Postai
díjszabás

L ey éI
LeYe-~
20 1 40 1250 1500 lező- Nyomtatvúy
grAg gr.-ig grAg gr.-ig lap

~

Áramlata

1

Ezpre•••
díj

1::;;C'"

pengő-lillérekben
50 gr.-ig 6 I
20
250 •
16 I If---II
350 • 24f
500 • 30f
50

10 gr.-ig 2 Iillér
50
•
4 •
100 •
8.
250
•
12
•
vidékre
20 28 36 50 10 500,20.
----'-------111-- --a.,,-z'-:-o---n--.f"e7;lü"I--II----lll000 • 40 •
20 gr.·kint
2000 • 70 •
Ausztriába
16 f.
Németországba
Ausztriába es Német
Súlyhatár 2000 gr.
országba 50 gr.-kin
41.
Csehszlovákiába
18
azon fellll
Lengyelorszagba
Olaszország
20 gr.-kint
Egyéb kQI!/jldre
és gyarmataiba
50 gr.-kint
20 f.
Romániába
61.
Vatikán vár. államba
helyhe

10 14 18 26

6

Belföld

100 gr.-ig

8 f,

32

azon felUl
50 gr.-kint
4 f.

32

Egyéb külfilldre

20f.
40 Súlyhatár aooo

20

gr.
Oroszországba
csak nyitva.
P•• taataly'.y.k. BelfOldre: 20 P-ig 20 f, 100 P-ig
60 f, 500 P-ig 1'2{) P, 1000 P-i 1'80 P. 1200 P-ig 2'20 P.
Ktütátdre: 40 P-ig 50 f 100 ~-ig 80 f minden további
•
,
100J'P-Ig 50
f. Bel ft'öld re rózsaszínű, kUlföldre
sárgaszlnű
űrlap használandó Belföldre feladható legmagasabb összeg
1200 P. KUlföldre külön engedély nélkül 1200 P értékben,
ezen felül kUlön engedéllyel. Külföldre az utalvány kUIlöldi értékben töltendő ki, a beiízetes azonban pengőértékben történik.

Belföldi
postacsomac
bármily
tartalommal
súlylg kg
1
1- 5
5-10
10-15
15-20

azon felül
50 gr.-kint

Súlyhatár 2000 gr,
Egy darab könyv
3000 gr.
Terjedelme 45X45,
tekercs 75X10 cm.

azon f. 20 gr. -kínt

I

61.

Távirat b.UÖJdr. =

.
.
.
Közönséges távirat szódlj 10 fillér \ dljmmlmum 1'- P
Tá'Vlrat - Iev él
06
1'06
Helt távirat
-'60 ""
Hir aptávirat
-'70
02
KU/fllld. Szód2: Ausztriába 12 f (hírlap 6 f), Csehszlovákiába, Románt ba éa Jugoszlávia 18I (hirlap 91), Lengyelországba 20 f (hirlap 101), Németországba 28 I (hirlap 141).

··· ···

Értéknyilvánltás nélkül feladott
nem terjedelmes csomagok lúlydlja
50 km 150-100
km
I-fl.

I

Ill.

IV.

I

V.

dljövben

-'30
-'40
-'50
-'60
-'70

-'50
-'50
-'70
-'70
1'1'20
1'20
1'60
2'1'50

···

H

Értéknyilvánltás nélklll feladott
terjedelmell csomagok sdlydija

1100-1501150- 2001200 km
km
km
túl

I

50

100 gr.-ig
12 f.

lVI-VII.
pengő

-'50
-'50
-'70
-'70
2'1'49
2'3'2'SO 4'-

50 km 150-100 1100-1501150-2OO12°O.km
km
km
km
tul
1-11.

I

Ill.

I

IV.

I

V.

lVI-VII.

értékben

-'45
-'60
-'75
-'90

1'05

-'75
-'75
-'75
1'05 105
106
1'50 1'80 ·210
3'l'SO 2'40
2'25 3'4'20

-'75
1'05
3'4'50
6'-

1. Bérmentetlenlll feladott csomag után beszedendő 1400 P értékig 40 f. ezen felnl minden megkezdett 400 P
pótdlj csomaaonkint 12 f.
után 40 fillér.
2. Értéknyilvánítással ellátott csomagok után a bel3. Sdlyhatár 20 kg, Kíállltásra szánt csomagok swlyföldi lorgalomban a biz tosltási 'dlj: 100 P értékig 20 f, határa kivételes engedéllyel 50 kg, is lehet,

Illelékek, (Érvényes 1932,április tO,-étö).)
Számlailteték. 200 P-ig 2 fillér, 200- 500 P-ig 5 fillér,
5(1()-IOOOP-ig 10 f, 1000-2000 P-ig 20 1, 2000 - 5000 P-ig
50 f, 5000··7500 P-ig 75 f, 7500-10.000 P-ia; 1 P, 10.000
P-nél több 2 P.
Nvugtdk és dtvétell ellsmervenyek után a II. fokozat
helyett 0'60/0 illeték jár. A 2 pengőt meg nem haladó
összegről kiállltott nyugták és átvételi elismervények
illetékmentesek. - Bérleti ts haszonbérleti szerz6dt"tk
után az iIIeték-diijegyzék 20. tételében
megszabott
II. fokozat helyttt O·6°r. illeték jár.
.
Élelmezési s:cerzlJdések az iIIetékdljjegyzék 29. tételében megszabott II. fok. helyett l''lfJ/o Illeték alá esnek.
Ha olyan élelmezését vagy eltartását vállalják el ellenszolgáltatás nélkül, akit a törvény szerint eltartani nem
köteles, 2'4"10 illetéket kell leróni.
Hdzassági szerzlJdés.k az iIIetékdljjegyzék 43. tetelében meghatározott II. fok. helyett 1'80/0 illeték alá esnek.
KÖlcs(JnszerzlJdéuk, kötvények és adóslevel ••k az illetékdíjjegyzék 64. tételében meghatározott II. vagy m. fok.
helyett 0'60/0 illeték alá esnek Ugyancsak 0'60/0 illetéket
kell leróni az eddigi II. fok. helyett a tartoza.dtvallaldsról kiálHtott okiratok után is.
Szolgdlati
(munkavatküúsi) sztrzlJdések után az
A c:flDlapot

iIIetékdljjeeyzék 87, tételében megllatározott II. vagy lll,
lok. helyett az Illeték 3'6'/0.
TlJrlési engedélwk illetéke az iIIetékdljjegyzék 92.
tételében m~gszabott II, fok. helyett 0'60/•.
ÁUal•••• I.d.l.&lők_ Minden olyan külön tel
nem emlitett okirat (szerződés), amely a korábbi szabaIyok szerint fokozatos Illeték alá esett, 8Z eddigi 1. fok.
helyett 0'30/., a II, fok, helyett 10/0, a lll, fok. helyett 'lfJ/.
ill. alá esik. 1932, VI. óta 2fYJ/. pótlékkal emelkedett.
A rendelet értelmében fizetendő százalékos- illeték
alapját husszal maradvány nélkülosztható
összegre kell
kikereklteni, oly módon, hogy 10 pengőnél kisebb maradványösszeg figyelmen kivül marad, a 10 pengő vagy
ennél nagyobb maradványösszeg pedig teljes 20 pengőnek
vétetik. A 20 peneőt meg nem haladó értékalapot kettővel maradvány nélkülosztható
számra kplI kikerekiteni,
olyképpen, hogy 1 pengőnél kisebb össze!! nem számit,
1 pengőnél nagyobb maradványösszeg pedig 2 pengőnek
számlt. Ha az értékalap 2 pengőnél nem nagyobb, akkor
az Illetékösszeget kel. kettővel maradék nélkül osztható
számra kikereklteni, úgy hogy 1 fillémél kisebb összeg
nem számIt, 1 fillér vagy ennél nagyobb maradvány
2 fillérre egészltendő kl.
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HARANGSZÓ
NAPTÁR
AZ 1938. KÖZÖNSÉGES

ÉVRE

1. ÉVFOLYAM

IRTÁK: A HARANGSZÓ MUNKATÁRSAI

.

SZERKESZTETTE:

SZABÓ

JÓZSEF

UTÁNNYOMÁS

TILOS!

A HARANGSZÓ

KIADÁSA

---,

SZERKESZTÖSÉG

ÉS KIADÓHIVATAL:

OYŐR, PETŐFI~TÉR 2.

OYŐR, 1937.
BAROSS-NYOMDA:

UZSALY ÉS KONCZ NYOMÁSA

Naptári ~s egyéb tudnivalók
az 1938. közönséges évre.
Korlani ismertető

A hold iényváltozásainnk

jeUegeh.

Gergely: [utián : Orosz:

Aranyszám
Epakta (hold kulcsa)
Napkör
Római adószám
Vasárnapi betű

I
15

I
11
15

26

6
B

6
C

D

29

17

11

február

Az állatkör

ápr ilis

április
május
június
június
12
november 27

Farsang

tartama.

évszakok.

I

A naprendszer

bolygói.

Mer,kur, O.4fÖldtávo!ságnyira a naptól, 88 napból
áll az eve. - Vénusz, 0,7 földtávolságnyira
a naptól
U\!!!tegy 22,5 napból: áll az éve. - Föld, l:íD millió km,:
nyire a naptól, 365 nap alatt kerüli meg a napot. 'Mar~z, 1.5 íöldtávolságnyira a naptól, esztendeje 687
I)!lPljóI áll, - KIS bolygók, 1152 Ismeretes, de nundig
újaleát fedeznek fel. - jupiter, 5.2 íöldtávotságnyíra
a
naptól, majdnem 12 év alatt teszi meg útját a nap körül.
-- Szaturnusz, 9.5 földtávolságnyira a naptól, körutját
29 év és 116 nap alatt teszi meg. - Uranusz 19,2 földtávolságnyita a naptól, 81 év alatt teszi meg {Hját a nap
körül. - Neptun, 30 íöldtávolságnyira
a naptól körutját
164 év és 216 nap alatt teszi meg, - Pluto, 40 föld távolságnl"ra a naptól, körutját
249 év alatt teszi meg, Mellekbolygók vagyis holdak: a Földnek van 1 Marsznak ~, Iupíternek 9, Szaturnusznak 10, Uránu~znak 4
Neptunnak 1.
'

-

I
január
Február Március Április Május
június
.július
Augusztus
Szeptem ber
Október November
December

-

-

-

-

-

- II

I,é!

8'17
8'34
805
7'15
6'42
7'00
8'09
.9'27
IQ'33
11'18
10'36
6'58

II

nyugszik

I

[zodía.kus]

utolsó n.

([

jegyei.

Ez évben 2 napfogyatkozás és 2 holdfogyatkozás lesz,
1. Teljes holdfogyatkozas
május 14-cn, Kezdődik
9 óra 18,perckor, végződik 10 óra 9 percxol , Látható az
Atlanti Ocean középsö és nyugati részein, Amerikában,
a Dé]i jegestengeren, A,usztrá!.a keleti részén
és a Csendes Oceanon. A vége A .sia esz axke eti szélén is,
~, Teljes napjogyutkozas
május 29-én, Kezdődik
14 óra 22 perckor, végződik 15 óra 18 perckor. Látható
a Csendes Oceán délkeleti részén, Délamerika déli részén,
az Atlanti O:eán és Afrika déli részem,
3, Teljes holdfogyatkozas november 7-8, Kezdődik
7·én 21 óra 41 perckor, végződik 8-án O óra 8 perckor,
Látható Európában,
Azsiában,
Ausztrália nyugati rész-tn,
az Indiai Oceánon, Afrikában, Eszakamerrka
északkeleti
szélén és Délamerika keleti partjain,
4. Részleges napfogyatkozás november 21-22, Kezdődik 21·én 22 óra, 45 perckor, végzodik 22· én ~ óra 59
perckor. Látható Azsia északkeleti részében, a Csendes
Oceán
északi részén és Eszakamerika
északnyugati
területein,

Természeti

évszakok
alatt.

a' mi égaljunk

Té!: dec, 24-tő! febr. 24-ig Télutó: febr; 24-től márc, 19-ig Tavasz: márc, 19-től máj, 16-igNyárelő: máj, Ifí-tól jún, 8-ig
Nyár: jún, 8-tói aug, 20-ig tIyárutó: aug, 20-tói szept. 21-í::
03Z: szept, 21-lől nov, II-ig
Télelő : nov, Il-lől dec, 24-ig

tartama 62 nap.
.

24

58
23
73

3~
51
43

Boi y g ó,kj árá s a.

Vénusz

Hónap

jegyei.

holdt.Jlt-,

Nap· és holdiogyalkozások.

Tava 'z kezdete: március 21-én 7 óra 43 perckor.
Ezen idoben a nappal egyenlő az éEel: tavaszi napéjegyenlőség,
Nyár kezdete: június L2-én :> óra 4 perckor. A mi földrészünköjr
Ieghosszabh ez idotájt a nappal:
nyári napfordulás.
- Osz kezdete: szeprember
23-án 18
óra ,0 perckor. A nappal ez, időtájt ismét egyenlő az éjjel:
ŐSZInapéjegyenlöség, - 1el kezdete: dec, 22-én, 13 óra
14 perckor. Most a mi vidékünkön leghosszabb az éj ,
téli napfordulás.
.
.

I

@

AzúgynevezeU uralkodó bolygó
ez évben a Jupiter.

