.
Kistaludy Társaság V. Akadémia-ú. 2. Országos Allatvédő Egyes. IX. Ernő-ú. ll.
Petőfi Társasá~ V. Szemere-u. , 10. Gyermekvédő Liga VII. Wesselényi-u. 6.
Luther Társasag VIlI. Szentkirályi-u. 51. Országos anya- és csecsemő védő-egyesület
Luther Muzeum VIII. Szentkírályi-u. 51. 1. Villányi-ut 25. ','
Luther könyvkereskedés VIll. ullói út :.!4. Allami Gyermekmenhely X. üllői-ut 86.
Kir. m. egyetemi nyomda NIII. Muzeum-

körut 6. Gyógypaedagógiai intézetek.
Franklin Társulat kiadó intézet (Lampel) Siketnémák ill. kir, int. VIlI. Festetich-u.3.
Ath~·n~gJ:.te\d~dó4.intézet VII.' Erzsébet- Beszédhibák javítására szolgáló állami

tanfolyam VIlI. Festetích-u, 3.
körut 7. " Vakok intézete VII. István-ut 95.Kókai Lajos IV. Kamermayer Károly-u. 3, AlI .

Scholtz Testvérek IX. Ferenc-körut 19/21. ami gyó~ypaedagógiai nevelő intézet
Hornyánszky Viktor VI. Aradi-u. 14. 1. Alkotmány-ú. 53.
Bethánia könyvker. VIlI. Gyulai .Pál-u, 9.' Iskolák, internátusok.

Kórházak, klinikák. Ag. hitv. ev. leánygimnázium IV. Deák-
Fehérkereszt gyermekkérház IX. Tüzoltó- tér 4. .

utca 7-9. Ag. hítv, ev. középisk, fiuinternátus VII.
Belgyógyászati klinika VIlI. Szentkirályi- Damjanich-utca 28/b.

utca 46. Felsőbb ipariskola VIlI. Népszinház-u. 8,
Egyet. sebészeti klinika VIlI. Baross-u. 23. Tudomány Egyetem Muzeum-körut.
Fogászati klinika VIlI. Mária-utca 52. Műegyetem 1. Budafokí-ut.
Pasteur (ebdüh) kórház IX. Rákos-u. 7. Ev. főgimnázium VII. Városligeti fasor.
Rókus kórház VIlI. Rákóczi-ut 31. Eötvös-kellegtum 1. Ménesi-ut.
Stefania gyermekkórház VIlI. üllői-ut 72. Tanítók Háza VIlI. Szentkirályí-u, 47.
Uj Szent János kórház Hieronymi-ut 1. Luther Otthon VIlI. üllői-ut 24.
Bábaképző VIlI. Rökk Szilárd-u. 33. Vegyes.
Szemkórház VIlI. Mária-utca 39.

Orsz, méhészeti felügyelőség V.Orézágház-
Muzeumok, szinházak, fürdők. tér 11.
Iparművészeti Muzeum IX. üllői-ut 33. Orsz. gazdasági munkáspénztár V. Falk
Magy. Nemz. Muzeum VIlI. Muzeum-kőrut. Míksa-utca 9.
Népegészségügyi Muzeum Eötvös-utca. Rendőrfőkapitányság V. Ferenc József-tér.
Szépművészeti Muzeum Városliget. Ipari főfelügyelőség II. Szilágyi Dezső-
Mezőgazdasági Muzeum Városliget. tér 1. "

Aki mH:~;~;Ót:·(i.a I:,K:;;~';~t;é~pt'Íg~;;'á'g7;;
ne mulassza el azt, hogy arra, előfizessen. Elő- E élik házi .
fizetési ára negyedévre : 1'28 P. Csoportos van~geI • US, egy .azl, t~:sadaJml
küldéssei 100/0 engedmény. Az elöfizetési díjak es hl tvédelmí folyóirat.
a ,,Harangszó" kiadóhivalalának Györ, Föszerkesztő; D. Dr. Prőhle Károly.

ll., Petőfi-tér 2. küldendők. Felelős szerkesztő : Lie. Dr. Karner Károly.

Szerkesztőség ;

. Sopron, Honvéd-út 17.
Előfizetési díj egy évre 6 pengő.

:",,:: "''' ""::::,, ,,'" ,,'" "':":::,, '" "" '" dd!

Evangéliumi építő iratok
megrendelhetök a Bethel Ev. Diakonissza-
intézetben Klotildialván, u. p. Piliscsaba

(Pestmegye).
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Utmutató a Biblia rendszeres olvasásához.~------~------~--------~---------'------~------.

I
MÁRCIUS ÁPRILIS I-_M_A_' _JU_S__ '

Lukács Lukács Jób
I 211 8,4Q-56 IIV 18,31-43 I 1 1, 1-12

9, 1-11 2 19, 1-10 2 1, 12-22
31 19, 11-27 3 2, 13-13
4 19,28·40 4: 4,22-19
5 19,41-48
6 20, 1-18

5 V5, 17-27

~9

61 9, 1-189,19-35
14, 1-15
15, 1-16

,19,,1-6
10 I 19, 19-29

, 122, 1-13
III 22,21-30

JANUÁR

1. Mózes
1 1, 1-19
2 11,20-31

2, 1-3
3 2, 4-14
4 2,15-25
5 3, 1-13

6V
7

8
9

10
II
12

3 lA_244: i-16

15 1-5
5: 21-32
6, 5-22
7, 1-12
7,13-24
8, 1-12

131V . 8, 13'22
14 9, 1-17
15 ll, 1-9
161 12, 1-10'
17 13, 1-18
18 14, 8-24
19 15, 1-18

20V
21
22
23
24
25
26

18, 1-15
18,16-33

119, 1-3
19,12-28
21, 1-21
21,22-34
22, 1-19
23, 1-16

27V
28

~
31

24, 1-14
24,15-31
24,32-49
24,50-67
26,17-33

FEBRUÁR

Zsoltárok
II 1, 1-6
2 2, 1-1~

3,V 3, 1-8
Lukács

451 1, 1-17
1,18-33

61' 1,46-55

9

7

81

1, 56-66
1,67-80
2, 1-17

10 V
III
12

1

13
14

~~I

2,18-35
2,36-52
3, 1-14
3,15-23
4, 1-15
4,16-30
4,31-44.

9,12-22
9,23-36
9,37-48
9,49-62

10, 1-12
,10,13-34
10,25-42

7

1

V 20, 19-26
8 20,27-47
9 21, 1-9

10' 21, 10-28
III 21,29-38
12 22, 1-13
131 22, 14-23

141V15
16

,

17

1
' 18

19
20

22,24-38
22,39-53
22,54-71
23, 1-12
23,13-26
23,27-43
23,44-56

121V13
14
15
16

1
17
18

23, 1-17
28, 1-11
28,12-28
29, 1-18
32, 1-15
33,14-30
35, 1-15

17
1
V

18~I21
22
231

5, 1-16
5,17-26
5,27,39
6, 1-19
6,20-38
6,39-49

.' 7, 1-18

~~IV
12
13
14

1
15
16

11, 1-13
11, 14-26
11,29-44
11,45-54
12, 1-12
12,13-34
12,35-48

21 V 24, 1-12
22 24,13-24
23 24,25-35
241 24, 36-53

Zsoltárok
251 4, 1-8
26 5, 1-12
27 6, 1-10

7, 1-17'
8, 1-9
9, 1-20

20
191V37, 14-24

38, 1-18
21 38,19-38
221 40, 1-14
23 42, 1-17

Zsoltárok
24 19, 1-14
25 20, 1-9

261V
27

~I31

21, 1-13
22, 1-8
22,15-31
23, 1-6
24, 1-10
25. 1-11

JÚNIUS

Zsoltárok
~ I 25, 12-22

Lukács
2 V 1, 1-17
31 11,18-24

1

2, 1-10
4 2, 11-21
5, 3, 1-14
61 3,15-29
7 4, 1-16
8 5, 1-15

91V 5,16-26
10 6, 1-18

1. Mózes
III "27, 1-14
121 27, 15-29
13 27,30-40
141127,41-46

28, 1-5
15 28,,10-22

16 V 29, 1-20
171 31, 14-29
18 31,36-50
19 32, 1-12
20 32, 13-3l
21: 33, 1-17
22j 35, 1-15

23 V 37, 1-17
24 37,18-36

25 m:26:~3
26 40, 1-11

I 274\}, 12-23

I
28 41, 1-14

~1,15-36

301 ~1. 37-57

JÚLIUS 'DECEMBER

1. Mózes
1 I 42, 1-17
2 42,18-28
3 42,29-38
4 43, 1-17
51 43,18-34
6 44, 1-17

71V 4 ; 18-34
8 45, 1-15
91 45,16-28

. 146, 1-7
10 46,28-34
11/' 47, 1-17
12 47, 1'8-31
13 48, 1-11

141V' 48, 12-22
ts 50, 1-13
1~ 50,14-26

Zsoltárok
171 10, 1-18
18 ll, 1-7
19 12, 1-8
20 13, 1-6

211V 1
14

, 1-715, 1-5
22 16, 1-11
23 17, 1-15

Márk
1 1-13
1,14-28
2,29-45
2, 1-13

24125
26
27

~IV30
.11

2,13-28
3, 1-19
3,20-3
4. 1-12

7,18-35
,7,36-50
8,' 1-15
8,16-25
8,26-39

AUGUSZTUS

Márk
11 4, 13-29
23' 4,30-41

5, 1-20

5,21-34
5,35-43
6, 1-13
6,13-29
6,30-44
6,45-56
7, 1-16

1I1V12 '
13
14

1

15
16
17

7,24-37
8, 1-13
8,14-26
8,27-38
9, 1-13
9,14-32
9,33-50

181V19
20

21122
23
24

10,13-31
10,32-45
10,46-52
ll, 1-18
11, 19-33
12, 1-12
12, 13-27

25IV
26
27
28
29
ilO
31

12,28-44
13, 1-13
13,14-27
13,28-37
14. 1-16
14. 17-31
14,32-45

171V18
19
20
21
22,
23i

12,49-59
13, 1-17
13,18-35
14, 1-14
14,15-24
14,25-35
15, 1-10

241V
25

26127
28

~I

15, 11-32
16, 1-17
16,19-31
17, 1-10
17,11-21
17, 22-37 II18, 1-1

311V 18.18-30

SZEPT~MBER

Márk
1 V 14,46-59
2 14,6.0-72
3 15. 1-15
4 15,16-32
51 15,33-47
6 16, 1-8
7 ,16, 9-20

Zsoltárok
8 V 26, 1-12
9 27, 1-14

10' 28, 1-9
III 29, 1-11
12/ 30, 1-12
13 31, 1-13
14 31, 14-24

151V 32, 1-11
16 33, 1-11,
17 33,12-22

Jakab lev.
181 1, 1-11
19 1,12-27
20 2, 1-13
21 2,14-26

22IV 3, 1-18
23 4, 1-17
24 5, 1-11
25 5,12-20

2, Mózes
261 1, 1-14
27 2, 1-10

I ;IV :: 1~~~:
3,13-22

1

OKTÓBER

2, Mózes
11 4, 1-17
2 5, 1-13
3 5,'14-23
41 6, 1-13
5 7, 1-13

r
1~111
12

7.14-21
8, 1-15
8,16-32
9, 1-12
9,13-26
9,27-35

10, 1-15

13'V
14

115
16
17
18
19

10,16-29
11, 1-10
12, 1-13
12, 14-28
12,29-39
12,.40-51

113,,17-22
14, 1-14

20I
V

21
22
23

24125
26

14,15-31
15, 1-18
15, 19-27
16, 1-10
16, 11-26
16,27-36
17. 1-16

271V
28
29'
301
311

18, 1-12
18, 13-27
19, 1-13
19,16-25
20. 1-17

NOVEMBER

2. Mózes
11 120, 18-26
I 21, 1-6

21 gg: 26:~5

24, 1-18
25, 1-16
25, 17-33
26.30-37
28, 1-12
28,29-38
29,38-46

10IV 32, 1-14
11 32, 15-24
12 32,25-35
131 33, 1-11
14 33,12-23
15 34, 1-14
16 34,20-35

171V 35, 20-29
18 35,30-35

36, 1-7
19 40, 17-27
20 I 40, 28-38
Péter 1. lev.

211 1, 1-12
22 1,13-25
23 2, 1-12

241V 2, 13-25
25 3, 1-12
26 3,13-22
27 4, 1-11

I
281 4,12-19
29 5, 1-14

Ézsaiás
301 1, 1-17

Ézsaiás
IIV 1, 18~31
2 1, 1-18
31 5, 1-10
4 5, 11-25
51 6, 1-13
6 7, 1-16
7 8, 11-22

981V 9,ll,
10 12,
11 25,!~I~~,
14 28:

1-14
1-13
1-6
1-12
1-13
1-13
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"Mondom, kelj fel!"
A keresztyénség az egész világon,

Magyarországonis, válságban van,
amit csak azok tagadnak, akik vagy
nem látnak tisztán, vagy" érdekükben
állónak tartják letagadni. A keresz-
tyénség válságának oka nem csupán
a: bolsevizmusnak és más, hitünkkel
ellenséges politíkáiés .szellemí áram-
latoknak a Ielűlkerekedése, hanem
részben az is, hogy a keresztyénsé-
get tanításukban és életűkben sok-
szor meghamisítják azok, akik azt hir-
detik, hogy ők keresztyének, sőt a
keresztyénség képviselői. Legkiáltóbb
példája ennek az európai, úgyneve-
zett keresztyén államok berendezke-
dése és nemzetközi életünk.

Miért 'állítják. a bolsevisták, hogy a
keresztyénség mákony, altató. és ká-
bítószer? Es miért talál ez az állítás
hitelre, a nagy tömegekben? Azért,
mert tényleg előfordul, hogy a val-
lást-és a keresztvénséget a' világ ha-
talmasai mákonynak használják fel,
vagy szeretnék felhasználni. Miért ha-

Luk. 7,14.
talmasodoU el a keresztyénség kőré-
ben is, az anyagias gondolkodásmód?
Azért, mert a keresztyénnek nevezett
társadalmak mozgató ereje és törek-
vései, célkitüzései is anyagiasak. Miért
terpeszkedik körülöttünk az önzés, a
civakodás, a szeretetlenség, az áldo-
zathozataltól való rettegés? Azért
mert a keresztyénségben, az egyhá-
zak között.és azegyházakban ugyan-
ezek a bünök burjánoznak. A vallás-
ellenes ember tényleg kérdezheti: hát
ugyan mutassátok meg nekem azt a
keresztyénséget, amelyik őszintén az
istenfélelem és a szeretet érzelmét
teszi meg életének alapjául s való-
sággal követi a Krisztus keresztjét és
Krisztus parancsát? Mutassátok meg,
hol van? Mennyivel .tőbb történik a
szegényekés nyomortiltak érdekében
ott, ahol a keresztyén egyházak ré-
szesei az államhatalomnak, mint ott,
ahol a keresztyén egyházakat az ál-
Iamhatalom elnyomja?

Siabad-e kitérni ezen kérdések elől,
3
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amelyek a valóságot keresik? Sza-olvasói holtak voltak bűneikben. Ahol
bad elintézni azzal, hogyegyszerűen a bűn uralkodik, 'ott a halál győz.' Ne
az indexre tesszük azokat, akik ilyen is csak másokban keressük a bűnt.
kérdéseket felvetnek? Nem kell-e in- Ne másokat akarjunk megváltoztatni j

kább magunknak is felvetnünk őnrna- ne másokat akarjunk a halálból fel-
gunkkal szemben ugyanezeket a kér- támasztani. Nekünk kell a magunk
déseket, hogy vajjon mi, akik magun- bűneit meglátnunk. a magunk' halálos
kat keresztyéneknek valljuk, hogyan tehetetlenségünket felismernünk. S ak-
is állunk az istenfélelemmel és az kor meglátjuk, hogy önmagunkon nem
emberszeretettel? A mi Urunk teljes vagyunk képesek segíteni.
határozottsággal és kérlelhetetlen ko- Éppen az a nagy baja a mai em-
molysággal kiáltja oda a mai keresz- beriségnek, hogy minden egyes ember
tyénségnek : "Nem minden, aki azt és minden nép a másikban keresi a
mondia nékem : Uram, Uram j hanem hibát, a bűnt s ezzel szemben mind-
aki cselekszi az' én mennyei Atyám egyik a saját hiúságát, őnérzetét, el-o
akaratját". > bízakodottságát szítja, A 'népek veze-

.Micsoda felhördüléssel fogadja a tői a többi népeket és azoknak veze-
"keresztyén" Európa a németországi töit okolják, kárhoztatják j az egyes
modern pogányságot! A helyett, hogy emberek szintén minden rossznak .a
a keresztyénséget-ez a mozgalorn is, forrását a többi ernberekben keresik,
az oroszországi bolsevizmussal együtt, Jézus pedig szavával énhozzám, te-
komoly önvizsgálatra, magábatérésr e hozzád fordul s nekünk parancsolja :
és megjobbulásra indítaná! A nagy "Kelj fel!" Mert ő látja, hogy mine-
v~~~ág nem' inté zhető el a.zzal, hogy kűnk van szűkségűnk arra' az életre,
fejünket a homokba duqiuk, vagy \ amelyet ő ad. Nekünk kell átmennünk
átokkal sújtunk minden ilyen moz- arra az új életre, amelyben a Szent-
galmat. lélek a kormányzó, vezérlő és éltető

Mi a teendő? A naini ifjú feltá- tényező. A nagy lelki ébredésnek én-
masztásáról szóló evangelium legyen bennem és tebenned kell végbemenni.
nekünk okulásunkra. Egyedül Krisztus Nem szabad. énnekem a magam bűneit
tud segíteni. A halottat senki más mások bűneinek a felsorakoztatásával
nem tudta volna életre kelteni, mint vagy felhatványozásával lekicsinyelni,
Istennek egyszülött Fia, akinek könyö- menteni, palástol ni. Egyéni újjászületés
rűletessége és hatalma olyan nagy és megértés nélkül nem állhat be for-
fénnyel sugárzik tőrténetűnkből. Jézus- dulat a kőzős ségek életében. Te is,
nak két szava olvasható a történetben, én is ,nélkülözhetetlenek vagyunk a
Egyik az özvegy édesanyához, a másik Krisztus világmegmentő .munkáiában.
a halott fiúhoz. "Ne sírj!" és "Kelj Mirajtunk is áll, hogy a válság merre
fel !". Bizonyosak lehetünk mi is Jézus fordul el. Ha Jézus érdemesnek tar-
Krisztusnak könyörületes szíve és is- tqttaezt a naini ifjút' arra, hogy őt a
teni hatalma felől. halálból feltámassza s ezzel Isten di-

Oda kell fordulnunk Jézushoz. Tőle csőségét ragyogtassa, meanyivel in-
kell kérnünk és várnunk a segítséget. kább érdemesnek tart minket, akik
Engedelmeskednünk kell neki. Jézus még nem fekszünk a koporsóban, arra,
azt kívánja, hogy aki öt követi, az hogy az ő megtartó erőit megmutat-
szolgáljon neki. A névleges keresz- hassa a mi életünkben is. Es meg-
tyénséggel a világ nem éri be, csak- dicsőítse Istent a mi egyházunkban is.
úgy nem, ahogyan maga Krisztus sem. Halld meg Jézus kiáltását: "Kelj
Olyan fordulóponthoz jutott el az em- fel!" Mozdulj, indulj, dolgozz, élj Is-
beriség történelme, ahol ~z alapvető ten akaráta szerint. Ez az életnek
erők segíthetnek csupán. Es ebben a útja. Ha nem, eI)gedelmeskedel a pa-
tekintetben ne tévesszen meg ben- rancsnak, a ha'Íál várakozik reád, sőt
nünket a nagyszájú emberek űres benne vagy a halálban.
lármája és szószátyársága. Pál apostol
azt írja egyik levelében, hogy a levél Németh Károly.
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Luther Márt~n bibliafordításának négyszáz éves emlékünnepére készült
magyar emlékérem.

Hz élé Luther.
Irta: Vitéz Magass)' Sándor.

Mikor Luther a wormsi birodalmi is hozzáférhető lenni j hogy egyre ke
átok elől Wartburg várában talált tit- vesebb lett az imára kulcsolt kéz, az
kos menedéket, hívei azt .hitték, hogy Istent dicsérő énekes ajak j hogy egy
meghalt j lelkük mélyén sokan el is karikagyűrűért. egy beígért állásért,
siratták, ellenségei pedig szinte ver- egy öltöny ruháért azóta is sokan félre-
senyre kelve egymással, költötték és tették, őseikföl kapott evangéliumi hit-
terjesztették halála hírét. Hívei közt beli meggyőződésüket, - az .ember-
lábra kapott' a kétség, bizonytalanság, nek úgy tetszik, mintha Luther örök-
csüggedés és megalkuvás, ellenségei-. sége fölött megkondítottálc volna a
ben pedig erösődőtt a kárörömmel lélekharangot. .
párosult diadalmi mámor, a politikai Ma is vannak "papiros lutheránu-
áIIamhatalomraszámító ellenformációs sok", akiknek nem Luther öröksége
törekvés, valamint az egyéni érdekek, kell, hanem vagy maguk csinálnak
ízlés, felfogás szerint önkényesen meg- maguknak egészen egyéni vallást, vagy
választott evangéliumi színezetű, de olyan idegen divatprédikátorok .után
nem evangéliumi szellemű valláskodás. futnak, akiknek szelleme Lutherétól

De mikor e titkos magányból egészen teljesen elüt.
váratlanul röpítette világgá írásait, hí- Azt is iól tudjuk, hogy ellenfeleink
vei az igazságnak visszanyert bizo- táborában mily tervszerűen dolgoznak

. nyosságával, . ellenfelei pedig a meg- azok, akik a lutheranízmusvégnapjaít
szégyenülés és félelem szorongásával jósolgatjak és kűrtőlik szerte a világba.
mondogatták j "Lutherus viv it !" - Ezzel is úgy vagyunk, mint Luther
"Luther éli" volt a saját korában,

Ez a történet is, mint már eddig Épúgy kórtűnet, mint ahogyan kor-
annyi sok más, megismétlődött. tünet az is, hogy Krisztus Urunk val-

Ha csak arra gondolunk, hogy kőz- lásának központi értékűés jelentőségű
vetlenül a világháború előtt mily fo- igazságait· újabban egyre fokozódó
kozatosan néptelenedtek el templo- mértékben kezdik mellőzni s ezek
maink j hogy az istentisztelet a kőz- helyébe olyan vallásos életmozzana-
~égi, megyei, vagy országos alkalmi" tok at iktatnak. . amelyeket sem Krisz-
ünneplések külsőparádéjában tudott tus Urunk, sem az apostolok, sem a
csupán a nagyobb közösségek számára reformátorok nem tartottak fontosak-

3*
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nak. Igy lesz lénye~es at, ami tutaj- katolicizmus mily hatalmas étetme~-
donképen -Iényegtelen és lényegtelen nyilvánulást mutat. Programmjába vet-
az, ami lényeges. Igy sokszorositódik te az egyén lelki gondozását; -a szo-
az a rajongó különcködés és szektás- ciál-kultúrális missziót, a 'családi élet
kodás, amelynek történeti ösképét és védelmét, az ifjúsággal való behato
mintáját Karlstadt és a zwickaui "pró- foglalkozást, olyan eszméket tehát,
féták" adták Luther korában Luther amelyekkel Luther annak idején új
szomorűságára és a lutheránizmus gya- világot formált. Ma már könyvesbol-
lázatára. tokban és vasuti pályaudvarokon áru-

Isten azonban nap-nap után esz- sítják katolíkus hívek részére is azt
méltet arra, hogy ő nem csúfoltatik a bibliát, amelynek, olvasását a tri-
meg, de nem engedi megcsúfolni azt dentí zsinat "örök időkre" eltiltotta
a Luthert sem, akit világ- és életfor- a "laikus"'oknak. Aki azt hiszi, hogy
máló eszközévé tett s akinek lelkét a katolicizmus ma is olyan, mint a
az élet igéjével táplálta. Nap-nap után reformáció idején, az súlyos történeti
figyelmeztet arra, hogya mi gondola- tévedésben van. Ott talán még töb-
taink nem az q gondolatai és a mi bet változott a helyzetkép, mint ná-
útaink nem az Ö útai. lunk, és ~z a változás külsőleg is,

Csak néhány példát a sok közül: belsőleg is előnyére váJt. Mert a mo-
A világháború után végigsöprt Euró- dern katolicizmus úgy járt el, aho-

pán a bolsevizmus. Tatárjárásként gyan Luther s ez lett éppen az ő
pusztította lelki és erkölcsi életren-j megűjhodása. Katolikus tudós írta,
dünket, vallási és jogi életünket, nem- hogy a katolicizmus mai előretörését
zeti és gazdasági kultúránkat. Mi, és belső megerősödését igen sok vo-
magyárok is átszenvedtük, pedig al natkozásban Luthernek köszönheti.
világ népeivel közöttünk is sokan azt Hitler mondta, hogy a protestantiz-
hitték, hogy ez a világ igazi megval- mus meglankadása mindig akkor kő-
tása. Trónok dőltek le, tekintélyek vetkezett be, amikor megfeledkezett
hullottak a porba, mert az volt akkor Lutherról. Ime: "Lutherus vivit!" -'-
a programm és a jelszó, hogy le a "Luther él!" .
királyokkal, le' a tekintélyekkel! S a Aki Luthert a munkáiból ismeri,-
megváltókként üdvözölt világfelforga- és csak ezekből lehet őt igazán meg-
tók mégis akkora hatalommal ural- ismerni! - az nagyon jól tudja, hogy
kodnak, amekkora soha egy cárnak, mily drága volt neki az egyház. Soha
egy császárnak sem volt és diktátori sem szünt meg hangoztatni, hogy az
gőgjükben akkora tekintélyt kővetel- egyház a Krisztus élő teste. S ezzel
nek a maguk számára, amekkora a szemben a modern vallásos mozgal-
hajdani pogárrykor olymposi istenei- mak, ébredési szervezkedések sok-
nek sem volt. Mert hiába, nem lehet szor teljesen hátat fordítanak az egy-
az emberiséget alattvalói engedelmes- háznak. Egyik ker. magyar ifjúsági

, ség nélkül és a tekintélyek kiküsző- folyóirat ("Magyar Ifjúság" 1933. évi
bölésévél kormányozni! Isten úgy al- májusi száma) arra szólítja fel ma-
kodta rmeg ezt a világot, hogy abban gyar ifjúságunkat, hogy ne törődjék
minden léleknek engedelmeskednie kell az ~gyházzal, ne azt védelmezze. De
a felsőbb hatalmasságnak. Ez volt az aki az ifjúsággal végzett munkát nem-
apostolok megyőzödése is, de ez volt csak alkalmi kóstolgatásként űzi, ha-
Lutheré is, amikor a "gyilkos és rabló nem .hosszű esztendők során reggel-
parasztbandák ellen" írt müvében fel- től napestig abban ég és fogy el, na-
emelte szavát. A régi evangéliumot gyon jól tudja, hogy a lelki .kalan-
a modern világ tragikus eltévelyedése, dorságra hajlamos, ifjúság legjobb se-
az elavultnak hitt Luthert az űj-luthera- gítője és jótevője az e,gyház., Nem
nizmus megrázó sorsa: igazolta! Luthe egy eset volt mái arra, ho~r az' egy-
rus viv it ! - Luther él! háziatlan modern ébredési mozgalmak

Nemcsak érdekes, hanem okulásra ifjú vezérei elfogadták az egyház .jó-
is méltó, hogy a világhéborű utáni' téteményeit és kincseit, vezetőinek
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pártfogását és hivatása lényegéből fo- teli. konferenciázó és egyesületi .mun-
lyó programját. Luther is tudta a maga ka lett, amelyben állandóan az em-
korában, hogy lehet más ,fundámen~ beri élet boncolgatása, rovancsolása,
tumot is vetni, mint amely egykor felszámolása a vezérszóIam s amely-
vettetett ; 'de azt -is tudta,' hogy 'az ben az, aki a szólamot viszi, mindig
egyház alapja kősziklán vettetett. Va- másokat akar megjavítani, inegtéríteni,

,,'.

_ Az első magyar Luther-szóbor a budapesti Luther-Otthon udvarán.

lahányszor rászorul valaki az egy-
házra, mindannyiszor Luther mellett
tesz bizonyságot s ezzel elismeri,. hogy
Luther él., , .
, Ait is. tudjuk, hogy : modern vallá-

sos életünk tengelvévé az ősszejöve-

ujjászülni. A megváltás központi ér-
tékéről aránylag kevés szó esik, mert
oly erős ellentétbe állitják a bünös
embert a szent Istennel, hogy a kőz-
benjáró Jézus Krisztus említésével ez '
az eljárási mód veszítene erőteljes-
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ségéből és napi árfolyamértékéből. In- Akarva, nem akarva, kénytelen-kel-
nen van az, hogy itt a hit csak han- letlen visszatérünk Lutherhez. Mert
gulatos érzelmi reménység: hogy nem amikor igazán komolyan próbáljuk
a történeti Krisztus, hanem a világ rendezni a dolgunkat Istennel, min-
végén várt eljövendő Krisztus része- den nap újból és újból kell elkezde-
sül több tiszteletben j hogy egyesek nünk. Hiába hitegetiűk magunkat az- .
miért olyan nyugtalanok j hogy miért zal, hogy megtértünk, mikor minden
nyugtalanítanak másokat is és hogy nap találunk magunkban kivetni va-
miért nincsen ezeknek más bizonyos lót. A saját erőnkből vagy okossá-
ságuk, mint a saját bizonytalanságuk. gunkból nem vagyunk képesek job-
Míg a bűnbánat ostorával az Istenhez bak, igazabbak lenni, hanem csak
akarnak hajtani mindeneket, időköz- akkor, ha onnan felülről jön ehhez a
ben összetörik sok gyenge és erőtelen segítség. A mindennapi élet bizonyít-
lélek, mert elválasztják a törvényt az ja tehát, hog,y ebben a tekintetben is
evangéliumtól, az isteni követelést az Luther mennyire időszerű j a 95 té-
isteni ajándékozástől. Igaz ugyan, hogv tel 1. tétele"] és a Kis Káté teljesen
néha érnek el eredményeket, de csak megegyezik a valósággal.
ott, ahol évszázadokon át a hitvalló Arra is rájövünk, hogy az Isten
Luther szellemében folyt a kevésbbé mégsem egészen az, akinek mi mond-
mutatös, de annál biztosabb egyházias juk, tanítjuk, hanem ennél több, tel-
munka. jesebb, gazdagabb, ismerősebb és

S ez a modern gyakorlati keresz- mégis ismeretlenebb. Innen van, hogy
tyénység kezdi megeJégelni azt az egy- aki komolyan veszi a dolgát Isten-
oldalűságot, amelyet csalhatatlannak nel, az nemcsak egyre jobban kezdi
és teljesnek hitt. .Kezd rájönni arra, szeretni, de ~gyre jobban féli is. És
hogy embereket .csak akkor tud "ha- vajjon Luther, nem éppen ezzel ve-
lászni" igazán, ha bírja az Istent. zette be minden parancsolat magya-
Nemcsak összetört, bánkódó szívvel, rázatát: ;,Az Úr Istent féljük és sze-
hanem hivő lélekkel is akar megtérni. ressük:"? Féljűk, mert kimerithetet-
Élete értékét már nem a mennyíségi len és mindenható, szeretjük, mert
teljesítményekben érzi, hanem a mi- velünk egyűtt munkália javunkat, üd-
nőségiben. Újból megseitette. hogy Is- vünket.
ten Szentlelke nélkül mégsem képes Rájövünk, hogy ez a mindenható
új emberré lenni, bárhogyan is gya- szerétet az ember Jézusban volt el-
korolja magát az önmegtartóztatásban, rejtve. E~ért lesz azután számunkra
a jótékonykodásban, a konferenciázá- egyre nagyobb, drágább és fensége-
sokban és az aszkétileus imádkozás- sebb az Isten Fia. Innen van az, hogy
ban. S akarva-nem akarva, kénytelen- az embert miért kezdi ki-nem-elégí-
kelletlen tanulgátja naponként, hogy teni az olyan igehirdetés, vagy val-
nem az ember az első, hanem az Is- lásos előadás, amely pusztán törté-
ten. Nem a törvény ösztöke okozta neti ismereteket közöl az Úr .Iézus-
vérző sebekkel, hanem az evangelium ról j amely folyton csak üt, ver, os-
vigasztaló és gyógyító nárdusával tel- toroz, nyugtalanít, de nem emel, nem
jesedik ki élete. Nem az emberkultusz vigasztal és nem nyugtat meg. Mert
az életbölcseség alapja, hanem az Is- ha nincs meg bennünk az a hit/hogy
ten félelme j nemcsak lelkünk, de tes- Isten az Úr Jézus kedvéért megbo-
tünk is van, amelyért felelnünk kell, csátja minden vétkünket, akkor a leg-
hiszen az Ige maga is testté lett. Rá komolyabb törekvéssel, legvérzőbb lé-
jövünk lassanként arra, hogy történeti lekkel sem lehet eljutni az Atyához.
multunk meIIőzésével összeomlik mo- Jézus nem azért jött, hogy a pislogó
dern .vallásosságunk új épülete, mert mécsest eloltsa és a megtört nádszá-
Isten azért is büntet, ha eldobjuk ma- I lat összezúzza, hanem, hogy a bete-
gunktól azt a dicsőséges multat, ame-
lyet szintén kegyelemből ingyen adott
okulásunkra, bátorításunkra-o

*) "Amikor a mi Urunk azt mondotta : Tér-
jetek meg! . azt "akarta, hogy 'híveinek egész
élete megtéres legyen."



geket gyógyítgassa, a megfertőzötte-
ket megtisztítsa, a búslakodókat meg-
vígasztalja, a csüggedőkbe reményt
öntsön és bizonyossá tegyen arról,
hogy meg vagyunk váltva.

Rájövünk arra, hogy nekünk tulaj-
donképpen nincsenek is érdemeink,
akármennyi jót is cselekszünk. Mert
ha Isten nem lenne kegyelmes hozzánk,
képtelenek lennénk jók és igazak lenni i
ha pedig részesít az Ö kegyelmében,
akkor meg már az Isten indít a jóra.
Aki igazán ismeri Luthert, az rájön
arra, hogy ez volt tulajdonképpen az
ő egész életének magva. Akkor aztán
az is világos lesz előttünk, hogy
Luther miért nem volt önsanyargató
rajongó, hanem éppúgy együtt örült
az örülőkkel, mint ahogyan együtt
szomorkodott a szomorkodókkal. Vi-
lágos lesz előttünk, hogy épolyan bűn
az, ha valaki elhanyagolja természeti
életét a lelki mellett, mint ahogyan
bűn az is, ha valaki csak a természeti I

örömöknek és élvezeteknek él és nem
törődik a lelkével. S mind ez azért,
mert a Megváltó nem zúzta szét azt, .
amit a Teremtő teremtett, hanem
megtisztítja és megszenteli, Ezért az-
tán mindig bizonyos szánalommal
nézzük azokat, akik keresztyén élet-
szabállyá akarják tenni a bőjtölé st, a
nemes szórakozások mellőzését, de
annál jobban sürgetik a kenetteljes
magaviseletet. az emberek közt való
különbségtételt hit dolgában s emel-
lett megfeledkeznek családjukról, pol-
gári kőtelességeikről, nemzeti és egyéni
hivatásukról. Pedig aki lutheránusnak
vallja magát, annak tudnia kell, hogy
Luther sohasem volt ilyen lutheránus.
Ö bizonyára volt annyira és olyan
lutheránus mint ma bármelyikünk!

Egyre közelebb jön az idő, amikor
nyilvánvalóvá lesz,' hogy Isten nem
engedi mag!it megcsúfoltatni, de nem
engedi az Ö választott edényeit sem.
Elhagyhatjuk őket, de ök nyomunk-:
ban vannak i lázadozhatunk ellenük,
de folyton legyőznek i választhatunk
magunknak új utakat is, de akkor el-
tévedünk imegtölthetjük lelkünket más
felfogásokkal, más tanításokkal, de ők
akkor olthatatlan kielégülési vágyban
jelentkeznek; eltiporhatjuk őket, de
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állandóan feltámadnak.

Jelen korunk nagy vallási és szel-
lemi vajűdásában egyre hangosabbá
válik a régi riadó: "Lutherus vivit!"
- "Luther él!" A híveknek vigasz-
talására és üdvbizonyságuk erősíté-
sére, az ellenfeleknek pedig megsze-
gyenülésre, okulás ra és igazi belső
életújulásra.

Pedig olyan egyszerű oka. és ma-
gyarázata van ennek!

Luther eislebeni szűlőházának hom-
lokzatán ez a domborművű felirat áll :
"Gottes Wort ist Luther Lehr', Drum
vergeht sie nimmermehr",

"Luther tana Isten szava,
. Ezért nem múlik el soha."

A hajó a kikötőbe ér.
Úszik haj6m már a révbe.
Igy, a csendes vízre érve,
Yisszanézek, merre jöttem.
Hosszú, nagy út van mögöttem.

Akikkel éti elindultatn,
Sokan pihennek már holtan
Bs akik még menni készek,

. Azo/c is csak uisszanéznek.

Nem csábít már a reménység ..
Hisz a multban annyi szépség!
Csendes ára, üde tájék,
Rekkenőben . hűvös árnyé/c
Emberek közt Iiű barátok;
Kemény fiuk, szeride lányok,
A.sszony, ki a család éke,
Férfi meg az erőssége.

Most, a csendes életesten,
Látom azt, hogy j6l kerestem
Emberekben j6t és szépet.
Belőlük lell szép az élet.

Mert az élet vize tiszta,'
Mindig úgy ver mindeni vissza,
Ahogya tükrébe néznek,
Mása rútnak. mása szépnek,

En. csak a szépel kerestem
Es a j6t az emberekben,
Azért láttam széptiek: mindent
S felettem j6ságos Isteni.

Ha rám hull majd a nagy árnyék,
Tudom, akkor se lesz máskép.
Aki eddig elvezetett,
Ott is szép világba vezet. Hamvas József.



és testvéri kézszorítást" váltsanak ázokkal
a vezető férfiakkal, akik- odahaza a dd-
ga szülőföldön népük és forrón szere-
fett anyaszentegyházuk sorsát intézik. '

Az igaz szeretet, jegyében, végbement
testvéri találkozó még inkább megérlelte
a lelkekben a vágyat, hogy al: immár

,'húsz év óta folytonosan napirenden levő
bukaresti magyar, evangélikus egyház
megalakítását valóban keresztül is "vi-
gyélt és tető alá is juttassák, hogy az ide-
gen tengerben' élő hittestvérek továbbra
is ápolhassák azokat a szent hagyontá-
nyokat, amelyeket a soha nem' Ieledhetö
szülöf'öldről hoztak magukkal. Az egy-
házkerület elnöksége nem zárkózott el az
alakulófélben levő egyházközség anyagi
támogatásától s miután az Erdélyi Ref.
Egyházkerület főhatóságát is sikerűlt
meggyőzni arról, hogy a magyar evan-
gélikus hívek megszervezése a reformá-
tus egyházat gyöngíteni nem fogja, ellen-
ben kimondhatatlan áldással jár a ro-
mán főváros magyarságának erősítésére,
megindult a szervező munka.

Az építés nagy és nehéz munkájánuk
megkezdéséhez Sípos : András alesperes
küldetett ki, aki maga is a csángó nép
szülötte s gyermekéveit a fővárosban tölt-
vén, lökéletesen beszéli 'a román nyel-
vet s jól ismerte az ottani viszonvolent.
Sipos az 1933. év nyarán érkezett Buka-
restbe s pár heti szervező munka után
az 'Ottani hittestvérek kirnondották ön-
álló egyházközséggé való alakulásukat,
Az első hetek lázas munkájának hatása
megragadó. Valósággal az első pünkösd-
nek csodálalós [elenései ismétlődnek [heg,
amikor az nr naponként szaporítja a
gyülekezet tagjainak' számát s a hívek
szíve-lelke egy az imádság áhitatában és
az egymás iránti szerétetben. Vasárnap-
ról-vasárnapra hatalmas evangélikus lö-
meg tölLi meg a református elemi iskola
disztermét, mely istentiszteleti helyül
szolgál s néhány' hónap leforgása alatt
már 200.000 lej (mintegy 7000 magyar
pengő) gyült össze a templomépítési alap-
ra, a' nagyrészben egyszerű : napszámo-
sokból, bérkocsisokból. autővézetökből és
más ipari munkásokból álló egyháztagok-~. , . ' .
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fl bukaresti magyar evangélikus' egyház.
Lélekemelő ünnepség keretében áldo"

zott az 1932. év tavaszán' a bareasági
csángó föld népe, nagy fia: zajzoni Rab
István, a kiváló kölLő emlékének abból
az alkalomból, hogy az egykor orszá-
gos viszonylatban is jeles' Író születé-
sének századile évfordulójáhozéd,ezett.
Mintegy tízezer nemzeti ruhába öltözött
férfi és nő jelent meg ezen az ünnepsé-
gen, mely megnyílatkoaásábanmyan im-
pozáns és felemelő volt, hogy messze
felülmúlta a szokásos népünnepélyek ke-
reteit. A Brassó yármegyében húzódó, dél-
keleti Kárpátok alján fekvő csángó közsé-
gek magyar evangélikus népe' bizony-
ságot tett ez alkalommal arról az élni
akarásról, amelyet a küzdelmes kísebb-
ségi sors fejlődésében akadályozhat
ugyan, de végképen meg nem semmisít-
bet, mert amely' nép fájához és ezer' esz-
tendős ősi kultúrájához törhetetlen szi-
vóssággal ragaszkodik, minden akadály
ellenére is haladni fog a fejlődésnek azon
az útján, amelyet Isten jelölt ki .számára.
A centennáris megernlékezésen több Bu-
karestben élő magyar evangélikus intel-
lektüel is' résztvett s a szülöföld népé-
nek nagyszerű megmozdulása 'olyan' ha-
tással volt lelkükre, hogy a 'brassói ma-
gyal' evangélikus egyházmegye vezetőségét
fel kérték az ünnepségnek az ország fő-
városában való megrendezésére is, hol
évtiz-edek óla nagy számban élnek Ji ha-
zai földtől elszakadt hit- ~s fajtestvérek.

Az egyházmegye elnöksége természete-
sen készséggel tett eleget a kérésnek s
ugyanezen év őszén Bíró László főespe-
res, Sipos András alesperes -, Máthis And-
rás -országgyülésí képviselő és dr. Papp
Béla bukaresti orvos, Buká-estben ismeg-:
rendezték a zajzoni Rab István emlék-
ünnepélyt és pedig a legnehezebb idő-
ben, amikor a román főváros egyetemi ir-
júságaegyre-másra hangos utcaitünte-
lésekben adolt kifejezést antirevíziós ér-
zelmeinek. A siker páratlan volt. A, W-
város egyik hatalmas szállojának diszter-
mében több mint háromezer' magyar
evangélikus gyülekezett egybe, részben
hogy a !fagy költő emléke előtt alázatos
hódolattal hajtsa meg az elisrnerés zász-
laját, részben pedig, hogy találkozzanak!



~1
Az eg)',ház gyorsiramú fejlődése most főváros jóakaratát látva, nem is igen le-

már lelkészválasztásra ,ösztönzi a híve- het pár éven belül számítani. Ugyan-
ket, bár a lelkes egyháztagok megajánlolt csak nem ismerte el törvényesen az egy-
adóján kívül még semmi biztos vagyona : házközséget a vallásügyi miníszter sem;
nincs az 'egyházközségnek, de törhetet-: bár lélekszáma jóval nagyobba törvény-
lenül bíznak erejükben, hogy a kicsiny: ben meghatározott négyszáz -családnál.
hajót biztos révbe vezérlik. Az 1934. év l Igy természetesen államsegélyt sem folyó-
nyarán az egyházmegye elnöksége ki is sított a lelkész számára.
írja apályázatoü ia Ielkészí álIásra,mely-; A bukaresti magyar evangélikus egy-
több sikertelen kísérlet után végre Sexty ház község tehát még mindig a kezdet
Zoltán barcaújíalui It lelkészt', sikerült [nehézségeível küzd s valószínűleg évti-
megnyernlök. Sexty 1934 október 28-án: zedeken keresztül kemény küzdelmeket
iktattatott hivatalába s ezzel az ünnepé- I k,eÜ vívnia, .hogy a láthatatlan templom'
lyes aktussal a bukaresti. ma$~ar evang é- mellé felépítse azt a' kövekből való lelki
likus egyházközség történetének első feje- házat, amely a legtávolibb keleten hir-
zete lezáródott. Az egyház építés nagy detője lesz ídötlen-ídökön keresztül a
munkájának küzdelmes kerszaka azonban magyar lélek nagyszerű megnyilvánulásá-
még csak .most kezdődik. A gyermek- nak s o az evangélikus hit diadalának.
korát élő egyháznak ugyanis még épí-! i • ; B' ': L' ló'
té lk 1 t lk'· "to ' tro aszsre a a mase e SIncs, so arra a.~ I ev/ióespéres .
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Evangélikus népföldrajz Magyarország on.
Irta: Ki~s Samu.

.!

«Evangélikus népföldrajz». Eddig nem rint 'számon' tartja: ki hová szakadt? mer-
igen hallott, újszerű téma. Az iskolákban: re jár, nuerre éli! S örül, ha róluk hírt
tanítják a leíró földrajzot, fizikai f'öld-: hall; ha a kapcsolatot, közösséget ve-
rajzot, politikai földrajzot, kereskedelmi! lük fenntarthatja. Bizonyára jó néven
földrajzot; s most meg még .evangéVkus; veszik tehát e naptár olvasói, hogy -
földrajz is? - ijedezik bizonyára a diák- i amire annak idején az iskolában tán nem
sereg. No, egyenlőre még nincs ok az! nyilt .alkalmuk - halÍanak egyetmást
ijedelemre. Bár kívánatos volna az evan- azoknak a földrajzi elhelyezkedéséről,
gélíkus földrajzo t is az egyháztörténeti akik velük lélekben és érzésben egyek;
tankönyvek függeléke gyanánt fölvenni! hógy vezáltal a Lelki, közösséget- egymás
s leülönösen a felekezeti iskolákban rá: közt ápoljuk és fenntartsule,
pár órát szentelni. S ha a számadatokra, : ' .' .... .
illetve azok «bernagolására» nem is ne-: Az evan.gélzkusság [oldraizi elhe-
lyeznénk éppen' olyan, nagy súlyt; de lyezkedese általában.
mégis szükséges volna, hogy le~alább ál- i Csonka-Magyarországnak 8,708.319 la-
talánosságban és nagyjában az evangéli-' kosa kőzül 534.065 az evangélikus, Orszá-
kusság földrajzi elhelyezkedéséről is tud~, gos átlagban a népességnek 6.1 százalé-
jon valamit az evangélikus ifjú. Mert ha I kát tesszük; vagyís. ezer lakosra esik 61.
az általános műveltséghez hozzátartozik;" evangélikus. A háború -elöttí arányszám
hogy tudjuk: hol vannak az egyes fo- I nagyobb volt, amennyiben akkor Ma-
Iyók és hegyek, 'hol feküsznek a nagyobb gyarországon (Horvát-Szlavónia nélkül)
és nevezetesebb városok.. hol .mícsoda ás- . ezer laJ~osraesett 75 evangélikus. De
ványt bányásznak, hol melyík állat .él s Trianon minket sújtott' a legérzékenyeb-
hol milyen növény terem? --= mint evan- ben; a Illi Ielekezetűnk vesztesége a leg-
gélikusoknak azt is illik és .kell tudnunk; . nagyobb, Mint területileg, úgy lélekszám-
- sőt evangélikus voltukból folyólag hi- ra isevangélikusságunlmak kereken 2fa
zonyára érdekli is híveinket ~ hogy hit- része került idegen. megszállás alá.:
testvéreink hol s minő. számban élnek. Jelenlegi lélekszámunk a' Trianon óta

Az ember,a vérbeli rokonait .rendsze- szokásesc.földrajzí,c, (Dunántúl, 'Alföld!



összlakosság: ebből ev.

Dunántúl 2,685.509
Alföld 4,886.934
Észak 1;135.876

42
Észak) felosztás szerint a következőkép-
pen oszlík meg s viszonylik az összla-
kossághoz:

Áz összlakossághoz való viszonyban te-
hát Dunántúlon lakik a legtöbb evangéli-
kus. Az Alföld is meghaladja még az 'or-
szágos átlagot; Észak azonban jóval alat-
ta marad. 'Ez utóbbinak -' s' egészben
való veszteségünknek - a főoka, hogy
éppen a Felföldről szakítottak el tőlünk
legtöbb evangélikust- amennyiben az ott
elszakított lakosságnak "12 %-a .evangé-
likus, A felvidéki veszteségünk egymaga
kitesz kereken 400.000 lelket.

A:: eoatiqélikussáq uár'megyék
szerinii elhelyezkedése.

Erdemes lesz most már kisebb terüle-
tek, vagyis a megyék szerínt is párhu-
zamba állítanunk áz evangélikusok lélek-
számát az összlakossághoz s annak alap-
ján egy pillantást vetnünk az evangé-
likusság szám arány ára.

összlakosság: ebből 'ev.

'r. Dunáht~l:

11.Bács-Bddrog
12.Békés
13. Bihar -
14.Csanád-Arad-

" Torontál 174.31.8
15.Csongrád 148.529
16.Hajdu" 178.5.23
17.Jász-Nagykun-
.!:_; Szolnok .

1. Baranya
2. Fejér
3. Györ-Moson
4. Komárom-

Esztergom
5. Somogy
6. Sopron
7. Tolna
8. Vas
9. Veszprém

10.Zala

II. Alföld:

249.997
230.469·'
154.587

179.121
385:635

• C 143.366
269.194
275.021
243.700
.365.266 .

109.468
330.656
176.002

412.509

a) lélek:

193.101
307.596'
33.368

a) lélek:
',1

13.337
6.646

17.821

6.404
18.305
17.486
30.7,50
31.886
25.340
7.534

24S
i12.'539

1.646
i-

16.883
2.159
'.396

4.219

b) 0/O

7.2
6.3
2.19

18.Pest-Pilis-Solt-
Kiskun 1,366.089 89.784 6.6

19.Szabolcs-Ung 394.924 21.536 55
20. Szatmár-

Ugocsa 149.642 561 0.4.

Ill. Bszak:
21. Abauj- Torna 91.428 1.548 1.7
.22. Borsod-Gömör 296.721 5.317 1.8
23. Heves 316.929 1.'392 0.4
24. Nógrád-Hont 222.921 20.770 9.3
25. Zemplén 146.318 1.637 1.1

E statisztika szerint Dunántúlon 6 me-
gye evangéIikusságának a százaléka ha-
ladja meg az országos átlagot, az Alföl-
dön 2,. Északon pedig csupán Nógrád-
Hont. Az 1 százalékot sem éri el az
evangélikusok lélekszáma Bács-Bodrog,
Bihar, Hajdu, Szatmár-Ugocsa és, Heves
megyékben.

Az abszolut-lélekszámú s ezer
lelkel meghaladó kozséqek.

Az egyes községek közül Dunántúlon
104 olyan község van, amelyben az evan-
gélikusok abszolút, vagyis az 50 %-ot
meghaladó lélekszámol érnek el. Es pe-
dig: Baranyában 14, Fejér megyében 3,
Győr-Mosonban 10,Somogyban 8, Sop-

b) 0/0 ron megyébeu 13, Tolnában 19,. Vas-
ban 26, Veszprém megyében 9, Zalában
1. -- Az Alföldön 2'6; és pedig: Békés

5.4 triegyében 8, Csanád-Áradban 3, Pest-Pi-
2.9 lis megyében 15. - Északon: egyedül

lUi [ógrád-Hontban 14. . .
Ez -abszolút lélekszámú községek kő-

3.6 zül a 104 dunántúli községben 19-nek
4.7 a népessége haladja meg az ezret. Bara •

12.2 nyában : Hidas 1.906, Ráckozár 1.127.,Me-
11.4 kényes 1.101; Györ-Mosonban.: Rajka
11,6 1.328; Fejérben 'egy sem; Kornárom-Esz-
10.4 : tergemhan Oroszlány 1.057; Sopron me"
2.1' gyében : Sopronbánfalva 2.335, Agfalva

1.809, Balf 1.130; Harka 1.034; Tolnában.
Györköny 2.377, Alsónana 1.278, Felső-

~0.2· nána 1.242, Majos 1.177, Varsád 1.132,
3tO Sárszentlörinc 1.161, Bátaapáti 1.032, Bi-

0.9 kács 1.012; Vas megyében : Kemenesma-
gasi1.260; Veszprém megyében: Bakony-

9.7 csernye 2.407. -' Dunántúlnak az abszo-
15 lút létszámotel nem érő, de az ezer
0.2 ket meghaladó 9 községe és városa van

még: Győr-Mosonban: Győr 5.014, Tét
1.0 2.115, Hegyeshalom 1.084; Sopron megyé~
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~
ben: Sopron 9.984, Beled 1.083; ~
l~n: Gyönk 1.331; Vas megyében:
Celldömölk 1.482, Alsóság 1.211; Vesz-
prémben: Pápa 2.129.

Az Alföldnek 26 abszolút lélekszámú
községéböl 22 haladja meg az ezret. Es Evangélikus gócpontok.
pedig Békésben : Békéscsaba 30.883,

- Szarvas 21.127, Orosháza 15.414, Tótkom-, Az evangélikusság tömegszerű elhelyez-
lós 9.144, Kondoros 4.966, Nagyszénás kedésének 5 gócpontja van.
3.564, Pusztaföldvár 1.754, . Csabacsüd 1. Területre és százalékra is legna-
1.460;, Csanád-Aradban: Nagyg~nhegyes gyobb Békés megye, ahol a 40-50 száza-
3.623, Medgyesegyháza 2.841, Pitváros lékot is eléri, sőt vidékenként a 60 szá-
2.758, Csanádalbérti 1.372;' Bíhar, Cson- zalékot is meghaladja az evangélikusok
grád, Hajdu, Jásznagykun-Szolnok,: S7a- ·léJ.ekszáma. Anyanyelvre magyarok és tó-
belcs-Ung és Szatmár-Ugocsa megyében: tok. A békési gyülekezetek legtöbbje a
egy sem ;Pest-Pilis megyében : Kiskörös 18. század-eleji település. Harruckern bá-
9.493, Pilis 5.355, Irsa 3.072, Harta 3,038, ró a Felvidékről vallásuk miatt .elzavart
Alberti 2.838, Dunaegyháza L8'9~, Péteri tétekat és dunántúli magyarokat telépí-
L678, Bénye 1.239, Nagytarcsa 1.040,. Az tett a törököktől pusztává tett és vissza-
abszolut létszámot el nem érő, de ezer foglalt békési, csongrádi és csanádi te-
lelket meghaladó községek és városok: rületekre, Az új telepesek itt teljes val-
Békésben 'Szentetornya 2.737, Csorvás lási békét élveztek.' Az állam és a földes-
2.276, Békés 1.375, Gádoros 1.356, Gyo- urak a rnunkáskéz védelme s biztosítisa
ma 1.132; -Csanád-Aradban : Hódmezővá- érdekében gondoskodtak arról, hogy a
sárhely 2.611, Szege,d1.888, Hajdu ,.me- vallási türelmetlenség ne vezethessen ki-
gyében: Debreo,Cll';'l.554; Jász-Nagykun- robhanásra. Az 'ellentétes vallási. törek-
Szolnokban: Tiszaföldvár 1.157, Mezőtúr vésnek, összeütközésnek úgy vették eíe-
1.002; Pest-Pilisben: Budapest 49.984, jét, hogy a külőnböző felekezeti lakoso-
Kíspest 3.305, Pestszenterzsébet 3.266, kat külőn-külön kőzségbe helyezték. Ji.
Soltvadkert 3.~44, Rákospalota 3.032, magyar településnek központja Orosháza
Ujpest 2.843, Rákoskeresztur 2.644, Cin- volt, melyet a vakbuzgó Döríeknek a Tol-
kota 2~203, Maglód 1.766, Pestszentlőrinc na megyei Zornbáról, Sárszentlőrinc fi-
1.680, Aszód 1.312,' Tápiószentmárton liájából elűzött jobbágyai alapítottak
1.261,' Csömőr 1.174, Csepel 1.t63, Gyón 1774-ben. A tótevangélilmsság központ-
1.048; Szabolcsban. Nyíregyháza: 17.701. ja pedig Békés és Szarvas. Ez a három

Északon abszolut lélekszámú .evangé- békési nagy gyülekezet aztán egész rajo-
likus község nincs. Ezer lelket megha- kat bocsátott ki. Igy keletkeztek Nagy-
I,adó község és város is csak 4'· van. szénás, Csorvás, Gádoros. Szentetornya,
Borsod-Gőmőrben : Mískolc 2.704,' Diós- Kondoros, Kardoskút, Csabacsüd, Geren-
győr 1.240, N ógrád-Hontban : Balássa- dás virágzó, népes gyülekezetek. A -nagy
gyarmat 2.060, Salgótarján 1.141. kiterjedésű határok" melyeknek népsűrű-
.: Az .országos átlagot meghaladó váro- sége - termékenységüle 'ellenére - még
sainknak s az abszolut létszámot (50 mindig messze mögötte marad az át-
százalék) felülmúló nagyobb községeínk- lagos országos népsűrűségnek, a további
nek az összlakossághoz való viszonya terjeszkedésnek és számb'eli emelkedés-
s százalékos arányszáma: nek mínden feltételét magukban foglal-

ják.
2. Területre és lélekszámra is a második

gócpont Vas megyének oelldömölkí já-
rása, a Kemenesalja vidéke, melynek
evangélikusaí a lakosságnak 36 száza"
Iékát teszik. Kemenesaljának a dunán-
túli 'evang. egyházkerület történetében
míndenkor kiváló szerep jutott. Buzgó
köznemessége már ~ 16. században ko-

Bonyhád 6.861 2.311 34.0
Sopron 35.895 9.984 27.8
Köszeg 8.537 1.417 17.0
Pápa 21.356 2.129 10.0
Győr 50.881 '5.014 9.8
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összlakosság: 'ebből 'ev. a) lélek: b) %'

Tótkomlós 11.143 9.765 87.9
Szarvas 25~561 -21.127 82.'9
Pilis 7.215 5.355 7-1.4
Kiskőrös I rq.144 9.493 72.5
Békéscsaba 4R374 30.883 .62.6
Orosháza 24.926 15.414 61.9
Nyíregyháza 51:308 17.972 35.0



rán elfogadta a reforrnácíót s az űldöz-
tetések idején is híven kitartott vallása
mellett. Lelkes és hithű urai: az Üst-
ffyak, Dömölkyek, Magassyak,Káldyak,
Vidosok, Berzsenyíek, Radók, Mes ter-
házyak, Ajkayak, -Veöreösök, dukai Ta-
káchok, Kisfaludyak, Niczkyek stb. erős
oszlopai voltak az evangélikusságnak,
akik vagyonukat és életüket is készek
voltak feláldozni egyházukért. Az ellen-
reformáció ide tudott legnehezebben be-
férkőzru.' -,

3, A győrmegyei Sokoróalján szin-
lén nagyobb számban éltek evangé-
líkusok.vTöbb helyütt abszolut többség-
ben vannak; egészben véve is meghalad-
ják a lakosság 30 százalékát. E vidéknek
egykori földesurai között találjuk a Ke-
menesalján nagy szerepet vitt üstffyakat,
akiknek Mórichidán, Télen, Rábaszentmi-
hályon, Mérgesben sth, voltak bírtokaik-
A protestánsok mellettük külőnösen az
enyingi Török családban találtak lelkes
patrónusra. Hogy az üldöztetések viha-
rait nagyobb számbeli megfogyatkozás
nélkül kiállotrák a sokoróaljai evangéli-
kusok, bizonyára jelentékeny része van
abban e hithű, vallásukért rninden áldo-
zatra kész pártfogóknak.

4. Dunántúl evangélikusságának negye-
dik főfészke Tolnamegyének függőleges
M-ányú középső része; külőnösen a si- oktatást célzó első «gazdasági és ipari is-
montornyai s részben a völgységi járás. koláját.» Kulturális téren ma is ~zámará-
Az~lőbbiben aZ'.·evangélikusok számará- .nyát meghaladó szerepet visz evangélikus
nya megkö2lelítia 32 százalékot. Az it- egyházunk a magyar közéletben, amit a
teni :evangélikus. gyülekezetek nagyob". többi nagyobb vallásfelekezetekhez viszo-
bára ,új települések. 'A magyar' evangé- nyított kővetkező statisztika, szembetű-
Iikusság központját, Sárszentlöríncet 1722- nően -igazol. A zárójelben levő szám .azt
ben alapította vszeniczei Bárány György mutatja, hogy ami számaranyunknak
vezetése alatt, 8, Györkönyből bevándo- megfelelően mennyinek kellene lennie a
rolt család, akik a felvílágosultvMercy többi felekez-etekazonos iskoláínak.
táborn:ok birtokán téijes' vallásszabadsá- Van Magyarországon
got élveztek s gyorsan szaporodtak.vé né- evang. református róm.kat.
met evang. gyülekezetek is a 18. század- el. népiskola 394 1083 (1340) 2841' (4097)
ban 'keletkeztek, amikor a török által el- gimnázium 2 8 (7)- 13 ,(21)
pusztított vidéken a' meggyerült lakos" reálgimnázium 5 ' 11 (17)~ 15 (51)

leányközépiskola 3 5 (7) 13 (21)
kosság pótlására Németországból, főkép- tanit6- és tnöképz.3 7 (10) 31' (31)
pen Wűrttemberből.: Hessenből, a Rajna ' ~
mentéről nagyarányú bevándorlás indult' -, E 'statisztika azt igazolja, hagy a re-
meg: " - " :formátusok csak a gimnáziumok számá-

5. 'Hazánk ötödik különálló gócpoÍUja ban haladják ,túl, a róm. katolikusok
Nyiregyháza, melynek evangélikussága a meg csak' a tanítóképző intézetek számá-
lakosság 35 százalékát, teszi. Az egyetlen ban' érik el, a mi számarányunkat, Egyéb-
nagy evangélikus szigel az ország egész ként mi evangélikusok járunk messze elől,
keleti részén. Messze körülötte csak alig 'Lényegileg 'ugyanezt az eredményt lát-
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par százalékos evangélikusságot találunk.
Nyíregyháza, bár már a honfoglalás
korában lakott terület volt, mai alak-
jában szintén újabb . település. A 17. és
18. század' folytonos harcaiban a párszáz
lélekre Leolvadt várost gróf Károlyi F-e-
rene 1753-ban Szarvas, Békéscsaba, Me-
zőberény és Orosháza evang. vallású tót
lakosaiból telepíté újra. A lakosság azon-
ban az idők folyamán erősen, sőt majd-
nem egészen megmagyarosodott.

Az evangélikusság művells~ge.

Az evangélíkusság mindig és minde-
nütt jelentős szerepet vitt a kultúrában.
Közismert dolog s azért felesleges is
volna itt részletezni, hogy a népoktatás
terén mindjárt a reformáció megindulá-
sakor milyen áldásos 'tevékenységet fej-
tett ki; s hogy a templomnak alapvető-
jét és kíegészítöjét eleink míndenkor az
iskolában látták. De igenis hangsúlyozni
kivánjuk azt, hogya' manapság «dán
mintára» mínderifélé megszervezett ísko-
Iánkívüli népművelésnek, ill. az elemi is-
kolai tanítást kiegészítő felsőbb népok-
tatásnak - Grundtvíg, dán püspököt (aki
1843-ban alapította népfőiskoláját) meg-
előzőleg - Tessedik Sámuel evang. lel-
kész volt a kezdeményezője, aki már
1797-benlétesitette Szarvason felsőbb nép-



i.iJuk,ha pl. a főiskolai hallgatók vallási
százalékát nézzük. -Amínek elbírálásánál
tudnunk kell, hogy ar órn. katolikusok az
összlakosságnak 63.9, a reformátusok 21.0,
az evangélikusok Pedig 6.2 százalékálte-
szik ; vagyis a róm. katolikusok 10.3-szor,
a reformátusok meg 3.4-szer vannak töb-
ben, mint mi. Ennek ellenére a statisz-
tika azt bizonyítja, hogy a .hallgatók szá-
zaléka felekezetek szerint a következő :

lagában is jóval alatta maradnak szá-
zalékos arányszámuknak. Míg az evangé-
likusok százaléka mindenütt segészben
ben véve több, mint két százalékkal emel-
kedik népességi arányszámuk fölé.

Mint láttuk, az evangélikusság földrajzi
elhelyezkedésére s egyes nagyobb evan-
gélikus gócpontok alakulására számette-
vően folytak be a multban való telepíté-
sek. Most a telepítés kérdése ismét napi-
renden van; a kormány felvette a pro-

ev. ref. r. kat. grámmjába. Ha annak' megoldásánál nem-
7.4 17.f3 59.6 csak a gazdasági, hanem a nemzeti és
7.1 18.4 53.0 vallásiérdekekr·e is tekintettel lesznek

.8.1 19.3 58.2 s Harruckern bárónak annak idején való
7.4 23.6 57.4 gyakorlati érzékével és rátermettségévei
8.4 12.1 57.2 járnak 'el: az evangélikusság szempontjá-

10,1 13.6 5913 ból is sokat várhatunk tőle. Uj idők kü-
9.6 20.0 Ú9.. szöbén állunk, új földhódítás folyik .rnin-
8.3 17.8 58.5 denfelé, hazánkban is. Be kell állanunk

nekünk, evangélikusoknak is a földhódí-
Tehát a reformátusok csak a gyógy- tóI.' közé; mert a földrajzi területek ki-

szerészi tanfolyamon, a róm, katolikusok bövítése és szélesitése egyik alapfeltétele
meg csak a gazdasági főiskolákon halad- a számbeli gyarapodásnak. Ha az együtt
[ák túl a rendes százalékj\~kal; külö,n-'Ij~r. s ~o~zi~gaw~ik el.vitathal~_tl~J1kultú-
ben az egész vonalon s az osszesség at- rahs folenyunkhoz: mienk a jovo.
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jogtudományok
orvostudományi kar
bölcsész-eti kar
gyógyszerészeti tanf.
közgazd. tudom. kar
műegyetem
gazdasági főiskolák
átlagban:

Szőrvanyqondozás,
Irta : Zászkaliczky Pál.

A Luther Naptár olvasói előtt nem I a Krisztus evangéliumát hirdetik. Ezek
ismeretlen fogalom a szórvány. Mégis, alapján a szórvány fogaImát a Ieg-
ha megkérdeznék, hogy egy mondat- rövidebben így Iejezhetiűk ki: a. szor-
ban határozzák meg a szórvány fogal- vány a Krisztus testéhez, az egyházhoz
mát - bizonyára zavarba jönnének. tartozó azon hioek bsszesége, akik az
Próbáljuk meg tehát mindenekelőtt euangélium hirdetésében nem része-
meghatározni a szórvány fogalmát. sülnek.
Többféleképen is meghatározhatjuk. Ebből a megállapításból következik
Földrajzilag a szórvány idegen vallású minden további megfontolás.
emberek között élő evangélikusok Az 1930. évi statisztikai adatok
csoportja. Egyházjogilag: a szétszórtan szerint csonka hazánk evangélikusai-
élő, egyházi szervezeten kívűl .. álló óak száma 534.065. E 'szám és néha
evangélikusok összesege. Ez a meg- egy-eg..ykonferencián résztvevő evan-
határozás azonban igen kevés. Az gélikusok szép száma felkiáltásra kész-
evangélikus ember gondolkodását a tet: hiszen mi nem is vágyunk olyan
szentírás irányítja. Ennek a szelleme- kevesen. Szórványstatisztikánk azon-
ben a szórvány fogalma" meghatáro- ban annak a szomorű megállapításnak
zása - s maga a szórvány gondozás kimondására késztet: sajnos nem is
is egészen más megvilágítást nyer. A vagyunk ilyen sokan! "
szentírás szerint az egyház a Krisztus . Egy államközösségterületén a leg-
teste. Az ágostai hitvallás szerint kisebb egyház hívei a települési és'
pedig oly hívők közössége, amelyben megélhetési szempontokat figyelembe.
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véve - mindig szórvány jelleget visel- alább egy istentiszteletük van, sem
nek. Munkaalkalmakkeresése, a föld azok, ahol a lelkészi jelentések sze-
forgása, állami kistisztviselők, vasuta- rint gondnok van,' de a. ,~ívekre gon~
sok stb. idegen vallásúak közé való dot nem visel senki. (Sok helyen t,
letelepedése természetesen hozza ma- i. úgy oldják meg (1) a szórvány-kér-
gával a szőrvány képzödest. Igy alakul dést, hogy választanak gondnokot, -,--
ki egy, egészen újegyházi helyzetkép. de egyházi gondozásban azután sem
Pl. olyan helyen,. ahol 30-40 évvel részesűlnek.] A tanyavilág lakóit pe-
ezelőtt hírmondónak sem rvolt evan- dig· bele kellett vennem. . Aki ismeri
gélikus - ma esetleg már párszáz az alföldi tanyavilágot s annaknépét,
evangélikus lakik. De épen ez az új nagyon jól tudja, hogy a tanyai em-
helyzet új egyházi munka módszert ,ber évente, legfeljebb egyszer jön
követeL ' , templomba : ~agypénteken. Sajnos, ma

Ezt az új alapokra lefektetett szór- még a mi egyházunk nem igen fog-'
ványgondozást követeli az evangéli- lalkozik. a tanya-kérdéssel és :egy-két
kusság országos szórványstatisztikai kivételtől eltekintve, alig van tanya-
megoszlása. Elképesztő adatokat nye- gondozás. .
rünk az evangélikusok szétszórtságá- E számadatok alapján 'tehát a szór-
ról. Hogy a statisztikai adatokat meg- vány hívek arányszáma, az egész or-
értsük tisztában kell. lennünk még szágra nézve 31.5 0J0. A gyakorlatban
egy-két fogalo,mmal. Altalában véve ez azt jelenti, hogy csaknem minden
szórvány:nak veszi a hivatalos statisz- harmadik evangélikils szórványhívő !
tika a szarvezetlen egyházhíveket. Az Tehát az 530 ezerből csak 360 ezer'
igazság pedig az, hogy szórvány az a könnyebben hozzáférhető hívő. Szo-
egyházi/'gondozásban. nem részesült morú, hogy még .rníndíg nem ébre-
evangélikusok tömege. Pl. Szeghalom dünk e kérdés n~,gy .horderejének a'
szórvány (161 lélek), mert kőzigazga- tudatára. Nem l(l~j.uk, hogy nyitott
tási terűletén szervezett evangélikus seb az egyházunktestén a szórvány,
egyház nincsen és hívei gondozásban amelyen keresztül könnyen elvérez-
nem részesűlnek. De nem szórvány-e 'het. '
~za tanyavilág is, amelynek hívei Mi itt a tennivaló? Először is mi-
fizetnek, talán egyházi adót is, de nél több belmisszionárius beállítása,
egyházi gondozásban egyáltalában nem missziói központok kiépítése! Igen
részesülnek. ám,' mondja a kételkedő, de ehhez

Az alábbi rövid statisztikai kimuta- pénz kell s az nincs. Epen ezért kell
tásban tehátfigyelemmel leszünk mind átépíteni egyháziasabb alapokra az
a' két szempontra. mert egyházunk egyház pénzügyeit is. A missziói adó,
helyzeténekés feladatainak pontosabb vagy évenkinti gyüjtés elkerülhetet-
képét kapjuk. A magyarországi evan- len. A közigazgatási kiadásokat a mi-
gélikusok száma 534.065. Ebből szór- nimumra kell csökkenteni.
ványhelyen, tehátteljesen gondozatlan, Legnagyobb bajunk épen a missziói
szervezett. egyháztól távoleső helyeken tudat hiánya. Az ÚrJézus Krisztus
lakik 47.2Q3-lélek. Eza szám átlagos méltán mondhatja a magyar' evangé-
gyülekezetf' lélekszámot véve alapul likus egyháznak: én a századik ju-
50 gyülekezetet jelent. A gondozatlan hot is megkerestem. és ti még a har-
külterületi tanyavilág evangélikusainak madik után sem mentek. Missziói lé-
száma 123.888. Az előbbi kulcs szerint lekért kőnyőrőgní, harcolni, ez a leg-
120 nem léte-ző gyülekez~t. Az összes fontosabb. Ha ebben növekedni fo-
szórványhívek száma 168.344.', Kiáltó gunk - lesz szórványgondozásunk is.
számok, evangélíum után sóvárgó Az Isten pedig,' mint az egyház
százezrek! ura, megáldja ezt a munkát, A misz-

E számok nem a sötétenlátás kő- sziói mezőkön munkálkodók csodás
vetkezményei, mert a valóság sokkal dolgokat beszélnek az evangelium ha-
sötétebb. Nincsenek e számban azok talmáról. Sóvárogják az emberek az
az evangélikusok, akiknek évente leg-' evangéli~mot, elbirhatatIan áldozato-
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kat hoznak, hogy lehessen istentisz- az evangélíumot igazán hirdetik min-
teletük. Itt- ott .talán már me~ is kér- den .ernbernek. A szórvány .ma, mert
gesedett az az elhagyatott lélek, de evangéliuru nélkül szűkölködik - még
az első evangélikusjénekjfelhangzása fájó sebe egyházunknak --' de az
után felenged -, és hatalmat vesz evangéliuru hatalma kell,hogy misz-
rajta az .evangéliurn. Az evangelium sziói gyújtópontokká formálja.
szerint szórvány nincsen, csak misz- Ezen a földön minden lélekért harc
sziói területek vannak .. Az evangéli- folyik, nem ülhetünk tétlenül mi; akik-
kus .egyház pedig akkor fogja betől- nek az evangelium legyőzhetetlen fegy-
teni hivatását, ha .a szórvány a Krisz-, verét adta Isten.
tus testének élő darabja lesz,. ahol

Szikrák I hullása.
ITta: Vathy Remport su«.