A farsang ta\t Vízkereszt napjától húshagyó keddig,
vagyis januar 7-tol márc, l-tg bezáróiag,
tehát 53 napig.

Csillagászati

újhold, } első negyed,

,~kos
..(€ rák
~ mérleg -4 bak
.~ bika 'fff' oroszlán '1il~ skorpió
fA vízöntő
Ü
ikrek
ivszüz
ítrnyilas
~ halak,
13
Az első három jegy tavaszi, a második
15
17 három
nyári, a harmadik
három őszi, a
26
három jegy téli,
5 negyedik

Változó ünnepek.
Hetvened vasárnapNagypéntek - - _.
Husvét vasárnap
Aldozó csütörtök
Pünkösd vasárnap SzenthárolllSág vasárnap
A dvent elso vasáruapja

~

16'39
17 50
19'11
2039
21'(',6
23'10
2305
22'13
2103
1950
18'16
16'16

Marsz
kél

II

11'36
10'18
906
7'52
6·50
6'04
5'j7
521
508
453
4·37
4'22

I

I

jupít er

II

nyugszik

kél

22'20
2226
2228
22'30
22'26
22'08
21'33
2035
19'22
17 03
1639
1518

10'09
8'26
6'54
50~
323
129
2332
2126
19'11
17'07
1504
13'12

In yugszík"

I

1909
17'46
1632
15'08
1335
11'51
9·56
7'40
29'13
2'59
0'56
23'14

II

Sz atur nusz

~17r~1~
1225
10'28
8'42
6'48
4'58
3'03
1'10
23'1.0
21'07
19·05
16'54
14'54

I

0'11
22'22
2048
1906
17'28
1543
1356
11'58
9.51
7"43
5'24
3'18

Vadászati és halászati tilalmi időszakok.
Vad

á sza

Tgrv~nyhozásl

szGnaApok.

Törvényszünetek iránt az 1868-iki LlV. t. c. rendeli,
hogy Ill. c. 1. fejezet lOU. §. sürgős eseteket kivéve, senki
sem idézhető meg vallásának ünnepén. Ilyen idézés elrendelése vagyelhalasztása
miatt helye van a perorvosásnak. - V. t. c. 1. fej. 255. §. Az 1840-iki XV. t. c.
2. r. 210. §-nak intézkedése egyelore itt is alkalmaztatván,
a határidők. tekintet nélkül a közbee-ö ünnepekre. az
ott megállapltott szünnapok at-rt is folynak. Ha a határidő végnapja ilyen szünnapra esnék, a legközelebbi köznapig terjed. VilI. c. r. fej. 375. §. (1881 : LX. t. c. 22. §.)
A marasztaJt fél vallásának ünnepei a végrehajtásánál is
lehetőleg figyelemben tartandók.
Izraelitákat
e napokon nem szabad törvénybe
idézni: Az 'összes szombati napokon
Purim napon,
márc. 17. A husvéti iinnepek 1. 2. 7. es 8-ik napján, ápr.
16, 17.22,23. Sabouth (Pünkösd) ünnepén, jún. 5. Jerusálem elpusztulása napján. aug. 7. Ujév í-sö és 2-ik
napján szept. 26. 27. Engesztelés napján, okt. 5. Sátoros
ünnepen, okt. 10, ll. Törvényöröm napján, okt. 18.

t.

A 33.50011933. sz. es e rendeletet módositó földművelésügyi miniszte i rendeletek sze int az ál al.mcs
vadaszáf
tilalom tart janu ir 1. naj-j rtói július 31-ig,
mcJy ido alatt hajtókutyákkal
(kopó, taCSKÓ, ager,
komondor vagy egyéb hajtnebbel) 'egy.iltal..n nem szabad vadászni. - Ettől eltérőleg tilos a v•.dászat.

Özbak
Özsuta

. 1i5lf,(lf,ilf,il*-,(I\:l~lf,il*-,il\:)
1
f,il*-,ilf,il*-,il
If,ilf,il*-,i Id'''' ,
S"
Nt'
.
*-,íI>':;il*-,d*-,il*-,ilf,il8.~I8.~I*-,il[;)1
1i5 ejaras a II zazeves
ap ar« szarint.

Özgida

1~((I~d1i(I1i(l;:1(I1i(l1j'(lfc:(f<(I~(I~(I~(

Dámtehén és borjú

Mull. juh kos eur. DÖI. *-,il*-,ill:,il*-,il*-,il*-,il*-,il*-,"*-,il*-,i1
*-,il*-,( Január eleje hideg, G-an hó és eső azZerge
~~1(i~(ff,(I
If,i után bo~us. és szeles .. A hó kö~el?étöl hi~e.
Nyul
v _1~'~I~~lf,il*-,il~~I~~I~~I,,-.
v- ",. v_ g ebb.
. ,,3-.an
h~vazas,
24-2b-en
derul t,
Siket fajdkakas
úd1:,dú(1
11:,d1:,d1:,(bd1:,(bd1:'( vegre Ism.et hó es fagy.
Nyirfajdkakas
*-,il*-,il*-,i
-- ~(;I*-,il*-,il~~lf,il*-,ilf,i Februar első felében többször nagy hiTuzok.tyuk és jérce
f,i1f,íIf,i1*-,i16'i1f,M.:iiIf,ílf,ilf,iIf,i1tci degek. l l-én enyhül, azután szélviharok
Tuzok-kakas
*-,il~~lv'v' v.1~'i!I~!I~il~(I~il
__ ha~a~ással. 20-éín enyhe szép nap. De 21-27
Fácánkakas
k,dúd1:,dúd1:,dr.:,d1:,d1:,d8
eso es 28-án zivatar.
Fácántyuk
If,ilf,ii*-,iIf,(I*-,ilf,il*-,il*-,ilf,iI8
1
M érctus kezdetben szeles, reggel és este
Fogoly, !ürj, haris
tilf,i 1*-,(1
*-,i1f,i1*-,i1*-,i1
gyaluabban
eső és hó. 5-től derült, reggeli
Erdei szalonka
I .,lf,(I*-,il*-,(I[;)1
fagyokkal,
15, és 21-ike közt igen hideg
Császármadár
1:,(I*-,i!f,iI*-,iltilf,iltiI8
1 1*-,iI*-,i és többször havazás. 27-ig derült, aztán eső.
Vizi mada,ak
1131*-,iI*-,i
Aprilis szép idővel kezdődik. 9-12. válNyari lud és tőkés kacsa
Ifcil*-,(fi1~i1f
tozó. Majd esőre fordul. A hó végén hideg
A tiltott időszakban is szabad vadászni a seregekben szelel"
vonuló vadludakra
és kacsákra, seregélyre, keselyüre,
M ..
1"
ha
h t
l
sasra, sólyomra, kányára, véresére. a héja és ölyv minden
a/us e so
arom
e e me eg, napos,
nemére, végül ahollóra, szarkára, várjakra és verebekre. 22-én mennydörgés
és zivatar. 24-töl kezdJegyzet. Minden időben tilos a vadászat házi galambra, ve borus erős lehüléssel.
éneklő madárra, valamint a kis és nagy kócsagra, kanalasJ"
lei "
.
gérnre, üstökös gérnre, batlára vagy ibisz re, reznektuzokra,
un!.us e ~Jen tovabb
tart .~ bar átság tagólyatöcsre, gulipánra vagy gOd·.ra.és ugartyukra, továbbá lan Ido, 8- tol melegebh.
21-tol szeles esö.
a bibiere. kis vércsére, az egerész olyvre, a baglyokfajara
24-én bő harmat. Azután igen nagy rnelev.
és a sira lyra. - A tilalmi Idok alatt a vadak halt, a
.
.,.
madarak tészkelt szándékosan érinteni vagy tojásaikat
JúlIUS lenülésset
köszönt be. 8-13. közt
elszedni tilos.
nappal nagy rneleg, az éjjek azonban
hü-

I

Hal

á. za

\ösek.

t.

-

A halfaj neve

~~
~ -

~~.o":1
- .o t::

N~Qj.g.ob;u

;"''<O::Ir.n

~ e

'ü ::: ~ .~ ~ ~

" ~ .;;; 5. "" "
5a=r.::r:'''T.:T.~===Fi=i=f.>.;<:<C'

:=

~

l-l-töl

a hónap

szárazság.

meleg, csak ll-én hűl
e valamelyest
és néhányszor
esik.

ö.:g <i.~ :;;:~ 1,- lől nyomasztó
~ :;: ~ ~ ~.t napokban
zivatar.

~tl...:E<::E2,2..<r.J)OZO.....l=

végéig

Augusztus

hőség.