.fUkalmi megemlékezések.

Rohant. il vonn.tát a dombon ...
A uéti mozdony sipolt hörögve,
És záporozott a sok szikra
Sínre, kőre,. bokorra, rúqre.

'Ahová hulltak" ott maradtak,
Seármjtalanul szállni nem tudtak.
Fogyni kezdett bennük il lélek
S a száraz rögön kialudtak.

De egy szerencsés 'szikra' imománA: nagy csoda életre támadt, ~,
Egy erősebb szikra megperzselt
lyéltány lehajló kis [űszálal .

;-Lichtensteín László,
a tiszai égyházkerület felügyelője:

Hazaiev~g. egyházunkban a. XVIII.
század óta nagy szerepet játszanak az
egyházfelügyelők. Ilyenre hivatott Honi-
rogdi Lichienstein László Js, királyi és
udvari tanácsos, földbírtokos. Miskolc
th]. városának főispánja, .a mískolci ágo
hitv. ev. egyházközség és a hegyaljai ágo
hitv .. ev. egyházmegyének évek hosszú
sora .óta felűgyelője. Zelenka Lajos ha-
lála után a tiszai egyházkerület egyház-
kerületi felügyelövé .választotta.

.BzületettMiskolcon,. 1875. június. hó
1-én. Neje Bartányi Ilona, a miskolci ágo
hitv ... ev, egyház nőegyletének elnöke, a
Magyar Asszonyok mískolci csoportjának
elnöke. Atyja .néhai . homrogdí . Lichten-

Hogyan történt, örökre rejtéhj,
Atadta, ami benne -láng voll ...

Pillanat ..csak s 'a dombnak . hátán
Itt is, olt. is a iűz fellángolt.

Én néztem 'a vonat ablakból
Gyors táncát a sok piros nyelvnek,
S egy tűzruhás kis bokor ága
Elibém. meredt kérdőjelnek.

Lobban-e majd láng én "utánam,'
Vagy a föld, hova hulltam, szikla .
S kialszom ott erőtlen meddőn,
Mint testvéreim, a sok szikra.

stein József udvari tanácsos, V. ország-
gyűlési képviselő, a hegyaljai ágo hitv.
ev. egyházmegyének volt Ielügyelőjé s a
tiszakerületi tanulmányi pénztár kezelője,
anyja néhai nagyréti D~rvas Malvine. .

Lichtenstein László miskolci középis-
kolaí és magyaróvári akadémiai tanul-
mányai elvégzése után évek hosszú' sora
óta mínd a mai napig élénk tevékenysé-
get fejt ki Miskolc város társadalmi, gaz-
dasági életében, valamint az evangélikus
egyházi elet terén. T.agja az ágo hitv. ev.
egyetemes' tőrvényszéknek. valamint .az
1934-ben egybehívott evangélikus orszá-
gos zsinatnak. Miskolc r. t. városának.
majd Miskolc törvényhatósági joggal fel-
ruházott város törvényhatósági bízottsa-
gának három évtizedet meghaladó idő
óta' tagja, Miskolc thj. város örökös' tagja
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és-képvíselte Mískolc thj. városát5éven/nulságosák: :, .

, áta magyar törvényhozás felsőházában. Dr. Sándy Gyula ma vbpestl műegyet. ta-
Miskolc városának' a gyászos ősszeomlás nár, a nagytarcsal ev. gyül. felügyelője, a
után kormánybíztosa lett, majd főis- Luther Otthon főisk. diákinternátus kor-
pánja, főispáni állásáról 1922-ben lenion- mányzó bizottságának elnöke, a M.' Kir.
dott, majd 1932-ben újból főispánnáne- Kúria szabadalmi tanácsának és a Szer-
veztetett ki. ' zőí Jogi Szakértő Bizottságának ülnöke,

Több "társadalmí vegyesület élén vezéri a Magyar Mérnökők és Epitészek Nem-
szerepet tölt be. Igy a Miskolci Nemzeti zeti Szövetségének tiszteleti tagja, a Ma-

gyar Képzőművészeti Társulat 'építészeti
nagydíjénak nyertese és így a Társulat
örökös törzstagja, a TESz diszjelvény
tulajdonosa Jelt.

Lichtenstein László, Dr. Sándy Gyula, ,
a tiszai egyházkerület felügyelője. il templomépítő műegyet~mi tanár.

Kaszinó elnöke, a Mískolcí önkéntes Men- Legutóbb 3 kötetben megírta' és ki-
tő Egyesület es a Mískolcí Daláregylet stb. adta «Fejezetek az Epűletszerkezetek kö-
stb. díszelnőke, Homrogdí községnek, hol réb6I»', .Illetve . ~Épü1eisi~rkez'ettani táb-

o gazdálkodik, díszpolgára. . láks címen műegyetemí előadásainak leg-
Nagy várakozással és reménységgel né- nagyobb részét. \

zünk tiszai evang. egyházkerületi felügye~ 1926-7-ben megépítette a váci ev. is-
lösége elé. Dr. Szlávik' Mátyás. kelát és paplakot két, üzletekkel is bíró

DS' d G 1 épületben, 1927-8-ban az újpesti posta-
r. an y yu a palotát, f928-9-ben pedig a M. Kir., Er-

Az evangélikus templomépítésről szó- zsébet Tudományegyetem-Ev. Híttudo-
ló cikkünk írója, kiváló budai evang. hí- mánykarí épületét Sopronban. Több, még
vünk és tudósunk élét- és jellemrajza csak előkészítés alatt álló evangélikus
Szelényi Odön theol. professzor to~- templom tervezési munkáján kívűl az
Iából Luther-Naptárunk 1926. évfolyamá- utóbbi években elkészítette aKispest, Kís-
ban olvasható.' Közéleti és : főleg fővá- Göd, Kaposvár, Nagytarcsa, Székesfehér-
rosi evang. egyházi szereplésében azóta vár, Hákosliget, Pestújhely, Bákosszent-
úgy tudományos, mint műszaki munkás- mihályon felépült és f~lJavatott Ievang.
'sága terén a következők érdekesek és ta- templomokat, a budatold és hatvani ev.

4
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templomok most vannak építkezés alatt.

További munkásságára is a haza, tu-,
domány és evang. egyházunk szolgálatá-
ban Istennek gazdag áldását kérjük.

GÖmöri.

Duszik Lajos. '
Rádiós prédikációiról és igen gyakori

egyházirodalmi műkődéséről mindnyájan
jól ismerjük Duszik Lajost, a mískolci
lelkészt és hegyaljai esperest, A mís
kolcí papságban Máday Károly és Zelenka
Pál püspökök utódja, amit magára nézve

Duszik Eajos,
miskolci lelkész, hegyaljai, esperes.

mínden ténykedésében bizonyos elköte-
Iezésnek is tekint. Evang. papságunk egyik
legkiválóbb szónoka;' írásai tősgyökeres
magyarságukkal és tömör, magvas irá-
lyukkal az újabbak közül Baltazár Dezső
püspökre és a régebbiek közül a czeglédí
Dobos Jánosra és azok beszédeire és
imáira emlékeztetnek.

Született 1883. jan. 26-án iparos szü-
lőktől Nyiregyházán, amelynek kiváló
népiskolájában és gimnáziumában tanult
s utóbbiban jeles eredménnyel tett érett-

ségit. Nagy hálával emlékezik meg ta-
nárairól és Pazár István igazgatótanító-
ról. Azt írja, hogy Mészáro.stól, a mathe-
matika tanárától a szorgalmat és becsü-
letet, Leffler igazgatótól a társas éríntke-
zés kedvességét s az eleven érdeklődő
szellemet, Vietorisztól a szabatos magyar
fogalmazást, az ízes szép magyar szót,
Prőhle és Popini tanáraitói anyelvekkel
való foglalkozás gyönyörét, hasznát és
értéké! tanulta,". Mint VIlI. oszt. tanuló
elnyerte a Kossuth Lajos-alapitvány 100
l<or. ösztöndíjat «II. Rákóczi Ferenc és
Kossuth Lajos» c. történeti pályamunká-
val.

Teológiai tanulmányait az eperjesi koi-
légium theol. akadémiaján ugyancsak je-
les eredménnyel végezte, amelynek bete-
tőzéséül a halle-vittenbergi egyetemen is'
megfordult. Tehetségével párosult kitartó
szorgalmával diák társai között már Eper-
j-esen is ki tűn t.. Sűrűn járta az akkoriban
országos hírű Széchenyíkör gazdag es-
télyeít, szívesen vett részt tanára; e sorok
írója sárosi, tátrai és gömör-szepesi érc-
hegységi természetjárásí kirándulásaiban
és aJcollégíum 48-as zászlójaval a haza-
hozott Rákóczi-hamvak kassai és Thö-
köly-hamvak késmárkí ünnepélyeín.

Tanulmányai befejezésével segédlelkész-
nek ment szülővárosába, ahol Geduly H.
és Paulik J. voltak a főnökei. Róluk azt
írja: tőlük az Ige szeretetét, a templomi
~gehirdetésre való gondos készülést és
szép és gazdag evangéliumi lelküknék
lehető követését tanulta.

1909.Szatmárnémetiben szervezte meg
az evang. egyházközséget, amelynek első
lelkészeként iktatta őt Materny esperes
1909. okt. 26-k. Ottani közéletí szolgá-
latainak szép elismeréseként városi kép-
viselőnek választották, háborus kitünte-
tésben is részesűlt, sőt az 1916. forsz.
képviselőválasztáson jelöltként is szere-
pelt, de kleríkálís nyomásra megbukott.

A mískolcí 'evang. egyházközség 1916.
december 26-án hívta meg egyhangúlag,
ahol mai napig is nagy áldással műkődik
szóval és tollal' a haza és az egyház szol-
gálatában. Köztudomású, hogy tagja Mis-
kolc városa törvényhatóságának és fel-
ügyelőjével, Lichtenstein főispánnal
együtt az evang. zsinatnak. 1932 óta a
hegyaljai egyházmegye esperese.

1925-ben Farkas Győzővel, a fájdalom?



·51
oly korán elhúnyt debreceni lelkésszel I kel elmerült a pápai udvartartas ceremö,
együtt nagyobb kűlföldí- utat ·tett Némel- niás világának szemlélgetésébe.

Evangélikus templomok építése.
Irta: Dr. Sándy Gyula.

országban, Párisban, Belgiumban és Hol-
landiában, ahol többi között tisztelgett
a számüzött Rex és Irnperátornál, Il. Vi[~
mos császárnál, aki őket a tálentumoleról
szóló egyik egyházi beszédével és saját-
kezű aláírásával ellátott arckép ével tűn-
tette ki.

t' A múlt évben. tipikus. prédikátori
betegségbe: makacs gégehurutba esett,
amelyből Olaszországban, meggyógyult.
Ez alkalommal ötödször fordult
meg Itáliában, ahol végigélvezte Trieszt-
től Capri szigetéig és Puteolig an-
nak érdekes és tanulságos természeti
szépségeit és gazdag műemlékeit. Duszik
Itáliában sokat tanult, Rómában a Va:-
tikán könyvtárában, múzeumáhan, a bib-
liai papiruszok és kódexek termében, a
képtárban stb. és evang. kritikaí lélek-.

Érdekes, de jellemző tünet, hogya
jelenkor gazdasági pangás a dacára,
amikor a mindennapi élet gondjai kő-
zött beruházásokra alig lehet gondolni,
talán épp e nyomorúság következté-
ben, a nép, a hívő közönség intensi-
vebben fordul a mínden tökéletes aján-
dék adományozója felé és lelki szük-
séglete kielégítéséhez tartozik, hogy
egyházi téren összefogva, templomot
emeljen a Mindenhatónak, akitől egy
jobb kor felvirradását várja. Az utóbbi
10-15 év alatt több kisebb-nagyobb
templom épült az országban/, mint
megelőzőleg egy század alatt. Örven-
detesen állapít juk . meg, hogy, bár
szerényebb méretekkel, az ország

• evangélikus gyülekezetei sem marad-
tak e téren a többi felekezetek mő-
gött, sőt' a lakosság számarányát fe-
lülmúló mértékben vették ki e ma-
gasztos munkáből részüket.

Egy evangélikus templom építkezé-
sénél szem előtt kell tartani a litur-
gikus szempontokat. Az igehirdetés-
ben a jelenlevő kőzőnség részéről
való együttes részvétel lehetöségét és
a többi, a templomban végzendő szer-

Miskolcon nagyarányú belrníssziós
rnunkássága főleg az 1856 óta fennálló
Evang. Nőegyletre terjed ki, amelynek
máig is a nőnevelés egyik legféltőbb.
gondja. Már 1877-ben 3 ezer forintot gyüj-
tött az építendő Ieányiskolára, Ujabban
igen kedveltek a hetenként rendezett Lu-
theruzsonnák. Évenként több ezer pen-
göt fordít a szegénység enyhítésére, Iö-
leg ruhanernűekre. Ma 1933 óta a főis-
pán, Lichtenstein L. széplelkű neje, sz.
Barlányi Ilona a buzgó elnöke. Elődjei
So6 Jánosné (1856-72), Mayer Rezsőné
(1872-89), Török Vilma (1889-92), Bar-
lányi Gyuláné (1892-98), Juhász Pálné
(1898-1900) és Mark6 Lászlóné (1900- _
1933). Megérdemlik, hogy, nevüket meg-
örökítsük.

Dr. Szlávik Mátyás.

tartás (keresztelő, confirmátió, úrva-
csora, esküvő, esetleges templomi ün-
nepségek stb.) zavartalan elvégezhe-
tését; - ezekbe zeneszám vagy ének-
kar beiktathatását. A templom külső
megjelenése magán viselje magasztos
rendeltetését, -' úgy ez, mint belső
térkiképzése áhitatot keltsen, anélkül,
hogy túlzott dísze elvonnná a figyel-
met az ott végbemenő szertartásokról,
vagy, hogy hivalkodó fénye ellentét-
be kerülne a keresztyén szerénység-
gel és túlzott an igénybevenné a hivek
áldozatkészségét, de mégis úgy, hogy
túlzott egyszerűsége annak profán
jelleget ne adjon. Méltó legyen arra,
hogy Isten házának neveztessék .

Egy templom-építménynek évszáza-
dokig fenn keil állania, annak tehát
szerkezetileg tökéletesnek, időállónak
és olyannak kell lenni; ami lehető ke-
vés fenntartási kőltséget igényel. Aes-
tétikai, művészeti szempontból ki kell
állnia, ,egész fennállása alatt, minden
kritikát. Nem szabad tehát valamely
hirtelen feltünt és még ki nem forrott
stílusban készülnie, ami talán rövide-
sen ki megy a divatból, de évszá~~-

5*
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dok múltán is 'hirdetnie kelt építési' kiadáshoz képest 'és ledezc5dik az így
korának kultúrniv6ját, épittetőinek Iz- elérhető megtakarítás útján.
lését és tervezőjénekegyéni alkotó E minden épiteni kívánó egyház-
erejét, művészetét. községnek és vezetőinek adott jó ta-

Fontos ennélfogva, hogy a még olyan nács mellett még a következőkben
kis templomocska is, erre hivatott szak- vázolom egy egyszerű evangélikus
emberek, szeretettel és szaktudásával templom épületének főbb irányelveit:
teljesített közbejöttével épüljön fel! Az épületnek bele kell illeszkednie
És ne gondolja senki, hogy egy ma- a környeztbe, a város vagy kőzség
gasabb képesitésű művész által ter- képébe. Ha sikterületen, valamely űt-
vezett építmény, - akár azért, mert vonal, tér, vagy telek tengelyébe ke-
azt művésziesebben tudja kiképezni, rűl, úgy inkább a szimmetrikus meg-
akár azért, mert az ő munkadíját és ?ldás, a tengelyben áll? toronYI az
készkiadásait is meg kell téríteni, - indokolt. Hegyoldalon, lejtős terepen,
többe kerülne, mintha azt egy, bár- sarok telken, szűk utcában, vagy fél-

oldalról érvényesülő elhelyezkedések-
nél inkább a festői megoldások a
szebbek. oldalti- eSL~leg campanil-
szerűen szabadon álló toronnyal, ami-
nek kellő érvényre juttatása ily ese-
tekben ugyancsak a tervező építő-
művész feladata.

Ha lehet súly helyezhető az égtáji
irányitásra akkép, hogy az épület rö-
videbb oldala nézzen észak felé, hogy
kisebb legyen a lehűlő felület. Az aj-
tókon azonban hideg légáramlat ne
jusson a belső térbe, ahol a hívek
hosszabb ideig egy helyben ülnek. Ez
ellen szélíogókkal is kell védekezni.
A templom egyébként is fűthető le-
gyen. Az isteni tiszteletek szokásos
időtartama alatt, nyári időben, a be-
sütő, bántó napsugarak ne legyenek
kellemetlenek és különösen a lelkész
helyére ne sűssenek zavaróan. A ma-
gasra emelkedő torony viszont ne
vessen kellemetlen árnyékhatásokat
az épületre .és környezetére. Fűtési
célra kis templomoknál egyszerű kály-
haíűtés is lehetséges, nagyobbaknál
légfűtés, gáz- esetleg elektromos fűtés,
szóval oly rendszer választandó, ami
a ritkább időközökben tartandó isteni
tiszteletek tartamára is gyors és egyen-
letes felmelegedést hoz létre. •

'A templom főformája lehet hossz-,
hajós, ami gazdaságos an lefedhető,
de inkább a r. kath. templomokra
emlékeztet és nagyobb templomok-
ban egyes hívek messze kerűlnek az
oltártól és szószéktől, ahol, különösen
gyengébb hallású ak nem tudnak kel-
lően figyelni az igehirdetésre. Jobb a
rövidebb és szélesebb, esetleg cent-

A nagytarcsal ev. ,templom.

mely tisztességes és a maga szakmá-
jában még oly ügyes, de templom
építésre nem képesített kisember ter-
vei alapján készítik el. Sőt a hivatá-
sos építész nem csak tökéletesebb,
céljának jobban megfelelő, szilárdabb
és szebb templomot fog tervezni, de,
mivel meg van a kellő tudományos
képzettsége, a rendelkezésre álló
anyagokat, igénybevehetőségük hatá-
ráig jobban ki tudja használni, leg-
több esetben tehát még olcsóbban is
elő tudja állítani. Az ő kőzreműkő-
'désének igénybevétele tehát bőven
kifizeti magát. A neki juttatott tiszte-
letdíj elenyésző csekélység a többi



rális elrendezés, ahol a hivek köze-
lebb csoportosulhatnak a lelkész cse-
lekményei köré. Az áttekintést gátló,
szabadon álló oszlopok kerülendők.
A szerkezetek stabilitását bíztosító
támpillérek vagy, jellegzetesen kívűl
alakulhatnak ki, vagy ezek a templom
terébe vonva, a közöttük levő terüle-
tekkel a belső féröhelyek növelhetők.
Súly helyezendő a jó akusztikára,
amit a' hivatott tervező egyrészt a
belső tér formájával, a falak és meny-
nyezetek felületi alakjával, másrészt
rnindezek helyesen megválasztott anya-
gával tud biztosítani.

A padok egymástól való távolsága 80
-85 cm lehet, itt térdeplésre nem kell
számítani, mint a r. kath. templomok-
ban ..A padok-pultjára, szemtávolságra
lehessen az énekeskönyvet elhelyezni.
ez alatt legyen még egy polc, ernyő,
bot, kalap stb. elhelyezhetésére. Egy-
egy hivő részére a padban 50 cm
széless'ég számítható. Nagy ünnepe-
ken 5'00 m. hosszú padban 11-12-en
is be szorulnak. A padok aljába fa-
padló készítendő, hogy a hivek lába
meg ne fázzék j az utakon, a könnyebb
tisztántartás céljából lehet lapburkolat,
a fö-űtvonalra és az oltáremelvényre
rendszerint szőnyeg kerül. Apadokba
lehetőleg két oldalról lehessen bejárni,
középen, felvonulások céljára 1'50-2'50'
m. széles út célszerű, Az oltár előtt
tágasabb szabad hely hagyandó, es-
küvőkor itt felálló násznép, úrvacsora
osztáskor nagvobb torlódások elkerü-
lése céljára. E helyre látogatottabb
isteni tiszteletek alkalmával pótszéke-
ket lehet beállítani. - Itt lehet a
keresztelő medence, az egyházi elnök-
ség részére fenntartott helyek, pres-
biteri ülések, a szószékkel kapcsolat-
ban ~ papi székek.

A szószék a templom minden helyé-
ről jóllátható, az onnan elhangzó ige-
hirdetés mindenütt jól hallható legyen,
amit, ha kell. hangverő baldachinnal
lehet fokozni. Ne legyen az túl maga-
san, de központi elhelyezésévei ural-
kodjék a templom a terén. Egymással
szembe néző padok és karzatok, kar-
zat az oltár vagy a szószék fölött,
lehetőleg kerülendö, mert a hívek
figyelmét az ott ülök (esetleg mozgök]
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leköthetik és elvonhatják az isteni
tisztelet áhitatától.

Az oltár korlátolt mélységű fülké-
ben, mérsékelten felemelve készüljön,
hogy ne kelljen sok lépcsőn oda fel-
járni és az úrvacsorához járuló közőn-
ség azokon meg ne botoliék, - E
hely is mindenünnen látható legyen.
Ha az odajáruló· hívőközönség tolon-
gását ezzel elkerülni lehet, az körül-
járható legyen. De ez nem feltétlenül
szűkséges. Lépcsőzetén térdeplő pár-
nák és lehetőleg korlát· alkalmazása

A székesfehérvár. ev.)emplom' belseje. ,1
" •• j

kívánatós. Az oltár asztallapia ''':'kbl.
90 cm-el van a padló fölött és arra
a szószék könyvtartó pult jára helye-
zendővel összhangba álló terítő kerül.
A vezetőségnek ügyelni kell arra, hogy
az ily terítők, - bármily jóhiszemü
és lelkes kezek készítik is azokat, -
ne rijanak ki az összhangból. de mű-
vészi izléssel alkalmazkodjanak az
épület és szerelvényei stílusához, ne
takarjanak feleslegesen építészetileg
kiképzett felületeket. Az oltár asztal-
lapjának mérete nincs úgy megszabva,
mint a' r. kath. tamplomokban, azok-
ban nincs ereklye beépítve, de akkora
legyen, hogy a Biblián kívül ott úr-
vacsorai edények" feszület, 3:-6 gyer-
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tyatartó és esetleg néhány virág tartó' 'gulatot adnak. a 'szines ablakok. amiket
edény elhelyezhető legyen. Szokásos nem kell olyan gyakran tisztogatni.
bekeretezett ·oltárkép 'alkalmazása. ezek ne tegyék a belsőt misztikussá, de
amit nagyobb feszület is helyettesíthet: még borús. téli órákban is jól lássák

A templom belső felszerelését ké- a hívek az énekeskönyv betűit, A ki-
pezi még az orgona, aminek felállítá- tüzött énekszámokat megfelelő táblák
sára rendszerint külön gyűjtésből, jelzik, amik' úgy osztandók el. hogy
csak később kerül sor, -eleinte azt azok valamelyikéf a hívők láthassák.
kisebb harmónium helyettesíti. A vég- Az esti és ünnepi világításokat a jelen-
leges orgona egyik dísze a templom- kor villanylámpáival nagy változatos-
nak. hangja az éneket vezeti és az sággal . lehet 'megoldani. A régebbi.
áhitatot fejleszti. Fuitatása ma villa- egyes helyekről zavaró hatást is képző
mos motorral lehetséges. A karza/on csillárok helyett elosztott, indirect

A rákosligeti ev. templom belseje.

való elhelyezkedés mellett legyen, hely világítás. falikar' csoportok stb. is
a templom arányához mért énekkar l alkalmazhatók." A templom egyszerű
felállására. Ev. templomokban nagyobb kilestése a belső teret 'nemcsak barát-
karzatok kívánatosak a befogadó ké- "ságossá teszi; de különösen .az em-
pesség nővelésére és a tanuló ifjúság bermagasságig alkalmazott, mégfelelő
ottani elhelyezése céljára. Oda kényel- színű és anyagúfestés kímélí azt a
mes lépcsők vezessenek úgy. hogy dísztelen elszennyezödéstöl.
onnan a templomtér közvetlenül is A toronyba 1-3 harang legyen ·el..:
megközelíthető legyen és úrvacsora helyezhető. Ez esetben a' harangláb
vételker -az onnan [ővő híveknek ne magasságában a nyilások hangveré
kelljen előbb a szabadba menni és zsaluval szerelendők fel. Gondolni
onnan ismét a templomba térni. kell a harangok, bármely időben, egy-

A templom ablakok nyújtsanak kellő szerű módon való felhúzhatására és
. világosságot. Bár jó térhatást és han- a harangQzáselvégezhetésére.



Gárdonyi, mínt kérő, dabronyí papék házában.
Írta: Dr. Payr Sándor.
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A templom mellé kisebb sekrestye Ihivatal és lelkészlakás. Egy hultűr-

építendő úgy, hogy onnan az oltárfülke, terem a legszükségesebb mellékhelyi-
illetve papi ülés rövid úton elérhető ségekkel. (ruhatár, teakonyha, toilette
legyen. Néha innen' vezet lépcső a helyek stb.) ahol egyházi közgyűlé-
szószékre. Kívánatos kamrák létesí- seket, presbyteri és bizottsági üléseket,
tése tisztító eszközök, a néha feles- felolvasásokat, vallásos célokat szol-
leges székek, szerelvények tartása gá,ló teaestéket. böjti-, :adventi-ajta-
céljára. tosságokat, . bibliaolvasást vagy kon-

Messze vezetne ismertetésünk és firmációoktatást lehet tartani, szintén
e cikk keretében nehezen lenne be-jszükséges.: Mindennek el. templom-
foglalható és ezért csak érintem, hogy mal való kellő 'összhangba hozafala
ev. templomokkal szerosabb kapcso- ugyancsak magasztos építőművészeti

_ latba kerül a parochia: a lelkészi feladat. .
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Az egyszerű csendes falusi papla- már 'megírtam, hogya költő a régi
kokban, hol az istenfélő, művelt szűlök szászországi evang. Ziegler családból
asztala körül mint az olajfának ágai, származott, Nagyapja Sopronban, az-
jó fiuk és szelid leánykák virulnak, után pedig Nemeskéren volt lakatos'.
mindig van valami kedves és vonzó, Apja, Ziegler Sándor, az utóbbi he-
ami a költők figyelmét is felkölti. Mily lyen szűletett. Erdélyszky Mihály ev.
bájos an 'írja le a nagy Goethe is a lelkész volt a keresztapja. A költő
sesenheimi egyszerű paplakot, a derült gyermekkorában sokat hallott apjától
kedélyű Brion János tisztelendő ura- az evangélikusokról. Maga Gárdonyi
mat a jóságos papnévál és két íelser- azt is elmondja, hogy apjától Somogy-
dült szép leányukkal. Kaulbach a vi- ban a plébános reverzálistcsikart ki,
lághírű festő is megörökítette ezt a másként nem eskette volna össze
papi házat, amint a lelkész hosszú- szüleit. És csak így lett ő ,rokatolikuso
szárú pipával, felülről, az ambítus ról De apja is,' fia is ezt az eljárást "al-
hajol ki, szelid neje az asztalnál űl, kalmi zsarolásnak" névezte.
két bájos leányuk pedig alant a virá- Tudtuk eddig' már azt is, hogy mi-
gos udvaron, egyik a rokkát pergetí, dön a költő Győrött tanítóból ujság:
a másik pedig lelkesülten olvas fel a iró lett, Pereszlényi János református
könyvből. Goethe is naplójába rajzolta lelkész és neje. adott neki szállást a
az emeletes régies paplakot és verse- tanácsteremben s három hónapig ná-
ket írt az egyik lányhoz. Brion Fríde- luk lakott és étkezett. Legbizalmasabb
rika, a kedves papleány lett a kőltő- [ó barátja, aki előtt a zárkózott és
nek legideálisabb szerelme. A nagy szűkszavú Gárdonyi a szívét és tit-
úr, a leendő miniszter az udvarhoz, kait is feltárta, Szabolcska Mihály
a hercegnők közé feleségül ugyan nem kőltönk szintén református lelkészvolt,
vitte el, de nem feledte és haláláig Ezt a messze Erdélyben is megláto-
bántotta, hogyaszakítással a bájos gatta s hazatérte után elragadó képet
és jószívű leánynak emésztő mély fáj- rajzolt a papi családról, a fiatal, ked-
dalmat okozott. ves papnéról. Ezzel ellentétben Gár-

Mindeddiq nem tudtuk, hogya mi donyi első műveiben botrányos dol-
Gárdonyi Gézánk is, mint r. katolikus gokat mond el a plébániákról és a
néptanító egy evangélikus lelkészi papnőtlenségről, Az utóbbit és egy-
családdal oly bizalm as [ó barátságban házának több tanát és intézményét
élt, hogy végül is feleségül kérte a később is élesen támadta.
ház nagyobbik kedves leányát. Azt ,Ezekhez járul most mint. új adat »
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a leánykérés az evangelikus papi ház- tető jó kedélyű vidám papi ember
ban. Ezt az esetet a költő naplója, volt, akivel Pápán igen sokszor talál-
tehát a leghitelesebb forrás bizonyítja. keztam. Engem azért is szeretett,
Innen közölte dr. Gárdonyi József, a mert az őszülőfalujának Puszta vám-
költőnek a fia .Az élő Gárdonyi" ci- nak voltam a lelkésze. Felesége Kár-
mű igen értékes munkájában az 1. kö- say Ida, Karsay Sándor győri ev.
tet 117. lapján: "Rövid ismeretség után püspök leánya,' a jó papnék minta-
megkéri Borbély lutheránus pap leá - képe. Egyéb erényein kívűl a gyó-'
nya kezét, s ugyanazon napon sorsie- gyászathoz is értett. Rokonától a híres
gyet vásárol. De 'két helyen is veszí- dr. Kovács Pál győri orvostól tanulta.,
tett egyszerre." Bármennyire szeret- Különösen a gyógyfüvekben és a se-_
ték és becsülték is papék a fiatal ta- bek kötözésében volt olyan jártas, hogy.
nitót, de házass ágról szó sem lehe tett a közeli betegeket a kiscelli járásor-.

, vos is a dabronyi tisztelendő asszony-
hoz kűldte. A paplak folyosóján és a
konyhán naponként több beteg vára-
kozott, míg a sor majd rájok kerűl.

A dabronyi papék konyhája pedig cily
[óhírnevű volt az egész vidéken, hogy

, Sándor napker a ház alig győzte be-
~ogadni a sok .vendéget, Abban a jó,
békés világban négy-öt plébános is
'megjelent az evangélikus kollegánál,
köztük a helybeli Muraközy József is.
A nagyobbik papleány, Juliska, a szü-
lők szemefénye, már tizenhat éves,
ragyogó barna szemekkel, hollófekete
vastag hajfonattal. már ott segit a fel-
szolgálásnál, sőt maga is már kész
szakácsnő volt. Itt lappang és tekint-
get titkon a bájos paplányra az ősszel
jött fiatal kántortanító is, a félénk,
vézna, de tűzes lelkű Gárdonyi Géza
i.~. A ház ura szivesen látja "Uram
Ocsémet", ki mint szorgalmas töltö-
gető akarja kiérdemelni a házi gazda
dicséretét. Borbély bátyánk eleitől
fogja pártfogásába vette ezt a tehet-
séges, bátortalan tanítót, .kinek írásait
már az ujságok is közlik.Össteillettek,
mert mindegyik nagy dohányos. Pi-
paszó mellett beszélgetnek, de inkább
csak az irodában, mert a lakószoba
fehér függönyeinek és a fehér ágy ta-
karóknak nem volt kivánatos a vas-
tag dohányfüst. A hölgyek tuszkolták
ki őket.

A szivekbe látó [ó papné szinte
anyáskodva szerette a gyámoltalan-
nak látszé Gárdonyit. Éppen úgy,
mint majd Pereszlényiné : nagy tiszte ..
letű asszony is Győrött. Mikor a tisz-
telendő asszonya két szép lányával
délutánonként az árnyas hosszú folyo-
són varrogatott, a fiatal kántortanító

Borbély Juliska,
a dabronyi lelkész leánya.

Maga a költő fia jegyzi meg: "Való-
ban kőltői elképzelés kell ahhoz, hogy
a lutheránus pap leányának, egy lut-
heránus püspök nagyapa unokájának
sorsát egy kopott pápista tanító ke-
zére bízzák." Jellemző az is, hogya
kikosarazott Gárdonyi "Kölyökszere-
lem" című novelláját a Pápai Lapok-
ba kűldte be. "Azért ide, mert a lu-

,theránus papék ezt járatták",
Ezt az igen tiszteletre méltó papi

családot én valamivel jobban ismerem.
Borbély Sándor' lelkész kedves bá-
tyám és jóbarátom az ífjüságot sze-
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is sokszor átjött és elvegyült a tár- lakónak a házába. Majd hamarosari
saságba. Már nem is volt szükszavú. meg is nősült Gárdonyi. A dabronyi
Annyira felbátorodott, hogy_délfelé is, plébános fiatal unokahugát, Molnár
mikor a gyerekeket elbocsátotta, át- Máriát vette feleségül, akit igen szi-
átszaladt egy szóra a jó tisztelendó vesen adtak hozzá és nagy hozo-
asszonyhoz. "Lesz-e ió ebéd, kérdezte mányt, 5000 forintot igértek is vele.
tréfásan, de itt maradnék ha meg- Gárdonyi szerencsétlen házasságát,
hívnának." . keserü csalódását saját fia mondja el

Nem csak Gárdonyi" hanem az fentebbi müvében. Én nem szólok
édesanyja és kis öccse, Árpád is ~ya- róla.
kori vendégek voltak papéknal. Bor- Borbély papék -annyira szerették
hély Margit is, a kisebbik paplány, és becsülték Gárdonyit a : távozása
ki akkor tizenkét éves volt, sokszor után is, hogy a mindig W kedélyű-
átment a jó Zíegler .nénihez és ott lelkész egy győ ri egyházi gyűlés al-
az Arpád gyerekkel játszadozott. A kalmával, midőn Juliska lánya mára
kedves arcú özvegy géplakatosné, derék Ludván János nagysimonyi ta-
Gárdonyi anyja, éppen nem volt az nítónak volt a felesége, átment vejé-
az elfogult, tűlbúzgó asszony, ami- vel Györszigetbe, hogy Gárdonyit,
lyennek némelyek festik. Evangélikus mint régi barátját és most már szin-
férjével, míg élt, békességben meg- tén házas embert, meglátogassa. De
volt, egymás vallását megbecsűlték.. Gárdonyi ekkor már elhagyta Győrt

. Csoda-e, ha ilyen jó viszonyban a és a feleségét is. Csak a fiatal asz- ,
fiatal Gárdonyi, kit a papi család, az szonyt és ennek anyját, a szintén
anya és a két viruló leány, a házban dabronyi ismerő st találták otthon.
uralkodó rend és ékesség, a termé- Ekkor tudták meg igazán a családi
szetes. jóság és egyszerűség elraga- tragédiát.
dott, egy napon csak felbátorodott Gárdonyi, mikor már magasra emel-
és Juliskát a szűlőktől megkérte. A kedett az írói pályán, a Borbély csa-
tizenhat éves leány szives, nyájas ládot akkor sem feledte. Műveinek
volt Gárdonyi iránt, de ilyen lépésre dedikált díszpéldányát' még Pestről,
nem bátorította fel. Ha már házas- Egerből is megküldte a lelkészcsalád-
ságra gondolt volna, akkor neki ré- nak. Barátságuknak kedves emléke
gebbi jó diákismerőse volt Győrből, maradt fenn a különben zárkózott
akivel a püspök nagyapa házában is- lelkű költőnek egy meleghangű leve-
merkedett meg \ és ő is Sopronban lében. Borbély Margitnak Szabő La-
tanult, mikor a jeles diák a tanító- jos pusztaszentlászlói lelkésszel való
képzőt járta. Ez is lett később a hol- eliegyzésekor Egerből 1902. június hó
dol! férje. 25-én írta ezt a levelet r

Borbély bátyánk szép szeréveI, a "Aranyos Margitka! Csak ma kűld-
régi szerétettel magyarázta meg a hetem el papíroson is a mi gratulá-
fiatal Gárdonyinak, 'mily korai, elha- ciónkat. Részint hogy nem voltam'
markodott ez.a leánykérés 'és miért itthon; részint hogy sok volt a muri-
nem lehet 'az evang. pap lányából és kám, azért késtem vele. De gondolat-
a r, katolikus tanítóból egy pár. Gár- ban' elküldtük mi már [ókivánságain-
donyi azért volt most bátrabb, mert kat és örömünk kifejezését Mert nem
ekkor már elhatározta magában, hogy felej tettük ám el a ió Borbélyékat és
Győrbe megy ujságírónak és a lap- szeretettel emlékezünk ma is róluk s
kiadó Pereszlényi ref. -lelkésszel már így Margitkáról is. aki abban az idő-
levelezett is. A barátságos ió viszony ben még kis futcsó leány volt. Az
azonban Gárdonyi és a papi család Ég bizonyára' megtartotta akkori ked-
között fennmaradt inég hosszú évekig. vességét, amely legszebb rózsája lesz
A kántortanító még ez évben, 1885 menyasszonyi koszorújának salapja
öszén elhagyta Dabronyt és újságíró a leendő családi boldogságának.
lett Győrött.Pereszlényi fogadta be Kedves szülőivel együtt üdvözöljük
munkatársnak alapjához és ingyenes. én fésaz anyám és kivánunk mind-
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nyájoknak minden jót, amivel Isten a donyi-sikerről hoztak hírt á lapok:
jó embereket megáldhatja. Eger 1902. Látod, apus, most milyen :híres asz-
VI. 25. Tisztelője Gárdonyi Géza s. k." szóny' lennék én, 'ha hozzámentern

Ez a kedves levél, melyet a szűk- volna. Gárdonyihoz." Derült, vidám
szavú ember édesanyjának nevében családi életüket mint villámcsapás érte
is (bizonyára ennek nógatására] ír, 'e forrón szeretett családanyának igen
mutatja, mily szivélyes viszonyban korán, 19J1-ben bekövetkezett halála.
éltek dabronyi papék nem csak ,a Szívszélhüdésben halt meg. Mint ne-
költővel, hanern . annak anyjával is. mes termőfa dőlt ki gyümölcseinek
Ez 'a Margitka is kiváló papné, édes- édes térhe alatt. .
anya és háziasszony lett. Míndenben A mély seb és fájdalom, a gyászos
az anyja lánya ő is. Mikor' Gyurátz emlék oly élénken él ma is a férj és
püspök 1906. egyházlátogatást tartott a gyermekek szívében, hogy még a
Pusztaszentlászlón, őt és a vele volt hagy, .Gárdonyival kapcsolatban, is,
urakat meglepte és megemlegették. igen nehéz volt őket nyilatkozatra
hogy a fiatal papné itt a Gőcsejben l bímom, Sem életében, sem halálában
micsoda jóízű és fényes ebéddel fo- nem akartak Gárdonyi 'dicsőségéből
gadta őket. Mint korai özvegy is ki- virágot szakítani anyjok homlokára.
tünő nevelőanyja volt árva gyerme- Erre nem volt szűkségűk, Ök csak a
kein ek. mély sebet érzik ma is. Nagyobbik

Gárdonyi József dr., 'Ki a Ziegler fia, Ludván Sándor celldömölkitígaz-
családrőlés Nemeskérről írt munká- gató-tanító lelkéből tört ki mégis
'mát meleg elismeréssel fogadta, arra annyi az én kedvemért: "Asszony-
kért, hogy e levél másolatát küldjem korában is gyönyörű volt az édes-.
meg, mert az egri GáfdonYi-múzeUri!--1 anyám. Soha olyan fényű szempárt
ban akarja elhelyezni. Ugyan ő kérte nem láttam. Magas homloka holló-
tölem, hogy Borbély .Iuliska arcképét fekete dús hajával övezve és egész
is, ha valamiképen tudnám, szerezzern alakja az anyai, hitvesi arc harmoni-
meg számára. ,Ö ugyanis a Könyvé- kus, pompás zománcával ragyogott."
ben Gárdonyi egy másik fiatalkori Az arcképenén, ki Karsay püspök
ideáljának 'árcképét is közölte. Az meUett káplánkodtam, a jól ismert és
arcképet megkaptuk és olvasóinknak mélyen tisztelt Karsay lányok élénk
is bemutat juk. De ez a kép , a Gár- tűzű, nagy csillogó szemeit és a jel-
donyival való ismeretség után hat lemző családi arcvonást látom. A
évvel később készült. Családi csoport- győ ri evang. püspök lányaiból hárman
képből. való;' melyen Borbély Juliska lettek papnék: Emma Bönyőn, Ida'
már rriint' fiatal édesanya egy kedves Dabronvban és Eleonóra Levélen, A
fiucskát tart ölében. ' bönyi papné gyermekei voltak: Pálmai

Elettörténetéből érdekelhet. hogy a Izabella a szombathelyi tanárnő, Pál-
győri és soproni diákkori ismeretség mai Lajos a győri esperes és Pálmai
után Ludván Jánoshoz ment nőül, ki Lenke a budapesti tanker. főigazgató.
mint nyug. igazgató-tanító ma is él. Gárdonyi' Géza jól látott, igen előkelő
A kedves paplányból anyjához méltó család ajtaján zörgetett .. Igen nagy
hitves és családanya lett. Tizenegy kár, hogy a dabronyi család Gárdo-
gyermekkel áiándékozta meg férjét. nyi emlékeit a lelkész nagyapa, mi-
Ketten mint csecsemők haltak el, ki- kor Pozsonyba vonult nyugalomba,
lencen felnőttek, mind tanultak és magával vitte és ott elvesztek.
heten szeréztek kőzűlűk okleveJet. Gárdonyi életrajzából ezután ne
Férj és feleség igen szép és boldog maradjon ki az a szerény evangéli-
családi ~letef élt. Gárdonyi csak néha kus paplak sem Dabronyban, ahol a
mint régi kedves házivendég került jövőért vergődő fiatal tanítót oly test-
szóba köztük .. Egyik jeles fia írja: véri szeretettel fogadták, könyvekkel
"Drága emlékű édesanyám azt szokta ellátták és derült, vidám órákat is
mondani a maga kedves,' ártatlan hu- szeréztek. neki. Tudjuk meg, hogy
mórával, mikor,egy-egy~nagyobb Gár- nemzetünknekevailg.élikus apátói szű-
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letett nágy költője, akit mai nap: is Iádokkal is, a papnőtlenségről pedig
többen a kőzépkori szerzetesi élet és nem volt jó véleménye. Es az üdvös-
az uralkodó . Mária-kultusz : fölkent séget sem engedte egyetlen földi egy-
dalnokának tesznek meg, igen jó ba- ház számára lefoglalni.
rátságban élt a protestáns papi csa-

ft CE mozgalom és a budapesti
víláqkonferencía .•)

Írta: Horeczky Béla.

Dr-. Luther Mártonnak - volt egy
messze jövőbe látó pillantása: A nagy
reformátor a "Német Mise" (1526) c.
munkájában azt az óhaját fejezi ki:
vajha .az Egyházpan a kornoly ke-
resztyének, egymás hite erősítésére,
Biblia-olvasásra és imádkozásra kű-
lön is ősszegyűlnének. kijelenti. hogy
ő csak azért nem szervezi meg ezt a
".mag-gyÜJékezetet", amely az Egy-
házban a "sóés kovász" szerepét
töltené meg. mivel, még nincsenek
hozzá megfelelő emberei. '

Amit Luther a Krísztus-gyűlekezete
számárá óhajtott, az 355 esztendő
multán a CE mozgalornban testet
öltött.

A mozgalom megalapítója Clark E.
Ferenc (szül. 1851) amerikai lelkész,
aki az' 1881-ik évben, először a saját
gyülekezete szükségletére .szervezett
egy ilyen ,Szövetséget. Mintájára csak-
hamar Eszak-Amerikában hasonló
Szővetségek keletkeztek.

Clarkot 1887-ben a Nemzeti Sző-
vetség elnökévé választja. A mozga-
lom hullámai csakhamar átcsapnak '.
Angliába, a németországi evang. Egy-
házba s a CE mozgalom .hamarosan
világmozgalommá lesz. Ma a földke-
rekségen 80 ezer Szővetség műkédik
4; millió taggal.

A CE Szővetség roppant élő nye az,
hogy bármely keresztyén hitfelekezet-
ben et tud helyezkedni sennek sa-
játos szinezeté+ felszíva magába, sóvá
és kovásszá tud lenni. Nem zaoart-
keltő új tanokat, hanem új életet visz
az Egyházba.

*) Cikkíró a CE mozga lom nak nem ta~ja. de annak Egyház és Isten-Országát építő
törekvéseivel~együtt érez.

. Mit jelent _ez a két betű CE ? .Ere-
detét az angol Christian Endeavour
szavakból veszi, ami szóról- szóra azt

Dr. Poling A. Dániel, a keresztyén világ-
szövetség elnöke, new-yorki lelkész.

teszi: Keresztyén Törekvés. Németül
találóan: Entschiedenes Christentum
(Határozott Keresztyénség) kifejezés-v
sel adták vissza a CE betük értel-
mét, magyarul pedig ezzel a két szó-
val: Celegyenest Előre! (Fil. 3, 14.)
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Nyilvánvaló ebből a mozgalom célja: ket ez a mozgalorn vezetett el az élő

Határozott keresztyéni élet gyakorlati víznek a forrásához: a Krisztushoz
megvalósítása az Egyházon belül. Jel- és adott vissza, mint élő, munkás ta-
szava: Krisztusért és Egyházért !got az Anyaszentegyháznak.

A magyar CE Szővetség "Bethánia *
Egyesület" címen 1903-ban alakult Egy' esztendő óta folytak az elő-
meg. Központja Budapesten vm., készületek a hatalmas méretü buda-
Gyulai Pál-uo 9. sz. alatt van. pesti CE világkonferenciára. Nagy

A prot. egyházi körökben jól ismert megtiszteltetés volt Csonka-Magyar-
"Bethánia" több, mint -három évtized országra és protestáns egyházainkra,
óta, emberileg szinte felbecsülhetetlen hogy a világszövetség Berlin (1930)
lelki áldások terjesztője a. magyar után fővárosunkat jelölte ki a konfe-
evang. és ref. Egyházon belül. Kebe- reneia színhelyéül. A konferencia jel-
léből indult el Kínába az: első evang. mondata Urunk imádságának 2-ik ké-
magyar misszionárusnö] .Kunszt Irén I rése volt: Jöjjön el a Te országod]!

(t 1934). A mozgalom különös fele-
lősséget érez az ifjúsággal szemben.
Kűlön :ifjúsági lapja van a Célegye-
nest Előre. FelnőUek havi folyóirata
a Mustármag, napi Biblia-olvasó ka-
lauzzal, A Bethániának van külön
könyvkereskedése (1909 óta). "Halle-
luja" c. népszerű énekeskönyve 400
remek vallásos éneket tartalmaz, rész-
ben eredeti magyar énekekkel" finn,
dán stb. átültetett kerálokkal. Evről-
évre gazdag tartalommal jelenik meg
"Magyar Keresztyének Naptára" C.
szakítós bibliai tömb naptára. Százan
és~ezrep. vannak Magyarországon, aki-

Akik a konferencián részvettek,
egész életre szóló hatalmas élmény-
ben volt részük. Igazi világkoníeren-
eia volt, mert az európai országokon
kívűl a szines fajok is képviselve vol-
tak. Cseh és oláh megszállott terüle-
tekről is szép számmal jöttek el a moz-
galom tagjai. Názáret lelkésze Farid
Audi is eljött, kinek utiköltségét özv.
Clarkné, az. alapító özvegye fizette,
Itt volt Madagaszkár, Dél-Afrika, Cey-
lon, India, Ausztrália küldöttsége.' A
nagyszámú német csoportot Schőr-
mann Gusztáv berlini ev. lelkész ve-
zette, Itt voltak a kétszeresen is test-

"" ,

: ~~4Í'A világkonferencia budapesti rendezőbizottsága. Az alsó, ülő sorban: Czakó Jenő,
Sallay István, Szabó Mariska, Dr. Csia Sándor .• Graf Elemér.
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vér ev. ii?n ,nemzet ,~épvisellSii ango-llődéS me,Hett" folytak elejétől ~égig.
lokvamerikaiak végul nagy számmal: Evang. reszrol Dr. Br. Podmamczky
budapesti és vidéki magyarok. Pál németnyelvűés János Aladár

A délelőtti -és délutáni ülések a magyarnyelvű előadást tartottak, Né-
Vigadó díszes nagytermében és a meth Károly esperes gyűlés-elnöki
Zeneakadémián, az esti összejövete- tisztet töltött be.
lek a hatalmas Városi Színházban Vasárnap, aug. 4-én a budapesti
folytak le. Az előadó termeket ez al- prot. templomokban külföldi lelkészek
kalomra a nemzetek lobogói, továbbá prédikáltak. Délután több ezer főnyi
magyar, angol és német vallásos jel- végeláthatlan tömeg vonult fel négyes
vények, mint Jöjjön el a 1e Országod! sorokban, énekeket zengve a Hősök
Krisztusért és Egyházért! -- ékesí- terére, hogy a nemzetközi jóbarátság
tették. és a világbéke nevében az Ismeretlen

A megnyitó ülésen a Kormányzó Katona sírjára kiki elhelyezze kOSZQ-
képviseletében Darányi Kálmán föld jrúát.
?,live~ésügyi m!niszter', elnök?1t .s .ú.~y Vasárnap este zsúfolt ház mellett
o, ",lm~a ~. kir., kor~any' ke~v~seloJe hangverseny volt a Zeneakadémián.
Fabinyi Tihamér pénzügyminiszter, I;:vang .. részről a budapesti Evang.

Enekkar, Peschko Zoltán és Kapi-
Králik 'Jenő műkődtek közre szép si-
kerreL Ez utóbbinak "Térj magadhoz
drága Sion" című szerzeménye vál-
tott ki nagy elismerést.

Hétfőn Jacob A. János indus lel-
kész a pogány misszióért érzett fe-
lelősséget helyezte szívünkre, megrá-
zóan ecsetelve különösen a hindu po-
gányok nyomorúságát: "Nem áll, amit
Ghandi hirdet, - mondotta lelkesen
- hogyaszövőszékben van India bol-
dogságe és jövendője. Mi tudjuk, hogy
India egyedüli reménysége a Jézus
Krisztus és az ő evangéliuma". - E
nap délutánján .n konferencia részt-
vevői úrvacsorát vettek.

Végül. eljött a konferencia utolsó
napja. A hazafias magyar közönség
nagy tetszéssel fogadta Mc Kellen
manchesteri kiküldött nyilatkozatát,
midőn kijelentette, hogya trianoni bé-
keparancs megkötésénél nem volt jelen
a Jézus Kriszius szeretete.

Az esti zárógyűlésre újból roppant
tömeg gyült össze. A Városi Színház
bársonnyal bélelt falai aligha hallot-
tak valaha ennyi áhítatos éneket, be-
szédet és imádságot s annyi kűlőn-
féle nyelven, mint ezekben a napok-
ban. Poling elnök felhívására, a részt-
vevők egymás kezének megfogása
közben kőtelezték el magukat arra,
hogy a Jézus Krisziushoz minden kö-
rülmények között hűek maradnak.

Következő napon a magyar és kűl-

I
'Érdekes lelkészcsoport a keresztyén világ-

kongresszusról : (jobbról balra) Farid Audi,
názáreti lelkész, .Iatim Abboud sziriai lelkész,
Jacob A. János indus lelkész és Rajaobelina

Prosper madagaszkári protestáns lelkész.

meleg szavakkal üdvözölték a világ
minden tájáról összesereglett kikül-
dötteket. A beszédeket Dr. br. Pod-
maniczky Pál és Dr. Victor János
angol, német :és magyar nyelven tol-
mácsolták. Az Evang. Egyet. Egyház
nevében Dr. Raffay Sándor püspök
mondott üdvözlő szavakat. Felszólal-
tak az összes magyarországi prot. fe-
lekezetek és vallásos egyesületek ki-
kűldőttei.

Az üdvözlő beszédekre Dr. Poling
A. Dá.ilfel a Világszövetség elnöke. és
Dr. Kelly Jarpes glasgowi lelkész az
európai CE Unió elnöke válaszoltak.

A'/. előadások nem csökkenő érdek-



Berzsenyi Dániel.
1776-1836.

Emlékezés halálának százados évfordulóján.

vesebben merül el a' költők világába,
es elragadtatott· lélekkel olvassa Hora,
tiust, a német költöket, - mert már ek-
kor megérzi a rokon szellemek szárny-
suhogását, érzi lelkében az isteni szikra
lángralobbanását: ez 'az ifjú Berzsenyi
Dániel. - Az ősi egyházasberzsenyi ,Ber-
zsenyi családból született 1776-ban Egy-
házashetyén. Édesatyja~1795-ben a li-
ceumból kivette, az anyakönyvi bejegy-
zés szerint «vel 'pa'fvarisüi -vel oecono-
rnus futurus» ; «v.agy patvarista, vagy
gazda lesz belöles. Gazda lett, földjét sze-
rető falusi magyar nemes. Egyházastie-
tyén 1795-1799-ig, Sömjénben 1799-
180&-ig,s végül Niklán 1808-1836-ig gaz-
dálkodott.
«Van kies szőlőrn, van arany kalásszal
Biztató földem'; szeretet, szabadság
Lakja hajlékom».,

A földről azonban el-elfordította figyel-
mét akkor, amikor a nemzetéért, nagy,
szent eszmékért' hevülő lelke az' ihlet
szárnyain a magasba szállt s ilyenkor
fenséges ódákban korholja nemzetét (A
magyarokhoz), vagy rajongó lelkesedése

büszkeségei lettek Az egyik szelíd lelkű, seI és reménnyel szól róla (A felkelt ne-
éjjel-nappal tanuló ifjú, aki 1790-ben rnességhez), magasztalja a dicső, nagy
megalakítja az első magyar ifjúsá~i Öll- férfiakat (Felsöbüki Nagy Pálhoz), hir-
képzőkört, a (ma is működő Magyar Tár- deli bölcs életélveit (Osztályrészem) s

.saságot. Ez volt Kiss János. A másik he-fmegírja a magyar irodalom legszebb írná-
ves, lobbanékony lelkű ifjú, aki az elébe ját (Fohász). - Sokáig senki sem sejtette
.szabott iskolai tanulmányok helyett &zÍ- a szorgalmas gazdában a költőt. Amikor
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földi résztvevők egy visegrádi hajó-
kiránduláson vettek részt.

A CE világkoníerencia nagy ese-
ménye volt prot. egyházaink lelki éle-
tének. "Kúrátor Uram' Hát hallotta
kend, hogy a mélyre kö eveznyi l" -
szóllította meg egyik reggeli áhitat
után egy vidéki asszonyafalubeli
csizmás bácsikát. Ez a jelenet talán
bepillantást enged a konferenciai te-
rem lelkes hangulatába.

Egy hétig a keresztyén világ Szeme
rajtunk pihent, imádságaik a budapesti
konferenciáért szállottak föl, sajtójuk

Az 1790-95. években a soproni ev. li-
ceumban két tanuló járt, akik később ev.
egyházunknak, nemzeti irodalmunknak

BerzsenyiDániel,

hazánkról zet1~ett. Ti akik a koníe-
r.encián résztvettetek, evezzetek hát a
mélyre, amint az Úr parancsolta és
bocsássátok Ie hálóitokat íogásra :
Krisztusért és Egyházért' és zengjé-
tek:

Az Egyháznak a Jézus
A fundamentoma
Igy lett az a nagy Isten
Megszentelt temploma.
A mennyből jött keresni
S választni őt az Úr,
~ vérével eljegyezni
Orök menyasszonyuI.



Öröm és bánat, béke és nyugtalanság,
jó sors és balszerencse, halál és élet
teljességgel Isten kezében van. Ezért a
legjobb, ha míndenki megtanulja az Is-
ten keze nyújtotta javakat hálával hasz-
nálni és engedi Istent kormányozni. Ha
Isten ad neked javakat, örömöt, nyugal-
mat és gyönyörűséget, - úgy fogadd
,el, - s ha ismét elveszi tőled, nyu-
godj meg türelemmel Isten akaratában.
Ha jól megy a sorod, gondolj rá, hogy
rosszul is mehet s viszont, ha balsors
bánt, gondolj rá, hogy majd megint jóra
fordul. Es ne ringasd magadat abban
a gondolatban, hogy neked mindig olyan
vidáman kell életedet élned, mint aho-
gyan szeretnéd, mint ahogyan az isten-
telenek gondolják" - mert nem te vagy
az nr. Isten az Úro Luther. .

Sömjénben gazdálkedott, közelebbröl
megismerkedett Kiss Jánossal, aki' ek-
kor nemesdömölki ev. lelkész volt, s már
!neve volt a magyar irodalomban. Kís
János kedvesen beszéli el «Emlékezé-
seims-ben, hogyan fedezte fel Berzse-
nyit, a költőt,

«Több ízben történt, hogy hozzámené-
.semkor őtet az asztalánál dolgozva s par
pirosok mellett találtam, amelyeket belé-
pésemkor az asztalfiókomba hidort, úgy
azonban, hogy apró nyiredékek marad-
tak kívül. Midőn ez másodszor vagy har-
madszor történt s a nyiredékeken vers-
töredékeoskéket találtam, azt mondám ne-
ki nyájasan, hogy valamely különös lé-
leknek kell nála látogatásokat tenni s kér,
dém tőle enyelegve, hogy talán versírás-:
sal mulat ja magát. Ű erre határozotta:n
semmit sem felelt s a beszélgetést tüs-
tént más tárgyra fordítá... Későbben
hozzám jövén, költészeteiből néhány da-
rabot s ezek kőzött «Romlásnak indult
hajdan erős magyart» is elhozá s ilyen
szókkal adá által: «már csak nyiltan meg-
vallom komám uramnak, hogy én egy
idő óta versírással bibelődöm, nézze ál-
tal elieket s mondja meg, ha mehetek-e
valamire». Az olvasás annál nagyobb cso-
dálkozást gerjesztett bennem, mennél ke-
vesebbé vártam ilyesmit tőle». - Kis
János a költeményeket Kazinczyhoz xül-
di (l803-ban), Kazinczy rögtön felismeri
benne az istenáldotta költöt, s magasz-
talva ismerteti leveleiben. Berzsenyi kől-
teményeí 1813-ban jelentek meg s et-
től kezdve a Imrtársaktól is elismert
nagy költője nemzetének. Széchenyi tönn-
ször idéz költeményeiböl, a Magyarole.
hoz című kőlternényét németre fordítja,
- «Hitel--ét megküldte neki. Csak Köl-
csey bírálta 1817.ben kissé keményen,

_ami az érzékeny kőltőnek nagyon rosz-
szul esett, -, s egész életében nem felej-
tette el. Amikor Nildán 1836. febr. 11ó
14-én meghalt, éppen Kölcsey volt az,
aki felette a Magyar .Tudományos Akadé-
miában megható emlékbeszédet mondott,
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hogy kíengesztelje a meghalt költőtárs
szellemét, -

Az igazi nagy kőltők jellemző sajátos-
sága, hogy vagy egy bizonyos kornak,
-' vagy pedig általában az emberi ié-
Ieknek örök érzelmeit olyan igazán, olyan
megkapo alakban fejezik ki, hogy monJ..
dásaik szállóigékké lesznek, bennük min-
den kor embere a 'maga érzelmi világára,
a maga gondolataira ismer. Az ilyen kől-
tők az emberi és a nemzeti lélek nagy
ismerői s megszólaltatöí ; az ilyen kől-
tők művei nemzeti közkíncsek, Ilyen köl-
tő volt Berzsenyi Dániel. .A magyarok-
hoz», «Fohász), .Közelítő tél», «Osztály-
részem» olyan alkotások, amelyek min-
den művelt magyar embernek lelkét meg-
hatották s így az egyetemes, közös nem-
zeti művelődés szent eszközei lettek.
Hányszor mondták már azóta, amióta
Berzsenyi mondta: «Minden ország tá-
masza s talpköve a tiszta erkölcs», -
«A derék nem fél az idők mohátóls, -
«Buzgón leomlorn színed előtt, dicső», -
«Él még nemzetem istenes, stb. stb. -

Méltán áldozunk emlékének halála szá-
zados évfordulój in.*') Németh Sámuel.

*) A soproni ev. líceum Diákszövetsége Berzsenyi Dániel halálának százados évfor-
dulóján 1936-ban a nagy költő emlékét úgy akarja megörökíteni, hogya líceum falába -Kiss
János és Berzsenyi Dániel arckép évei díszített emléktáblát helyez el. Erre a célra gyűjtést
is indít a nevezett Diákszövetség. Akik a nagy költők iránt való kegyeletüknek kifejezést
akarnak adni, - ·az emlék tábla költségeire szánt adományaikat juttassák el a soproni ev. "-
líceum igazgatóságához.
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Hzsinat.

írta: Hanzmann Károly.

Az Egyházi Alkotmány 166. §-a foglaltak állást. Legnevezetesebbek a
szerint "A magyarországi ágostai hit- medgyesi, az erdödi, s az óvári zsi-
vallású evangélikus egyház tőrvény- natok voltak. A hittételek megállapí-
hozó és leefőbb intézkedő gyüÍése a tásával egyidőben megalkották egy-
zsinat." De nemcsak hazai evang. házi törvényeiket is, de az egyházi
egyházunkban van ez igy j már az szertartásokat is megállapították. Ha-
őskeresztyén egyház i~ tud zsinatról. zai egyháztörténetünk második kor-
A legelső zsinatot az Ur Jézus Krisz- szakában (1608-1711) négy neveze-
tus tanítványai tartották, időszámítá- tesebb zsinatunk volt: az 1610. zsol-
sunk szerint 48-ban, Jeruzsálemben. nai, az 1614. szepesváraljai, az 1622.
Elnöke' Igazságos Jakab volt. Részt sernptei s az '1701. évi rózsahegyi.
vett azon Pál apostol és Barnabás is. Az elsőt Thurzó György, az ország
A zsinat lefolyása és határozata az nádora, az utolsót báró. Petrőczi Ist-
Apostolok cselekedetéről írt újszövet- ván, II. Rákóczi Ferenc tábornoka, s
ségi könyv XV. fejezetében olvasható. a szővetséges rendek szenátora hívta
A .keresztyén ókor számtalan zsinata össze. Legnagyobb hatása a zsolnai
közűl a legnevezetesebb a 325-ben, zsinatnak volt, mert ennek végzései
a kisázsiai Niceában tartott volt. Ezt szerint szervezték lassanként az egész
Nagy Konstantin császár' hívta egybe. magyarhoni ev. egyházat. A rózsahe-
318 .zsinati atya volt rajta jelen az gyi zsinat történetét ismerjük viszont
akkori keresztyénség minden tájéká- -' Zsilinszky Mihály jeles tollából -
ról, de főleg keletről. A zsinat leg-: a legrészletesebben.
fontosabb határozata a Krisztus isten- Mindezek a zsinatok azonban csak
fiúságát tagadó arianizmus elleni állás- partikularisztikusok, azaz csak egy-
foglalás, valamint a húsvéti ünnep egy vidékre kiterjeszkedőek voltak.
idejének egyetemes szabályozása volt. Az első zsinat, amely hazánk összes
A keresztyén középkorban a pápák evangélikusait vette figyelembe, az
és a császárok' hívtak össze sok 1791. volt. A legsúlyosabb megpró-
,zsinatot. Ezek, úgys:z;ólván mind, az báltatások vér- és könnyáztatta hosz-
egyház elvilágiasodását mutatják, s szú .évtizedeinek sötét éjszakája után
részben a pápaság érdekét szolgálták, végre szebb kor hajnalát biztosította
vagy az ellen küzd tek. De túlmessze az 1791. évi XXVI. tőrvénycikk. En-
kalandoznánk el, ha csak nagyjából nek alapján nagy lelkesedéssel hatá-
is kiterjeszkednénk, akár a külföldi rozták el elődeink a zsinattartást. 1791
egyetemes- akár a magyarországi róm. őszénült össze az akkor 472 anya-
kath. zsinatok légiójára. Minket ezek- gyülekezetből álló magyarhoni ev. egy-
nél sokkal inkább érdekelhetnek szere- ház pesti zsinata. Elnökei báró Pró-
tett evangéliumi anyaszentegyházunk nay László és Torkos Mihály dunán-
zsinatai. inneni püspök voltak. A zsinati atyák

Amikor a reformáció idején a tisz- közt szenvedélyes viták folytak. Az
ta evangéliumi tan hazánkban is gyor- egyházalkotmány alapjául már ekkor
san ismertté vált, saz evangélikusok is a zsinat-presbyteri elvet fogadták
száma egyre növekedett, .szűkségessé el Ez az egyházkormányzat összes
vált a római katolikusokkal szemben fokozatain a világiak és az egyháziak
a maguk hitnézetének írásb a fogla- teljes egyenjogúságát biztosítja. A zsi-

. lása. Utóbb a reformátusokkal és uni- nati \határozatok ugyan nem nyertek
táriusokkal szemben. is meg kellett királyi szentesítést, mindazonáltal az
ezt tenniök. 1560-ig mintegy húsz zsi- egyházkerületek .késöbb ezek figye-
natról tudunk, amelyek mindegyikén lembe vételévei alkották meg a ma-
az evangélikus egyház hívei tanács- guk külön "rendszer"-eiket.
koztak, s az Agostaí Hitvallás mellett Kerek 100 évnek kellett még el-



Az 1934. évi nov. Iü-én megnyilt novelláris zsinat alakuló ülése. Fent az emelvényen
jobbról balra: Sztranyavszky Sándor; Pesthy Pál, Mesterházy Ernő, Zelenka Lajos,
egyházkerületi felügyelők, - báró Radváriszky Albert, egyetemes felügyelő, - Dr. Geduly
Henrik, Kapí Béla, Raffay Sándor, Kiss István püspökök. - Az emelvény alatt balról a
reformátusok kűldöttsége. Közvetlen az emelvény alatt ülnek a jegyzők: Kemény Lajos,

Lajos, Németh Károly, Zongor Béla, Bruckner Győző, Hindel Béla, Mikler Károly.
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telnie, mig végre ..:.... évtizedekre kerület, egyházegyetem hatáskörét,
visszanyúló előkészületek után - 1891. valamint ezek tisztviselőinek jogát és
december S-én megnyilt, az akkor kötelességeit meghatározó rész) Ill.
630 anyagyülekezettel s egy milliónál Zsinat. IV. Iskolák. V. Háztartás. VI.
több lélekszámmal bíró magyarhoni Törvénykezés. E címeken felöleli az
evangélikus keresztyén egyház zsinata egyházi élet minden terü1etét. Neve-
Budapesten. Péchy Tamás, tiszakerű- zetes eredménye e zsinat munkálko-
leti felügyelő, s a magyar ország- dásának az Evang. Egyetem~s .Ny?,g-
gyűlés képviselőháza akkori elnökének, díiintézet, valamint az Egyhazl Köz-
valamint Karsay Sándor dunántúli alap megteremtése. Ez utóbbi szegény
püspök elnöklete alatt 117 zsinati atya Igyülekezetek gyámolítását, szerétet-

három éven keresztül, hat ülésszak intézmények létesítését és fenntartását
56 ülésében tárgyaltaés alkotta meg volt hivatva szolgálni.
jelenleg is érvényben lévő alkotmá- Korszakalkotó munkát végzett ez
nyunkat. Az. 1894 november 7-én a zsinat. Jótékony hatása azegyh.ázi
bezárult zsinat - időközben királyi élet minden terén felismerhető. Mégis
szentesítést is nyert törvényei a zsinat- a folyton fejlődő élet - gyorsabban
presbyte ri elv alapul vételévei készül- mintsem hitték - elhaladt felette.
tek, s hat főrészből állanak. Ezek a Még két évtized sem mult el, amikor
következők: 1. Általános határozatok. több évi előkészület után, a hazai
II. Hatóságok, tisztviselők [vagyis ön-, négy egyházkerület 39 egyházniegyé-
kormányzati testületek, úgymint az jében - 685 anya-, 522 leányo, 545
egyházközség, egyházmegye, egyház- fiókegyházközségben és 5.120 szór-

5
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ványban é16, 1,340.000 lélekből álló' l' Már évek óta komoly előkészft6
magyarhoni ev. egyetemes egyház, Imunkát végzett ennek érdekében az
közvetlenül a világháború előtt új egyetemes egyház u.: n. zsinat-elő-
zsinatra készült. Alig néhány év múlva készítő albizottsága. Időközben a
pedig/ a Trianonban öt részre szét- békéscsabai egyházközség ismételten
tépett Nagymagyarország legsúlyosabb meghívta a zsinatot, hogy kebelében
kárvallottjaként itt állott a hűséges tartsa majdan tanácskozásait. Az 1933.
magyar evangélikus egyház. De mivel évi egyetemes közgyűlés határozata
mindenkor hivő alázattal vallotta: alapján, 1934 április 3. felterjesztésében
"Nekem·~erősségem és énekem az Úr", kért egyetemes egyházunk zsinattartási
azért szent bizonyossággal hiszi és engedélyt, megjelölve a 20 pontba
hirdeti most is a Szentírás alapján összefoglalt tárgykört is, amely a

_. . ~ .• ·'~'··_'·"·_r·...~__." ~ __ ''''_'.. _.•. __.,~_

nagy reformátorunk jelszavát : "Nem
halok meg, hanem élek, és hirdetem
az Úrnak cselekedeteit." A történelmi
négyegyházkerületben megmaradt 21
egyházmegye 268 anya-, 156 leányo,
181 fiók-egyházközségében és 1.816
szórványban jelenleg élő, 534.000
lelket számláló csonkamagyarországi
evangélikusság, Istenben bizva, min-
den erejének latbavetésével igyekszik
újra felépiteni a magyar Sion leomlott
kőfalát. E szent munka szolgálatában
áll a folyamatban lévőnovelláris
zsinat is.

zsinatot f!Jglalkoztatni fogja. A Kor-
mányzó Ur Őfőméltósága 1934 május
hó 1'9-én kelt magas elhatározásával
- külön kormánybiztos kirendelésétől
is eltekintve -.:.....megadta a zsinat-
tartási engedélyt. Hamarosan meg-
történt a zsinati atyák megválasztása,
s a zsinat egybehivása. 1934 november
10-én, azaz dr. Luther Márton szűle-
tése emléknapján ült össze s nyilt
meg Budapesten ünnepélyes keretek
közt a sokak által sürgetett. mások
által időszerütlennek mondott novellá-
ris zsinat. A deáktéri evang. templom-

Csoportkép az 1934. évi novelláris zsinat nov. Iü-iki ünnepélyes
megnyító isteni tiszteletéről a deák téri templom előtt. Elől" reformátusok kűldöttsége,

mögöttük a zsinat elnöksége. .



báró Radvánszky Albert lett; egyházi
elnöktársa pedig D. Geduly Henrik
tiszakerületi püspök. MegválasztoUák
a zsinat többi tisztviselőjét is. Hat
szakbizottságót is alakítottak; még
pedig: 1. alkotmány és közigazgatási,
2. tanügyi, 3. pénzügyi, 4. törvény-
kezési, 5. egyeztetési, 6. naplóbíráló
bizottságot.· A megfelelő bizottságok
hatáskörébe utaltatott a zsinati tár-
gyalásra kerülő egész anyag, amelyet
az előkészítő zsinati albizottság rész-
ben már összegyűjtött, s 8 füzetben
"irományok" címen ki is adott. A

szakán 6 egyházi és 6 világi taggal
kiegészítheti magát. Ezenkivül meg-
adta a soproni theol. fakultásnak a
jogot egy zsinati tag delegálasára.