Az

utolsó

Szeptember

~~~~~~s~j~;~::'siiiiö,'·I'Fll~~ll~H'I'I'I'+
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Jelmagyarázat.A szürkével jelzett rovatok a trlalrui idöszakot,
a félig beszürkített rovatok pedig a hónap elsö, illetöleg második felére megállapított tilalmi időszakot tüntetik fel.

meE:~mber 9·ig sok köd, többször
hó. A következö
héten száraz hideg.
16--20.
zord.
25·ig
derült
hideg .
Azután megenyhül
és esős.

~-----------------Januárius
Vízkereszt hava

Télhó
Napok

I

qszo.
1 hé.t
•
•

2
'3
4
5
6
7
8

Róm. kat.

Protestáns

1

lújév

IUjév

IUjév

Nap

I

Hold

kelte 1 nyugta lkelte
ó. p. ó. p.
1 ó. p.

nyugta
ó. p.

1

14174811619172111528

újév napján: Gal. 3, 23-29. Luk. 2, 21. Újév utáni vas.: 1. Pét. 3, 20-22.
Máté 3, 13-17 Vízkereszt
ünnepén:
Ésaiás 60, 1-6 Máté 2, 1-12

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

B. Jézus szt. n.
Genovéva sz.
Titusz pk.
~~l~szfor p.
IZ ereszt
Lucián' vt.
Szörény

B. Ábel
Benjamin
Leona
Simon
Vizkereszt
Attila
'Szörény

2. het.

1 vas

,

.!.

vízkereszt utan:

9 Vas. Bl Marcel
10
11
12
13
14
15

-

(f

Új görög

Hétfő Melánia
Kedd Ágota
Szer. Ernő
Csüt. Vidor
Pént. Bódog
Sza. Lóránt

.

3. het.

161 Vas.
17 Hétfő
18 Kedd
19 Szer.
20 Csüt
21 Pént.
22 Sza.
4. hét.

Bl SzentcsaL
Vilmos pk.
Higin p. vt.
Ernő ap.
Veronika
Hilár pk. ea.
Remete Pál

2. vas. vlzkeresz-t

B2 Gusztáv
Antal
Piroska
Sára
Fábián és Seb.
Agnes
Arlur

5. hét.

Róm

t

----

Lukács

Nissz. Gerg.
Teódoz ap.
Taciána
Hermil
Raiti vtk.
Kalib, János

."
~
~

után:

--

1

U:

~

O O
1 1I
225
3R8
449
551
6 45

2, 1-1l.

B30 Pet.Jáncal ~
N. Antal ap. d
N. Atanáz
f1'
Makár
~
Eutim ap.
it
Maxim .hv.
~
Timót
1 fa

Róm. 12, 17-21. Máté

Róm. 13, 8-W-Máté

1725
1828
1931
2036
2143
2251

747 1628 11 O
746 16 ~9 11 30
746 lb 3012 7
)4:> is s: 1253
745 16331348
:744 16341455
:744 16 35 16 lUl

."

1744 1ti 36 17291
'[7431638 1848
742 163920 4
74116412118
174016422229
739 16442336
73816461--1019

7 22
8 5
835
9 2
928
953

8, 1-13.

B3 Raimund IB31 Kelemen ~
Timót pk.
Xene
~
Pál megtérése Naz. Gergely I:.I€
Polikárppk.
Xenophon
~
Ar. sz. sz. Ján. Krizosztom
~.
Nal. sz. Pét. t Efrém
~
Szal. sz. Fer. Ignác ev.
14

4. vas. vízkereszt

1620 758
1621 829
1622 858
1623 922
1624 946
1625 1009
162b 1034

2, 41-52.

Rom. 12, 6-16. Janos

t

után:

12 1-5

748
748
.5A 748
JA 748
748
748
747

4
4

B29 Polyeukt

B2 Marcel pvt.
Antal ap.
Piroska sz. vt.
B. Margit
Fábián és Seb.
Agnes sz. vt.
Vince vt.

3. vas. vízkereszt

2"3 Vas. IB3 Zelma
24 Hétfő Tádé
25 Kedd Pál fordulása
Lb Szer, Vanda
27 Csüt. Lothár
28 Pént. Károly
29 Sza. Adél

utan.

B. 28. Szilv.
Malakiás
70 apostol
~eo~elllpt
PI ma
Iván
György

173811647
7371648
7361649
7351651
7341653
7321654
73116561

04211047
146 II 18
2461154
34~1236
4331324
5181417
5581516

8, 23-27.

30\ Vas. IIB4 Mártonka IB4 Martina sZ·IB32Hár.püsP·14.1730116
5716 3211619
31 Hétfő Virgilia
Boscó sz. Ján. Cirus és Ján. ~ 7291658
7 1 1723
Izraelita
Jan.
"

naptár.

1 = 28 S. Vaera Teb. 5698
3 = I Sebat R. Kh.
8 = 6 S. Bo.

•
,; 15 = 13 S. Besalakk
" 22 = 20 S. Jithra
• 29 = 27 S. M\spatlm

~
]Il
_
,.

A hold fényváltozásai.
Ujhold l-én 19 Ó. 58 p.
Első negyed 9-én 15 Ó. 13 p.
Holdtölte 16-án 6 Ó. 53 p.
Utolsó negyed 23-án 9 Ó. 9 p.
Uj hold 31-én 14 6. 35 p.

t-én nap ho. 8 6. 31 p, hó végéig 1 6. 1 p, nö.

Időjárás

Herschel

szerint.

Jan. 1-8. derült hideg, 9-15.
változó. 16-23. hideg szelek éli
heves esö. 24-31 jobbra fordul.

(c
(c

Földközelben lő-én 3 6,
Földtavolban 27-én 7 6.

5
Tegyetek tanítványokká
minden népeket! Máté 28, 19.
Egyháztörténeti
emlékeztető január hóra: 1. Zwingli Ulrik * 1484; ·Szeberényi
János *
1i80. - 2. Luther Nagy kátéja mj. 1529. 3. Haase Károly t 1890. 4. Gradeczi
Stansith Horvát Gergely t 1597. Kolbenheyer
Mór t 1884. 6. Belgioioso
a kassai evangélikusoktól
elvette. a főtemplomot
1604; Zvonarich Imre s a csepregi vértanuk
t 1621.
- 7. A nikolsburgi
béke ratifikálása
1622; Győry Vi/mos * 1838. - 10. A göröguyelvű
újtestamentum
első kiadása nyomatásának
befejezése
1514. - 13. Spener Fülöp, Jakab
" 1635. - 14. Átoklevél Luther ellen 1521; Gerok Károly t 1890. -- 19. A münster i
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
üg.yében 1568. - 28. Nagy Károly császár t 814; Magyarországon
a XI!. Gergely által
javított naptár törvényesen életbe lépett 1588. - 29. Luther Mártonné
sz. Bora Katalin
* 1499; Zwingli Ulrik hitvitája Zürichben 1523; Geduly Lajos t 1890. - 30. Gerok
Károly * 1815.

Gazdasági tudnivalók
január hóra.
Otthon: A gabonát
szorgalmasan
kell forgatni,
a vetémagvakat
gondosan tisztogatni
és előkészíteni
a
vetésre.
A mult évi számadásokat
zárjuk
le. A gazdasági
mérleget
készítsük
el a folyó évre.
A tűz és betörés
ellerii, valamint
életbiztosítások
megújítandók.
A mezőn: Megkezdjük
a trágyakihordast
és teregetést.
A mesgye
árkokat javítsuk ki. A hiányos határjeleket
pótoljuk.
Enyhébb
idő ese
tén a szántókról
elvezetiűle
a hólevet. A vízlevezető
barázdákat
kiigazítjuk.
Az istállóban:
Ügyelünk
az állat
állomány
gondos
takarmányozására
és mérsékelt
jártatására.
A pihenő
állomány
takarmányozása
kissé
csökkenthető.
A csikók nak, borjuknak,
malacoknak
bővebben
almezunk.
A
gyümőIcsösben:
Hernyóztatunk, trágyazunk
és gondoskodunk.
oltógalyakról,
amelyeket
tavaszig
a
pincében száraz homok közt tartunk.
A baromfi
udvarban: Az ólakat
fokozott
mértékben
kell tisztogatni,
mivel a tyúkok
tojni kezdenek.
Ha
malátával,
pörkölt
zabbai etetiük
a
tyúkokat,
hamarabb
tojnak.

Februárius
Böjtelő hava

Téluló
Jézu·s megkeresztelése

Nap

A kánai menyegző

Protestáns

Róm.

kat.

\

Új

görög

Nap

J)

\

1 Kedd
2 Szer.
3 Csüt.
41 Pént.j
4 Szo.
----6. hét.

Ignác

Karolin
Bdlázs
I~áhel
Agota

I

BS Dorottya
Hétfő, Tódor
Kedd I Aranka
Szer. Abigall
Csüt. Elvira
Pént. Bertold
Szo.
Lidia

7. hét.

1B Septuages. vas.
Bálint
Fausztin
Juliána
Donát
Konrád
Zsuzsánna

Romauld

9. hét.

Izraelita

"

2 = 1 Adar
5 = 4 S. Therurna
10 = 9 Seb-bim höjt
12
II S Thezave
15
14 Purim Katan
16
15 Susan-Purim
K.

"

26 = 25 S. Vajakkel

18 S. Ki. Thiza.

ap.

vasárnap:

l. Kor. 9, 24-10,

B Hetv. vas.\·
Bálint vt.
Kolornb. K.
Julianna vt.
Donát pk. vt.
Sirnon vt.
Kenrád hv.

ti

B Hatv. vas.
Eleonóra
Péter székfog.
Dam. Pét. et.
Mátyás aps.
Géza vt.
Kort. Margit

~
~

A

hold

Rtl
~

9. Lukács

Lukács

\ B Vajhagyó
Vazul
fény változásai.

)

Els<5 negyed 8·án l 6. 33 p.
® Holdtölte l4·én IR Ó. 14 p.
([ Utolsó negyed 22-é'l 5 Ó, 24 p.
Elsején a nap hossza 9 Ó. 32 p.,
a hó végéig 1 ó. 26 perccel nő,

8 934 _.. 9108013
11104~
12-1:
121\ 38 233
141238
337
1613471433
18 15 1 520

20, 1-16

7l117181161~
7 9 1720 17 37
7 7 17221852
7 5 17 24 20' 5
7 3 I 7 26 21 17
17 3 17 27 22241
7 1,17 28,2330

6591173016571732
655\1733
653 1735
651 173-)
65017 3/:í
i64<:S1739
1

55~

6 32
7 1
7 27
7 5·1
8 20
K 4~

919
034 953
i 321033
225 II 18
313 12 9
35413
6
43014
8
1

18, 31-43.

l.a
~

17
17
17
17
17
17
17

8, 4-15.

B Húshagyó
1~
Timót
~
Eugéniai vtk. §tr
Polikárp
§tr
Ján.fejemcgt.
§tr
Taráz
,~
Porfir
\~

vas.: 1. Kor. 13, 1-10.

B Pars. vas.
Román ap.

*'

5. Máté

Pamfil
Tódor Tyr.
Leó p.
Arkipp

kelte \"yugta
p. o. o.

Ó.

13, 24-30.

721
1720
tW' 718
Ü 716
'H 715
~ 713
711

~
~

Ó.

7 2811~ 2~
726 17 2 7 52 19 35
1'25 17 3 8 1ti 20 42
1723117 5 8402151
722 17 í 9 52301

I ~fItI'

B Hetv. vas.
Auxent
Onez im

vas.: ll. Kor. 11, 19-12,

naptár.

Február 1 = 30 R. Kh,

Máté

t

Quinquagesima

27/vas./BQUinQUages.vasi
28 HétfŐI Elemér

Koloss. 3, 12-17.

Partén pk.
Máthaisz.Ján.
Tódor vt.
Alexandr. Cir. Nicefor vL
Karalarnp vt.
Skolasztika
Teodóra
1Lurdi Mária
7 szervita al. Melét Dk.

Sexagesima

20/vas.
Bsexagesimavas'l
21 HWő Eleonóra
22 Kedd Gerzson
23 Szer. Alfréd
24 CSITL/MátYáS
25 PénL Géza
. 26 Szo.
Sándor

után:

BS Dor. sz. vt.1 B Triodium

Septuagesima

131 Vas.
14 Hétfő
15 Kedd
lb Szer.
17 Csiit.
18 Pént.
19 ISZO.
--8. hét.

=
=
=
19 =

t

5. vas. vízkereszt

6 Vas.
7
8
9
10
11
12

.

1Ignác pk. vt. 1Triton.
1~
*Gysz. B. A. Jézus tal. Sm. tk
Balázs pk.
Simeon A.
::
Korz. Andr.
lz idor
::
Agota ss. vt.
Agota
fI'I'

Hold

1

I nyugtap.
728 17 Ol
kelte
p.

I Ó.

111461174015 211510
1644,1742
529 1b 15

Időjárás Herschel

szerint.

Február 7-ig derüs napok között
csipös lehűlés, 9-13. barátságosan enyhe, 14-21. derűs, de gyakori szélviharok.
22. végig esős.

<c
<c

Földközc'ben
Földtávolban

12-én 7 Ó.
24-én 2 Ó.

7
örüljetek az Urban mindenkor, ismét mondom örüljetek!
Filippi 4, 4.
Egyháztörténeti
emlékeztető február hóra: 1. Bethlen Gábor'"
1580; Caraffa
vértörvényszéke működésének
megkezdése
1687. - 2. 1. Rákóczi György hadbaindulása
1644.
- Székács József"
1802; Löhe Vilmos t1872.
5. Spener Fülöp Jakab L 1705. 6. Kámorv
Sámuel
'" 1830; Czékus
István t 1890. - 8. Az 1790-91-ik
26. t.-c. megállapítása
a pozsonyi országgyűlésen.
- 9. Kis János t 1846. - 10. Szeberényi
Jan. i'
1856. 11. A magyar
gályarabokat
Ruyter Mihály kiszabadította
rabságukból
1676;
• Sárkány Sámuel i' 1911. - 12. Schleiermacher
Frigyes t 1834. - 13. Schwartz Keresztély t 1798.; Huszár Dávid Pápán bevégzi a' heidelbergi káté első magyar kiadásának
nyomatását 1558; Vitnyédy István t 1670. -14.
Gamauf Teofil t 1841. -16.
Melanchton
Fülöp * 14.97. - 18. Luther Márton t 1546. - 21. Bocskay István erdélyi fejedelemmé
választása