Ha mindezek után azt kérdi valaki,
hogy mit is tárgyaljhát novelláris zsi-
natunk; vagyis, hogy mit tartalmaz
az a 20 pont, amelyre nézve egyhá-
zunk a zsinattartási engedélyt meg-
kapta, úgy a rövid válasz tán követ-
kezöleg foglalható őssze : Azzal mind-
nyájan tisztában vagyunk, hogy az
adott súlyos viszonyok között csak
törvénykiegészítés és módosítás lesz
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ban megtartott ünnepi istentisztelet bizottságok még a zsinati első időszak
után - amelyen D. Raffay Sándor, folyamán, s azóta is többszörj.űlésez-
bányakerületi püspök hirdette az örök tek, s megválasztott elöadóikkal rész-
Igét . a sütőutcai díszteremben letesen kidolgoztatták, s azután be-
nyitotta meg nemes veretű tömör hatóan megtárgyaltak az 1935 őszén
beszéddel D. báró Radvánszky Albert összehivandó második zsinati ülés-
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő szakon plenáris tárgyalásra kerülő
urunk a zsinatot. Ezután következett összes kérdéseket. Az alig néhány

.a 68 tagból álló - 11 hivatalból és napig tartott zsinati első ülésszakon
57 választott - zsinat megalakulása. azonban már új törvény is készült,
A zsinat elnöke egyetemes egyházunk! amely a zsinat választott tagjainak
nagyérdemü felügyelője s a magyar kiegészítéséről szól. Eszerint a zsinat
ors~ággyülés felsőházának alelnöke D.' titkos választással legközelebbi ülés-

Csoportkép az 1934. évi novelláris nov. 10·iki ünnepélyes megnyító
isteni tiszteletéről a deáktéri templom elött.
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a mostani - ép ezért novellárisnak
elnevezett zsinat feladata. Noha van-
nak elegen, kik egész új és modern
egyházi törvényalkotást sürgetnek, s
bár igaz az is, hogy. könnyebb volna
új elgondolásokat és reformeszméket
formába önteni j de ne feledje senki
sem, hogy válságos, átmeneti időben
fokozottabb mértékben elkötelez min-
denkit a tisztes mult. Sok tekintet-
ben nem is olyan rossz a mi eddigi
egyházalkotmányunk. Jól be vált in-
tézkedéseinek a haladó élet követel-
ményeivel való összhangba hozatala,
bármily nehéz munka legyen is, in-
kább megoldásra váró feladat a rnin-
denáron újat alkotni akarásuál. Viszont
tény, hogy van eddigi egyházi alkot-
mányunknak több hiánya s kiegészí-
tésre, módosításra szorul több jóaka-
róan elgondolt, de az életben be nem
vált intézkedése .

. Hiányzik eddigi egyházi törvény-
könyvünkből a "hitvallás" törvény-
be iktatása, ami époly kívánatos, mínt
az egyház jogi fogalmának meghatá-
rozása. Kiegészltendő a protestáns tá-
bori püspökség intézményének, s ez-
zel kapcsolatban a m. kir. honvédség-
hez tartozó. hívek lelki gondozására
vonatkozó intézkedés törvénybe ikta-
tása j nemkülönben a m. kir "Erzsé-
bet Tudományegyetem" evang. hittu-
dományi karának időközben történt
felállítása is. A sok vitára és kelle-
metlenségre okot szolgáltatott E. A.
n, §-ának félremagyarázást kizáró
szővegezése, a fokozatos alárendelt-
ség tisztázása és az engedelmesség
biztosítása céljából, szintén igen fon-
tos pont. Nemkülönben a presbytérium
intézményének bevezetése az egyház-
közig~zgatás felsőbb fokozatain is. Ki-
vánatos a fegyelmi felelősség elvének
kimondása minden egyházi alkalma-
zott, megbízott vagy kiküldöttre nézve.
Itt kerülhet szóba az egyháztagok fe-
gyelmezése is. Fel van véve a püs-
pöki állandó székhely kérdése. Meg-
vitatás ra kerül a vegyes házasok és
reverzálist adók egyházi tisztviselői
képessége, a tanerők házasságkötése,
gyermekük vallásos neveltetése. Sza-
bályozandó a nők egyházi kőzgyülés!
tagsági joga j hasonlókép a missiói

körök jogáUásának és szavazati jogá-
nak kérdése. Módosítani kivánja a
tervezet a majdani zsinatok szerve-
zetét, fel akarja venni az egyházke-
rületek követküldési jogát is. Okvet-
lenül módosítandó az Egyházi Alkot-
mány háztartási részében a sok kese-
rüs égre és bajra okot adott 256. §.
Az anya-és leány- valamint fiókegy-
házak s azok tagjainak egymáshoz
való adózási viszonya, s a kűlbirto-
kos probléma. Mennyi fájó sebet je-
lentő kérdések! Sző lesz ezenkívül:
az egyházi törvénykezés és kőzigaz-
gatás szervezeti szétválaszlásáról az
összes Iokozatokon j a hivatalra való
képtelenség esetén a hivatalból való
nyugdíjazás lehetőségének törvénybe-
iktatásáról : az egyetemes közgyűlés
hiteles ésáItalános kötelező erejű
törvénymagyarázó hatáskörének, s ál-
talános kötelező erejű tőrvénykiegé-
szítö szabályrendelet alkotási jogköré-
nek szabályozásáról, s még egynéhány
kisebb jelentőségű kérdésről.

Már az előkészítő munkálatok folya-
mán kitünt, hogy még egyéb kérdé-
sekre is ki kell majd pótló an terjesz-
tenie a zsinatnak a figyelmét, s a
dolgok természetes folyományaként
legfelsőbb hozzájárulást kell kérnünk,
a feltétlenül idetartozó és a tárgya-
lásra kitüzött kérdésekkel szorosan
összefüggőtörvénypontok rendezésére.
Szinte képtelenség volna enélkül pl.
a háztartási rész elfogadható elkészí-
tése, módosítása. Az iskolaügyről meg
pláne alig esett szó az eddigiekben j

pedig lesz ott is elég megbeszélni való.
Hasonlókép állunk többé-kevesbbé a
törvénykezési résszel is bizonyos vo-
natkozásban.

A fentebbiek~t csak futólag is vé-
gignézve - részletes ismertetésre egy
cikk nem elegendő - megállapítható,
hogy súlyos problémák nehezednek a
zsinati atyákra. Egész magyarhoni
evangélikus egyházunk érdeklődően
várja: mennyire sikerül nékik valóban
eredményes munkát végezni. Ez az
érdeklődés azonban nem elég j sokkal
többet vár egyházunk, s kérnek a zsi-
nati atyák, az egyházunkat szeretö
összes hívektöl, jól tudván: "Ha az Ur
nem épiti a házat,hiába dolgoznak



Jegyzetek az egyház életéhez.
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annak építői. ha az Ur nem őrzi a gére. kérjük buzgón és szüntelen:
várost. hiába vigyáz az őriző." Hogy "Hozd fej reánk arcodnak világos-
tehát zsinatunk valóban egyházépítő ságát, oh Uram!"
munkát végezhesseu az Ur dicsősé-

Egyházkerület

Bányai .
Dunántúli .
Dunáninneni
Tiszai .

------------------------------~-----------------



Óriás hegycsúcs! A fellegekbe vész.
Oltárán a napmáqlpo áldozik.
- Lázadó, nyers, őrült erők korbácsa
Nagynéha poklok tüzével veri.
Le-lezüq egy szikladarabka
Áldott termőföld síma tenyerére ...
S az óriáshegy kőpamnyiból
Kis templomuk épitqetik az emberek.

(Missuray-Kníg Lajo;:-'

KENYÉR.
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Lelkészek Egyesületének tavaszi gyűlése' I
Budapesten.

Május 18-19. Az Országos Luther Sző- A kenyér: szeretel.
vetség . Szarvason evangélikus napokat A kenyér a tűzhely, a család, a nemzet.
tartott.

Jún. 10. Az Országos Evangélikus Ta- A kerutér: igazság,
náregyesület közgyűlése Nyíregyházán. Mosoly, istenáldás! - A kenyér a jóság.

Jún. 28-júl. 3. A Pro Christo Diákszö-
vetség országos konferenciát tartott Ta- A kenyér a béke.
hib an. A. kenyér nem kiált bosszúért az éqre

Aug. 2-'6. A Keresztyén Világszövetség
budapesti kongresszusa D. Poling A. D~
niel newyorki lelkész elnöklete alatt.

-+<>+-
lstenhegy lábánál.

A kenyér: reménység.
Nem torpad a lelken nyüg, nyomor,

szegénység.
Lágy kenyér: jó lélek!
Ropogós szegése nem megkövült kéreg.

. .. Az éhség fojtogat!
Kinos örjöngése komor tanácsot ad ...

- Kerujért - lsten teste.
Termőföld és égbolt benn van .a nevedbe.

... Kenyerünk add, Uram!
Missuray-Krág Lajos.

Az eklézsiahumora ..
A szuperintendens mint építés-I - lÉn? kérdezte nagyatyám el-

felügyelő. ámulva.
- Az ám, mert mikor estefelé

Győry Vilmos pesti lelkész leánya, sétálni mész a Dunapartra. ahol, mint
Gineverné Győry Ilona, a kiváló író- jól tudom, szereted az építkezést
nő, 1914-ben írta nagy atyjáról, Székács nézni, - mikor leütöd a botodat és
József "püspökről "az ország papjáról" megállsz, hogy a fejedet feltartva
ezt a jellemzést. szemügyre vedd a látnivalót. ahány

"Nagyatyámat én magam voltakép napszámos van, az majd egymást
nem sokszor láttam, mert hiszen Buda- tapossa Ie a munkában, mert azt
pesten lakott, mi meg Orosházán j de hiszik, valami fő-fő munkaadó poten-
egyéniségére már maga az is jellemző. tátum nézi őket."
hogy mindamellett -is oly tisztán áll
előttem magas, méltóságos alakja,
angolszabásű, szép, imponáló arca;
fehér fejének szinte parancsolóan föl-
emelt tartása,ami mind együttvéve
Podrnaniczky Frigyes bárót, a kőz-
munka tanács akkori elnökét egyszer
arra vitte, hogy így szóljon nagy-
atyámhoz:

- Tudod-é, hog~ én neked nagy
köszönettel tartozom azért, hogy az
épftkezéseknél a munkásokra olyan
serkentő hatást gyakorolsz.

A kis unoka véleménye
Székács püspökről.
Gin~verné Győry Ilona mondta el

nyolc éves Margit nevü kis hugáról
is ezt a jellemzést;

"Nagy öröm volt az orosházi pap-
lakban. Margit kis hugom ugyanis
Pestről szép, rnenvasszonvruhába öl-
tözött babát kapott nagyapámtól.
(Székács püspöktől). A baba ruháján
- micsoda superlativusa a dicsőség-
nek! - még zseb is volt, ebben a
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zsebben pedig - egy arany' Margit Ármín könyvkereskedő boltja előtt.
méltó apotheozisban akarván ünne- - Ide csak azokat az ű] énekes-"
pelni azt, akitől mind ez a jó eredt, könyveket Krausz úr! Mind amennyi
azt mondta a dajkájának : csak van, hogy más falunak ne is

- Tudja Julcsa, ezt az én nagy- jusson. Azonnal fizetünk. .Majd meg-
apám kűldi. Az Pesten lakik ám és , .. mutatjuk mi a szuperintendenciának!
és nagyon becsületes ember. Előkövetelték az egész készletet és

Testvérem hallotta, arnint néha a felrakták a szekerekre.
parasztgazdákról beszéltek így. ]?:des- - Ide ám valamennyit, fenyegették
apámnak (Gyory Vilmosnak) persze meg Krausz Armint, mert ha elrejt
első dolga volt, hogy ezt az unokai vagy visszatart s egyetlen egyet is
méltatást megírja Budapestre." mer eladni azoknak az írí~y, csúf

vámosi, litéri, vázsonyi és Iiádártai
A szentgáUak új énekeskönyve. eklézsiáknak, hát akkor a vasvillával

A négy református szuperintenden- jövünk kelmed ellen.
eia 1813-ban új énekeskönyvet adott Aldomás után diadalmasan tértek
ki és szigorúan elrendelte, hogy ebből haza a szekerek A megrémült kom-
tartoznak énekelni a hívek mindenütt. paktor nem tudta, mire vélje ezt a

A szentgáliak akkori bölcs predi- jó vásárt. Mert a szentgáliak pontosan
kátora, arnennyire az Ő ..dacos büszke ki js fizették a könyvek árát.
híveit ismerte, jól tudta, ha' ő ezt a Es hát a szomszéd falvak kőzűl a
rendeletet így kihirdeti, menten ki-o szentgáliak énekeltek legelőször az új
hordják őt : magát is .a határból és énekeskönyvből. A predikátort sze-
soha ú] könyv itt nem lesz. Itt kellett rénysége nem engedte, hogy diese-
ám most az a bizonyos prudencia. I kedjék. (Balogh E. és D. Kovács S. után).

A predikátor nagyot gondolt, for- " , • ,
ditott egyet a dolgon. Vasárnap a Baro Kaas Iv or az eklezslaban.
szószékről presbiteri gyűlést hirdetett, Báró Kaas Ivor, Albert egyetemi
azt is megmondta, énekeskönyvről tanár atyja, nemcsak ió evangélikus
lesz a szó j másikat, újat akar a négy volt, hanem szenvedett is a hitéért.
szuperintendencia. A Patens ellen való kűzdelem idején

A gyűlésen azután a predikátor így 1859-ben midőn a bányai kerület
kezdett szólani: gyűlését Pesten egy rendőrtiszt fel-

- Edes atyámfiai, rendelet jött a oszlatta és Székács József itt mondott
szuperintendenciától, hogy kész ám imádsága még a rendőrtisztet is
már' az új könyv. A vámosi, litéri, könnyekig meghatotta, az egyetemi
vázson yi és kádártal eklézsiáknak meg- ifjúság által ekkor' rendezett tűntetás-
engedte a négy szuperintendencia, nek Kaas Ivor volt' a vezetője, akit
hogy kaphatnak belőle, amennyi tet- e miatt le is tartóztattak. Késöbb
szik, abból énekelhetnek. De egy-' pedig az 1893. évi zsinaton a rever-
szersmind szigorüan megtiltotta Krausz zálisok ellen küzdött Kaas báró erő-
Armin kompaktornak Veszprémben, sen. Még Szentiványi Arpáddal .is
hogy a szentgáliaknak pedig, mivel szembe helyezkedett, aki Apponyi
ez káromkodó, rakoncátlan nép, ezek- kedvéér t vonta vissza indítványát.
nek egy új könyvet sem szabad eladni. Kaas báró ősei dánok voltak és

Az atyafiak felháborodtak. Majd Wekerle Sándor miniszterelnöknek
lecsendesültek, a bíró titkon valamit egyszer szemére hányta, hogy ö nem .
sugott is nekik. is igazi magyar, mert elődei svábok

- Majd tudjuk, mit csináljunk, voltak. (Tolna megyében csakugyan
Nagytiszteletű Uram, most csak men- ma is vannak Wekerle nevű evangéli-
jünk haza. Ezzel vége is lett a gyűlésnek.kusok, amint e2Y másik anekdotában

Másnap hétíőn kora reggel azután ezt kimutattam). Egyik kormánypárti
három szentgáli szekérrel hajtottak be újságíró, Wekerle barátja ezért ezt a
az előljárók Veszprémbe s egyenesen verset csinálta Kaas báróras közölte
arra tartva, ott állottak meg Krausz is az élcIapban:
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Ki az erény-titán,' - Nem, - szólt oda egy maliciózus
Ki lát át a szitán? püspök _ aki legtovább kibírta őket!
A dán.
Ki nagy magyar csupán? - Nem, felelt a kegyelmes asszony,
A dán. - aki legjobban szerette őket. Már

. Kinek erénye tenger? pedig ez Baksay Sándor' volt.
Ki az egy igaz ember? Baksay püspök egy-két hónap híián
Én tán? Ö tán? Te tán?
Nem I Bumm! ötven évig volt lelkész Kunszent-
A dán, a dán, a dán, miklóson. A harcias kunokat is le-
A dán, a dán I fegyverezte a szeretet, a lelki szelíd-

Kedves, nagy emberünk emlékét ség, a magas műveltség és a bölcs
őrzi ez a tréfás, rímes játék. lelkipásztori tapintat.

(A verset Farkas Imre közölte.) (Kéky L. Baksay S. 24. 1.).

Baksay Sándor Tisza Kálmánék D.F.K. avagy a Daru-Fecske Kör
házában. Jeremiás próféta mondja a 8. rész
A generálisnak nevezett nagy mi- 7. versében: "Még a daru és a fecske

niszterelnök és jószívű, na~yművelt- is tudják, mikor el kell menni, az én
ségű hitvese, gróf Degeníeld Ilona, népem pedig nem ... " Baksay Sándor,
akinek anyai nagyatyja evangélikus a jóízű papi költő, ezt az igét szokta
lelkész volt, családi otthonukban Gesz- azok fejére idézni, akik látogatásukat
ten és Buda várában egyszerű, puri- megnyújtva hosszú fecsegéssel rabol-
tán életet éltek. Ilyenben nevelték ták el az idejét.
István fiúkat s mint egyházuk buzgó Már Melanchthon Luther jó barátja
hívei, szfvesen látták házukban a is kifakadt: "Amici, fures temporis.
református lelkészeket. így került Barátaim ellopják az időmet". Szász
hozzájuk Baksay Sándor, a jeles Károlyt, a református püspököt is,
köItőpap. amint fia beszéli, igen boszantották a

Baksay Baranya megyében a dráva- hosszú látogatások. Hogy is ne hiszen
menti Orrnánságot vallotta hazájának, ő egyszerre írt ódát, tankönyvet, pré-
ezt szerette, költészetével is ezt dicSŐí-1 dikációt és egyebeket. Karsay Sándor
tette. Mikor eljött a nagy eklézsiába, püspökünk öreg korában gyenge sze-
Kúnszentmiklősra, itt a városon nehe- mű levén, szivesen elbeszélgetett. De
zen tudott megszokní, Az a híre volt néha őt is kihozták a sodraból. Egyik
á psripás kún népnek, hogy torzsal- ió asszony híve a diványon .ülve egész
kodók, rakoncátlanok, a papok egy- délután csak úgy döntötte a szót, a
más után szöknek meg tőlük. Törs püspököt sem engedve szóhoz jutni.
Kálmán, a kiváló író mondott el rólok Végre mégis búcsut vett: "Isten vele,
egy jellemző anekdotát. édes főtisztelendő uram, nagyon jól

Tisza Kálmánéknál egy konventi mulattam. •• Karsay fáradtan felelt:
ebéden egyszerre öt olyan pap volt "Meghiszem, asszonyom, hiszen rnin-
jelen, akik mind voltak kunszent- dig maga beszélt".
miklósi lelkészek: Főrdős Lajos, Köny- Baksay fiatal korában maga is fél-
ves Tóth Mihály, Szász Károly, Kőny- napokra ellátogatott a szomszéd pa-
ves Tóth Kálmán és Baksay Sándor. pokhoz. De Kerék Jákob, egy kisvá-
Erre az érdekes találkozásra a ház rosi karakán öreg pap- kigyógyitotta.
úrnőjének a kegyelmes asszonynak Mikor először ment hozzá, meglepte"
figyelmét is felhívták. hogy az írószoba ajtaján két képecske

- Hát aztán melyik volt már most van: egy daru és egy fecske. A daru
.az öt között a legkülönb? - kér- féllábon állva, kavicsot tart a másik
dezte Dobos János, Cegléd hírneves lába körmei közt, a fecske kiterje sz-
papja. I tett szárnyakkal, repülő' helyzetben.

- Akit a legnagyobb helyre vit- .Mit jelenthet ez? Az öreg pap nagy
. tek, - szólt mindjárt valaki. barátsággal fogadta Baksayt. Kedve-

- Nem, akit leghamarabb elvittek, sen elbeszélgetett vele mintegy fél-
- vélte ismét más. óráig. De aztán elhalgatott. legfeljebb



egy száraz hm-mel felelt a vendég
beszédére. Ez világos jel lett volna a
bucsuvételre. De a fiatal Baksayt má-
sutt elkényeztettek. Csak maradt és
tovább beszélt. Megkérdezte,' mit je-
lent a daru fecske képe?

Ekkor az öreg pap egy csomó gyűj-
tőívet vett elő az, asztalról: temp-
lomra, iskolára, az Arvaházra, l}. Be-
thesda kérházra szóltak. Baksay ne-
hezen kereste elő a forintokat. A har-
madik ívre már csak 50 kraicár ke-
rűlt. Most már készülődött is, de Ke-
rék .Iákob a karakán házi gazda ott
fogta:

- Maradjon, öcsém ebédre, már
12-re jár. Félnapomat elvesztettem.
De ebéd felett szépen elbeszélgethe-
tünk, ilyenkor nem lopjuk az időt. Az orgonahuzó és a templomi

Az öreg pap most szives hangon koldus. -
oktatta ki fiatal kollégáját. Még a föld- Egy kisvárosi templomban egyszer
míves sem áll meg papjával beszél- nem tudták megkezdeni az isten tisz-
getni a mezőn szorgos munkaidöben, teletet. mert a rendes orgonahuzó
hanem tovább hajtja lovait. "Mert valami okból nem jelent meg. A lel-
minden dolognak rendelt ideje vagyon" kész ekkor felszólította a templomajtó
(Pred. 3, 1.), Ez a két madár pedig előtt álló koldusok egyikét, aki elég
az ajtómon az Egyházmegyei Daru- erősnek látszott az orgonahuzásr a,
Fecske-Kör címere -rnelynek elnöke hogy segitse ki őket. Ez azonban
vagyok. Alapszabálya egy pont: "Rö-\ vonakodott - huzódozott. A lelkész
vid látogatás déltájt, vagy alkonyat erre külön díjazast igért neki, ha
felé". Mert Jeremiás próféta szerint a megteszi. De most sem mozdult a
"daru és fecske is tudják mikor kell koldus, hanem őszintén kirukkolt az.
elmenni". Nincs kedve belépni? igazsággal:

"Felcsaptam - mondja Baksay ked- - Uram, én minden vasárnap éppen
ves elbeszélésében - és azóta én is négyszer ennyit keresek a koldulással
tagja vagyok a Daru -Fecske-Körnek". itt a templomajtó elött. '
(1. köt. 439. 1.). Íme ilyen a ranglétra és a fizetési

osztály az eklézsiában: Van egyházi
hivatal, melyet a koldus sem vállal
el! Becsüljük meg azért az egyház
önzetlen munkásait.

Mikora tojásért is sorba álltunk.
Sántha Károly jeles egyházi köl-

tőnk barátjához írt tréfás versében
-mondta el, ho~y a világháborus idő-
ben mily ritka tünemény volt házuk,
ban a - hús. Ezt már ismerjük. De
frt egy másikat is. Jó kedélye a nyo-
morúságban sem hagyta el. Mikor az
eledelekért a napi sorbaállás volt
divatban, akkor írta Petőfi remek
versére (Te vagy, te vagy barna kis-
lány) ezt a parődiát r

Te vagy, te vagy, drága tojás,
Vágyom netovábbja,
Te vagy az én éhes gyomrom
Egyetlen Iötápja.
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Ha még ez a tápszerem is
Elmaradna tőlem,
Nem lenne úgy nyugtom sem itt.
Sem a temetőben;

Álldogélek hosszú sorban
Községbődé mellett,
Engem ide, öreg papot,
Korgó gyomrom kerget.
Nézem csüggeteg szemeit
Éhes sokaságnak.
Mintha csak a csüggedt spáizorn
Társai volnának.

Elszéled már. kinek sorsa
Szerencsére fordul í
Hejh, ha én is már mehetnék
Tojással a sor búl í
Nem mehetek s bosszúm oly nagy,
Oly nagy, mint a kedvem,
És a kedvem. veszett kedvem.
Oh az mérhetetlen.

Szívemből gyűlölöm azokat a nagy
gondokat, amelyek ~ mint irod, - té-'
ged emésztenék. Hogy a te szíveden így
elhatalmasodtak, annak nem a veszede-
lem nagysága, ~banem, a . mi hitetlen-
ségünk nagysága az oka. Luther.

A gazdagság nagy gyakorta a vétkek-
nek szolgálója inkább, hogy sem mint a
tisztességnek segítője.

Szepsi.Csombor Márlon. (1623.)
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Halottaink.
ifjú a szatmármegyei kőlcsei egyházköz-
ség felügyelője lett, majd két év mulva
még a dunántuli egyházkerületbe is be-
kapcsolódott, amikor a dabronyi egy-
ház község felügyelői tisztét is magára
vállalta; 1914-ben pedig a bányai egy-
házkerületbe kapcsolódik, rnikor a bu-
dai egyházközség másodfelügyelői tiszt-
ségét fogadja el. Kétségtelen azonban,
hogy szíve-lelke már családi hagyomá-
riyainál fogva is a tiszai egyházkerüí-
lelé volt. lU vis-elte az egyházkerületi
jegyzői, majd főjegyzői tisztet, majd 1922
tavaszán a tiszavidéki egyházmegye fel-
ügyelője. lett egyhangú választás folytán,
de ezt a hivatalát rövid idJeig viselte,
rnert még ebben az évben dr. Meskó
László örökébe lépett mint az egyházke-
rület felügyelője.

Az egyházkerület ügyeinek egyik leg-
alaposabb ismerője volt. Különböző egy-
házmegyék egyházközségeinek : az arnóti-
filak a türkösinek, a nyiregyházinak volt
felügyelöje, . s így a legkülönbözőbb H-
pusú gyülekezetek életébe kapcsolódott
a munkája, •

Előbb a hegyaljai, majd a tiszavidéki
egyházmegyék Gyámintézeteinek a világi
elnöke és így az áldott munkát végző
Gyámintézetnek is odaadó, lelkes szol-
gája volt. , I

Belekapcsolódott egyetemes egyházunk
életébe előbb mint az egyetemes törvény •.
szék jegyzője, majd később bírája. Hiva-
talból volt tagja egyházunk most ülésező
törvényhozó testületének: a zsinatnak.

Nagyon széleskörű volt az egyházi mun-
kálkodása és elmondhatjuk, hogy mín-
denütt hűséggel és teljes odaadással vé-
gezte a magára vállalt kötelességet.

Azért végezhetett ennyi egyházi mun.::
- kát, mert nagyon szerette evangélikus

pöknek volt a fia. 1867-ben született Mis- egyházát. Az ő egyházias gondolkodása
kolcon, Az eperjesi kollégium főgimná- azonban nem a tanácskozó asztalok mel-
ziumában -tett érettségi vizsga után a Jogi lett formálódott ki, hanem a templom-
pályára lépett. Bíró volt, akinek az igaz. ban, mert állandóan kereste templomain-
ság szolgálatában állott az élete. A nyír- kat és áhitatos buzgósággal, a hívő em-
egyházi törvényszéknek elnöke volt, majd ber alázatával vett részt az imádkozó
kúriai bírói ranggal a budapesti tábla és igehallgató közösségben.
egyik büntető tanácsának az elnöke lett. Az evangélikus iskolaügynek is lelkes

Birói hivatásánál csupán egyházi mun- bia'jnoka volt. Különösen kitünt ez az
kaját szerette jobban. Az alig 26 éves I eperjesi, illetőleg a. mískolcí jogakadé-

Dr. Zelenka Lajos.:
Evangélikus egyházunkat nagy veszte-

ség érte 1935. március hó 22-én, rnikor
tragikus hirtelenséggel meghalt egyik leg-
hűségesebb fia, egyházi életünknek egyik
jellegzetes alakja, ku mai és eőrvistyei
dr. Zelenka Lajos, a tiszai egyházkerület
felügyelője.

Az áldott emlékű Zelenka Pál püs-

Dr. Zelenka Lajos.
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miánk megtartásaért vivott küzdelmekben. nek 7. verséveI mondja róla: "Az igaz-

Az egyházi munkában való nagyságát nak emlékezete áldott". Valóban méltó
azonban az' mutatja leginkább, hogy a rá, hogy egyházunk hű tagjainak a szí-
legkisebb egyházi munkáhan is nagy kész- yében úgy éljen az emlékezete, mint
séggel és nagy örömmel vett részt. Nem evangélikus egyházunk igaz és hű fiának,
ismert távolságot és akadályt, ha egy- aki kereste, szerette és odaadással vé-
egy egyházközség házi örömünnepén ld- gezte az 'egyházi munkát!
vánatosnak látta a megjelenését. Marcsek János.

D. Kiss István.

Márc. hó 26-án a miskolci templomból
kísértük ki édesatyja mellé a miskolcí
temetőbe. Egy hónap mulva, ápr. hó
24-én a tiszai egyházkerület' rendkívüli
közgyűlésén áldozott emlékének, mikor
D. Geduly Henrik, mint elnöktársa, tar-
tott felette meghatott szívvel mélyen meg-
indító emlékbeszédet.

Az egyházkerület állal kibocsátott
gyászjelentés a példabeszédek 10. részé-

D. Kiss István.

Evangélikus egyházunk vezető egyeni-
ségei közül Zelenka Lajos egyházkerü-
leti felügyelő után eltávozott D. Kiss ÍsL-
ván, a dunáninneni egyházkerület szelíd-
lelkű, apostoli buzgóságú püspöke, Sám-
sonháza lelkésze. Amiko!', az Erzsébet
Tudomány Egyetem hittudományi kara
közegyházi érdemeiért doktorrá avatta,
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azt mondotta: «en a csendes munkások
közé tartozom». Csendes, áldásos mun-
ka, - jóságos, atyai sziv, - bél~esz~
rétet szerezték meg számára míndenkl-
nek mélységes tiszteletét és szeretetéí.
Ezért a dunáninneni egyházkerület gyá-
sza az egész evangélikus egyház gyásza.
- D. Kiss István papi család sarjadéka.
Edesapja: Péter, felsőpetényi, majd gat-
gagyörki lelkész és pestmegyei alesperes
volt. Edesanyja is lelkész családból szár-
mazott. D. Kiss István 1864. aug. Iő-én
született Petényben. Középiskolai tanuL-
mányait a soproni ev. liceumban vél-
gezte, a teológiát Pozsonyban. 189()"ben
választják meg sámsonházi lelkésznek. Az
elszórtan fekvő szórványainak gondozása
nagy feladat elé állította a fiatal lel-
készt, de csüggedetlen lelkesedéssel gyűj-
tötte, vezette híveit, Értékes egyéniségéf
csakhamar felismerik, 1917-ben a 47.egy-
házat számláló nógrádi esperesség föespe-
resévé választják. D. Baltik Frigyespüs-
pök elhúnytával (1919-1922) a megcson-
kitott egyházkerület .püs ['eV,hel vettese lesz.
A legválságosabb időben veszi át az egy-
házkerület közigazgatását. A nagy duna-
inneni kerület 9 egyházmegyéj éből csak
három, 166 egyházból csak 34 maradt
meg. A csonka egyházkerület 1923. ja-I
nuár 11-én püspöknek választotta és ben-
sőséges ünnep keretében iktatta hivata-o
lába Budapesten. - 1935. július 18-án rö-
vid ideig tartó szenvedés után húnyt el
Sámsonházán. .:... Az igaznak emlékezete
áldott. N. S.

Gombocz Zoltán. (1877 -1935.

Gombocz Zoltánnak 1935. május elsején
tragikus hirtelenséggel bekövetkezett ha-
lála nemcsak közvetlen. hozzátartozóit,
tanítványait, pályatársait rendítette meg,
- hanem az egész magyar -tudományos
világ megrendülten állt a nemzetközi vi-
szonylatban is nagynevű tudós ravata-
lánál. Evangélikus egyházunk is' gyászol-
ja' öt, mint áldozatkész hívét, a buda-
pesti ev. gyülekezet presbíterét, a LIf:-
ther-Otthon felügyelőbizottságának tag-
ját. -- Evangélikus egyházunkhoz azért
is közel állt, mert édesatyja az ősi sop,
roni ev. líceum igazgatója volf sebben
az ősi intézetben végezte ő is tanulmá-
nyait. Már tanuló korában kímagaslott
társai sorából a Magyar Társaságbarn

tartott tudományos előadásaival. Egye-
terni tanulmányainak elvégzése után csak-
hamar ismeretes lett neve a magyar tu-
dományos világ, közelebbről a nyelvi-
tudomány kutatóí előtt. Egyetemi magán-
tanár, majd a báró Eötvös József kol-
Iégíum tanára, előbb a kolozsvári, azután
a budapesti egyetem tanára, a báró Eöt-
vös József kollégium igazgatója lett. E
külső emelkedésévei együtt fejlődött, tá-
gult tudományos munkássága. Hendkívűí
széleskörű nyelvismerete, filozófiai, kűl-
lönösen lélektani képzettsége, a nyelvtör-
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Gombocz Zoltán.

ténetben való jártassága tették műveit az
újabb magyar nyelvtudomány valósággal
klasszikus alkotásaivá. Ha alkotá erejé-
nek teljességében el nem ragadja a har
lál, bizonyára még jelentős összefoglaló
nagy' munkákat várhattunk volna tőle.
Legkiválóbb művei : «A jelenkori nyelvé-
szet alapelvei». 1898. A magyar történeti
nyelvtan vázlata 1926. - Nyelvtörténeti
módszertan, 1922. - Régi török [övo-"
vény szavaink. 1907. - Arpádkori tö-
rök személyneveink. 1914-5. - A Mar-
gyar Etymológiai Szótárnak Melich Já-
nossal együtt szerkesztöje. - A magyar
őshaza és a nemzeti hagyomány. 1927.



- Hazai és külföldi kitúntetéseinek egész
Sora sem változtatta meg kedves, szere-
tetreméltó egyéniségét. Azok közé a ke-
vés emberek közé tartozott, akiket nehéz,
ha egyáltalán lehetséges, pótolni. N. S.

Blatniczky Pál. (1869 - 1"935.). .
Kincs, érték, áldás volt. Szereiteire: Je-

zsovics Lídia hitvesére, - Pál, Lászró,
Jenő és Lídia gyermekeire. Zólyomi, majd
cinkotai gyülekezetére. S mint föesperes
egyházmegyéjére. A kincs, az érték, az
áldás lelkében jelentkezett. Lelkének alap-
vonása ez volt: nem élt önmagának ;
egész élete önzetlen szolgálat volt. Ez a
nem-önmagának való élés gyönyörű csa-
ládjánál a róla való gondoskodásban
nyilvánult meg. Ez a -gondoskodás négy
gyermeknél - valljuk be - nehéz teher
és súlyos iga, volt. Ű azonban a terhet,
mínt Jézus hű szolgája, könnyűnek, az
igát pedig gyönyörűségesnek érezte. Ha
látta az aggodalmaskodást őt mindenben
megértő hítvesénél avagy gyermekeinél,
Jézus szellemében núndig így nyugtatta I
őket: Ne legyetek szorgalmatosak az élet
szükségletei miatt ; jól tudom én, a ti
földi gondviselőtök, hogy mindezekre
szükségetek van. Ti csak tanuljatok; ami-
re ezen a - földön szükségetek van, Is-
ten segitségével én ter,emteinelő. Elő
is teremtette s. mínd a négy gyermekét
gyönyörűen fel is nevelte.