1605; Lohe Vi/mos * 1808. 22. Bad 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. A schmalkadeni
szövetség
megkötése
1531.

Gazdasági tudnivalók
február hóra.
Otthon:
A vetőmagvak
előkészítése. A magnak való tengeri válogatása, morzsolása.
A vetőmagvakcsirázta tása,
Lel tári
,tárgyak
j ókarba
hozatala.
A mezőn: A trágyát
kihordjuk
és
elteregetjük.
Az olvadás
okozta
víz
levezetése.
lia az idő kedvez, a zabvetésnek
előkészítjük
a földet.
A
A vakondtúrásokat
elegyengetjük.
Az istáJIóban:
A vemhes
állo
mány gondozására
különös
gondot
fordítunk.
Az igás állatokat
jobban

takarrnányozzuk.
A gyümölcsösben: A magról kelt
fiatal fákat, ha az idő engedi ki kell
ültetni.
Némely'
gyümölcsmagvat
(diót, mandulát)
igen ió ebben a hónapban
elvetni. A metszést
idejekerán el kell kezdeni, mielőtt a fában
beállana
a nedvkeringés.
A dugvanyok szedése, oltás, hernyózás
e hónapra vár. A fák környékét
trágyázni kell.
A szöIlőben: A trágyát
szétteregetjük.
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 irtandok.

.

I
1·

················· .. ······

.------------~~----------------------------~~------~----Március
Böjtmás hava

Tavaszelő
Jézus sir Jeruzsálem felett

Nap
1

2
3
4
5

1

Róm.

Protestáns

Kedd Aloin
Szer. Lujza
Csüt. Kornélia
Pént. Kázmér
Sza. Adorján

I EudöC'ia

Albin ps.
Hamv. sz. ttt
Kunigunda tt
Kázmér
ttt
Özséb
tt

10. hét.

Bőjt

1. vasárnap:

Bőjt

2. vasárnap:

12. hét.

3. vasárnap:

~~!'z~~l
fj;f!1

Bőjt

=:

~
flIl1I6

Efez.

«'

-es

4, 1-7.

Máté

B Nb 2. vas.
Benedek
Nemzeti ün.
Szabina
Elek
Ciril pk.
Krizsánt
5, 1-9.

rt

Bőjt 4. vasárnap:

27\ V é}Sí" B4 Laetáre
413 Laetare
28 Het o Gedeon
Kap. János
29 Kedd Cirill
Auguszta
30 Szer. \I.zidor
Kerény vt.
3__l ;...C_s_ü_t.-,-A.,.:rp_á_d
__
-.-_G_u_id_o_'
_aL
Izraelita

naptár.

Március 3 = 30 Ros Khodes
»
4 = 1 Veadar R. Kh.
»
5 = 2 S. Pekude
»
12 = 9 S. Vajikra
»
16 = 13 Eszter böjt
" 17 = 14 Purim
" 18 = 15 Susan Purim
•
19 = 16 S. Zav.
• 26 = 20 S. Scmini

A hold

Gal. 4, 21-31.

15, 21-28.

d 619118 215151 430
d 617 18 31629 5 O

i-- 615 18 51743
~

tl

I~

614
612
610
6 8

18
18
18
18

527
554
620
748
718

61855
720 4
92112
1012217

Luk. 11, 14-28.

201 Vas. 1B3 Oculi
B3 Oculi
1B Nb. 3. vas.
21 Hétfő\ Benedek
Bened. ap. tt Jakab, az ifj.
22 Kedd Oktávián
Genuai Kat.tt Vazul vt.
23 Szer. Frumenc
I Viktorián tt Nikon
24 Csüt. Gábor
Gábor főa tt Zakariás
25 Pént. Gy. o. B. A. *Gv,o.B.A.ttí
Gvüm. o. BA
261 Sza. Manó
1cmanuerG~bor
13. hét.

4, 1-11.

B Nb. 1 vas. 1W i633 17.511 8 11 2315
Vazul és Társa
1631 1753 850
Teofilakt
~ 6291755
937 025
Szeb. 40 vt.
ft 62717561032
129
Kodrát
Ü 62517571136
227
Szófron pk.
o.{€ 623117581247
315
Teofanesz
621 18 O 14 O 356

1. Thess.

B2 Reminisc.1
Mathild
tt
Nemz. ün. t:t
Geréb pk. tt
Patrik pk. tt
1Sándor pk.j+]
József
tt

174315!:>5
640 1745 620
!63Y 1747 645
637 1748 710
1635 1749 739

:::

IL Kor. 6, 1-10. Máté

13 Vas. 1B2 Reminisc.
14 Hétfő Mat ild
zeti ün,
ri ette
17 Csüt. Ger trud
181 Pént. Sán dor, Ede
19 Szo. Józs ef

1722
1830
1940
2051
22 3

~ Ib4:L

Hezich
Eutrop
Gerazim
Konon

Bt Invocabit
Aqu. sz. T. tt
Istenes Ján. tt
Franciska
tt
140 vertanll
H
Szilárd
ttt
I. Gerg. p. tt

6 ~a~'1 Invocavit
7 ét ő Tamás
8 Kedd Zoltán
9 Szer. Franciska
10 Csüt
Olimpia
11 Pént. Aladár
12 Sza. Gergely
U. hét.

kat.

János

Y2€ 6 5118 12 23 18 7 50
y2€ 6 31813 - - 829
il! 6 1 1815
il! 6 01816

015 913
1 510 2
d 15581817 14810 56
45551819
2271154
14 155318201 3 01256
6, 1-15.

9..1,5

51118 22 330 14 O
B Nb. 4. vas, \
tt rstván
~ 549 1823 35615 5
tt Márk pk.
:::5481825
4211613
tt\Klim.JánOS
.5451825\446.1722
tt Hipác
15431827 5'161834

==:

fényváltozásai.

~ Ujhold 2-án 6 Ó. 40 p
}) ElSŐ Il~gyell 9-én'9 o. 35 p.
® Holdtölte lfián 6 15 p.
[ Utolsó negyed 24·én 2 Ó. 6 p.
~ Ujhold 31-én 19
52 p.
ó.

ó.

Elsején a nap hossza 11 Ó. 1 p.,
a hó végéig 1 Ó. 46 perccel nő.

Időjárás

Herschel

szerint.

Március hó 1-8-ig esős szelek,
9-15. változékony, 16-23. sok
szél, gyakori esők, 21-31. -hűvös, sok esővel.

<c
<c

Földközelben l l-én 9 Ó.
Földtávolban 23·án 22 Ó.

Tavasz kezdet 21-én 7

Ó.

43 p.

9
Az Úrnak halálát hirdessétek!
I. Kor. ll, 26.
Egyháztörténeti
emlékeztető március hóra: 3. Bod 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. A britt- és
külföldí bibliaterjesztő
társulat
megalapítása
1804. - 8. Hrabovszky
György * 1762;
A spanyol inkvizició eltörlése
1820. - '9. Perlaky Dávid t 1802. - 10. Batizi András
beiratkozott
a wittenbergi
egyetemre
1542; Fabó András * 1810. - 12. Gerhardt
Pál *
1607. - 15. Karsay Sándor * 1814. 17. Sibolti Demeter t 1589; Geduly Lajos * 1815. 18. Fabó András t 1874, - 19. Livingstone Dávid ,;, 1813. - 21. Bach Sebestyén * 168'5.
- 22. Abádi Benedek beiratkozott
a wittenbergi egyetemre 1543; Franeke Agost Herman * 1663; Pius pápa Bécsbe érkezett, hogy II. Józsefet
a türelmi rendelet s egyéb
egyházi -vonatkozású
rendeleteinek
visszavonására
bírja 1782. 24. Ryter
Mihály
Adorján * 1607; Bél Mátyás * 1684; - 28. Comenius Amos: János * 1592; A zsolnai
zsinat megnyitása
1610. - 29. A schmalkaldeni
szövetség megalakítása
1531. - 30. Mária Dorottya
nádorasszony
t 1855. - 31. Hesseni Fülöp t 1567.
'

Gazdasági tudnivalók
március hóra. ,
Otthon: Az adóknak
és e bereiezett vetés után a jégkár elleni bizto, sításnak
a befizetése.
A mezőn: A vetés folytatása.
A
f elfagyott
ősziek
száraz
időben
lehengerelendők.
A réten: A herések,
lucernások,
legelők éles fogassal
megboronálaridók.'
.
\
Az istállóban: Ha a csikók 10-'-14
naposak,
már
zaboltatjuk
öket., A
kancát 3 héttel ellés után már mérsékelten
igába foghatjuk.
A borjuk
tisztogatását
és nyírasát
nem kell elhanyagolni.
Az igás állományt
a fokozott. munka alatt jobban kell abrakolni.
A gyümölcsösben:
A gyümölcsmagvakat
el kell vetni. A bujtásókat, dugványozásokat
most foganatosítsuk.
A fák elültetése
most biztosabb, mivel a talaj már átmelegedett. A bogyós
gyümölcsöket'
szaporítani kell.
A kertben: A spenót, kel, sárgameg vörösrépa.
késői borsó, kalará-I
bé, fejessaláta,
végül a korai bab elvetendő.
A meleg ágyak
szellöztetésétől beárnyékolásától,
perrnetezésétől meg öntözésétől
függ a palánták
fejlődése.
A spárgaágy
gondosan
porhanyítandó,
gondozandó.
A szamócaágyakat
megkapáljuk.
.
A szöl/öben: A magas
fekvésíi
szöllőkben,
ha az időj árás megengedi, s a metszés az előbbi hónapban
már megtörtént,
nyitni lehet.
A méhesben: A méhek szép időben már megkezdik a kijárást.
Ügyeljünk, hogyaméheknek
mindig elegendő táplálékuk
legyen.
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Aprilis
Husvét hava

Tavaszhó
A Golgota felé

Nap

1

Nincsen Itt: Feltámadott

Protestáns

I

1 I Pént.[ 1:1ugo
2 Sza. Aran

kat.

I

Új

B5 Judica
Hétfő Izidor
Kedd Vince
Szer. Cölesztin
Csüt. .Hermann
Pént. Lidia
Sza. 1Erhardt

B5 Feketevas.
Izidor pk, tt
Feff. sz. V. tt
Cőleszt. p. tt
Herm. J. tt
Fájd. szüzttt
Konrád
tt
Virágvasárnap:
Nagypéntek:

15. hét.

171Vas.
18
19
20
21
22
23

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

l'

I

Nap

Hold

kelte I'lyugta kc~I"Yllgta
p. o. p.
o. p.
Ó. p.

54°11947
612121 1

8, 46-59.

«'

B Nb. 5. vas. 1
József
~

53711831 6 49122 ]4
5351833
734 232]
Ü 5331833 828 -fM' 531 1835 930 022
~ 529 ]837 1038 1 12
~
527 1838 1] 50 ] 55
d' 1524 1840113 3 231

Klaudiusz

Eutik
György
Herodion
Eupszik vt.

Filipp. 2, 5-11. Máté 21,1-9.
Es. 53, 5-10. János 19, 16-30.

lOVas. I B6 Virágvas. 'B6. Virágvas. B Virágvas.
II HétfőI Leó
1 Leó p. tt Antipa
12 KeddiGyula
Gyula p. tt Vazul pk.
]3 Szer. 1Ida
Hermeneg. tt 1Márton p.
14 csüt.[NagYCsütört.
Nagyosüt. tt Arisztark
15 Pént. Nagypéntek
NagYPén.tttlNagYPéntek
]6 Szo. Nagyszombat Nagyszom·tt
Agape
16. hét.

J,l

Mánal "154111~2~1'
,r,rlI 5391830

Bőjt 5. vas.: Zsid. 9, 11-15. János

3 Vas.

'I!

görög

Ó.

Il-jugó Pk.tttIEgYIPt,
IPaulai F. tt Titusz

14. hét.
4
5
ti
7
8
Y

Róm.

d 1522 18 4] 11415 3 2

r

'i.-1521 18421528
330
51918441638
356
1517 1845 1747 422
~ 151518471855 448
1513184820
1 5'17
~E: 5111185021 51 54~~

i-'

ta

I

n

Husvét 1. napján: J. Kor. 5, 6-8. Mál'k 16, 1-8.
Husvét 2. napján: Ap. csel. 10, 34-41. Luk. 24, 13-35.

B Husvét vas.B Husv. vas.
Husvét hétfő *Husvét hétfő
Kocsárd
Emma
Tivadar
Tivadar hv.
Anzelm
Parz. Kenrád
Szótér
Szótés Káj.r]Béla
Béla pk. vt.

B Husvét vasi
Husvét hétfő
Husvét kedd
Teodór hv.
Január
Syc. Toodór
György

~€ 1510-185.1122 3
~.
~.
~:
4
4
~

625
5 8 185212256 7 ti
5 618542343
754
5 4 1~ 55 - 847
5 2 1857 023 943
5 0~859 0581043
,458119 O 128[1145

17. hé!.

24 Vas. Bt OUlIslm. geniU
25 Hétfő Márk
26 Kedd Ervin
27 Szer. Arisztid
28 Csüt. Valéria
29 Pén 1. Albertina
30 Szo. Katalin
Izraelita
Április

"
"
"
"
"
"

naptár.

2 =

1 Nizan S. Hakh.
9
8 S. Mewrah
16
15 Passzah.
1 n.
17 = 16 Passzah.
2 11.
22 = 21 Passz. 7 n. >'eh.
23
22 Pa-sz. 8 ri. Akh.
30
29 S. Akkari M. l.

=
=

=
=

I

II

Bt Fehér vas.
Márk ev.
Kilit és Marc.
Kaniz. sz. Pét.
Keresztes Pál
Péter vt.
Siennai Kat.

Bl Szaba vt, t: 145719
Márk ev.
~ 45519
Vazul pk.
~ 4531Y
Simon
~ 45119
9 vért an u , ~44919
(;1ljI 44819
Jázon
Jakab ans. 1~ 447119

A hold fényváltozásai.
) Elsö negyed 7-én 16 Ó. 10 p,
lil) Holdtölte 14·én 19. Ó. 21 p.
Utolsó negyed 22-én 21 Ó. 14 p.
~ Ujhold 30-án 6 Ó. 28 p.

('[

Elsején a nap hossza 12 Ó. 47 p.,
. a hó végéig 1. Ó. 3S perccel nö,

II

1 5b 1249
2 221 1354
4 24615 2
5 311 1612
7 3381724
8 4 8 18 3~1
9 44311954

Időjárás Herschel
Április
7-13.
14-21.

1[: Földközelben