Odaadó, önzetlen lelke gyülekezeleinél
abban a felfogásban mutatkozott, hogy
nem a gyülekezetek vannak ő érette, ha-
nem megfordítva: ő van gyülekezeteiért.
Ű nem annyira első tisztviselője volt gyü-
lekezeteinek, mint inkább -szerető atyja.
S gyülekezetei megéreztékezt. Megérez-
ték, hogy az ő pásztoruk .jó pásztor» és
nem «béres». Szerétetet vetett, szerete-
tet aratott. Nyugalombavonulása, illetve
halála után egyhangú meghívás útján Je-
nő fiát választotta meg a cinkotai gyü-
lekezet, S április 'l-ési délután 4 órakor
pedig, a cinkotai temetés órájában vég-
tisztességadásra gyülekezett össze a temp-
lomban zólyomi hálás gyülekezete is. Es
mit széljunk főesperesi szolgálaláról?
Annyira teljes szívvel és annyira min-
den erejével szolgálta egyházmegyéjét,
hogy ez az önmagát nem kímélő szclgá-
lat végül is f.előrölteerejét és idő előtt
tette fizikailag képtelenné főesperesi híva-

77
tásának betöltésére. Ha kijelentésére: «en-
gem csak: a halál szakít el lelkészi és fő-
esperesi szolgálatomtób - emlékezünk,
akkor megértjük, hogy számára meg-
válni a hivatástól szinte nehezebb volt,
mint az élettől. Ám Blatniczky Pál kincs,
érték és áldás volt a kerületi és az egyp-
temes egyház számára is Megbízatásalt
ezeknél is nagy hozzáértéssel, hű-
séggel és becsülettel látta eL Azegy,er
terries egyház szempontjából külőn ál-
dást jelentett, - itt azonban már, az
egyház és különösen a papnék érdekeiért
lelkes odaadással küzdő hitvese is -

Blalniczky Pál.

a Icistaresai «Ev. özv-egy papnék Ott-
'hona» megszervezésében és berendezé-
sében.

Végül áldás volt mínt vallás- és mint
teol. tanár a prot. egyházi irodalom szá-
mára egyháztörténelmi munkái révén iJ.

Rövid életrajza a következő: született
1869 február l-én Besztercebányán, vallá-
sos,istenfélő szülőktől. Elemi iskoláit és
az alsó négy gimn. osztályt a beszterce-
bányai ·ev.· egyház iskoláiban, a felső
négy gimn. osztályt a besztercebányai
kir. főgimnáziumban végezte. 1888 őszén
beiratkozott a pozsonyi ev. teol. aka-
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dénriára. Szakvízsgája ·th~gszerzése- után
egy évet a 'göttíngaivegyetemen r-hallga.,
tott, 1893 aug, 15-én -avatta lelkésszé
Sárkány Sámuel bányaker. püspök. Hit-
oktató segédlelkész! minőségben 3 évet
töltött el Zólyornban : a híres Thebusz
János lelkész oldala mellett. 189&-ban
Thebusz halála után egyhangú meghívás,
sal ő lett a zólyorni lelkész, 190~ban
nőűl vette Jezsovics Pál cinkotai lel-
kész Lidia nevű leányát. Boldog házassá-
gát Isten négy gyermekkel áldotta meg:
Pál mérnök, László keresk. mín, tíszb,
viselő, Jenő cinkotaí lelkész és Lidia
okl, tanítönö.

191O-ben, apósa: nyugalomba vonulása
vonulása után a cinkotai egyház hívja
meg egyhangúan lelkészének. Csakha,
mar a pestmegyei nagy egyházmegye tan-
ügyiesperese lesz. Közben megszerzi a
tool. tanári oklevelet. 1924-ben ő lesz II

pestmegyei fel~ő egyházmegye Iőesperese.
Mint ilyen 1935 március 1-énnyugalom-
bavonul. Képzettsége különösen az egy-
házi alkotmány" a szabályrendelelek és
az egyházzal kapcsolatos . iskolai, világi
törvények ismeretében. jelentkezett, A zsi-
natban ő képviselte az egyházmegye pap-I
ságát, Egyházmegyéje 1933-han ünnepel- ,
te' 40 éves lelkészi jubileumát; a ko1'-1
mányzó őfőméltósága ez alkalomból a
polgári Signum Laudissal tüntette ki, I
1935 ápr. 4-én rövid, de súlyos szenvedés
után az nr magához szólította. Teme-

. tésén a kerület csaknem összes esper'e-
sei megjelentek. A gyászbeszédet D, Hat-
fay Sándor püspök tartotta,

tAki másoi~~;;lt,élt:-annak halála nem
reá nézve, hanem azokra nézve csa-
pás, akiknek élt. Blatníczky Pál család-
jának,egyházának élt, - halála tehát
családjára és egyházára nézve csapás,
E csapásban egy lehet a család és az
egyház vígasztalása. Az nevezetesen, hogy
aki másokért élt, ha meghalt is, él ; él
azoknak lelkében, akikért élt. Blatníczky
Pál végleg csak akkor hal meg, amikor'
már szerettei és lekötelezett hívei is
mind elhúnytak.:

Hogy elveszítettük, fáj; de,hogy 66
éven át a mienknek mondhattuk, ezért
áldjuk az Istent, áldjuk' mennyei Atyán-
kat. Chugyik Pál.

~, .. 8alogh István.
;'B~l~gh .István a povrogszentkírályí,
nagy ev. gyülekezetnek 40 éven át volt
hűséges lelkipásztora" a sopronrnegyeí
Bük községben, 1867,-ben született. Te-
hát abban a községben, melyben a du-
nántúli egyházkerület apostoli buzgóságú,
halhatatlan püspökének: Gyurátz Ferenc-
nek bölcsője is ringott. 'A hűki gyüleke-
zet hívei míndenkor tántoríthatatlanul
ragaszkodtak evangélikus hitükhöz, A
vallásos családok között méltó helyet fog-
lalt el Balogh József és hitvese, Tóth Te-
rézia is, kiknek gyermeke volt Balouh. o

Balogh István.

István. Balogh István korán kedvet l,a-,
poLt ahhoz, hogy mint lelkész szolgálja
egyházát. - Tanulását szülőföldjén, Bü-
kön kezdte meg és azután a soproni ev.
főiskolára került, melyben - bár az
anyagiakkal sokat kellett küzdenie, -
szorgalmasan tanult. Különösen nagy elő-
szeretetíel viseltetett a magyar iroda-
lomtörténet iránt. Tanulmányait nagy
szorgalomrnal folytatta és azokat a halle-
wittenbergi egyetemen végezte, Karsay
Sándor avatta lelkésszé. Muraszombatban
lesz segédlelkész, Onnan rendes lelkész •.
nek 1892-ben megválasztotta a ·porro~-



szentkírályí gyülekezet, melynek kebelé-
ben aztán kitartó buzgósággal működött
mindaddig, míg csak 1930-ban komolyan
meg nem betegedett. - Prédikációira
dig alaposan készült és híveitől szigo-
rúan, nagyon kemény beszéddel is meg-
kívánta az iga'zság követését, a becsüle-
tességet. Abban a nagy, óriási kiterje-
désű szórvánnyal bíró porrogszentkirályi
gyülekezetben erélyes fellépésű lelkipász-
torra volt szükség, hogy a rend fenrima-
r~djon és a fejlődés útján elörehaladnas-
sono

Két évi betegeskedés után, mit agy-
vérzés okozott, 1932 november 23-án meg-,
halt. Kilenc lelkésztársa, több tanító és
híveinek szinte beláthatatlan serege, nagy
részvét mellett kísérte őt utolsó útjára a
porrogszentkirályi temetőbe, 1932. nov
25-én. Emlékezete legyen áldott!

Mesterházy S6.ndor
neme sp át ró i lelkész.

Králik Gusztávné Kapi Julia.

A kérlélhetetLen halál ismét arabott
Králik Gusztávné Kapi Júlia 1935.jún. 21-

1
éri hirtelen meghalt. Oda tért be a halál!
váratlanul, ahol egy istenfélő család hol- I
dogari élt s otthonukban igazi szerétet I
lakozott, Kiragadt~ a meleg fészekbőll
a legjobb hitvest s azt az áldott lelkű
[ó édesanyát, aki övéiben ,találta rnin-
den örömét, s akit az isteni gondviselés
olyan sok szerétettel ajándékozott meg,
hogy abból övéin kívül másoknak is bö-
ven jutott. Csupa szív volt, s ez a szív
omlott össze most az emberi él-et leg-
szebb .korában váratlanul és tragikusan.
Senkitől, sem búcsúzott el, csak elment,
mint aki dolgát jól végezte. Ilyen sors ju-
tott Králik Gusztávnénak, egy áldott jó
asszonynak osztályrészül az isteni gond-
viselés kifürkészhetetlen akaratából.

Rövid élete nemes, tiszta és munkás
élet volt, méltó a kívételes és lelki tulaj-
donokkal gazdagon megáldott Kapi-csa-
ládhoz, amely bölcsőjét ringatta. Abib •.
liai Mártha példáját követve állandóan
dolgozott s minden gondolatában a sze-
retet vezette, hogy munkája Isten előtt
kedves legyen.

Sohasern feledkezett meg az imádság-
ról, mert a jó Isten volt rníndenc, Sze-
rette nagyon evangélikus vallását, boldog
""' 1 .
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volt, ha temploniba mehetett s nem volt
alkalom, melyet elmulasztott volná.

Lelkének tükre családi élete volt. Oda-
adással csüngött férjén, gyermek'ein.Fia:
Kapi-Králik- Jenő, ,egyházi zenénknek
máris értékes munkása, - Egyetlen test-
vére és lelkének megértő, igaii osztá-
lyosa dr. Kapi Béla, dunántúli egyház-
kerületünk püspöke, akit rajongásig 'sze- \
retett s aki most egyetlen nővérét .ví-
gasztalanul és soha el nem múló bánat-
tal siratja.

Králik Gusztávné Kapi Julia,

Králik Gusztávné evangélikus' -egybá-
zunknak egyik leghűségesebb és legérté-
kesebb tagja volt. Munkájának legna- \
gyobb és legszámottevőbb része ide esik.
Nem volt egyházi feladat, amely nem ér-
dekelte, vagy a figyelmét elkerülte volna.
Különösen a soproni evangélikus nőegy-
Jelben, melynek h9SSZÚ'időn át alelnöke
V6lt,' fejtett ki érdemekben gazdag és mar
radandó munkásságot, Fáradhatatlan volt
az Il,ltánjárásban, megfontolt és komoly
a tanácsadásban és szív és áldott jósá~



vezette mindig és míndenkível szemben
a .megsegítésben.

Hasonló értékes munkát fejtett ki az 11 nap kellett, míg a mult év őszéri
'eoanqélikus női Gyámintézetben és az messze Kinából megérkezett a halálhír,
evangélikus Leányegyletben is, és pedig hogy Kunst Irén 1934. nov. 9-én este fél
az előbbinél mint választmányi tag, az 6 órakor Süiningben elhunyt.
utóbbinal pedig, mint annak éveken ke- Kunst Irénről háromszorosan lehet el-
resztül érdemekben gazdag elnöke. mondani, hogy ő volt az első. O volt

Nem volt azonban más társadalmi, na- az első hivatásos magyar női missziói
zafias kérdés sem, amelyet, ha lehetett, munkás, Első volt, mint Kinában dolgozó
fel nem karolt. Szívesen vett részt pl.: magyar misszionárus. S első volt, hogy
Sopronban a MANSZ'.üléseken is, hogy ő szolgálta a legvilágosabban itthon is
ott is szolgálatára siessen magyar hazá- a kűlmissziói ébredés ügyét.
jának. Mert szívében, lelkében erős, meg- Königsbergben született 1869.. dec. 21-
alkuvást nem türő magyar volt s tudott én, Anyja révén bárói rangot jelentd
hinni a jobb jövőben, Magyarország fel- előkelő svéd család - von Cederstolpe
támadásában. - leszármazottja. 10 éves korában ke-

Munkás élet volt, míntaképe és tiszta. rül Magyarországra, ahol a mai Veress
tükre az evangélikus magyar nőnek. akit Pálné, akkor az Országos Nőképzö nér
míndenki csak szeretett. Kár, hogy ne- ven ismert intézetben tanul és teszi le
mes lelke olyan korán és hirtelen össze- 1887-ben a tanítónői vizsgát. Jellemének
omlott, s elvesztésévei ismét szegényeb- é~. lelki _életéne,~ fejlődésére anyján ld-
bek lettünk. Június 23.-án, vasárnap dél- vul. a kovetkezok voltak nagy hatással:
után temettük el a drága hamvakat Bu- ~amsch Lozsejné, az Országos Nöképzö
dapesten a Farkasréti temetőben. . I Igazgatónő je, aki naponta bibliaórával

Lelke felröppent Istenéhez, _ akit úgy k~zdte la főváros legelőkelőbb leányai
szeretett, - hogy őrzöangyala legyen kozt f?lytatott tanárnői munkáját. - Győ-
Övéinek s vígasztalója azoknak akik si- ry Vilmos, Budapest, Deáktérvi lelkész,
ratják Ot. dr. Bellusi Baros: József. aki mínt vallástanárja, abban a korban,

amikor külmisszióval egyházunkban szín-
te senki sem törődött, megírta Egede Jár
.nos, dán ev. lelkész, Grönland mísszío-
náríusának életrajzát. Főleg szelídségé-
vel és harmonikus lényévei volt nagy
hatással Kunst Irénre. - Konfirmáló lel-
késze Doleschall Sándor. A konfirmáció
alkalmával az oltár előtt sirva fakad
érezve méltatlanságát. Elkezdi olvasni a~
Ojtestámentumot. Szíve azonban nem volt
könnyen bevehető vár és a lelki tusako-
dásnak még két nehéz évét éli át, míg
1887 őszén a Mária Dorottya, ev. nádor-
asszony által hazánkba hívott Skót Misz-
sziobaa megragadja a Jézusról szóló dia-
dalmas hitet. Megtérésé 1. Timótheus 1, 15
igéjéhez fűződile Ezután nem sokkal meg-
kapja elhívását az Or szőlöjének szol,
gálatára. még pedig a külmisszióban. Elő-
ször Afrikára gondolt, de 1889. jan. 6-in,
egy vasárnapra eső vízkereszten megérti,
hogy az Úr Kínába akarja küldeni. De
várnia kell másfél évtizedig. Öregedő
édesanyját, aki francia, nérriet és svéd
nyelvórákkal tartotta fenn magát ésrész-
ben leányát, nem hagyhatta magára. Az
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Legjobban és legszentebbül az él, aki
magáért a legkevesebbet él és rnunkál-
kodik ... , viszont senki annál rosszabbul
és bűnösebben nem él, mínt aki csak
magáért él és munkálkodík, s csak a ma-
ga hasznát keresi s csak arra gondol.

Kálvin.

Az Isten irgalmassága nem abban áll,
hogy elengedje selnézze büntetés nélkül
a bűnt; az nem irgalmasság, hanem igaz-
ságtalanság, hanem erőtlenség volna: ha-
nem abban áll, hogy a bűnös után S0-

káig várakozik, sok jót is közöl avval
és azt is megengedi, hogy más hordozza
el a helyett a büntetést és megbocsát-
hasson annak. Szikszai György.

A kegyességre nézve nincs veszedel-
.mesebb dolog, mint az, ha az ember
emlékezetében rég elkövetett jócselekede-
teit idézi vissza. Ez egyfelől restté tesz
bennünket a növekedésben, másfelől gőg-
re ingerel. Augustinus.
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Or azonban megáldotta gyermeki kőte- 'már hajóra szállt és okt. Bt-én kinai
lességét -hűen teljesítő szolgáló leányát. földre lép.
'Egyrészt azzal, hogy a várakozási idő Több mint 30 euzg dolgozott a po,.
alatt a Krisztusban és Krisztusért való gány misszióért. Ebből 20 évet - két-
életben Jmegerősítette, az itthoni ébre- szeri megszakítással . - künn Kinában.
dési !körökkel szoros kapcsolatba jut- Első kiniléte 1904-től~191?: tavaszáig tar-
tatta s szegény gyermekek, serdülő leá- tott, Működésének színhelye mindvégig
nyok és íszákosok közötti mentőmunká- I Hunan-tartomány volt. Eleinte Csangsá-

ban a .mísszlöl munkára előkészítette. S ban dolgozott a vakok iskolájában, majd
megáldotta azzal is, hogy bár a misz- Jűancsóban, Itt éli át az 1910. évi kínai
szionáriusokra kiszabott korhatárt, a 30. forradalmat. Lakását kirabolják, neki ha-
évet jól meghaladta, .az egyik legáldot- lálos veszedelmek között menekülníe kel-
tabb missziói ház, a liebenzelli fogadta lene, de kitart mindjobban megszeretett
nagy készséggel munkásai kőzé, amikor kedves kinaijaí között. Bizonyságtételei
1903. febr. 3-án édesanyja meghalt s így és önzetlen szeretete már az első időtől
ó a kűlmisszióí szelgálatra szabaddá vált. fogva sokakat nyert meg az Or Jézus

Kiképzése szekatlan gyors tempóban számára. INem egy ópiumszívó, vagy
folyt le. Ogy, hogy 1904. szept. 1~én egyéb bűnnel, fájdalommal megterhelt 16-

6
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lek találta meg az utat az ő vezetésével tavaszáig tartott. Ekkor rendezte Misz-
a golgotai Megvaltóhoz. Közben gazdag szióegyesületünk az ő legkiadósabb ma-
tartalmú, .színes leveleivel, imelyek a gyal' körútját, amikor 31 nap alatt 31
Nagybecskereklen szerkesztett Keresztyén 'helyen tartott néha nem is egy előadást.
iEvangélista IC. ébresztő néplapban je- Ezek oly élvezetesek és mélyek voltak,
lén tek meg, állandóan felkereste szere- 'hogy műveltek és egyszertibbek áldással
tett magyar testvéreit. Bár a Német NŐK 'hallgathatták. Május 3-án búcsúztattuk
Nemzeti Imaszövetsége tartüttael, mégis szeretetvendégség keretében, Ekkor lát-
egészen a míenknek tekintette magát. Meg- tuk őt utóljára: harmadszori kíutazása
hatóan írja első levelében: «Kedves Test- után, 1932. szept. 30. már csak két év
véreim, ne felejtsétek. hogy magyar nö Iadatott neki a földi munkatéren, De ezt
az, aki Kinába megy. Nem is hiszitek. az időt a küros' és az, öregség nyo-
mily boldog vagyok, hogy hazám e nagy mait mindjobban magán hordó nő a
adósságát Ieróhatom, és ha meghalnék is, legnagyobb odaadással, színte öneltékoz-
uudom, hogy lesznek köztetek, akik ko- lással használta ki. Betegségét is két ti-
vetnek és a résbe lépnek». íuszos körülí sarnaritánusi szolgálat idézte

Első szabadsági éve közben kitőrt a elő s valóban, a misszionáriusok mar-
háború s bár a legnagyobb veszélyek tírhalálával tett bizonyságot arról, hogy
vállalásával, kísérleteket tesz, hogy a há- 'hogy neki az éle't Krisztus és a megha-
ború . dacára vísszasiethessen munka te- lás nyereség. Temetése 1934. nov. I l-én
rére, 1921. jan. 31-én szállhat csak is- volt a Csingcsó-í temetőben. Sírja Iőlé
mét hajóra. Ezt az időt is azonban fá- református testvéreinkkel közösen, akik
r,adhatatlan tevékenységben tölti. Egy, szintén magukértak mondhatták őt, sirern-
részt Németországban és Svájcban tart léket állítottunk azzal az igével, amelyet
előadásokat, másrészt hazánkban folytat I kérésünkre megírt önéletrajzának* a vé-
körutakat. Legmeg,hatóbb azonban ebből I gén, ~ely;ez a szívünkre , «Lé~y hü min~-
az időből a budapesti kinaiak közöttt halalig es neked adom az elet koroná-
folytatott munkája. Ezeket a Jangcse-fo- ját». ' .
lyó .kiáradása tette földönfutókká. EI- Kunst Irén élete nagy ajándék az egész
özönlötték az európai fővárosokat. Buda- magyar keresztyénség, közelebbről a mi
pesten is papírkészítmények árusításával egyházunk számára. Vajha minél előbb
és bűvészmutatványokkal keresték sanya- adna az Or 'Olyan igaz odaadással dob-
rú kenyerüket, Otthont rendez be a szá- gozni kész férfiut, nőt, aki átvehetné az
rnukra, hibliaórákat tart· s élelemmel és ő üresen hagyott s magyarok számára
ruhával gyámolítja őket, Több megtérés fenntartott drága kinai őrhelyét. Igy lesz
!n1el1ette munka gyümölcse Lu Péter akit közöttünk emléke igazán élő és áldot-
kís korától neveltet s aki 1921 óta maga tau áldott!
ís missziói munkásként dolgozik hazájá-
ban,

Második kinai idejéből főleg egy fő-
swlgabfró nejének és rokonságának a
megtérése volt számára a legkedvesebb.:
Az 1923. évi nagy éhinség idején az élel-
miszerakció vezetését rábízta a tartomány
vezetősége. Ezidőben ő maga is napjában
csak egyszer evett, hogy a nyomorgók-
kal való együttérzését így is kifejezésre
juttassa. Ebben az időben Csingcsóban,
majd Tengtaoban alapít új missziói gyü-
lekezetet.

Utolsó itthoniéte 1931. tavaszától 1932.

Gáncs Aladár.

Aki a templomban nem imádkozik,
olyan, mint aid a vendégségben nem
eszik, a haroon nem harcol, az ágyon
nem aluszik, Tertullianus.

En másvallású vagyok, de a kegyelme-
tek szabadsága az én szabadságom, a ke-
gyelmeteken ejtett sérelem az én sérel-
mern. Volna bár százezer pápista mel-
lett százezer luteránus és százezer kálvi-
nista vitéze a fejedelemnek: ők együtt
megmentenék a hazát.

gróf Zrinyi Miklós.

* Kunst Irén "Élete és Munkája" C. műnyomásos képekkel íllusztrált 200 oldalas
emlékkönyvet a~tunk ki. Megrendelhető ,az Ev. Mlsszió-Egyesűlet Iratterjes;tésében Buda-
pest. XIV. Hermina-út 35/d Ill. 1. II. 6. Ara 2 Pengő.
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Evang. egyházi tiszti névtar.
1. A.z egyetemes egyház tisztviselői.

Egyházi' és iskolai felügyelő: D. báró
Radvánszky Albert, Budapest, VIlI. ül-

. lői-út 16/a. .
Egyházi elnök: D. Geduly Henrik, püspök,

Nyiregy háza.
Világi főjegyző: -dr, Szelényi Aladár, Bu-
Idapest, tIV. Ferenc József-rakpart 3.

Telefon: 84-3-07.
Világ] tb. főjegyző: dr. -Lehotzky Antal,

Monor,
'Világi aljegyzők: vitéz dr. Pétery Aladár,

Budapest, II. Margit.körút 1. és ifj. bá-
ró Radvánszky Antal, Budapest, VIlI.
Treforu-utca 2.

Egyházi főjegyző Zongor Béla, Kör-
mend.

Egyházi aljegyzők: Tóth József, Fancsal,
Kardos Gyula, Balassagyarmat és Kuthy

, Dezső, Budapest, VIlI. Üllői-út 24. 1.
Tanügyi biz. elnöke: dr. Mágócsy-Dietz
, Sándor, 1 Budapest, 1. Attila-u. 195/99.

Telefon: 57-3-21.
Tanügyi biz. alelnöke: dr. Melich János

Budapest, X. Család-utca 10. '
Gyámint. világi elnöke: báró Feilitzsch

Berthold, Budapest, 1. Karácsonyi-ut-
ca 9.

·Gyámint. egyh. elnöke: Ziermann Lajos
Sopron.

Számvev. vil. elnöke: Becht Albert, Bu-
dapest, V. Wurm-u. 3.

Számvev. egyh. elnöke: dr. Domján Elek,
Sátoralj aujhely.

Ügyész: dr. Rásó Lajos, Budapest, IV. Ve- I lll. Dunáninneni egyházkerület.
ress Pálné-u. 7. Telefon: 88-1-00. P" "1 D K' ,

Főtitkár: Kuthy Dezső, Budapest, VIlI. us~? {:, . ISS Istvan, Sámsonháza
Üllői-ú t 24. 1. Telefon: 41-3-07. (~ogra.~l vm.) ,

Pénztáros' Szelényi Gyula Budapest IV Felugyelo : dr. Sztranyavszky Sandor, nyug.
Deák-té~ 4. Telefon: 80-0-60. ,. .b~l?gyi államtitkár,,, a képviselőház ~l-

Levéltáros: dr. Scholtz Oszkár Budapest n?ke, Budapest, Szuret-u. 21. és Nog-
. , . ' 'rad marcal.VIlI. .Szentkirályi-utca 51. II. Vilá . fő i "d ZI'

Nyugdijint. íd. ügyvivő: dr. Scholtz Osz- 1 agi ojegyzo : r r , ,e enka Frigyes Bu-
kár, Budapest VIlI. Szentkirályi-utca , dapes.t, ."XL E~zéki-ut 13-15. .
51. II.' Egyházi főjegyző: D. Kovács Sándor egyet.

tanár Budapest, V. Hold u. 29. sz. és
Sopron. _ .

Világi jegyzők: lándori dr. KélerBer-
IV. talan Budapest, IV. Veress Pálné-u. 15.,

dr. Farkas Béla, Budapest, IX. Erkel
Ferenc-u. 12.

Egyházi jegyzők: dr, Csengődy Lajos,
Salgótarján, Kirchner Rezső, Sámson-
háza (Nógrád vm.) . -

Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest IV.
Deák Ferenc-tér 4. '

Számvevő: Podhradszky János Tordas
(Fejér vm.) ,

Ügyész: dr. Hándel Béla ügyvéd, Buda-
IV. pest, IX. Háday-u. 15. és dr. Petrovles

Rudolf ügyvéd, Balassagyarmat.
IV. Levéltáros: Kardos Gyula, Balassagyar-

mat. •
Gyula Budapest, II. Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirch-

ner Rezső, Sámsonháza (N6grád vm.) .

6*

ll. Bányai egyházkerület.
Püspök: dr. Raffay Sándor Budapest,

Deák-tér 4.
Felügyelő: . dr. Pesthy Pál Budapest, II.

Ermelléki-út 11.
ügyész: dr. Mészáros Gyula Budapest,

IV. Király Pál-uo 9.
Püspöki irodavezető: Ruttkay-Miklian

Gyula, Budapest, IV. Deák-tér 4.
Ker. központi lelkész: Magócs Károly.
Ker. misszió lelkész: Virág Jenő, Buda-

pest, IV. Deáktér 4.
Pénztáros: Szelényi Gyula Budapest,

Deák-tér 4.
Ellenőr: Kesztler László Budapest,

Deák-tér 4.
Számvevő: Sándy

Toldy-utca 20.

Levéltáros: dr; ~cl?-0ltz Oszkár Budapest,
VIlI. . Szentkírályí-utca 51.

Egyházi főjegyző: Sárkány Béla, Kecs-
kemét.

Világi főjegyző: dr. Scholtz Oszkár Buda-
pest, VIlI. Szentkírályí-utca 51.

Egyházi jegyző: Magócs Károly, Budapest
Világi jegyző: dr. Lányi Márton Buda-

pest, 1. Ráth György-utca 18. .
Ker. tan felügyelők : Bartos Pál lelkész

Szarvas' és dr. Hittrich Odön főigazgatÓ
Budapest, Vilma királyné-út 51.

1. Aradi-békési esp.: dr. Szeberényi La-
jos Zsigmond, 'békéscsabai lelkész; fel-

-ügyelő: dr. Krayzell Miklós Budapest.
2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai

lelkész; felügyelő: dr. Haviár Gyula kir.
közjegyző, Szarvas.

3: Budapesti esp.: Kemény Lajos Bu-
dapest; felügyelő: dr. Mikler Károly,
Budapest, Rudolf-rakpart 5.

4. Csanádi.csongrádí esp.: Egyed Aladár
szegedi lelkész j felügyelő: dr. Purgly
Emil, MaI{6.

5. Felsőpestmegyei esp. : üresedésben'
felügyelő: báró Prónay György, Buda~
pest. I

6. Középpestmegyei esp.: Honéczy Pál
Pilis j . felügyelő: dr. Lehotzky Antal;
Monor,

7. Alsópestmegyei esp. : Bakay Péter,
apostagi lelkész; felügyelő: báró Kaas
Albert, Budapest.
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1. Fejérkomárorní esp.: Podhradszky Já-

nos tordasi lelkész; alesperes: Magyar
Géza szákí lelkész; felügyelő: dr. Han-
del Béla, ügyvéd. _

_2. Mosoniesp.: -, felügyelő: Csatáry
Elek nyug .. alispán, Magyaróvár.

3. Nógrádi esp.: Mihalovícs, Samu, béri
lelkész; alesperes: Kardos Gyula, ba-
lassagyarmati lelkész; felügyelő:' Lasz
káry Gyula földbirtokcs Romhány; má-
sodfe,l:Ligyelő: Horváth Sándor 'polgár-
mester ,Balass'agyarmat.-

6. Somogyi esp.: Horváth Lajos, Gyé-
kényes; felügyelő:. dr. Ittzés Zsig-
mond, Kaposvár. .

7. Tolna-baranya-somogyi főesp.: Müller
Róbert, Felsőnána ; alesperes: Gyalog
István, Kéty (Tolna .m.) ; felügyelő: dr
Pesthy Pál i. nyug., igazságügyminiszter
Budapest és Uzd (Tolna megyej ; má-
sodfelügyelő: ~Koritsánszky \Ottó; BlI/"
dapest. -

8. Veszprémi esp.: Takács Elek; Homok-
bödöge; .felügyelő: Míhály Sándor, gaz-
dasági felügyelő, Pápa, : .

9. Zalai esp.: Nagy Lajos, Szentantalfa ;
felügyelő: .dr, Berzsenyi Jenő, nyug,
[árásbiró, Zs~deny' (Vas megye).

IV. - Dunántúli egyházkerü}el.
Püspök: D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő: dr. Mesterházy Ernő, Nagy-

geresd (Sopron megye). -
Egyh. főjegyző: Németh Károly, Lébény V. Tiszai egyházkerület.

(Moson megye). Püspök: D. Geduly Henrik, Nyiregyháza._-
Világi főjegyző: dr. Bertha Benő, Cell- Felügyelő: homrogdi Lichtenstein László

dömölk. M!islrolc t. J:~.j. f. város Iőispánja, Mís-
Egyházi aIjegyző: Gyalog István, Kéty. kolc.

- Világi aljegyző: dr. Berzsenyi Adám, Ke- H. püspöki titkár és ker. levéltáros:' Joób
menessömjén (Vas megye). Olivér, Nyíregyháza.

Főszámvevő: Hanzmann Károly, Sopron. Egyházi főjegyző: Duszik Lajos, miskolci
Ügyész: Berecz Abel, Sopron. Másod- lelkész. '

ügyész: dr. Zergényi Pál, Sopron. Világi főjegyző: dr. Zsedényi Béla, jog-
Pénztáros: Mühl Nándor, Sopron. akad. tanár, Miskolc. . .
Ellenőr: Wojtech Vilmos, Sopron. 'Egyházi jegyző : Marcsek János, Űzd és
Levéltáros: Németh Sámuel, Sopron. á
Püspöki titkár: László Miklós, Győr. Belák S ndor, Tokaj.
1. Alsósoproni esp.: üresedésben; felügye, Világi jegyzők: Szohor Pál, Nyíregy-

Iő : virtsologi Rupprecht Antal, föld- háza és dr. Aradványi Endre Nyír-
birtokos, Sajtoskál, Sopron vm. egyháza. _

2. Felsősoproni esp.: Scholtz Ödön, Ag- Ker. pénztáros: Schulz György, Budapest..
falva; felügyelő: dr. Brunner Emil, Számvevő: Varga László abaujszántói lel-
ügyvéd, Sopron. kész. .

3. Győri esp.: Németh Károly, Lébény; E .
felügyelő: Szalay István, földbirtokos, gyházker. ügyészele dr.' Vietérisz 1st-
Györnöre-Julía puszta, Győr m. ván, dr. Salzmann Ottó, _ ldl'. ügyész"

4. Kemenesaljai esp.: Molitorisz János, Nyiregyháza, dr. Barlus Dezső, Miskolc,
Ostffyasszonyfa; felügyelő: Koltai Vi- dr. Röck Aladár, Miskolc..
dos Dániel földbirtokos, Mersevat, Vas 1. Hegyaljai esp.: Duszík Lajos, miskolci
megye. lelkész; felügyelő: -; számvevőszékí

5. Középvasi esp.: Zongor Béla, Körmend.; elnök: Tóth József, fancsali lelkész.
felügyelő: szentmártoni Radó Lajos, 2. Tiszavidéki esp.: dr. Dornján Elek, sá-
felsőházi tag, Szombathely és Répcelak; toraljaújhelyi lelkész; felügyelő dr.
másodfelügyelő: dr. Schneller Aurél, I Streicher Andor, Szatmár vm. alispán-
Kőszeg. ja, Mátészálka. .

Ez 'a kérdés Jézus szájából hang-
zott el, amikor Keresztelő János két
tanítványa, András és János, mesterük
csodálatos bizonyságtevésének hatása
alatt felkerekedett, hogy &egismer-
kedjék az "Isten Bárányával" (Ján.
1, 38-39:). Ez a kérdés akkor alig
volt több, mint olyanok .személyes
.érintkezésének első, jelentéktelen be-
vezetése, akik addig nem ismerték

egymást. Ma azonban éreznünk kell •.
hogy a szó szoros értelmében sors- I

döntő, egy életré szóló, sőt még az
örökkévalóságot is eldöntő, választás.
elé állít bennünket.