<t

szerin t.

1-6.
túlnyomóan
dr rüs,
enyhe,
sok napsütéssej
erös szelek, azután esős.
5-éli 5 ó.

Földtávolban 20-án 18. Ó.

11
Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? 1. Kor. 15, 55.
Egyháztörténeti
emlékeztetö április hóra: 2. Nagy Károly császár * 742; Bodelschwingh t 1910. 3. A rózsahegyi
ev. zsinat megnyítása
1707 (ápr. 10-ig tartott).
- 6. Dürer Albert t 1528. 7. Wichern János Henrik t 1881. 12. Hrabovszky
György t 1825. 13. IV. Henrik francia király nantesi ediktumával
a hugenották
(francía protestánsok)
vallásszabadságát
biztosította
1598; Ráth Mátyás'"
1749. 14. Györy Vilmos t 1885; Gustav Adolf bevonul Augsburgba
1632. - 16. Apaffy Mihály
erdélyi fejedelem Kolozsvárott
a második protestáns
nyomdát alapítja, az elsőre 1672ben adott engedélyt.
- 17. Luther megjelenése
a wormsi birodalmi
gyűlés előtt 1521.
- 18. Luther világtörténeti
jelentőségű
felelete
a wormsi
birodalmi
gyűlésen
1521;
L Rákóczi Györgyne Lorántffy
Zsuzsanna t 1660. - 19. Az evang. rendek protestál nak
a speyeri birodalmi
gyűlés határozata
ellen 1529; Melanchton
Fülöp t 1560; Bugenhagen János t 1558; Nagy István ev. superintendenst
1812; - 20. Bocskay Istvánt Magyarország
fejedelmévé
választják 'a szerenesi országgyűlésen
1605. - 21. Hutten Ulrik
* 1488; Wichern János Henrik ,) 1808. - 22. A konstanzi zsinat befejezése 1418. 27. Gyurátz Ferenc * 1841.
28. Az első magyarországi
diakonisszák
felavatása
Pozsonyban
1895.
,

Gazdasági tudnivalók
április hóra.
Otthon: A burgonyát
vetésre előkészítjük.
A lucernát,
vörösherét
és
kendermagot
vetésre készletben
tartjuk. A magtári
készleteket
forgattatjuk.

A mezőn: Bevégezzük
a vetést.
Elrakjuk a burgonyát
s a répát, kellő
időben
pedig a tengerit,
babot
és
csalamádét.
Az istállóban: A növendékmarhák
fejlődésére
külöriös
gondot
fordítsunk. Az igás állatokat
jól takarrnányozzuk. A növendék
állatok,
ha elég
erősek, legelőre
bocsathatok.
A zöld
takarmánvra
fokozatosan
kell
átm'enni. Legelőrehajtás
előtt
száraz
takarmányt
kell adagolni. A februári
malacoknak
elválasztasára
gondot
fordítsunk.
A gyümölcsösben: Az oltás és nemesítés végzendő. A még megmaradt
hernyófészkeket
elpusztítjuk.
Virágzás előtt permetezés.
A zöldSéges kertben: A termelésre kitelelt
zöldségeket
gondos válogatás után kiültetjűk.
A nyári zöldséget ritkítsuk.
Elvetjük
a babot
és
a második borsót. Hagyrna-, spenót-,
retek-,
répafélek
elültetése,
illetve
vetése befejezendő.
A hiányos kornló- és spárga-táblákat
most pótoljuk ki. Meleg időben amelegágyak
ablakait kinyítiuk.
Az uborkát,
dinynyét, s a melegágyakat
éjjelenként
bef'ediük.
A salátát,
káposztát,
paradicsomot
kiültetiük.
A szölíőben: Karózás, kötözés.
A
szöllővesszőt
még most is ki lehet
ültetni.

...................
I

Május
Áldozócsütörtök ha va

Tavaszutó
Jézus mennybemenetele

Nap I

A megdicsöülés hegyén

Róm. kat.

Protestáns

Új

I <1

görög

kelt~1~~ugta kelt~ol~~ugta

1

Ó.

18. hét.

1 Vas.
2 Hétfő
3 Kedd
4 Szer.
5 Csüt:
6 Pént
71 Szo.

2 vas

3. vas. husvét

~~sí..l ~3 JURilate
~ et o . erge y
10 Kedd Armin
II Szer. Mamertus
12 Csüt. Pongrác
13 Pétl t.1 Szervác
141 Sza. Bonifác

.

20. het.

~~fíő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Sza.

21. hét.

22
23
24
25
26
27
28

..1

Péter

~\~ Cantate
ozes
Paskál
Erik
Ivó
Bernát
Konstantin
L

után:

1.: Péter

~3 J~ilat~
az. ergely
Antonin
Hieron Fer.
Pongrác
Bellarrn in RrjBonifác

4. vas. husvet

2 , 21-25

utan:

2, ll-20.

János

Jakab

~4 Can~te
epom. ános
Paskál hv.
Venanc
Cölesztin
Bernardin
t
Bobolai And.

1, 16-21.

BS Rogate
Dezso
Eszter
Orbán
Aldo . üt
p~~t: Bé(Iazocsu.
Sza. Emil

1BS RDgatl
Dezsó pk. 1",
Ker segít. ~~
VII.Ger.p. ~"
ÁLd.! .
··t
BeQ~z~t.csu·t
Agoston pk.

6. vas. husvét

291 Vas 1BG Exaudi
301 Hétfő Nandor
31 KeddiPetronella
Izraelita naptár.
Május 1 = 30 Ros Khodes
" 2 = 1 ljar R. Kh.
7 = 6 S. Kedosim2 Per.
14 = 13 S. Emor 3 Per'
" 16 = 15.Seni böjt
21 = 20 S. Behar 4 Per.
28 = 27 S. Bekhuk. 5 Per.
31 = 1 Szivan R. Kh.

után:

1Arkt JanKa
Kegyelo.B.A

p.

Ó.

p.

16, 16-23.

it 1434 1920 1319 133
it 432 1921 1428 2 O
431 1923 1537

?fy

22ó

F~ 429 1924 1644 251

f

Janos

M 428 1925 1750 318
M 427 1926 1~54 349
426192711954

t.Q€

4 'L3

16, 5-15 .

t.t}€ 424 1929 2049

It
itr

423 1930
-122 1931
~ 420 1933
-02 419 1934
4, 418 1936
~ 417 1936

2138
2221
2257
2329
2357

--

5 3
547
639
733
832
933
1035

János 16, 23-30.
Márk 16, 14-20.

B5 Baz iliszk 1 ~ 4161937
Mihálv pk.
::: 415 1938
Simeon styl.
:;: 4141940
Iván íeje mgt. .~ 14131941
J~
i d 412'1 ~ 42
ffeWrdmennY'1 ~ 411 1943
IEutik
! ~
141011944
1

4, 7-lj.

6. o.

U

János

1B6 Teodózia
fzác apát
IHerma vt.

T5, 26-16,

O 23 II 38
0481244
1111351
13715 1
2 51614
237 1729
31611843

4.

*

1.W 14 10119451 4 411953
I
4 91,19 46 5 212055
fX~ 14 8194716 92147

A hold f'ényváltozásai.
]) Első negyed 6. án 22 Ó. 24 'p,
tiV Holdtölte 14·én 9 Ó. 39 p.
Utolsó negyed 22-én 13 Ó. 36 p.
<&, Újhold 29-én 14 Ó. 59 p.
'!II!!II'
Elsején a nap hossza 14 Ó. 25 p.,
a hó végéig 1 Ó. 16 perccel nö.

cr.

Ó.

445 1910 527 21 6
443 19 12 6 1~ 2211
4~1 1913 719 23 9
II{:€ 440 1915
827 2354
o.{€ 437 1916 941 .- ~ 437 1918 1054 032
d 1435 1918112 7 i 5

~4 ~9kóm
eo or
Andtonik
Péter és tsai
Patrik vt.
Talále
Kons és Ilona

I. Péter

I B6 Exaudi

p.

10, 11-16

I,~

János

1~3. János ev.
zaias pr.
Zei Simon
Móc vt.
Epifán
Glicéria
Izidor vt.

5. vas. husvét után: Jakab 1, 22-27.
Áldozócsütörtök:
Ap. csel. 1, 1-11.

V~s"..
Hetro
Kedd
Szer.
C üt

22. hél.

után:

B2 Jeremiás
B2 Misericor. 1B2 Misericor.
Zsigmond
Athanáz
. N. Atanáz
Sz. t feltalál.
Irma
Timót és M.
Flórián
Sz. Józs folt. Pelágia sz
Iréne vt.
V. Pius p.
Gotthard
Frida
János ap. ev. t Jób
B. Gizella
1Szt. t megjel
Napoleon

19. hét.

19l
17
18
19
20
21

husvét

Időjárás Herschel szerint.
Május 5-ig;tart az esős és szeles
idő, 6-13. meleg napsütés,
14--20-ig borongós, 21 28-ig
többször esik, enyhe.
<c Földközelbcn 2-án H ó.
((: Földtavolban
18-án 19 Ó.
<c FöldközcJben30-án 18 Ó.

13

Imé, én tiveletek vagyok rnlnden napön a világ végezetéig. Máté ~8, 20.
Egyháztörténeti
emlékeztető május hóra: 2. Szegedi Kis István t 1572 (* 1505); Nagy
István ev. superintendens * 1728. - 3. Beythe István t 1612; Pósaházi János t 1686;
Gyurátz Ferenc t 1925. 4. Luther Wartburgba
vitele 1521; Livingstone Dávid t
1873. 5. Bölcs Frigyes t 1525; Illésházy István t 1609. 7. Sickitigen Ferenc
t 1523. Budai Ezsaiás * 1766; A Prot. Orsz. Árvaház alapítása 1859. - 9. Zinzendorf
Lajos gróf t 1760. - 12. Wasa Gusztáv * 1496. +r- A herrnhuti
testvérfelekezet
mint
független
önálló keresztyén
közösség
megalapítása
1727; Wimmer GottIieb Agost t
1863. - 15. Münzer Tamás lázadó parasztjainak
leveretése
1525. Nagygeresdi egyezség
1833. A prot. egyházak
szervezése
ügyében kiadott császári pátens visszavonása
1860.
- 19. Alkuin t 804. - Az első német istentisztelet
Wittenbergben
1525. - 20. Tilly feldúlta Magdeburgot
-1631. - 21. Fry Erzsébet
* 1780.23. Savonarola elégette tése
1498. A harmincéves háború kezdete. Martinitz
és Slavata helytartókat
és Fabricius
titkárt a vár ablakából kidobták 1618. - 24. Dürer Albert * 1471. - 25. A birodalmi
átok kimondása
Luther ellen Wormsban
1521; Baltik Frigyes t 1919. - 26. Zinzendorf
Lajos gróf * 1700.-27.
Dante * 1265. Kálvin János t 1564.-30. Prágai Jeromos t 1416.

Gazdasági tudnivalók
május hóra.
Otthon: A magtárakat,
hombárokat szellőztetjük.
A csűr és szérüskert a behordásra
előkészítendő,
rnivel később erre idő nem marad.
A mezőn:
Vetések
gyomirtását
foly tat juk, a répafélék,
len, kender,
cirok vetését
és utánvetését
befejezzük. Előkészítjük
a köles- és muhartáblákat.
A takarmány
és rozs etetését megkezdjük.
Vörös. here, baltacin, lucerna, zöld takarmány,
esetleg
a széna kasza a1á kerül.
Istállóban:
A zöld takarmány adagolására
való fokozatos
átmenetet
befejezzük.
A korai
csikókat
elválaszt juk és igen jól zaboljuk.
A befogásra érett csikókat és tinókat jártatjuk, fokozatosan
befogjuk,
hogy
hordáskor
használhassuk.
A birkákat fürösztjük,
nyírjuk. agyapjukat
gondosan
osztályozzuk.
A gyümölcsösben:
A fákról a vadsarjakat el kell távolítani.
Avhó második felében kezdjük
a szemzést. A
hernyózás,
pajzs- és levéltetű
irtásra
gondot
fordítunk.
Virágzás
előtt
permetezés.
A zöldséges kertben: A vetőmagtermelésre
szánt uborka,
dinnye, saláta, retek elvetését
befejezzük.
Az
uborka,
dinnye, tök szabad
földbe
kerül. A melegágyba
vetett
dinnye,
uborka indái 2-3
levéllel a termés
felé kiirtandó
(herélés).
Nagyobb
dinnye, uborka alá üveget vagy cserepet teszünk.
A szöllőben:
Az első virágzás
előtt meg kell történni az első kapálasnak. Kapálásker
a földet jól felforgatjuk.
A dudvákat
ki kell gyomlálni. Permetezés.
A méhesben: A méhek ebben a
hónapban rajzani kezdenek.
A rajokra vigyázni kell' és befogni. A kasakat a pókhálóktói
tisztogatni
kell.

......... ...............................................1
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Junrus
fl

Pünkösd hava

Nyárelő
Megtelének Szentlélekkel

-;;:POk
1 Szer.
2 Csüt.
3 Pént.
_il Szo.
"3 h'

--.

et.

I Protestáns
I Pamfilius

Róm.

--I~

-[ rE.

Új görög

[-keItNlapgt
e nyu a

~

Ó.

p.

p.

Ó.

l'

I

HOlld
I ó.

kelte . nyugta
ó.

p.

p.

Anna
Klotild
Kerény
Pünkösd
Pünkösd

1. napján:
2. napján:

511 Vas.

B Pünkösd v.
6 Hétfő Pünkösd
h.
7 Kedd Róbert
8 Szer. Medárd
9 Csüt. Félix