Jézus olyan, emberekhez fordult
kérésével, akik belekerült ek annak a.
lelki forrongásnak a hullámverésébe.
amely a zsidó nép széles rétegeit
2ÓOO évvel ezelőtt felrázta tespedésé-
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böl, Ezt a lelki forrongast Keresztelő vevésének korát. Ennél jobb a vég-
János fellépése: váltotta ki, aki intő, letes ellenkezés! Nekünk csak az
korholó, a mellett bíztató beszédeivel lehet az imádságos óhajtásunk, hogy
szinte kényszerítő, erővel állította a ezzel a másik oldalon az Isten előtt
lelkeket a szent- lsten színe elé. való végletes, szívvel-lélekkel való

Ma mi is lelki fo~rongás' korában leborulás álljon szemben. Nem pusz-
élünk és ez é), Jpq'o~g~s ma is l,~nyege tán bizonyos érdeklődés az Ő dolgai
szerint határozottan vallásos jellegű. iránt, amely a világ dolgaiból és dí-
Ami leorunknak benne van a tuda- csőségéből való kiábrándulásnak jár
fában, hogy az örökkévaló dolgokkal a nyomában, hanem a porban való
szemben, valamiképen állást kell fog- imádása az Ő dícsöségének I A hitet-
lalnia, Istennel szemben való helyzetét lenség mellett csakugyan mutatkozik
valamilyen formában tisztáznia kell. is ma a vallási ébredésnek, az Isten
Aldanunk kell érte, Istent, hogy ide felé való tapogatódzásnak. a lelkek
-eljuttatott minket. Áldanunk kell érte Isten országába való kivánkozásának
akkor is, ha kemény megpróbáltatások, szárnos felemelő és biztató, kezdetei-
tengernyi szenvedés árán érkeztünk ben is boldogító jelensége. Szembe-
is ide' meg, ha a meseszerü békeidők tünik az Isten Fiához való, kőzele-
gondtalanságát a háborús ésa háború désnek, az Ö igazi megértésének is
utáni idők .gyötrődésének kellett is nem egy reményt keltő jele, ami azért
ezért felváltania. Ma már imádatos nagy ielentöségű, mert Ü. az út és
alázattal vallhatja az ember, hogy érti, Rajta kívül való keresgélés sohasem
ami érthetetlenségével és fájdalmas juthat el igazán Istenhez.
miért jével szinte a teljes. csüggedésig De itt azután minden egyes em-
döbbentette meg, amikor csapás csapás bernek kőzvetlenűl szegeződik neki
után zúdult erre a boldogtalan' emberi- a kérdés, hogy a milliók között, akik
ségre, Jónak és bölcsnek" ~Fg~~zté),l- útban vannak Krisztus felé és Rajta
hatja Istent a romok között .is vil.ág- keresztül Isten felé, ott vari-e ö maga
kormányzásáért, amellyel az emberi- is? Itt nyer személyes élt a kérdés:
séget a századforduló,könnyelmüségé" I "Mit kerestek?" Mindenkitől külön
nek, elbizakodottságának, gőgjének kéri számon, hogy lerázta,.e azt az
napsugaras magaslatairól, szinte a átkos tespedtséget, amelye világ
poklok mélységébe taszította le, hogy dolgainak, gondjainak, örömeinek fül-
zuhanásában meghallja az égi világból ledt légkörében tartja fogva és elzárja
feléje hangzó kérdést: "Mit akartok, előle a mennyei világ üdítő, tisztitó,
-:-:- mit kerestek?" isteni levegőjét? Keres- e egyáltalában

A mi korunk meghallotta ezt a kér- valami mást, valami jobbat, különbet,
dést és megértette, hogy benne nincs többet, mint amit neki a mindennapi
kevesebbről szó, mint kérlelhetetlen élet a maga lelketölő taposómalmában
felhívásról, amely Istennel szemben nyujtani képes? Belekerült-e annak
való határozott állásfoglalásra kény- a lelki megmozdulásnak a sodrába,
szerit. Korunk eleget is tesz, vagy amelynek az iránya felfelé vezet,
legalább is eleget készül {enni ennek Istenhez visz?
a felhívásnak. Jól tudjuk, hogy sok- Orűlhetűnk, ha azokhoz tartozunk,
szorosan szörnyű az embereknek ez akik ma jobban, mint előbb, érdek-
az állásfoglalása, hogy az Isten ellen lődnek a vallás dolgai iránt, De még
vivott legádázabb. engesztelhetetlen jobban, igazán csak akkor örülhetünk,
gyülölettő1 fűtött harc az a véglet, ha ez az érdeklődés több, mint dacos
amelyben a világ különböző részein "azért is", öntudatos büszkélkedés
milliók tomboljak ki magukat sátáni egyházunkkal más egyháznak hódítasi
hitetlenségükben. Borzadunk az em- vágyával szemben. Célhoz jutó kere-
beri elvetemedettség és sülyedtség sésre akar indítani, Isten boldog meg-
mélységének I láttán, de mégsem ki- találása után akar vágyat ébreszteni
vánhatiuk vissza a lágymeleg közöny- a Megváltó kérdése: "Mit kerestek?"!
nek, Isten konok, vagy fásult semmibe-
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Használt rövidítések: áv.= állatvásár, kv.= kirakóvásár, e.= előtt. u.= után, mege.r= meg;
előző, köv.=követö, közv.=közvetien, közn.=köznapon, mfogl.=magában foglaló, v.=vagy.

vm.= vármegye, ó-n. sz.= ó-naptár szerint, Iegköa== legközelebb.

Abádszalók J.-N.-K.-Szolnok m. febr. 16, Badacsony/omaj Zalam. márc. 12, szept..
máj. 18, aug. 10 és nov. ll-ét mfogl. 1,' ha ünn., köv. közn.
vas. és hétf. Baja febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.

Abaujszántó Abauj-Torna m. Nagycsü- 22, szept. 21, dec. 6. Ha hét kőzepe,
törtök e. szerdán, júl. 13, okt. 5, dec. megeI. vas. és hétf. .
7, ha a három utóbbi nem szerdára Bajna Esztergemm. febr. W, május 16;.

:esik, a köv. legk. szerd., ha a határn. aug. 16, nov. 16. mfogI. hetek szerdá-
'ünnepre esnek, a közv. köv. közn. ján és csütörtökön.

Abony Pestm. márc. 19, aug. 20 és nov. Bakonya Baranyam. jún. 21, ha vas. v.
. 30, vas. v. ünn. esetén a köv, .kőzn. ünnep, köv, közn., szept. 29.
ÁCs Komáromm. husvétot köv. hétf., okt. Balassagyarmat Nógrádm. Orsz. áv. és

utolsó hétfőjén. kv. minden 'h6első hétfőfén (áv.) és
Acsa Pestm. ápr. és okt. hónapok utolsó keddjén (kv.) tartja. Ha ezek a napok

hétf., ha ünnep, úgy a köv. legköz. közn. ünnepnapra esnek, úgy a rákövetkező
Adánd Somogym. «Laetáre» vas., Nep. legköz. két hétköznapon.

Ján., Urszíne változása és Mindszent na- Balatonendréd Somogym. márc. 15, júl'.
pokat mfogl. hetekben hétf. . 15, szept. 15. mfogI. csüt., ha ünnep,

Adony Fejérm. ápr. 2, jún. 16, szept. 15, köv. közn,
nov. 24. Balatonjűred Zalam. jan. 14, ápr. 15, júh,

Ajka Veszprérum. márc. első hetében szer- 11, szept. 11. mfogl. szerdán kv. és áv,
dán, Péter-Pál nap., Szt. Istv. nap., Szt. Balatonlelle Somogym. Husvét u. kedden.
Márton napot mfogI. hét szerdáján. máj. 9, ha vas., legk. hétközn., Kísasz-

Akasztó Pestm. má~c. I l-ét, szept. 9·ét szonyn. el. hétf., Farkas n. kv. és áv.
megeI. .hétf. ~; v. es kedden kv. , Balatonfőkaiár Veszprérum ápr. utolsó,

Alap yeJérm: JUl._25, okt. l.mfogI. hetf., I aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv.
ha unn., kov. kozn. . , I köznapon.

Alaityán _ J.-N.-K.-Swln!?km. _jun, 9, nov. Balatonszabadt Veszprémm. márc. 1, okt.
4, h~ unn. v. va~., kov. kozn. : 1. mfog\. hétf.

Alberti Pestm. máj, 16, Jú,!' 13, J?-0v.5-ét I Balkány SzaboIcsm. ápr, 1, nov. 1 és dec.
::#e~·v~as. és hétf. Elozo nap av., más- 25. n. ~egel. és aug. 20-át mfogI. kedd.

Al t F ., Jó f tEt kv. és av.
. CSIl eJe;-m. z_se nal?o, ;-zs. napo Balmazuioáros Hajdum. febr. 2, máj. 25,

mfogI. csut., ~a, unn., kov. csut. , au" 14 nov 19 n mfocl szerdán áv.
Alpár "Pestfi3' vlragvas. és okt. lD-et meg- ésr-kv.' . " '" .

előző vasarnapon. Bá k t - ZI' 24"
Alsónéme~i Pestm. ápr; 2, júL 4" s~ept. 2~~ :~~~ KY~lJ:29~ am. apr. ,Jun.

2, dec.. 3, mfog\. vasarnap ,~s hetfőn. Bánréce Gőmör K.-Hontm. márc. 18, és
Alsápatqí Vasm. febr. 3, maj. 4, szept. szept. 6.

4, nov. 4.. ..,
Alsóság Vasm. ápr. 4, máj. 25, szept. 21, Baramiajenő .!3aran.Ya~. Jun. ~, ok_t. 21,

nov. 5, ha ünn., köv. napon kv. és áv. ha vas. v. unn., ,a kov. l~;~koz?kozn.
Apát/alva Csanádm. ápr. 24, júl. 26, Barcs Somogym: apr. 1, J~n. __4, szept.

szept. 8 és nov. 25. u. szomb., ha űnn., 2, dec. 9, ha unnep, legkoz. közn.
, köv. közn. Bála Tolnam. máj. 4·ét és okt. 15-ét ma-
Apc Hevesm. jan. 15, márc, 19. megel. gábafogl. hétf. kv. és áv.. ,

hétf., aug. I-én, ha ez szomb, v. vas., Bálaszék Tolna,? márc. 19, jun. ~6, szept,
a köv, hétf.; okt. 15. megel. hétf. 24 és okt. 28-at ~ege\. hétf. ~; av. és kv.

Apcstao Pestrn. jún. 24-ét és okt. 12-ét Báté Somozvm. marc. 10, ipaJ. 25, _aug.
hét keddjén. 2!) ~s ~kt. n. ha vas., v. unnep, követ-

Arló Bors6dm. ápr. 20, szept 20, ha hétf. kezo koznapon. .
esnek, ellenk. esetb. a megel. hétf. fla[[,c;nya. ~sanádm. J~dlca v. ~eketevas:

Árpás Sopronm. jún. 6, szept. 11. elötti, .Jun. 29. utam, nov. ő-ike elötti
Aszód Pes tm. márc, 19, áld. csűt., Szent l?éntekl napokat megel. szemb. napon

Istv. és Szt. Márton n. u. péntek. av., vasárnap kv.
Attala Sornogvm. rnárc. 16, nov. 5, ha Becsehely Zalam. rnárc. 19, máj. 11, szep-

ünn., köv. közn. tember 11 és okt. 13.
Babócsa Somogym. márc, 19, Szenthá- Békés Békésrn. márc. 24, jún. 20, szept,

romság vas. ll. hétf., aug. 24, nov. 30. 29, ha nem vas. esnek, mindig amegel.
Bácsalmás Bácsm, febr. 9, máj. 1, szept. vas. Ezt megel. 2 napon áv., nov: 25-ét
. 14 és nov. 22, ha vas. esnek, a köv. megel. pént, és szomb., ha szomb. esik.

hétf., ha más napra, az ezt mege\. hétf. ezen a napon kv. az el. levő pént, áv.---'



llékéscsaba Békésrn. febr. hó utolsó, jún.
3., okt. 4., dec. 1. hétf. (marhavásár),

. keddjén (lóvásár), ' szerdáján kv. luk-
szuslóvásár ápr. 24.

Bélapátiatua Borsodm. márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.

Berencs Szabolcsm. lásd Rétközberencs.
Beretiy6ujfalu Biharm. ápr. 24, aug. 15,

okt. 9. napját megeI. hét és febr. havá-
nak első csütörtö kén.

Berkesd Baranyam. márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap, a köv. közn.

Be.rzence Somogym. fekete vas. u. hé!fő,
jun, 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. un-
nep, a köv. hétközn. kv. és áv.

Bicske Fejérm. jan. 25-ét, máj. 3-át, Ja-
kab napot (júl.), Máté ev. napot (szept.)
mfogI. keddjén (áv.) és szerdáján (kv.).

Biharkeresztes Biharm. máj. 29-ét, szept.
12-ét mfogI. hét szerdai napján.

'Biharnaqsjbaiom Biharm. márc. 4, június
4, szeptember 27.

Boqdása Baranyam. márc. 18, aug. 14, ha
vasárnap v. ünnep, a köv. legk. hétk,

Bodajk Fejérm, újév U., jún. 29 u. szent
Mihály n. u. hétf. napokon kv. és áv.
egy napon.

Bodroqkeresztur Zemplénm. febr. 24-ét,
aug. 24-ét és nov. 24-ét mfogl, hét csü-
törtök és pünkösd utáni csütörtök.

Boduaszilas '.Abaúj- T.-m. márc. 19, jún.
24, nov. 25 csütörtökön, ha e napok
nem csütörtökre esnek, amegel. csűt.;
karácsony első napja el. csütörtök.

Bonyhád Tolnam. márc. 6, máj. 1, júl. 10
és szept. 4-et mfogI. hét és dec. 8-át
megél. hétf. áv. és kedden kv,

Bő Sopronm. febr. 6, máj. 9, aug. 10.
okt. 4.

Böhönye Somoaym. márc. HJ, Urnapot
köv. napon, júl. 20, aug. '21.

Budapest márc. más. vas. (Józsefn. vás.),
máj. utolsó vas. (Medárdnapi vás.),
aug. harm. vas .. nov. első vas. (Lipót-
napi vás.). A kirakó vásárok a fenti
határn. kezdődnek. két héten át, a má-
sodik hét szombatjáig tartanak. A mar-
ha- és lóvásárok a vásári időtartam
második vas. és hétf. tartatnak. A ki-
ral~ó vásárok első napját megel. szer-
dal naptól a kőv. második keddi nap-
jáig hőrirha vásrir. A köv. egész tar-
tama alatt horvásár. Lővásárok : ápr.
24-ét mfogl. hét vas. el. vas. hétf. és
kedden, okt. első vas. hétfőjén és kedd-
jén. Lukszuslóvásár márc. 21, 22, 23.

Bűdszentrniháln Szabolcs- és Unam. jan.
25-ét, júl. 24-ét, okt. Hl-nt mfogl, hét-
főjén, ápr. 23-át mf'oul. keddjén.

Bűk Sopronm. márc. és szept. első szer-
, dáján, ha űnn., köv. közn.
Bükkösd Baranvarn. márc. 25 Szenthá-

romság ll. hétf., okt. 4. nov. 11. Ha e
napok vas. v. ünn. esnek, a köv. közn.

Bűssű Somozym. febr. 1fi, ápr. 2R. jún. 8.
aug. 21. Ha ünnep, a kőv, napon.

Császár Komáromm. Vince napot és Teréz
napot mfozl. csüt., ha ünn .. a kőv kőzn.
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Cece Fejérm. fek. vas. u. hétf., Lőrinc és

Miklós nap u. hétf .
Cegléd Pes tm. jan. 15, ápr. 16, júl. 22

nov. 1. napját megcl. vas. és hétf. '
Celldömölk Vasm. bőjt első hétfőjén, máj

16, szept. 1, okt. 24, ha vas. v. ünn.,
a köv. közn.

Cibatcháza Pestm. márc. 31, máj. 30, szepl
15, nov." 18, ha vas. esnek, az el. levő
szombaton.

Csabrendek Zalam. pünk. előtti csüt., Lő-
rinc el. csüt., húshagyókedd utáni csüt,

Csákány Somogym. aug. 15 bucsuvásár.
Csákvár Fehérrn. oc. vas. u., ro gate vas.

köv. hétf. és kedden, Anna napot és
Miklós napot mfogI. hét hétf. és kedd-
jén, 1 nap áv., 2 nap kv. ' .

Csanádpalota Csanádm. jan. 31-ét, jún.
í í-ét, aug. 31-ét, okt. 23-át megelőző
szombaton.

Csapod Sopronm. febr. 10, máj. 22, aug.
17, nov. 23.. mfogI. szerdán, ha ünnep-
nap, a kőv. hétköznapon.

Csenger Szatmárm. A decemb. kívételé-
vel mínden hó 3-il,{pént, napj., ha űnn.,
akkor előző pént., kar, el. pénteken.

Csépa .T.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 12, júl. 12,
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn. esik,
akkor megelőző vasárnap.

Csepreg Sopronm. hamvazósz. u. csüt,
nagycüt., áldozócsüt., u. pént., júl. 29,
szept. 29, karácsonyelőtti szerda. Ha
a júl. és szept.. vásár vas. v. ünnepre
esik, a köv. közn.

Cseszireq Zalam. jan. 19, márc. '19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.

Csipkerek Vasm. febr. 10 és szept. 17.
Csetény Veszprémm. ápr. első hétf., okt.

15, ha ünn., a köv. közn.
Csonarád Csongrádm. márc, 1, máj. 1,

aug. 2:í és dec. 10-ét megeI. vas. kv.,
megel. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
e nap lartatik. '

Csorna Sopronm. jan. 6, Gergely nap,
Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály
és sz. Márton napján. Ha ünn. V. vas.,
továbbá péntek, szombatra V. zsidóün-
nepre esnek, az utánuk köv. hétfőn.

Csögle Veszprémm. márc. 12, jún. 23,
okt. 9. mfogI. hetek hétfői napján.

Csököly Sornogvm. jan. 25, nagycsül,
aug. 28, nov. 25.

Csurgó Somogym. husv. U., pünk. U. ked-
den, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap
vas. V. űnn., a kőv. közn,

Daránu Somogym. márc. 9, aug. 18, nov.
5. Ha finn. esék, úgy a köv, hétközn.

Debrecen a remete Antal, sz. György,
Nagyboldogasszony és Dénes napokról
elnevezett vásárok 9 napon át tartat-
nak, a vásár az ünnepeket megeI. hé-
ten hétf. kezdődik. Nyersterményekre
s iparcikkekre nézve az egész 9' nap
alatt: első héten csüt, és pént. juhv.,
szomb. és vas. sertésv.. vas. és hétf.
lóv., a második hétnek hétf. és kedd
napj. pedig marha". A hortobágyi pusz-
tán jún. 20-át mfogI. hét csüt. áv.
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Dég Veszprémm. husvét hetében csüt., lenkező esetben amegel. szomb. Ha

András napot megel. csüt. ker. űnn., a legköz. közn. .
Decs Tolnam. ápr. 15-ét és szept. I-ét Enying Veszprérum. sexagesimavas.· utáni

mfogl. hét hétf., ha űnn., a köv. közn. köznapon, Kisasszony hetében hétfőn,
~em'ecser Szabolcs- és Ungm. ápr. 24-ét, dec. Aprósz. het. az első közn.

szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, Ercsi Fejérrn. Leó napot és szept. Mihály
a köv. közn. napot mfogl. hétf.' állat-, kedden kv. "

Derecske Biharm. jan. 15, ápr. 24, aug. Érd Fejérm. máj. első hétf. éskeddjén,
15 és okt. 15-ét megel. n. el. pént. aug. lO-ét mfogl. hét hétfőjén:

Dévaványa J.-N.-K.-Szolnokm. jah. 1í, Erdőcsokonya Somogym. febr. 25, husvét
ápr. 15, [úl. 5, okt. 12.' megél. hétf. és u. csűt.;' jún. 2í, szept. 21 kv. és áv.
kedden; első nap áv., másn. kirakóv. Ha vas.. v. ünn., a ,köv. közn.

Deoecser Veszprémm. jan. 25, máj. 1, aug. Erdőbénye Zemplénm, jan. 28, ápr. 24,
'6 és nov. 1. napját előző hétfői és okt. 28. Ha ünn., a.megeI. hétf. kv.
keddi napokon. Erdőfelek Hevesni. ápr. 1-2, okt. 15-16.

Di6sjenő Nógrád- és Hontm. kv, és áv.: Érsekvadkerl Nógrád- és Hontm. január
Szt. György nap és András nap heté- l-ét kőv, vas., ápr, 23-át, juI. 22-ét
ben hétfőn; kv.: Pál napot, Kisasszony szept. 24-ét megél. vas.
napot mfogl. hét hétfőjén. Esztergom Esztergomm. Gergely, Orbán,

Di6sviszt6 Baranyam. febr. 10, ápr. 1, Lőrinc, Simon-Juda u. köv. hétf., kedd
júl.. 13, szept. 10, okt. 26, ha vas. v. és szerda áv. és kv,
ünn., a köv. közn. ' Etijek Fejérm. máj. 8, szept, 8. hetében

Dombovár Tolnam. rnárc. 28-itt köv, és csüt., ha ünnep, a köv. közn.
szept, 28-át megeI. szerdán, ha ünn.,· a Fadd Tolnam. márc. 12, okt. 15. megel.
köv. hétkőzn.; Vízkereszt, Szentgyörgy, hétf. és júl. 25. első v. ezt Iköv. hétf.
Szeritpéter napját s nov. 30-át megel Fegyvernek puszta J.-N.-K.-Szolnokmegye
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn. " márc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.

Dombrád Szabolcsm. jan. 15, április' 28, vas. és hétf.; első n. áv., másn. kv.
júl. 8 és okt. 8-át mtogl. hét hétf. Felsődabas Pestm. febr. 18-át, aug. '3-át,

Döbrököz Tolnam. virágvas. elötti, Ist- nov .. l-ét megel. vas., máj. első vas.
ván király utáni hétf. '1 Felsőireg Tolnam. Balázs nap, Szent

Dömsöd Pestm. márc. 7, jún. 22, aug. 10. György, Kisasszony és Katalin napokat
áv. és nyersterrnényv., a köv. n. kv. mfogl. hétfőn és kedden. '

Drávafok Somogym. febr. 15,május 20, Fclsőrönök Vasm, búcsú köv. Imre nap-
szept. 15, ha vas. v., ünn., a köv. közn. ját (nov. 5.) kőv. vasárnap.

Dunaföldvár Tolnam. márc. 25-ét mfogl. Felsősegesd Somogym. márc. 30, júl 2.
hétf. és kedden, pünkösdöt .mfogl. ked- u. hétf., szept. 8. megeI. hétf., nov, 25 kv.
.den és szerdán, aug. 20-át, nov. l-ét Fertőrákos Sopronrn.: szent György elötti
mfogL hétf. és kedden, első nap áv., és szerit Mihály utáni csütörtök.
második kv, Ha a határn. hétf. vagy Fer/őszenfmikl6s Sopronm. bőjt harma-
kedd re esnek, azon a héten kedden és dik hétf., pünkösd utáni kedden,·' Máté
szerdán, ill. szerdán és csüt. nap és Miklós nap utáni hétfőn.

Dunapataj Pestm. febr. 19, ápr. 14, jún. Földeák . Csanádm. Mátyás napot, Cantate
29, okt. 4 és dec. 13-át megeI. hétf. és és Orangyal napokat és Boldogasszony
kedd; ha ker. űnn., a köv. kőzn. fogantatása ünnepét megel. pént. áv., a

Dunapenfele Fejérrn. sz. György napot, ráköv. szombaton pedig kv.
sz. Háromságvas., Kisasszonynapot ma- Fülöpszállás Pestm. ápr. 8-9-t, JUlllUS
gábafogl. hétf. és az első adventi vas. 17-18-t, szept. 5-6-t, és dec. 6-7-t
u. köv. hétf. megél. V1S. áv., hétf. kv.

Dutiaszekcsö Baranyam. márc. 12, Szent- Fűzesabotiq Hevesm. márc. 12, június 12,
háromsúg u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha szept. 12, dec. 12. megeI. vas. áv., hét-
ünnep v. vasárn., a köv. hétf. főn kirakóvásár.

Dunavecse Pes tm. febr. második, május Fűzesouarmat Békésm. márc, 29-30, jún.
első, júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.) 10-11, aug. ~5-26, okt. 24-25. Ha nem
és keddjén (kv.). Ha ünn., a köv. közn. szombat, vas. esnek, amegel. szomb.

Edelény Borsod-Gömör-Kishontm, január szarvasmarha-, juh-,sértés-, vas. a k.
15-ét, ápr. 15-ét, júl. 15-ét, okt. 15-ét és Ióvásár. '
megeI. csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a Galambok Zalam. febr. 16, aug. 2. előtti
megelőző kedden. hétfőn.

Eger Hevesm. Vízker. u. hétf., Pongrác n. Gálosfa Somogym. márc. 12, máj. 16, júl.
hetében hétf., Sarlósboldogassz. u. hétf., 3, aug. 21, szept. 21, haünn., v. vas.,
szept. 28és 29 marhav. 29 és 30 kv. akkor a köv. hétközn.

Eqeráq Baranyam. ápr. 5, jún. 15, okt. Gamás Somogym. Jún. 6, szept. 18, ha
11, ha vas. v. ünn., a köv. legköz. közn. vas. v. ünnep, a kőv. közn.

Egervár Vasm. márc. 19, nov. 25. Gasztony Vasm. Urnapot és Sarlósbol-
Egyed Sopronm. márc. 1, okt. 29, ünn. és dogasszony napot köv. vas. kv.

vasárn, esetén a köv. közn, Gelej Borsodm. ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.
Endrőd Békésm, máj. 18, aug. 22; nov. kedden.

23, ha ezek a napok szomb. esnek, el- Gelse Zalam. máj. 11, okt.' 26, ha vas., a __ .....:II
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,k~vet~~z(j'IfÖznapbÍi. 24-t, jún. 27-t, aug: 20-t, nov. ll-t köv. I

'G~s;z,t~fy"(~~mp~énin.jan .. 25 (Pál ford.), hétf., ha ünn., a köv.vközn.
, áP17:..::.,.1..•.2~~I:tG..y.u.Jll,);'jún; 29 (Péter és Pál), Harka Sopronm. jún. 29, aug. 24 kv,

o~t:''26 '(p"em.et.) het. eső keddi nap. Harkány Baranyam. Zsuzsánna, Szent
'GindliC~~{~l~<;I9IIÍfl.p1.jún. ~O-t, .?kt. 23-t György, vasas -szent Péter és Miklós

mfogl. csüt; ha ünn., a' kav. kozn. hetében hétfőn. .
'Godisá Baral,lyam..máj, 29, okt 9, ha vas. Háromfa Somogym. márc. 1, nov.: 19,

vagy Üllnep;da kövckőzn. . " máj. 6, aug. 30. Ha ünn. V. vas. aikö-
'Gödöllő Pestm.tJózsef, Péter-Pál, Szent vetkező hétköznap.

Mihály, Lucanapot köv. hétf; Hatvan' Hevesm. febr. 9, márc. '9, ápr,
'Gönc Abauj-Tornam. tnárc., [ún., aug., 28, jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5.

ökt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha hetében héttőn és kedden.
ünn., akkor a hónap Bdk 'keddjén. Hédervár Győrm. husvét utáni >- kedden,

'Görcsöny Baranyarn. ,.febr." 24, máj. 25, Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.
aug. 24, nov. 5. Hegyfalu Vasm. jún. 8 és nov. Ll-ike U.

'Gyékényes Somogym. máj. 1, okt. 30, ha I szerdán kv. és áv.
vas. és ünn. esnek, a köv. közn. Hegykő Sopronm, husvét elötti és szent

'Gyoma Békésm. márc, 10és 11,. június Mihály nap u,hétf. marhav. és kv. "1

1-2, aug. 15-16, nov. 15-16-át meg- Hetes Somogym, márc. első hétfőjén,
. előző pént, áv., szomb. lóv.,' vas. kv. máj. első csüt., jún. 18, okt. 4-ikhétf.
'Gyömöre Győrm. márc. és okt. hónapok Himesliáza Baranyarn. máj. 25, aúg.· 5,

első keddjén, ha ezek ünnepek, a köv. ha vas. V. ünn., 'a' köv. közn. '
hétköznapon: ' '. Hódmezővásárh.ely jan. Jézus nevenapja,

Gyömrő Pestm: márc. 30, okt. 15, ha vas .: és hétf., márc. József napot, Ur-
vas. V. ünn., a köv. közn. . . napot, júl. apostolok oszlását és okt.

'Gyönguös Hevesm. febr. 3, máj. 25, aug. szent Gál napot megel. vas. és hétfő,
24, nov. 19, ha ezek a napok nem -hétf, megelőző szornbat áv.
esnek, ezeket a napokat megel. hétf., Hosszuhetétut Baranyarn. márc. 14,' má:j.

, ha pedig a hétf. napok űnn, esnek, a 4-ét megel. hétf., júl. 20,' Szent Ker.
köv. hétközn., márc. 2. pént. tenyész- napja elötti hétfőn.

·.állatvásár. Hosszupereszteg Vasm. márc. 4,' máj. 5,
GyöngyösmclZék Somogym. ápr. 5-ét, okt. jún. 30, aug. 21. . " '" .'

,l)"ét mfogl. hét hétf. és keddjén, aug. Hőgyész Tolnam. Pál ford., József napjái;
21',' ha vas. V. ünn., a legköz, közn. Péter és Pál és Lipót napja u.vszerdán,

. 'Gyönk Tolnam. hushagyókedd elötti csüt. marhav., csüt. kv., szept. első k~ddjén,
, áv., szept. 29 kv., pünkösd' elötti csüt., .ha ünnep, a köv. közn.'·' ."

aug. és nov. első csüt, áv. és kv. lqal Somogym.' ápr. 24, máj. 22, júho·24,
Győr jan. 18cát, Urnapját, júl. 22~ét, szept. 1, okt. 28,' nov. 25, há' vas. v:

szept. 8-át nov. 25-ét a Teréz napját ünnep, a, kőv. közn. ,
mfogl. hét hétfőjén, végre nagyhéten lharosbcrény Soinogym. Mátyás napja,
hétfőn, a határnapokat megel. szomb. (febr. 24.), máj. 16, jul. 16, szept. 21, kv.
és vas. kízár. lóvásár. ' és áv.

Győrasszonytá Győrrn. máj. 9-t, szept. Ikeroár Vasm, márc. első szerd., szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf .. Ha a szep- 21 és dec. 21-ét megel. szerda;":

. , temberí vásár vas. vagy bármelyik vás. Irsa Pestm .: febr.' 14-t, jún. 15-t, szept.
űnn. esik, a köv. közn. I-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep; a

'Győr{'z,el}tmárton .Győrrn. Józ.sefnapot köv. hétf'őn.
,.,,:m,fogLcsüt., Lőrinc napot mfogl. csűt., lstoándi Somogym. ápr. 28, jún. 7, aug.

november 11. Ha ünnepre vagy vasár- 30, okt: 27. Ha ünn., V. vas., a köv.
napra esik, a köv. napon. napon, a jún. vás. alk. amegel. közn.

Gyula. Békésm. Pál fordulást,' «Exaudí» Lsztitnér Fejérni. József és Mindszent :n.
vasárnapot, .. július 22-ét és szept. 8-át mfogl. hétfőn kv. és áv.
megeI. het. ·.'szerd. hétf. délig. Iván Sopronm. sz. Pál U. Jubilate vas. U.

Gyulai:ro1nam .. ápr. 8, szept. 20, ha vas. Bertalan nap U. és Mindsz. U. keddi' n.
. V. üriii. esik, a köv. közn. Ivánegerszeg Vasm. jan. 6 U. szerd., tav.

'GYlllakeszi .Zalam. ápr. 24, szept. 9 és ápr., júl. és okt. hónapok első szerdán.
29, nov. 11 állatfelhajtással. Szent Há- lzmémi Tolnam. minden év okt.' 28-án
romsáz vasárnap utáni hétfőn. bucsu kv.

Hahót Zalam. Szt. Margit napját köv., Izsák Pestm. márc. 23, júl. 19, okt. ll-ét
Szt. Mihály n. megel. csüt. megél. vas. áv., hétfőn kv.'

HajdlllJöszörmény Hajdum. febr. 3, ápr . Iánosbáza Vasm. -rnárc. 19; pünkösd -el,
1, jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot hétf., aug. 23, nov. 15.

. mfogl. hétf. Ha ünn.i a köv. hétf. .Tászalsószentgyörgy jan. 1O-t, aug. 2-t,
Hajdunánás Hajdum .. márc. 19, júl. 16, okt. ,15-t megel. vasárn. u: hétf., Szent-

szept. 14, dec. 4., napokat mfogI. szer- háromság vas. köv.rhéttön.
dán kv. és áv. . Lássapáti J.-N.~K.-Szolnokm. febr. 19, jún.

Haiás Pestm, márc. 25, jún. 29 és szept. I 24, szept. 8, dec. 3. n. megeI. hétfőn.
29 után köv. hétfőn. . lászárokszálZás J.-N.-K.-Szolnokm. febr.

~alászi Győr-Moson-Pozsonym. február 24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szepl
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21-22-ét meael. vas. (áv.) és hétf. (kv.)

J6s-',prpny márc 25, má]. lS, ango 15.
okt. 4, dec. 9-ét mfogl. hétfőjén. Ha

, ünnep, a köv. közn.
Jászkarajenő Pestm. ápr. 3, júl, 8, okt.

2-ét megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf.
Iászkisér J.-N.-K.-Szolnokm. febr. 8. ápr.

25. júl. 25, nov. I l-ét megel. vas. (áv.),
hétf. (kv.), máj. 3 (kv.).

lá.~·!ladány J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 18,
ápr. 5, júl. 2. nov. 22-ét megel. hétfőn.
ha ünnep. a Iegköz. közn.

Kadarkuf Somogvm. sz. János el. kedd,
sz. István, Bertalan és Imre el. hétf.

Kálló Nógrád- és Hontm. márc. 12-ét
szept. 17-ét mfogl. hétf. (áv.) és ·kedd
(kirakóvásár).

Kálmáncsa Somogym. márc. 22 (áv.), ha
vas. V. ünn., a kőv. köznapon, Áldozó
csüt, el., Kisasszony n. el. hétfőn.

Kalocsa Pestm, márc. 19, aug. 15, nov.
30. el. hétf. és kedden és jún. hó első
vasárnap és hétfőn.

Kál6z Fejérm. febr. l-ét mfogI. hétfőn,
husvét el. hétf.. Boldogasszony napját,
sz. Mihály napját mfogl. héten' hétfőn.
A kar. ünnep megel. hétfőn.

Kapolcs Zalam. mái. 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a köv, köznap.

Kaposmérő Somogym. febr. 10, ápr. 1,
máj. 18, jún. 14, aug. 11, szept, 30. Ha
vas., köv. hétf.

Kaposvár Sornogvrn. ápr. és dec. hóna-
pok kivételével minden hónap első
szerdáján, ha űnn., a köv. közn.

Eaposszekcső Baranyam. ápr. 15, okt
30. el. csüt., ha űnn., a köv. közn.

Kápfalanf6ti Zalam. márc. 19.
Kapuuár Sopronm. jan. 25, márc. 19, tov.

Urnapra, Júl. 26, okt. 15 és dec. 13,
ha nem hétf. esnek, a köv. hétf.

Karád Sornozym. márc. 12, máj. 4, jún.
27. szept. 29 kv. és áv. Ha ünn., V. vas.,
·köv. közn.

Kareae J.-N.-K.-Szolnokm. Mátyás nap,
Margit nap, sz. Mihály nap, sz. András
nap el. hétf.

Karmács Zalam. máj. 3, nov. 1 .U. kedd.
Katumár Bácsm. máj. Ifl-át köv, hétf ..

okt. havában Teréz napot mfogI. hétf.
kv. és áv.

Kecskemét márc. 12, máj. 10, aug. 10,
szept. 26, nov. 2!). el. csüt. és pénte-
ken, ha csüt. ker. ünn., úgy a .megel.
hét csüt. és péntek.

Kecrt Pestm. husvét után első vas. és
hHFőn,iúl. 20. mezel., okt. 26. napját
mecel. vas. és hétfőn, első nap áv., má-
sodik nan kv,

Kehida Zalarn. márc. 26-t, Mária napját
köv. n., ha ünn., V. vas., a köv. közn,

Kerideres J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 9, aug.
9. nov. 9, febr. 9-ét mfogl. hétf., ha
ünnep, a. köv. Iezköz. közn.. aug. 9-ét
mfogl. hétf., ha ünnep. a köv. közn.

Keresellcet Sornozvrn. márc. 24, május
15. aug. 16. ok. 15.

Kerekeauluiza Pestm. jún. 5-ét, okt. 10.
••••• m_ege!.hétfőn.

Rerkaszentmikíós Zalarn. febr. lG, ápr.
23, jún. 10. és aug. 6. u. kedden.

Kerta Vasm. Vízkereszt U. köv. hétfőn,
aug. második hétfőn, nov. havában Ka-
talin napot mfogI. hét hétf., ha ezek
ünnepre esnek, a kőv, első hétköznap
áv, és kv.

Keszthelu Zalam. jan. fl, febr. 2-t, hus-
vétet, Urnapját, júl. 2-1. aug. 10-t köv.
csüt., szept. 21, okt. 15-t, Szt. Márton
napot, dec. 8-t köv. csüt.

Kétecuháza Békésm, ápr., aug. és dec.
hónapok elsejét köv. hétfőn.

Kéthely Somogym. Szentháromság vas.,
Adorjrin n. és Dömötör n. U. hétf.

Kéty Tolnam. ápr. és okt. hónapok má-
sodik keddi napján.

Kiliti Somogym, ápr. 26. köv, és július
21. mfogl. hét hétfőjén.

Kisbárapáti Somogym. máj. 20, okt. 6.
Kisbér Komáromm, ápr. 24-t, sz. Iván

napot, Nagyboldogasszony napját és sz.
Márton n. mfogl. csüt.

Riskonuirom Zalam. sz. György, sz. Pál
. és Katalin elötti hétfőrt.
[(iskőrös Pestm. febr. 24-t, május l-t,

aug. l-t és okt. 18-t megél. h'étf.
Kiskundorozsma Csongrádm. ápr. 7, jún.
. 29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,

a megeI. vasárnap.
Kiskuniéleqnhása Pestm. jan. 20, máre,

19, máj. 27, aug. 18. és okt. 4. napokat
megeI. vas. és hétf. kv. és áv.