IOPént.
Margi't
111 Sz0
Barnabás
24. hét.

kat.

Pál megtérése

Ap. csel. 2, 1-13. János 14, 23-31.
Ap. csel. 10, 42-48. János 3, 16-21.

B Pünkösd v. B Pünkösd v. it
*Pünkösd
h. Pünkösd
h.
it
Róbert hv. . Teodór pk.
h
Medárd K.
Teodór er.
h
Primusz és F. Cirill, Atan.
~
Margit k.
Sándor
! ~
I Barnab. ap.
Bartal, Barn. 1 '{lE

14
14
14
4
14
[4
4

tt
ttt
tt

Szentháromság

vas.: Róm. 11, 33-36.

János

5 195211220'
O 4
4 1953 1329 031
4 1954 1437 056
319541543
122
319551646
151
3,195:) 1746 224
311~ 56 1743\ 3 2
1

3, 1-15 .
._--

121 Vas. IB Szenthár.
13 Hétfő Tóbiás
14 Kedd 1Vazul
15 Szer. Vid
16 Csüt. Jusztin
17 Pént. Töhötöm
18 Szo. Arnold
25. bét.

19
20
21
22
23
24

25

Vas. Bl Grárfás
Hétfő Ráfae
Kedd Alajos
Szer. Paulina
CSüt. Zoltán
Pént. Iván
S2o. Vilmos

26. hét.

261
27
28
29
30

.

Szentháromság

B 1 Szeritbár.
Páduai Antal
Nagy Vazul
Jolán
Úrnapja
Rainer hv.
Efrém ea.
utáni

I. János

utáni

2. vas.: I. János

B3JánosésP.
László kir.
Iréneus
Szt. Pét. és Páll
Pál emlékez.

4 319 b6' 1 9 34
4 'j 19 57 2019
42 1957 2058
4 2 195812131
4 2 19 b8[22 1
4 2 1959L227
4 2 1959122 b21

4r
4r

1

~

4
4
~

ur.

4, 16-21.

B2 Gyárf. és P. B2 Judás aps.
Szilvér p.
Metód pk.
Gonzága
Al.
Julián vt.
Paulin pk.
Özséb pk.
Ediltrud
Agrippina
Jézus Szt. Szv. Iván szület.
Fehrónia
vt.
Vilmos hv.

Szentháromság

Vas. B2 János, Pál
Hétfő László
Kedd Arszlán
Szer. 1Péter és Pál
Csüt.1 Pál

1. vas.:

B 'Mindenszt.
Aquilina
Elizeus pr.
Amosz pr.
Tikori pk.
Manuel
Leone vt.

-.--..
-.~

Luk.

4
4
4
~ 4
4
fl'!'!' 4
I~' 4

345
4-33
527
624
724

826
9:2

16, 19-31.

2 20
2 2U
2 20
2 20
3 20
3 2U
3 20

02314 1031
02339 1135
0-1243
O O. 51352
1 035 If.> 4
1 1 81616
1 151 172 9

3, 13--18. Luk. 14, 16-24.

~V:~4

B3Dávidrem.1
Sámson
"
Cirus és Ján er ~
Péter és Pál
OO{E
12 apostol
d

4
4
\4
4

4120
41,20
520
5 20
620

1 242[1836
) 3451934
1 4562023
11614214
1\ 7332137

Izraelita naptár.

A hold fényváltozásai.

Időjárás Herschel szerint.

Június 4 = 5 S. Bamid 6 P.
"
5
6 Sabuoth
1 n.
"
6 = 7 Sabouth 2 n.
,. 11 = 12 S. Nassza 1 P.
" 18
19 S. Behalot 2 P.

,]) Első negyed 5-én 5 Ó. 32 p.
® Holdtölte 13-án O Ó. 47 p.
Utolsó negyed 21 én 2. Ó. 52 p.
• Uj hold 27-én 22 ó. 10 p.

Június 1-5. többször
esik, 6-12.
kellemesen meleg, derült,
13-20. rövid esők, 21 - 28. kissé
lehül, kevesebb
esö.
i[: Földtávolban
14-én 19 Ó.

=

=
25 =

"
" 30

=

26 S. Selakh-L. 3 P.
1 Tlumusz RK

cr'

Elsej~n ~ nap hoss ,a 15
41 perc, 22-ig
17 p,' uö, azután a hó végéig 6 perccel IVi;>.
ó,

CCFöldközelben 28-áh 2 6.
Nya. kezdet Z:-én 3 Ó. 4 p. -

15
Ákiket lsten telke vezérel, azok Istennek fiai. Róm. 8, 14.
emlékeztető
június
hóra:
1. A vallásszabadság
kihirdetése
a tordai
országgyűlésen
1557; Oberlin János Frigyes t 1826. ;- 2. Nádasdy Tamás t 1562.' Csepregi kol lokvium - 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 vall ásf'elekezettöl
megtartandó
országos
bőjtöt rendelt.
7. Wasa Gusztáv királlyá
választása
1523; Gerhardt Pál t 1676. - 8. 1. Rákóczi György
,;, 1593; Franeke Ágost Herman t 1727. - 10. Apáczai Cseri János'"
1625. - 12. Szemerei Matkavich
Púl * 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
Zinzendorf
Lajos berthelsdorfi
birtokán
(Herrnhut)
1722. 18. Münzer Tamás kivégeztetése
1525. - 19. A niceai zsinat megnyítása
325.
_. 23. A bécsi béke megkötése
1606. - 24. Bugenhagen
János * 1485. Gusztáv Adolf
seregével megjelent
Pomerániában
1630. 25. Az ágostai
hitvallás
felolvasása
az
augsburgi
birodalmi
gyűlésen
1530. A Concor dia-könyv
kiadása 1580. - 27. 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. Reuchlin János t. 1522.
Egyháztörténeti

Gazdasági tudnivalók
június hóra.
A mezőn:
Répa, tengeri
és burgonya'
második
kapálását
szorg almazzuk.
A burgonyabokrokat,
rnihelyt annyira
növekedtek,
feltöltjük.
A virágzó
lucernát,
vörösherét
kaszáljuk.
A betakaritott
zabos
bükkönynek
tarlój áb a kölest vetünk.
A
repce és gabonaf'élék
aratása
a hó
vége felé megkezdődik.
A buza aratását idejében
kell megkezdeni,
nehogya
szem kiperegjen.
A r etekröl
betakaritjuka
szénát. Az ugart fel
szánt juk, miután
megtrágyáztuk.
A baromfi
udvarban:
Most tör ténik a növendékbaromfi
első osztály oz ása. A tenyészbaromfinak
osztáIyozottakat
gyürüvel
látjuk
el. M:isodik osztályozás
októberben,
végleges osztályozás
decemberben.
A

gyümöJcsösben:

A

...........

'.

cseresznye-

től és meggytől
a madarakat
távol
tartjuk.
A férges,
lehullott
almát,
körtét
és szilvát
a fák alól sertések
számára
fölszedjük.
Állandó
szárazság idején a fáknak
tövét jól megöntözzük,
porhanyón
tartjuk,
a gaztól állandóan
tisztogat juk. Virágzás
után permetezés.
A kertben:
Kiültetiük
a téli fejeskáposztapalántákat.
A gyógyés Iüszernövényeket
érés idejében
szedjük és árnyékban
szárítva,
gondosan
osztályozzuk.
A szöllőben:
E hónapban
legelső
teendő az ugy nevezett
törés, kacsozás, vagyis letördelése
a fölösleges
vesszöknek.
ami a legnagyobb
elővigyázattai
történjék.
Azután
jön a
szöllövesszöknek
a karokhoz
kötözése. Második permetezés.
A méhesben:
A méhes
tisztán tartására nagy gondunk
legyen.
Tartsuk szem előtt az utóbbi utasításokat.

...........

~

"

"T

"O

Augusztus
KisasszoDy ha va

.Nyáruló
Lázár jöjj

I

Napok

Protestáns

Róm. kat.

Új görög

I ~ Ikelt~I~;ugta
I kelt~OI ~~ugta
o.
ó.

1
2
3
4
5
6

V. Péter
Lehel
Hermina
Domonkos
Oszvald
Berta

Hétíö

Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

Szentháromság

7 Vas.

B8 Ibolya
László
Emőd
Lőrinc
Tibor
Klára
Ipoly

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt
Pént.
Sza.

33. bét.

utáni

~
~

p.

p.

ó.

p.

ó.

p.

436 1~ 3b 1120 215ö
437 193412272229
4391933133123
4
440193114312343
44119291526
-44319281624
027

t.tE:
tol(

~

B9 Özséb
15 Hétfő Mária
16 Kedd Ábrahám
17 Szer. Anasztáz
18 Csüt. Ilona
·19IPént.IHuba
20 Szo. István kir.
34. bét.

utáni

BIO Sámuel
Menyhért
Farkas
Bertalan
Lajos
Izsó
Oebhárd

35. bét.

utáni

28 Vas.
29 Hétfő
30 Kedd
311 Szer.

IB11 Ágoston
Erneszt
Róza
Erika

Izraelita

=

=

• 28 "'"

444
445
-a. 446
.é 447
fA 449
fA 450
452

~

-

1926
1926
1924
1922
1920
1919
1917

1658
1735
18 7
lS36
19 3
1926
2051

1 17
2 II
3 II
410
512
615
720

16, 1-9.

::: 45319152015
824
W 45419142041
930
,~.t55
19 1221 10 1038
.~ 457191021441146
11'I' 458 19 822 25 1255
.." 5 019 62315114 2
~ 5 ] 19 4 - - 15 3

B11 Tádé
Agatonik
Farkas
Eutik
Bertalan
Adrián
Poemén

l

~
~
II{€

~
~
~

W

5 2
5 3
5 5
5 6
5 8
5 9
510

19 3
19 1
1859
1857
1855
1853
1852

014
122
257
356
413
531
647

1558
164ti
1727
18 2
1832
19 I
1929

ll. vas.: 1. Kor. 15, 1-10. Luk. 18, 9-14.

B12Ágost.pk.IB12Mó.z.rem.
~ 151118501 8591958
Ker. Ján. fejv. Iván fejvétele
513184810
92029
Limai Róza
Sándor pk.
t{I€ 514 1846 II 1621 3
Rajmund
B. A: öve
1~ 5161844122012140

.n

A hold Iényváltozásaí,
]1 Első negyed 3·án 2 Ó. 59 p.

naptár.

Aug. 6 = 9 S. Debarim.
w
'l: = 10 Jer. puszt. bőjt.
• 13 = 16 S. Voetkan. 3 P.
20
?:1

BIO Mik. hv.
Nagy Bold. a ..
Dioméd vt.
Miron pap
Florus és L.
András vt.
Szt. István kir.

ti

utáni

~.

10. vas. J. Kor. 12, 1-11. Luk. 19, 41-48.

B11 St. Franc.
Timót
Beniti Fülöp
Bertalan aps.
Lajos kir.
Zefirin p.
Kalazanti. Jó.

Szentháromság

7, 15-23.

9. vas.: I. Kor. 10, 6-13. Luk.

BIO Ozséb vt.
Nagy Boldga.
Joákim
Jácint hv.
Ilona cs.
Laios pk,
t
.Szt. István k.

Szentháromság

21 Vas.
22 Hétfő
23 Kedd
24 Szer.
25 Csüt.
26 Pént.
271 Sza.

8. vas.: Róm. 8, 12-17. Máté

B9 Kajetán hv.B9 Pulkéria
Cirjék vt.
Emilián
Viannei János Mátyás aps.
Lőrinc vt.
Lőrinc vt.
Zsuzsánna
Euplusz
Klára sz.
t Anicét
IpolyéaKassz.
Maxim hv.

Szentháromság

14 Vas.

•
•

Sz. t körmen.
István vt.
Izác, Fauszt
Efezi 7gyerm.
Euszignusz
Ur sziúevált.

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

32. bét.

8
9
10
11
12
13

Vasas Péter
Liguri Alfonz
István er.
Domonkos
Havas B. A. t
Ur színváltoz.

kl!

Holdtölte
l l-én 6 Ó. 57 p.
Utolsó negyed 18·án 21 Ó. 30 p,
Ujhold 25-én 12 ó. 17 p.

23 S. Ekev. 4 Per.
30 S. Reeh 5 Per Ro Kh.

Elsején a nap hossza 15 óra,

a hó végéig I 6, 35 perccel fogy,

1 EIIII R. Kh.

'

Időjárás

Herschel

szerint,

Augusztus 1-5. hűvös, kisebb
esők, 6-11. szeles és derűs,
12-17. változó és többnyire meleg, 18-tól meleg, néhány záporeső.
(c' Földtávolban 8-án 4 6,
CC Földközelben
23-án III o.

Hl
tégy hiv rnind halállg. Jel. ~, 10.
. Egyháztörténeti
emlékeztető augusztus hóra: 1. Grynaeus
Simon t 1541 (* 1493), Oraaeczi Stansith Horváth Gergely * 1558. A britt uralom alatt levő. országokban az összes
rabszolgák felszabadítása 1833. - 2. A pozsonyi diakonissza
anyaház megnyitása
189l.
-- 7. VII. Pius p ápa a jezsuita rendet visszaállítja
1814. - 8. Békekötés
a hugenottákkal St. Germainban
1570; Bibini János t 1788 (* 1722); Csengey Gusztáv * 1842. ZS. I. Szent István magyar király megkoronáztatása
1001 (újabban
17-ére teszik) és t
1038. - 17. A lipcsei evang. missziótársulat
megalapítása
1836. A csehek II. Ferdinánd
ellenében Frigyes pfalzi választót kiáltják ki királyuknak
1619: - 19. Szeberényi Gusztáv A. t 1890; Zelenka Pál * 1839. - 20. Clairvauxi Bernát t 1153; Wimmer Gottlieb
J.lgost * 1793; Pálfy József " 1812. - 24. A párizsi vérmennyegző
1572. - 25. Bethlen
Gábort a besztercebányai
országgyűlésen
Magyarország
kir ályává
választják
1620;
Haase Károly * 1800. - 28. Augusztinus
t 430. Kermann Dániel * 1663. - 29. Bél Mátyás t 1749. - 30. Szenci Molnár Albert * 1574. - 31. Hutten Ulrik t 1523; Oberlin
János Frigyes * 1740.

Gazdasági tudnivalók
augusztus hóra.
Otthon:
A cséplés
után azonnal
kezdetét
veszi a rostálás
és a vetőmag osztályozása.
Az új gabonát
sűrün kell forgatni.
A mezőn: Foly tat juk a forgatást,
szántast
és boronálást,
vagyis elökészitjük a földet az őszi vetésre. Folytat juk a tengeri
ritkítasát.
A tarlórépát k ap áljuk, gyomláljuk.
A lent,
kendert
nyüjjük és áztat juk. A réteket kaszáljuk
A repcét és a zöldtakarmánynak
való rozsot
elvetjük.
Betakarít juk a borsót, babot, lencsét
és Jóbabot.
Cséplés. A hó végén az
őszi vetés megkezdődik.
A gyümölcsösben: Ha a fák gyümölccsel
rakottak,
ágaikat
alá kell
'támesztani.
A gyümölcsöt
kézzel
szedjük
és sohasem r ázzuk. A gyümölcsmagvak
gyűjtését
foly tat juk,
. de csak jófajta és teljesen érett gyümölcsök magvait
tegyük
el. A jövő
évben ültetendő
fák számára
már
most lehet gödröket
ásni. A málna
felnőtt ágait visszavágjuk
és az elgyümölcsözött
haj tásokat
tövüknél
levágjuk.
Az
érett
gyümölcsöket
most kell befőzní és aszal ni.
A kertben:
Bőven kell öntözni.
Betakarít juk a korai burgonyát
és a
mákot. Elvetjük
a téli salátát. Az új
szamóca ágyásokba
elültetiük
a kellően
megerősödött
palántákat
és
tartalékban
iskoláztat juk
az ujabb
indahajtásokat.
•
Az istállóban:
Az állománynak
csupa
zöld takarmányt
ne adagoljunk és a szemes
abrakol ást sem
szabad elmulasztani.

...•.......................................•.......

2*

Szeptember
Mihály hava

Öszelő

Nap

I

Róm. kat.

Protestáns

1 Csüt. Egyed
2 Pént. Rebeka
3 Szo. Hilda
36. hét.

Vas. B12 Rozália
5 Hétfő Viktor
6 Kedd Zakariás
7 Szer. Regina
8 Csüt. Mária
9 Pént. Ádám
10 Szo. Erik
37. hét.

utáni

Szentháromság

utáni

18\ Vas.
19 Hétfő
20 Kedd
21 Szer.
'22 Csüt.
23 Pént.
24 Szo.
39. hét.

26
27
28
29
30

Izraelita

'naptár.

=

e.

Szocont

-.--

Kisasszony
Joachim
Menodóra

13. vas.: Gal. 3, 15-22.

utáni

utáni

14. vas.: Gal. 5, 16-24.

15. vas.: Gal. 5, 25-6,

Bl Gellért vt.
Cipr. és Juszt.
Kozma és D.
Vencel kir.
Mihály főa.
IJeromos ea.t
ő

A hold

cr

~

fényváltozásai.
18 ó. 28 p.
Ó. 8 p.
Utolsó negyed 17-én 4 ó. 12 p.
Ujho'd 23·án 21 Ó. 34 p.
Elselén a nap hossza 13 Ó. 25 p.,
a hó VI'geig I ó. 41 -perccel !ogy.

721
82V
939
1046
1153
1255
1352

Luk. 17, 11-19.

8 -541 18 6 020
'54318 4 134
544 18 1 250
5'45 18 O 4 7
546 1758 522
548 175b 635
1;>40118

1441
1522
1558
1630
17 O
1728
1757

10. Máté 6, 24-34.

B16Eufrozin2
Nilusz
Kallisztratus
Baruch pr.
Kiriak rem.
Gergely pk.

1Első negyed l-én
® Holdtölte 9·én 21

O 4
1 2
2 O
3 2
4 5
5 9
614

Luk. 10, 23-37.

\ BIS Kupert. J'I BIS Eum. Pkj ~
Január vt.
Trofim vt.
t>{.€
Euszták
Euszták
~
Máté ap. K. tt Jónás pr.
d
Móric vt.
Foka pk. vt. it
it
Tekla sz. vt. tit Iván fogant.
Fog. kiv. M.tt Tekla sz vt.· n

Szentháromság

3 = 7 S. Softim 6 P
10 = 14 S. Ki Theze
17 == 21 S. Ki Thova 3.
24 = 28 S. Nezavim
n
26 = 1 Thisri 5699.
" 27 = 2 Ujév 2. n=p]a
" 28
3 Oedaljah böj!

Szept.
"
"
"

4\521\183711533
4, 522 18 35 16 8
4. 524183211638
525 1830 17 5
ii\ 527 1828 1731
527 1827 1754
529 1825 1820

1

B14 Titusz
Vilhelmina
Friderika
Máté
Móric
Tekla
Gellért

B15 Kleoíás
Hétfő Jusztina
Kedd Adalbert
Szer. Vencel
Csüt. Mihály
Pént.1 Jeromos

B13 Babilasz
Zakariás pr.
MIhály csod.

Márk 7, 31-37.

.~

Szentháromság

25 Vas.

519 1840 1419 21 12
519 1839 1454 --

~
~

B14 Prot. és J'I B14 Teod6ra fII!f' 530 1822 1846
Mária neve
Autonóm
532 1820 1915
Notburga
If<0rnél
rn* 533 18 18 1948
Sz. -r felmag.
ereszt felm. d 535 1816 2027
Fájdalmas 8Z. Nikéta vt.
1 d' (36 181421 12
Kernél p. t Eufémia
ti 537 1812122 7
Sz. F. sebh.
Zsófia vt.
~ 538 18102310

Hétfő Guid6
Kedd Ludovika
Szer. Szerén ke
C8Üt. Nikodérn
Pént Edit
Szo. Ludmilla

38. hét.

t.I€ 517 1842 1317 2223

12. vas.: II. Kor. 3, 4-9.

\B13 Vit. R.
Jusztini ani L.
Ida
~ssai
vért.
* is Bold. a.
Kláver Péter t
Tolentinói M.

II Vas. \ B13 Teodóra
12
13
14
15
16
17 1

görög

ÉvkWIet
Egyed
István kir. t Mamánt
Manszvét pk. Antim pk.

Szentháromság

4

Új

~
~
f.§€

~
í(r
í(r

54911754 74711827
551 1751 8521859
552 1749 10 3 1936
55417481142019
5551746115921
5
15591744112482156

Időjárás

Herschel

szerint.

Szepternber 1- 8. tiszta napsütés,
9-16. többször esős nap. 17-24.
borus és esős, 25-től szeles.
IC Földtávolban 4-én 18 ó.
IC Földközelben 20-án 13 ó.
Őszkezdet 23-án 18 Ó. O p.

21
Tanuljátok

meg tölem,

hogy

én szelíd

és alázatosszívű

vagyok,

Máté

ll, 29.

Egyháztörténeti
emlékeztető
szeptember
hóra:
1. A császári
pátens
kiadása
a
magyar protestáns
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
/t).
12. Pesti evang. zsinat megnyitasa
1791 (október
14-ig tartott);
Haubner Máté l' 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 Emanuel csapatai megszállj ák az egyházi államokat
1866. 19. Haubner Máté * 1794; Erdődi zsinat 1545. 21. Savonarola
Jeromos ':'
1542: Luther újtestamentum
fordításának
megjelenése
1522. - 22. Thököly Imre erdélyi fejedelemmé
választása
1690; Lincoln a rabszolgaságot
az Egyesült
Allarnokban
megszünteti
1862; Kis János * 1770. - 23. Wormsi concordatum
1122. 24. Gellért
püspök megköveztetése
1046 (1047 -re is teszik). - 25. Augsburgi
vallásbéke
1555.
27. A porosz vallási únió létrehozatala
1817. - 29. Vasa Gusztáv t 1560.

Gazdasági
tudnivalók
szeptember
hóra.
Otthon: Foly tat juk a gabonakészletek forgatását,
rostálását.
A vetőmagról
idejében
kell
gondoskodni.
A babot
száraz
helyen
tartjuk.
A
buzavetőmagot
vetés előtt gondosan
csáváztatni
kell.
Az istállóban:
Az állatokat
takarrnányozzuk,
mielőtt
a már kevés
füvü legelőre kiengcdjük.
A mezön: A rozs és buza vetését
megkezdjük.
A zab, bükköny
borsó,
lencse és köles aratása
tart. A burgonyát felszedjük.
A tengerit
letörjűk, Je ne hagyjuk
a héjában.
Elkészítjük
a pincében vagy veremben
a répa és burgonya
helyét. Különös
gondot fordltsunk
arra. hogya
répa
es burgonya a földben meg ne fagyion. Az őszi ek elvetése után foly tatjuk a tavaszlak
részére a szántást.
A gyümölcsösben:
A gyümölcs
szedése s osztályozasa.
A kertben
szedjük a magnak valókat. Alma- és
körtemag ok vetése megkezdődik.
A szölfőben: E hónapban
van a
harmadik,
érés alá kapálás. A fölös,leges leveleket a tőkéről le kell szaggatni, különösen
azokat,
amelyek
a
fürtöktöl
elvonj ák a napot. Ilyenkor
kell megjelölni
a terméketlen
tőkét.
hogy helyére
szüret
után mást ültessünk.
A méhesben: A méhek
sejtjeit
e
hó vége felé már föl lehet metszeni.

····
1

..

Október
Reformádó hava

Öszhó
A tékozló

Ne félj, csak higyj!

fiú hazatér

Nap

Protestáns

I

Róm. kat.

Új

görög

I

I

ci

kelt~l;;ugta
ó. p.
ó.

11 Szo. 1Malvin
2 Vas.
3 Hétfő
4 Kedd
5 Szer.
6 Csüt.
7 Pént.

Szo.

41. hét.

9lVas.
10 Hétfő
11 Kedd
12 Szer.
13 Csüt.
14 Pént.
15 Szo.
42. het

16
17
18
19
20
21
22

B16 Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brunó
Amália
Etelka

1BA. védelme 1415'58'(1'741132912252

-a.

B17 Cipr. vt.
559 1739 14 6 2350
Areop Dénes 4 6 1 1737 1438 -Rt 6 2 1735 15 6' 050
Hierót
Karitina
Hi, ti 4 1733 1532 153
...•..
Tamás aps.
6 4 1731 1557 255
Szergiusz vt. ,...,. 6 6 1729 1622 4 O
1Pelágia
..,... 6 7 17 27 16481 5 6
..
Szentharomsag utam 17. vas.: Efez. 4, 1-6. Lukacs 14, 1-11
B17 Dénes
'BI8Dénespk.
Bl8Alf.Jakab
.~ 6 911725 1717 6 15
.d 610 1723 1748 724
Borg. Ferenc Eularnp vt.
Gedeon
Placidia
Fülöp diakon. ~ 612 1721 1826 835
Brigitta
qVf 613 1720 19 II 944
Miksa
Próbusz
Miksa
Ede kir.
Kárp
Kálmán
H 614 1718 20 4 1049
Kalliszt p. t Paraszkeve
HeJ~n
~~r616 1716 2141147
...(>2 617 1714 221211238
1Lucián' vt.
Teréz sz.
Teréz

-

B17 Örangy.
Liziői Teréz
Assziszi Fer.
Placid vt.
Brunó hv.
I Rózsafüzér t
Magy. Nassz.

-.~

..

Szentháromsag utam 18. vas.:

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüi.

B18 Gál
Hedvig
Lukács
Lucius
Iréne
Pént. Orsolya
Szo. 1Előd

B19 Gál ap.
AlakokMargit
Lukács ev.
Alkant. Péter
Vendel
Orsolyavt.
t
Kordula sz.

23 Vas'IBI9
Gyöngyi.
24 Hétfő Salamon
25 Kedd Blanka
26 Szer. Dömötör
27 ·CSÜt. Szabina
28 Pént. Simon
291 Sza. Zenó
44. hét.

B20IgnácPátrl
Rafael Wa.
Mór pécsi pk.
Dömötör
1Szabina vt.
Simon Judást
Narcisz pk.

. . 22, 34--46
Mate

r. Kor. 1, 4-9

B19 Long. vt ~
Ozeás
.~
Lukács ev.
~'
Joel pr.
d
Artémiusz
~
Hilárion ap.
i>"
1Aberc pk.
h

..
Szentharomsag utam 19. vas.:

43. het.

Efez. 4, 22-28.

B20Jakabaps
Arétasz
Marcián
Demeter vt.
Nesztor vt.
Terenc vt.
Anasztázia

1619 1712 2324
620 1710
621 17 9 037
623 17 7 151
624 17 5 3 4
626 17 3 416
627 17 1 528
__

. . 9, 1-8 .
Mate

o

1321
1358
1431
15 O
1527
1556
1625

n

16291659 6381657
~
6301658
7451732
~ 632165684918
6
4fr 6331654
9471857
635 165210391947
$! 637 165011242041
-4 6391648112 32138

I~:

1

Szentháromság utáni 20. vas.: Efez. 5, 11-21. Máté 22, 1-14.

J

30 Vas. B20 Kolos
1B21 Kriszt.kir, i B2.1 Zenób,
31 Hétf~ Reform. em!. Farkas pk. ttlEplmák
vt.
Izraelita naptár.
Október 5 = lD
8 = 13
10 = 15
11 = 16
17 = 22
18 = 23
22 = 27
"

kel~OI;ugU.
ó. p. •. p,

Szentháromság utáni 16. vas.: Efez. 3, 13-21. L~11-17.

40. hét.

8

1Remig pk.

•

[orn Kippur.
S. Haaszlnu,
Szukkoth 1 n.
Szukkoth

2 n.

Semini azeret.
Szmikhat tho.
S. Beresith.
26
1 Markhes. R. Kh.
29 = 4 S. Noakh.

="'

I 41640116481123712238
I

A hold fényváltozásai.
) Első negyed l-én 12 45 p.
@ Holdtqlte 9-én 10 ó. 37 p,
([ Utolsó negyed l6-án 10 Ó. 24 p.
O Ujhold 23-án 9 Ó. 42 p.
) Első negyed 31-én 8 ó.45 p.
ö.