Kiskunhalas Pestm. márc. 25-ét, június
21-ét, szept. l-ét, nov. 19-ét megél. szer-
da és csüt. napokon, ha a határnapok
szerdára esnek, úgy ezen a napon és
köv. csüt.

Kiskunlacluiza Pes tm. febr. 28-29, máj.
25-26, aug. 3-4, okt. 15-16. mfogl,
héten vas. és hétf., első n. áv., másod-
nap kv.

Kistelek Csongrádm .. ian. 13-át, ápr. 16-át,
4tíI. 7-ét és okt. 2Jl-:í.tmegeI. vas és hétf.

Kisterenue Nógrád- és Hontm. máj. l-ét
köv. kedden (áv.) és szerdán (kv.),
nov. 11-12.

Kisn iszállás J.-N.-K.-Szolnokm. márc. 19-
től 20-ig. iún, 30, szept, 4-5 és dec.
13-át mcsrel. vas. és hétf. Ha vas. és
hétf. esnek, akkor ezen napok.

Kisoárda Szabolcsm. márc. 17, máj. 23,
iún. 16. szept. 1. és nov. l-ét mfogl.
hétfőn és karácsony elötti hétfőn.

K6ka Pestm. febr. 22, ha nem vas. esik,
a mcsrel. vas. és hétf., [ún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.

Komádi ápr., [ún., aug., okt. 21-et ma-
gábafoglaló héten. .

Komárom Komárom- és Eszterzornm.
Mátyás napot, Fülöp-Jakab n-t, Péter-
Pál n.-t, Rókus n.-t, Ferenc n-t, And-
rás napot mfozl. hétfőn.

Kám] Gvőrrn. máj. 8-t köv. hétf., okt.
2S-át mfogl. hétfőn.

Kölrsp Szatmártri. február utolsó nap-
ját, mái .. aug., dec. l-ét míozl. hétf.

Kűlesd Tolnam. Judica. sz. Gotthárd, sz.
László és sz. Márton hetének ked-"

~----------------------



napján marhav., szerdán kv,
Kömlő Hevesm. máj. második és

nezvedik hétfőjén.
Körmend Vasm. febr. 6, márc. 12, ápr,

5, május 10, jún. 24, júl. 20, aug. 24.
szept. 21, okt. 12, nov. 11. és dec. 13.
Ha szombatra, vasárnapra. vagy ünn.
esik, a köv, hétkőzn,

Kőriisherm Somogym. márc. és aug. hóna-
pok utáni kedd napján.

Kőriis!adán!! Békésm, máj. 10, jún. 2R
és szent. 15. Ha vas. v. ünnep, a meg-
előző két napon. Első nap áv., második

• nap kv. .
Kőszeg Vasm. Virágvas. el., pünkösd el..

Jakab el., Egyed ut., Orsolya el. és a
harmadik adv. vas. ut. mindíg hétfői
napon, továbbá jan. ut. szerd. áv.

Kötc.~e Somozvrn. júl. és okt. első pén-
tekén, ha ünn.. a köv. közn.

Kőtelek J.-N.-K.-Szolnokm. jan. 25, máj.
5 és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra
esnek, megel. hétfőn.

Kővágóörs Zalam, aug. 17, nov. 5.
KŐl'á,q6.~!őllös Baranyarn. júl. 22 és szept.

15. Ha vasárnapra esnek, a kővetkező
hétköznap; márc. 1, dec. 1 áv,

Köveskál Zaalm. husvét u. kedden, AId.
csüt. ut. pént., Lajos nap ut. hétfőn
áv. és kv. •

Kunheqites J.-N.-K.-Szolnokm. Gyortya-
szentelő Boldogassz., Páduai sz. Antal,
Sámuel és Lukács. napján; ha hétkőz-
napra esnek, az el. vas. és hétf.

Kuns zentmárton J.-N.-K.-Szolnokm. febr.
14-15, -ná], 22-23, nov. 11-13. napját
mfogl. héten vas. és hétf.

Runszentmiklá« Pestm. márc. 16-át, jún.
2-át. aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf..
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napon
áv., az ezeket kőv, kedden kv.

Kutas Somogym. ~pr. 5, jún. 30, júl. 31,
szept. 6 kv. és av.

Laioskomárom Veszprérum. fehr., jún. u,
csüt., sz. István hetében csüt. Ha szent
István csitt. esik, megel. szerd., végül
nov. második csüt. c,

Laiosrni zse Pestm. jan. 10, máj. 26 és
szept. 1!í. mezel, hétf. kv. és áv.

Lébéntt Mosonrn. júl. 25, nov. 4. köv.
szerd.: ha a nov. vásár szerdára esik,
ugyanazon a napon.

Lenqneltáti Somogym. márc. 10, júl. 25,
okt. 10. .

Lenti Zalam. febr. 22. ápr. 10, dec. 6.
Ha vas. v. űnn, esnek, a köv. hétkőzn,

Lepsénu Veszprérum. máj. 25, október 15.
megelőző hétfőn.

Lesencetomaj Zalam. júl. 26 állatfelhaj-
tással. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
l-él kőv. hétf'., a Medárd n. köv, szerd.

Letenne Zalam. febr. 24. [un. 21, júl. 29.
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnep. követ-
kezö hétközn., dec. 25. megel. kedden.

Looasberérut Fejérm, anagyhétben és
pűnk, el. hétf., szept, Ll-ét mfogl. hét
hétfőjén és Dömötör nap u. hétf., ünn.
esetén a köv. kedden.

Louászpatona Veszprémm. Rezső, Antal.
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I Agoston és Erzsébet napokal mfogl. hét-

szept főn, ha ünnep, a köv. napon.
Lövő Sopronm. febr. 14-t, ápr. 2.t-t. Nagy-

boldogasszony napját, sz. Márton nap-
já t megel. csüt.

Mád Zemplénm. febr. 15, máj. 30. okt. 6,
dec. 12. kv.

Máqncs Baranyam. febr: 14, ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. hétfőn; ha ünnep-
napra esik, a köv. hétkőzn.

Magyarboi!! Baranyam. márc. 10 és szep-
tember 15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz. hétkőzn,

Magyarkeszi Tolnam. sz. György nap el.
hétf., Nagyboldogassz. és Márton napját
mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
kedden.

Magyaróvár Mosonm. jan. 6, máj. 5, aug.
1, szept. 21, okt. 28. mfogl. hét hétf.

Maquarszentiván Baranyam. febr. 20, máj.
12. mfogl. hét hétf., júl. 4, szept. 14.

Majs Baranyam. jan. 20, máj. 1, aug. 29,
okt. 10.

Makó Csanádm. Judica vas.; jún. 24, aug.
19, nov. 19. megeI. szomb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik két napon kv.,
jan. utolsó vasárnapját megel. pénteken
áv., jan. utolsó vasárnapját megelőző
szomb. kv.
Simon Juda napot mfogl. hétf.; advent
első napját köv. hétf., ker. ünn. esetén
kedden.

Mány Fejérni. jan. 15, ápr. 1, júl. 8, nov.
sz. Margit, nov. 5. köv. csüt.
hétköznap. .

Marcaltő Veszprémm. jan. 25, sz. György.
Marcali Somogym. márc. 26, máj. 1, júl.

25, szept. 4, nov. 5, ha vas., a következö
24. mfogl. hét szerd. Ha ünn. v. vas .•
úgy a köv. hétfőn.
köv. hétf., Nagyboldogasszony napját,

Mándok Szabolcsm. Gyertyasz. Boldog-
asszony napját mfogl. hétf., Judica vas.

Máriapócs Szabolcsm. febr. 6, május 3,
aug. 21, Mária n., dec. 8. köv. hétfőn.

Martonnásár Fejérrn. márc. 25, jún. 15,
szept. 14, dec. 21. mfogl. hét hétf. áv.
és keddjén kv.

llIálészalka Szatmárm. jan. 25, márc. 19,
ápr. 24, júl. 22, szept. 29, nov. 19.
mfogI. hétfőn.

Mekényes Baranyam. jún. 4. mfogl. hét
hétf. kv. és marhavásár, aug. 10. mfogl.
hét hétf.

Mernye Somogym. febr. 24, márc. 5, aug.
2, nov. 5. mfogl. héten hétf.

1I1ezőberén!l Békésm. ápr. 8, júl. 12 és
okt. 6. megeI. pént. szarvasmarha-, ser-
tés- és [uhvásár, szombaton ló-, vasár-
nap kv., jan. 16-t megeI. pént. áv.,
szombaton kv.

Mezőkomárom Veszprémm. Judaca, Rog.
napja, sz. Míhály napja het. kedd és
szerda, ha sz. Míhálv vas., a köv. kedd
és szerdán, sz. Kelemen pápa napján
két napon át.

i}!ezőkövesd Borsodm. márc. 19, jún. 27,
aug. 20, nov. 30. megeI. hétfőn. A meg-
előző vasárnap áv,
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Mezőfur J.-N.-K.-Szolnokm. jan. ,1, máj. 4, a legköz. hétközn., v. haa körmendí v.

aug, 4, nov" 4, a megel. nap áv., a ha- szentgotthárdi vásárok is azon napra
tárna pon kv., ha vas. v. ünnep.. akkor a esnek, akkor az utána való napon.
köv. közn: Nagycenk Sopronm. husvét utáni és Si-

Mihályi Sopronm. jan. 6, ápr, 12, jún. 13. mon-Juda el. csütörtök.
aug. 6, okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó Nagyfüged Hevesm. febr. 12-ét megelőző
keddjén. hétfőn és szept. első hétfőjén. Ha ünn.,

Mike Somogym. febr. 16, ápr. 8, szept. 1, a köv. hétkőzn, áv. és kv.
nov." 5.. Nagydorog Tolnam. márc.13, június 5,

Mikosszéplak Vasm. jan. 22, márc.· 22, aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
aug. 22, okt. .22. .., . Nagyecsed Szatmárm. febr., ápr.; 100.,

MiI!dszen! Cs.~ngrádm.. Jan. 7-8, ápr. 14- . aug., okt. és dec. hónapok első keddj.
től Iő-ig, jun. 30, JuL 1, okt. 27-28. Nagyharsány Baranyam. jan. 25. el. hétf.
Ha nem péntek és szombat,' amegeL és kedden, ápr, 12, jún. 27 (sz. László)
hét péntek és szombat. Első nap áv.,és okt. 9; ha vas. v. ünn., a köv. közn.
második nap kv, Nagyigll1JÍnd Komáromm. József nap, Vi-

Miskolc Julianna, Orbán, Sámuel, Lukács . tus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
és Lázár-napokat mfogl. hetekben hétf., Nagykáll6 -Szabolcsm .. hush. kedd utáni
megél. és köv, 3-3 nap áv. csüt., sz. György, László kírály, szent

ltfiszla Tolnam. [an., ápr., szept. első hétf., Mihály, sz. András napját mfogL he-
okt. 26. hét hétf., ha ünn., a köv. nap. tek csütörtök.

ltfohács Baranyarn. febr. 24, márc. 19, Nagykanizsa Zalam. jan. és júl, hónapok
ápr. 17, jún. 24, szept. 15, okt. 15-ét kívételével minden hónap első keddjén,
'héten hétfőn, nov. 11, dec. 21: megel. Ha ünnep, a köv.· hétközn, ' ,
hétfőn. Ha vas.', úgy a köv. hétfőn; ha Nagykapornak Zalam. Jézus' nevenapja,
hétfő ünnep, akkor a köv. kedden; ha . Fehérvas., Szentháromság vas., .Boldog-
·hétfőre esnek, ugy aznap tartandók; asszony nap és Mindszent ut. hétf.
márciusban József és októberében Teréz Nagykáta Pestm. jan. 25, ápr. 24, szept;
napját mfogL hét hétfőjén, ha ünnep, 14-ét mfogl. hét vas.
a köv. kőzn. . Nagyk6nyi Tolnam. ápr, 12-ét,. jún.' 24-ét,

Monor Pestm, márc. 12, jún. 1, aug. 18, I .au.g. 15-t, okt. 9-t mfogl. hét szerdáján;
dec. 8. megel. vas. Ha nem vas. esnek, ha a jún. és aug. vásár napja ker.' ünn.,
akkor a megelőző vasárnap és hétfő: a .köv. kőzn, .
Első nap áv, . . Nagykőrös Pestm. márc. 5, ápr. 27, jún.

Monoszl6 Zalam. márc. 10, júl. 10.' meg- 27, okt. 26. megeL vas. és hétf., aug.
előző szerdán, A • .' utolsó hétf. és keddjén, ha a határna-

Mo6r Fejérm. sz. György és Szerithárom- pok vas. esenk (az aug. kivételével),
, ság napjai ut. hétf., Rozália. és Márton ugyanazon napon és hétfőn. '

nap hetében hétfőn kv. Nagyl6zs Sopronrn, husvét el. két héttel
Moson Mosonm. ápr. 2, júl. 13, okt. 4, hétfőn Urnap el., sz. István, Lukács
dec. 21-hez Iegk; eső hétf.; ha ünnep, nap ut. és a karácsony el. hétfőkön.
köv. kőzn, . . Nagymaros Hontm. József, Jakab heté-

Mosonszentjános Mosonm. márc. 19,' jún. ben szerdán, Brigitta és Judit hetében
24, aug. 20,' nov. 11. mfogl. hétf., ha hétfőn kv.
ünnep, a köv. közn. Nagyoroszi Nógrádrn. márc. 19. hetében

Mosonszentmikl6s júl. 25-et és nov. 4-ét keresztjáró héten, aug. 6 és dec. 6. he-
megelőző szerdán. Ha szerda, magán tében hétfőn és kedden. .

. a határnap<;>n.. Nagypirit Veszprémm. máj. 10, július 25,
Mozsg6 Sonrogyrni husv.'",ut. kedd. jún. 24. szeptember 29. .
lt'1úcsi Tolnam. máj, 20, okt, 20. mfogl. Nagyrákos Vasm. febr. 10, máj. 25, aug .

.héten szerdán. Ha ünn., á }{öv. napon. 16 és nov. 15.
Nádasd Vasm. márc. 2, és szépt. 1. Ha Ns-Szakúcsi Somogym. febr. 10,' ápr, 1,

'vas. v. ünn., úgy- amegel.· hétközn. ' nov. 11. Ha űnn, v. szomb., köv. közn.
Nádudvar Hajdum. jan., ápr, és aug. első N.- Vázsony Veszprémm. Invocate vasár-

hétfőjén, okt. 25~ét mfogl. héten hétf. nap, sz.' kereszt feltalálása napját, sz.
Ha újévre v. ünn. esnék, a köv. nap. Iván napját (jún. 24), szent kereszt fel-

.\'a,q"atád Somogym. Gergely nap, tava- magasztalását és karácsony napját meg-
szi «keresztnap s , Illés nap el., Rókus előző hétf. áv., kedd kv.
napján, őszi «keresztnaj» el. hétfőn és Nctnesdéd Somogym. márc, 24, Szenthá-
nov. Ll-ét köv. hétf. romság ut. kedden, szept. 29 és dec.

Na,qybajom Somogym. József nap el. ked- 21. el. hétfőn.
den, máj. 8, aug. 18, okt. 15. megelőző Nemeshefés Zalam. husv. ut. kedden, AI-
hétfőn. dozócsüt. el. szerdán, jún. 28 kv, és áv.

Nagyberki Somogym. husvét ut. kedden, Nemes-Sándorháza Zalam. jan. 25, már-
jún. 27, aug. 10, szept. 25. . eius 9.

Nagybörzsöny Hontrn. jan. 1, június 18, Nemesvid Somogym. jan. 22, márc. 21,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd. jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének, köv.

Nagyc.~ákány Vasm. febr. 24, máj. 2, jún. nap.
8, alig. 6, szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., Németboly Baranyam. jan. 6, máj. 16,
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júl. 23, szept. 1). Ha nem hétf. esik, a Pús:::ló Hevesm. Virágvas. ul. köv., febr.
megel. hétf., okt. 20, márc. 25-ét ma- 15, jún. 29, aug. 10, dec. 24.' megeL
gábanlogl. hétf., ha ünn .. a köv. napon. hétf. és kedden, Mindszent .napját meg-

Nikla Somogym. dec. ·6. búcsúvásár. előző hétfőn áv.
Nógrád Julianna, Zsófia, Anna és Erzsé- Pécs. Baranyam. mínden 11ó első hétf.,

bet napját mfogl. hétfőn. ker. ünnep esetén a köv. hétközn.
Noszlop Veszprénun. ápr. sz. György ésPécsvárad Baranyarn. Bálint, Adalbert,.

okt. Teréz napokat mfogl. hétfőn. Nagyboldogasszony és Lukács napot
Nova Zalam. Gergely, György, Sarlós- mfogl. hétf. és kedden, jún. 15.

boldogasszony el. hétfőn, Nagyboldog- Pécel Pestm. máj. hó első, szept. máso-
asszony, Mihály el. és karácsonyelőtti dik hétfőjén és keddjén.
hétfőn. Perkáta Fejérrn, márc. 12, aug. 29, ha

Nyárnd Veszprémm. máj. l-t, okt. 15-t hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv.
ml'ogl. hét szerdáján. hétfőn.

Nyirbakfa Szabolcsm. jan. 27, ápr. 15, Pilis Pestm. jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt.
júl. 5, aug. 21 és nov. 6. napját mfogl. 5-ét megel. vas.
hétfőn. Pilisuörösvár Pes tm. febr. 20-t, szept,

Nyirbátor Szabolcsm. márc. 25, máj. 28, 8-t köv. hétfőn.
szept. 8, nov. 9 és dec. 6. ut. köv. csüt, Pincehely Tolnam. Hushagyó kedden és

Nyirbogdány Szabolcsm. márc. 12, jún. Hamvazó szerd., sz. György nap, Ur-
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán. nap és Simon-Juda hetében kedden áv.,

Nyiregyháza Szabolcsm. márc. első, ápr. szerdán kv.
második, júl. és szept. első, okt. harma- Polgár Szabolcsm. jan. 4, márc. 15, jún.
dik, dec. első hétfőjén, ha ünn., a köv. 14, szept. 20. mfogl. szerdán kv. és áv.
hétfőn. Lóvásár Medárd napját mfogl. Polgárdi Fejérm. márc. 19. és szept. 16.
hét hétfőjén. megel. hétf. Ha ünnep, a köv. napon.

Nyirmada Szabolcsm. Virágvas. ut. szer- Pölöske Zalam. nagycsüt., nov. 15, ha ez
dán, Aldozócsüt. mfogl. Anna napját, a nap vasárnap, a köv. napon.
Kisasszony és András napját mfogl. Putnok Gömör K.-Hontm. febr. 2-t, hus-
szerda kv. és áv. vélot, pünkösdöt, aug. 15-t, nov. 1-t és

Ocsa Pestm. jan. 18, márc. 27, jún. 24, karácsony napját megel. hétf. áv., ked-
okt. 19. megel. hétfőn. den kv. Orsz. áv. minden hó első csüt.

Oesöd Békésm, márc. 10, szept. 22, ha azon hónapokban, amelyekben" orszá-
vas .v. ünnep, a köv, közn. gos vásárt nem tartatnak.

Önod Borsod-, Gömör-, Kishontm, jan Piispökladány Hajdum. márc. 19-t, m.-
2, márc. 19, máj. 10, júl. 3, okt. 4., fog!. csüt., jún. más. csüt., szept. 29-t.

Oroszuár Mosonm. sz. Vida napján. nov. t-t mfogl. csüt.
Orosháza Békésm. márc, első, június, Rábacsanak Sopronm. febr. és szept. má-

szept., dec. második hetének csűt. sodik keddjén.
űrkénu Pes tm. jan. 23, aug. ll-t megel. Rábalüdoéq Vasm. jan. harm., husvét el.

hétfőn. hétfőn, jún. harm. hétf. és okt. 4. Ha
Osifim,s::on!Jfa Vasm. júl. 13. okt. 4 nem hétfő, a köv, hétf..
Ozora Tolnam. Jézus nevenapja, naeY- Rácalmás Fejérrn. ápr. 12-t, okt. 15. meg-

héten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn av., előző hétfőn.
kedden kv.' Ráckeue Pestm. jan. 25, ápr. 17, júl. 15.

Oriszentpéter Vasm. febr. 28. márc. 21. és nov. 5-ét megel. vas. és .hétfőn áv,
máj. 18, jún. 20, aug. 1, nov. 4. kv. és kedden kv. .
és áv, Ráckozár Baranyam. márc. 12, máj. 5.

űskű -Veszprémm. Hugó napját, Dénes jún. 26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
napot mfog!. hétf., ha ünn., a köv. hétf. Rajka Mosonm, farsang ut. hétf., nagy-

Pacsa Zalam. aug. 18 és Mátyás n. el. csüt., pünkösd ut. kedden, Urszine vál-
csüt. kv. és áv., ápr. első csüt., szent tozást, Kálmán napot köv. hétf., Ta-
Iván el. csüt., okt. utolsó csűt, más napján.

Paks máj. 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25. Rakamo : Szabolcsm. ápr. 25, aug. és nov..
napját mfogl. .hétf. áv. és kedden kv, második hetében hétf., ha ünnep, a,

Páli Sopronm. máj. 28, szept. 13, ha vas. köv. napon.
v. ünnep, a köv. közn, Regöly Tolnam. máj. 16. és aug. 15-ét

Pápa Veszprémm. Gyertyaszentelő bol- mfogl. kedden.
dogasszony, Gyümölcsoltó boldogasz- Répceszemere Sopronm. máj. 7, szept,
szony, Szenthároms. vas., júl. Sarlós 14, vasárnap esetén az ut. való hétf.
boldogasszony, aug. Nagyboldogasz., Marhavásár u. a. napon.
szept. Kisasszony és dec. Boldogassz., Répceszentgyörgy aVsm. márc. 12, ápr.
szepl. fogant. ünnep után eső Jcedden ] 24 pünk. ut. kedden, okt. 26 kv, és áv.
és szerdán. Rum Vasm. jan. 10, márc, 21, jún. 27,.

Pápateszér Veszprérum. ápr. 8-t, szept, aug. 25, okt. 15.
l-ét köv. csütörtökön. Sajószentpéter Borsodm. márc. 12, ápr,

Páp6e Vasm. febr. 14 s Pünkösd el. hétf., 24, jún. 29, szept. 29 és dec. 6-át m.-
ango 10; 'okt, 26. el. hétf. Ha ünnep foql. hétfőn és megel. vas., ha ünnep, ll-

. vagy vas. esik, a köv. nap. köv. hétf. és vasárnapon.
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Saitosleát Sopronm. «Laetare. el. csüt.,

sz. István, sz. Gellért és sz. Tamás he-
teiben csütörtök.

Salgólarján Nógrádm. jan., máj., júl. és
okt. hónapok '3. hétfőjén. Ha ünnep,
a köv, közn. áv., másnap kv.

Sárbogárd Fejérm. febr. 15-t, ápr. 4, jún.
14, szept. 15, nov. 19. napját .mtogl.
hétfőn áv. és kv.

Sári Pestm. aug. 15.
Sarkad Biharm. ápr. 24, jún; 8, okt. 10

és dec. 21. napját" megel. hét. csüt. és
péntek.

Sárkeresztur Fejérm. máj. 13-át, okt. 15.
megel. hétf. áv. és kv., márc. 20, aug.
10-t mfogL hétfőn.

Sárosd Fejérm. máj. 1-ét, júl, 1-ét, aug.
14, nov. ll-ét mfogl. hét hétfőjén. Ha
ünnep, a köv. kedden áv. és kv.

Sárospalak Zemplénm. márc., máj., aug.
és okt. hónapok első, dec. ~0nap má-
sodik szerdáján. Ha ünnep, a követ-
kező szerdán.

Sárvár Vasm, aug. 2. ut. köv.. hétf., Si-
mon-Juda napján, Rogate hétfőjén, ad-
vent első hétfőjén, ha ünnep, a köv. n

Sármellék Zalam.' husvét és Szent Már-
ton előtti kedden.

Sásd Baranyarn. máj. 7, júL 8 és .szept,
1-ét mfogl. héLfőn. Ha ünnep, a köv.
kedden, márc. I: és okt. 1, ha ezek va-
sárnap vagy ünnepre esenek, úgy a köv.
legköz. hétközn.

Sátoraljaujhely Zemplénm. Apollonia, Vi-
rágvas., júL 2, szept. 2. nov. 5.: hetében.

.karácsonyt megel. héten hétf. és ked-
den, ünnep esetén csüt, és pénteken.

Sellye Baranyarn. márc. 4, máj. 1, aug.
10. okt. 15 és dec. 3. el. hétfőn áv.,
kedden kv, '/

Sereqébjes Fejérm. jan. 29. mfog!. hét
l}élJő.iM, Feketevas., : Apostolok oszlását
mfogLés okt4-ét mfog!. héten hétf .

.Siklós Baranyarn. márc. 19. hetében;
'Szentháromság vas. ut., Nagyboldogasz-
szony, nov. 30.' hetében hétf., kedden
áv., szerdán kv.

:Simoniornya Tolnam. Laetare, Exaudi és
őrangyalok vasárnapját, Imre herceg
napját mfogL hetekben kedden állat-
vásár, szerdán kv .

.Siófok Veszprémm. ápr. 20, okt. 19. m.-
o fog!. héten szerdán.

Solt Pestm. Rókus napot mege!., Sára
" napját, Márton napját, köv. hétf. áv.,

kedd kv., ha ünnep, a köv. közn,
Soltoadkert Pestm. Szt. György napját,

nov. l-ét mfogl. hét keddjén.
.Somlá vásárhely Veszprémmegye Benedek,

Margit, Lambert napot, Karácsonyünn.
mfogl. hétf. kv. és áv:

Somoouoár ápr. 18, máj. 20, okt. 15. Ha
vasárnap vagy ünnep, a köv. hétközn.
kv. és áv.

.Sopron márc. első hétfőjén, ha ez far-
sang utáni hétfőre esik, egy héttel -ké-
söbb; máj. és aug. első hétf., szent
Erzsébet napot mfogL hétf., ha Erzs.
napja vasárn., a megeL hétf., febr., ápr., I

jun., okt. hónapok első hétf. lóvásár,
gazd. és mar hav. Orsz. lóvásár: az orsz.
vásárokat megeL d. U., továbbá júl. és
szept. első hétfőn. -

Soroksár Pes tm. márc. 8, máj. 15, aug.
10, okt. 31. mfogl. vas. és hétf.

Sóskul Fejérm. Gergely, Medárd, Urszin-
vált. és Erzsébet hetében kedden és
szerdán. Ha ünn., a köv, napon, első
nap áv., második napon. kv.

Söjlör Zalam.. márc, első csüt., máj. má-
, sodik héLL,;;ha,ünn., a köv. napon, júl.

30, okt. 15-tköv. hétf., ha ünn., a köv.
hétfőn.

Sűtneq Zalam. Bőjt közepe utáni kedd,
Nagyhétben hétf., Aldozócsüt. el. kedd.,
Sarlósboldogasszony, Bertalan, Dömö-
tör és Erzsébet napján. .

Sza badszá llás Pes tm. márc. 31, júl. 7,
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
a megel. vasáru. kv., eL nap áv.

Szabadszentkirály Baranyarn. Aldozócsüt.
el. napon, jan. 15-t, jún. 27-t, aug.
15-t mfogl. csüt., szept. 21, nov. 2, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Szakcs Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept.
14, dec. 5.

Szalkszenttnárton Pestm. jan. 28, máj. 19,
júl. 20, okt. 18.

Szany Sopronm. márc. 21-t, máj. 9-t,
szept. 19-t, nov. 25. köv. hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-1, júl. 25-t mfogl. hétf.

Szarvas Békésrn. febr. 24, jún. 24, okt.
19, dec. 21. megel. pént. marhav., szom-
baten. lóv., vas. és hétf. kv., ha vasár-
nap:a esnek a kv.. vasárnap és.vhétf ..,
az av. a mege!. szombaton. . ;

Szász vár Baranvam. márc. 25. köv, hét-
főn, szept. 15, jún. utolsó hétf.

Szécsény Nógrádm. jún. 25, márc. 12,
ápr. 24, jún. 13, júl. apostolok oszl.,
aug. 29, nov. 25. mfogl. hétf. és kedden.

Szeged febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második nap kv. Nov.
30. mfogl. hetekben vasárnaptól vasár-
napig, megel. pént. és szomb. sertésv.

Szeghalom Békésm, febr. 10, máj. 20,
júl. 20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.

Szeg vár Csongrádm. márc. 10, máj. 19,
aug. 19. és nov. 19. napokat megeI.
szombat, vasárnap és hétfőn, első na-
pon áv., a köv. két nap kv.

Szekszárd Tolnam. Virágvasárnap, AI-
dozócsüt., Sarl6sboldogassz., Keresztföl-
találás napját s Erzsébet napokat mfogl.
hétf. és keddi napok.

Székesfehérvár febr., ápr., jún., aug., ok-
tóber és dec. hónapok 15-én. Orsz. áv.
[an., márc., máj., júL, szept., nov. 15,
ha ünn. v. vas., a köv. közn.

Szendrő Borsodm. jan. 22, márc. 25,
aug. 1, okt. 4-ét megeI. hétf.

Szentardal]o Zalam. febr. első, Antal n.,
hetének. nov. ut. hetének szerdán állat-
felhajtással.

Szentdienes Baranyarn. jan. 2, jún. 1 áv.,
márc. 15, aug. 10 áv. és kv., jan. 2-án
áv. Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas, v.
ünnep, a köv. közn.
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Toponár Somogym. ápr. 25, Szerithárom- napon, szept. 14-t és nov. 22-t megeI.

ság vas. ut. napon, aug. 25, nov. 11. . csütörtökön. .
kv. és áv. e. n. . Vasvár Vasm. jan. 21, márc. 15, máj. 3,

Tótvdzsony Veszprémm. júl. 2-l, okt. 10-t jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
mfogl. hét szerdáján, ha ünnep, a köv. Velence Fejérm. márc. 27, aug. 7, nov. 6.
köznapon. .marha- és kirakóvásár.

Törökkopány Somogym. jún. 15, szept. Véménd Baranyarn. márc. 27, júl. 17,
. 17. Ha vas. v. ünnep, a legköz. hétköz- szept. 30. kv. és áv.

napon kv. és áv. Vép Vasm. jan. 25, Fehérvas. ut. hétfőn,
Törökszentmiklós J.-N.-K.-Szolnokm. jan. Aldozócsüt. el. szerdán, Péter és Pál el.,

10, ápr. 17, júl. 26, okt. 4. Ha hétkőz- István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep
nap, az el. vas. és hétlőn áv. vas., kv. vagy vasárnap, köv. hétf.
hétfőn. Vése Somogym. márc. 5, aug. 5, okt. 30.

Tura Pestm. Virágvas. és okt. 2. vas. áv., Ha ünnep v. vasárnap, a köv. napon.
hétfőn kv. Yeszprém Veszprémm. jan. 6, febr. 14.

Turkeve J.-N.-K.-Szolnokm. ápr. 1, jún. márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. vasárn. és napjá l mfogl. hétf.; nov. első hétf .

.,hétfőn. Ha vas., úgy ezen és a köv. Vészló Békésm. febr., máj., aug., nov. hó-
hétfőn. napok első napját mfogl. hét szerdáján.

Tűrje Zalam. febr. 24, ápr. 24, júl. 25, Villány Baranyam. ápr. 4-t megel. hétf.,
szept. 29. Ha vas. v. ünn., a köv. hét- júl. 5-t, szept. l-t, dec. 13-t mfogl. hét
köznapon. hétfőjén, okt. 31-t megel. hétf. Ha a

Tüskevár Veszprémm. febr. 24, jún. 13, decemberi vásár ünn., akkor a köv.
júl. 22, szept. 8. napokat megel. hétf. közna pon.

Ujjehértá Szabolcsm. Nagy K., Medárd, Visegrád Pestm. jún. 24, szept. 8-át köv.
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csü- yasárnap. , ..
törtök kv. és áv. Vors Somogym. apr. 3, JUl. 5. u. köv.

Ujkécske Pestm. febr. 20, máj. 15, júl. hétJ'őn.. , ..
. 31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel. Zala Somogy~. apr. 5, maj. 25.~a~a. _27,
vasárnap és hétf. áv., hétfőn kv. okt. 4. Ha unnep, ~}. v. ul. elso, hetkozn.

Ujmalomsok Győrm. áv. és kv. márc., I Zákány ~omogym. J~n. 24. kv._es _áv.
jun., szept., dec. hónapok második szer-. Zalaap~tz. Zalam. marc. 21, Punkosd el.
dáján; ünnep esetén a legk. hétköz- szerda, úrangyal ut. napon, okt. 31.
napon. Zalabér Zalam. s,z. Gergely n. el., Medárd

Ujpest Pestm. febr., máj., júl. és okt. nap el. s~erdan, Nagyboldogassz. ul
15-ét köv. vasárnap. Adv~nt I?~s., vas. ut. kedden marhav

Und Sopronm. márc. 20, máj. 11, jún. 30, és kirakóvásár. . .
szept. 9. Zalaege;szeg Zala~. febr. 14, .ylra~as.

Úszod Pestm. szept. 1. megel. hétfőjén el; hetf., sz. Gyo~~y ut. hétfon, Pűn-
marhavásár. kosd ut. kedden, júl. 22, szept. 9, okt,

Olló Pes tm. márc. 4, aug. 10. megel. hétf. 28, nov. 30, dec. 28.
Vác Pestm. husvét el., Sarlósboldogasz- Zalalövó Zalam. jan. 10, ápr, 1_, jún. 13.

szony napot, Gál napot, Tamás napol aug. 2?, .nov: ?, ha vas. '!. un~lep, az
megelőző vasárnap és hétfő; máj. 17, aug. vasar klvetelév~1 a kov. koznapon.
aug. 30; ha a máj. és aug. vásár vas. Zalaszániá Zalam. Punk. uL kedd, Illés
vagy ünnepre esik, akkor a köv. közn ut. kedd kv. és áv.

l'aja Szabolcsm. aug. első hétf. kv. és áv. Zalaszenibalázs Z~lam. f~,br. 3-t, Urna-
Vál Fejérm. febr. 20, máj, 16, aug. 16, pot, au~. 20-t kov. hé!~on.

okt. 20. mfogl. hétf. áv., kedden kv. Zalas zentioán Zalam. maj. 19, aug. első
Vá lód U ' f b 13 t hétfőjén.ros veszpremm: e r. , szep. Zala ntlás ló Zalam 'an 17 •. 1617. mfogl. szerdán áv. sze z,. . J . , maj. t

Várpalota Veszprémm. ápr. 12, aug. 6, aug. 15. utam szerdán. ,
nov. 11 és dec. 13. napját mfogl. hétf. Zalaszentgrót Zalan;t~ febr .. 3) marc. 12t

Vásárosbéc Somogym. máj. 23, okt.' 4. Husv. el. szerda, jun, 24, JUl. 13, szep-
. . ,tember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.

Yáeárosrniske Y,asm. G}.-Szentelő boldog- Zalavár Zalam. febr. 24, jún. 8-t követő
asszony napj at, Gyum. Boldogasszony kedden.
napját, S.-Bold?gassz. napját, aug~ N.,: Závod Tolnam. nagyhét el. pént. kv,
Boldogassz., Klsassz~ny napját ko,:~to Zirc Veszprémm. másc, 19, máj. 1, júl.
napo_n, Ferenc, ~atahn és Luca napj an. 26, szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap vagy
Ha unnep, a kov. napon. ünnepnapra esik, a köv. nap.

Vásárosnamény Beregm. hushagyó kedd Zomba Tolnam. ápr. 18, júl. 26-át mfogl.
után hétf., Mfdárd napot, mfogl. hé- szerdán, okt. havi Dömötör hetébe es6
ten hétf., szept. 8-t köv. hétf., ha ünn., szerdán,
a köv. közn. Zsámbék Pestm. febr. 4, ápr. 24, jún.

Vassurány Vasm. márc. 19, máj. 1, aug. 24, okt. 28. mfogl. szerdán áv., csüt,
12, október 26. kv. kirakóvásár.

Yasszécsérut Vasm. febr. 16-t megelőző Zsámbok Pestm. ápr. 1-t, szept. 14-t meg-
csüt., jún. 17, ha vas. v. ünnep, a köv. előző hétfőn.