Elsején a nap hossza 11 Ó. 43 p.,
a hó végéig 1 Ó. 40 perccel ~.

a

6411]646113

62338

Időjárás Herschel szerint.
Október
1-8.
nagyon esös,
9-15. erősen lehül, 16-Z.;. hideg
esők, 24-31. megenyhül.

<c
<c

c

Földtávolban 2-án 12 ó.
Földközelben Iő-án 9 Ó.
Földtávoltan 30-án 8 6.

23
Más

fundamentomot
senki nem vethet azon kívül, amely
mely a Jézus Krisztus. 1. Kor. 3, ll.

vettetett,

Egyháztörténeti
emlékeztető október hóra: 1. A heidelbergi
egyetem
alapítása
1368
-- 2. A marburgi
vita Luther
és Zwingli
között
1529; Torkos
László * [839. 4 Cranach Lukács * 1472; Fliedner Tivadar t 1864. 5. Ezen a napon
[582-ben
XIII. Gergely új naptára
értelmében
október
-l-ike után mindiárt
15-iket írtak. 6. Komáromi Csipkés György t 1678. - 8. A Luther Társaság
megalapítása
1884. --'
9. A tübingeni
egyetem
al·apítása 1477. 11. Ziska János t 1424; Zwingli Ulrik t
1531; 1. Rákóczi György t 1648. 13. Petrovics
Péter
t 1557; Fry Erzsébet
t 1845. - 14. Pozsony a szerit k oronával Bethlen Gábor kezére jut 1619. Szeberényi
Gusztáv Adolf * 1816. - 15. Bocskay gyözel ne Álmosdnál
1604. A magyarhoni
evang.
egyetemes
egyházi Gyámint.
megalapítása
;860. - 16, Cranach Lukács t 1553. -18.
A
wittenbergi
egyetem
megalapítása
1502. -- Pákh Mihály * 1858. - 22, Santha Kárelv
'" 1840. - 23. Huszár Gál t 1575. - 24. A westfáliai béke megkötése 1648. - 25. IL József türelmi rendeletének
kiadása Magyarország
részére 1781. - 28. Nagy Konstantin
győzelme Maxentius fölött 312; Rotterdami
Erasmus * 1466. - 31. Luther 95 tétel ének
kiszögezése
1517; a salzburgi
prot.
elűzése 1631. 19. Thurzó Imre t 1621. A Baldácsy-féle
alap ítvány létesítése
1876.

Gazdasági tudnivalók
október hóra.
Otthon: A szemes gabonák
készletét forgatni
kell, Takarékoskodni
kell
a szálas
takarrn ánykészlettel,
amig lehet zöldet is kell adagol ni.
Gondosan
kell a töreket
és polyvát '
raktározni,
A tengeri, a répa s a burgonya betakaritását
sürgősen
be kell
fejezni. A sárgarépát
és petrezselymet a pincében
homokba
rakluk.
A szántóföldön:
Az őszi vetést
Iolytatiuk.
A tavaszi vetés alá szánt
földet
megforgat juk.
Trágyát
hordunk a földekre. ,
A gyümölcsösben:
Porhanyítani
és trágyázni
kell a gyümölcsfák
tövét. A fiatal fák törzsét tövises ágak 1",
feikötéséveI
biztosítani
kell a nyulrágás ellen. A diót gondosan
kihéjazva zöld burkából,
erős sósvizben
kefévellemossuk
és szellős
helyen
kíterítiük,
többször
megforgat juk,
hogy meg ne avasodjék,
A
kertben:
Termény takarítás,
ásás, trágyázás.
A szöIlőben: A szüretet
a legjobb
száraz időben tartani.
A méhesben: A méhek most már
téli pihenőre készülnek.
Ezt elő kell
segíteni;
a kasokat
kívülröl
sárral
kell betapasztani,
hogy azokhoz semmiféle méh ellenség ne juthasson.

November
Advent hava

Öszutó

I

Nap

II

-

7 Hétfő
8 Kedd
1 tzer.
süt.

Ö

11 Pént.
121 Szo.

Nap
I kelteHold1nyugta
ct I6kelteI-nyugta
p
p
p 6. p
I 1ft Ő421Jb4!J 1332 -1

131Vas.
Hétfő
Kedd
Szer,

csüt.
Pént.
Szo. 1

41. hét.
Vas.
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szer.
24 Csüt.
25 Pént.
26 Szo,

o

ti

Szentháromság

utáni

Koz ma, Darn

Acindin vt.
Acepszimasz
Joannic
Galaktion

21. vas.: Efez.

.-..-~

644
646
647
!1~649

-

6, 10-17. János

B21 Lénárd . IB22 Lénárd hv B22 Pál pk.
filii
Rezső
Engelbert pk. Hi.er~)l1, 3.f vt. W
Gottfri -d
Gotíried
Mthaly foan. ifr1!F
Tivadar
Tivadar vt.
Onezifor- vt.
Luther szület. Avellinó! And. Oresztesz
Ü
Márton
Márton pk.
Menna
Ü
Jónás
Márton iJ.
Alarn. János
o<e

«'

ti

I

46. hét.

Szentháromság

utáni

22. vas.: Filipp.

1, 3-ll.

Szentháromság

utáni

23. vas.: Filipp.

Olivér
Cecilia
Kelemen
Emma
Katalin
Milos
Advent

Izraelita

o

"

"

naptár.

Khamisibőjt.
5 =
S. Lekh-Lek,
7 =
Seniböjt.
12 = 18 S. Vajere.
19= 25 S. Khaje.Sz.
24 - 1 Kiszlev RKh.
26 = 3 S. Toldoht.

November3 =
o

041
144
248
355

16501163715451
651 16 35 1621
lj 53 16 34 17 4
654 1632 1755
656 1631 1855
657 16 (3020 3
659 162912114

5 5
6 16
7 28
836
939
1034
II 21

18, 23-35.

-{€ 17 O 1628[2228 12 O
d 7 2 1626 i341 1234
7 3 1625 --

~

13 '3

it 7 5 1623 059 1331
7 7 1622

~

h 7 81621
7911620

~

3, 17-21. Máté

2 5 1358
3141426
42511456

22, 15-22.

Sz. M. bemut.
Cecilia vt.
Kelemen p.
Kereszt. János
Katalin vt. t
18erch sz. Ján
1. vasárnapján:

710 1620 5321152g
~
712 1619 63616
7
t.m€ 713 1618 7361650
~ 7i5 1617 831 1738
1830
716 1616919
II! 1 718
d
1615\10 O 1927
161410'35 2025
4719

B. A. felajánl.
Filémon
Arnfilok pk.
Kelemen p.
Katalin vt.
I Alipius
év kezdete.

Róm.

13, 11-14.

Máté

21, 1-9.

Vas. ~I Advent 1. vas. BI Idvent 1. vas. IB25perzs.Jak.[41720

28 Hétfő Stefánia
29 Kedd Noé
30 Szer. András

"

1643 1358
1641 1422
163911448
163811515

Halottak ünnepe B24 Val. Félix IB24 D. Gerg'l ~

48. hét.

"O

Ó

4, 47-54.

Máté

B22 Arat. hál. Un. B23 Koszt. Sz.IB23Ar:sz.Ján.
Jozafát vt
Klernentina
Fülöp aps.
~ agy Alb. et. Guriasz
Lipót
Ottmár
Odön pk.
Maté aps.
Hortense
Csódat. Gerg. Csedat. Gerg.
Odön
Pét.-Pál baz. t Plátó vt.
Erzsébet
1Erzsébet assz. Abdiasz pr.

Az egyházi

27

görög

Ó

6 Vas.

14
15
16
17
18
19

Új

~l1nQenszen t.
Halottak nap.
Hubert pk.
80r. Kár pk.
Imre herceg

Kedd Marianna
2 Szer. Achill
3 Csüt. Győző
4 Pént.1 Károly
5 Sza. Imre

45. hét.

2

Róm.· kat.

Protestáns

9
II
13

Pignatelli
hv.
Szaturnin
1András aps.

István
Para mon
András aps.

a

. ~

I~

A hold fényváltozásai.
Holdtölte 7-én 23 Ó. 23 p.
Utolsó negyed 14-én 17 Ó. 20 p.
~ Ujhold 22-én 1 Ó. 5 p.
]) Első negyed 30·án 4 Ó. 59 p.
~

cr

Elsejéna nap hossza106. 3 p.,
h6 végéig1. 6. 17perccelfogy.

a

t6141t 1 72126

721 161311352226
723161311592329
72411612 12241-

Időjárás

Herschel

-

szerint.

Novernber1-6. hideg esők, hó
is, 7-l:~.borús hideg, 14 21.
kellemesenyhülés,22-30.1ehül,
éjjelerős fagy.
lC Földközelben
l l-éri 5 Ó.
1[; Földtávolban
27-én4 6.

25
Mindenben

hálákat' adjatok.!.

Tess. 5, 18.

Egyháztörténeti
emlékeztető november' hóra:' 1. Huszár Gáf bevégezte Bornemissza
Péter "Az evangéliumokból
ls az epistolékbol
való tanulságok" cimű munkája 1. reszének nyomását 1573. -5. A konstanzi
zsínat vmegnyitása
1414; Hans Sachs * J494;
Henckel János t 1539 C' 1481); Lányi Illes t ,1618 CI570). - 8. A fehérhegyi
csata
1G20. - 9. Chemnitz Márton 1522; az artikufaris
helyekről
szóló törvény meghozatala
1681. - 10. Luther Márton .* 1483; az ész ünnepe Párisban a Notre-Dame templomban
1793. - 13. Aug.ustinus * 354. - 15. Bethlen Gábor t 1629; Comenius János
1.(i70.
- 16. Gusztáv Adolf 'f 1632 (az, új naptár szerint).
17. llIésházy István nedorrú
választása 1608. - 21. Schleiermacher Frigyes
1768. - 22. Lethenyei István a wittenbergi egyetemre
beiratkozott
1609; Alvinczi Péter 'f 1634. 24. Knox János
1572
(* 1505). - 26. A clermonti zsinaton II. Orbán pápa a keresztes háború megindítására
lelkesít 1095; I.Rákóczi
György erdélyi fejedelemmé
választása
1630. 28. Lang
Mátyás t 1682 (* 1643).

+

+

Gazdasági
tudnivalók
november hóra.
Otthon: Ha száraz a tengeri, úgy
a hizók szükségleteit
lemorzsoliuk,
de mindig csak annyit,
amennyi
al.
azonnali
fogyasztásra
szűkség es.
Megkezdjük
a takarmányrepcével
'az
etetest. Bevégezzük
a kendertörést
és tilolást. Megkezdjük
a fonást.
Az istállóban: Az őszi munkák befejezése után az igás állatok
takarmánya
szükebbre
szabható.
A vemhes állatokat
gondosan
jártat juk és
takarrn ányozzuk.
A fejőstehénekkel
megkezdjük a répaetetést.
Minél nedvesebb a, takarmány,
annál több a
tej, ha kellő erőtakarmányt
adag o
Junk, úgy annál több a vaj. Nagyon
fontos az állatok
vakarásaés
kef'élése.
A mezőn: Mig
az idő engedi.
száritunk.
Ha a .szántás
kifogyott.
tragyázunk.
A gyümölcsősben:
Trágyázunk
s'
a száraz ágakat levag dossuk. Lombhullatás után perrnetezünk.
A kertben: Tisztog atunk, tragyázunk és ásunk.
A szöllőben:
Hidegebb
éghajla t '
alatt idejekorán
be kell födni a szöllöket, még mielőtt beáltriának
a fao'
gyok. Trágyáz as. Akarók
felszedése.
A méhesben: A kasokat
be kell
födni, hogy a méhek a hideg ellen
védve legyenek.

+

December
Karácsony hava

Télelö
Keresztelő János prédikál

Nap

Protestáns

1 Csűr. Elza
2 Pént.. Aurélia
3 Szo. Olivia
49. het.

41 Vas.
5 Hétfő
6 Kedd
7 Szer.
8 Csüt.
9 Pént.
10 Szo.
50. het.

III
12
13
14
15
16
17

Vas.
Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

st. hét.
181 Vas.
19
20
21
22
23
. 24

Hétfő
Kedd
Szer.
Csüt.
Pént.
Szo.

52. hét.

Ma született- néktek a Megtartö!

Róm. kat.

2. vasárnapján:
...

3. vasárnapján:

fA'!f

Róm. 15, 4-13. Lukács

Nap

Hold

kelte I nyugta kelte Inyugta
\ p L2.: p. ó. p. Ó. p.
ó

U31
726 I6121248
727 16 11 13 14 136
7281 6111342242

21, 2C -36.

'"

B2 Borbála vt.
Szabbas ap.
Miklós pk.
Ambrus pk.
Sze'plőt. fog.
Fúrfer Pétert
MeJkiades p.

B2 Advent 2. vas.
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit
Advent

--ct

görög

Nahurn pr.
Elegy pk.
Bibiana vt. t Habakuk pr.
Xavér Ferenc Szofoniasz

..

Advent

Új

B26 Borbála
7291 6 10 14 141 3 51
5 2
Szabbasz
731 16101453
~
Miklós
IP!' 7321 6 91540 614
Ambrus ea.
Ü 7331 6 91637 722
Patáp
ff 7341 6 91743 832
B. A. fogant.!c--{€ 1735116 9185b 915
Menna
I ~
7361 6 92012 958

I. Kor. 4, 1-5. Máté

B3 Ádvent 3. vas B3 Damáz p. BŐsatyák
Otilia
Gabriella
Szpiridion
Luca
Luca sz.
Eusztrát
Szrlárdka
Nikáz. pk. tt Tirzus vt.
Valér
Eleutér pk.
Johanna
Albina
Etelka cs. ttt / Aggeusz pk.
Lázár
Lázár
tt Dániel pr.
I

ll, 2-10.

737/16 92129/10 35
9 2244 II 8
it 739 16 9 2357 II 36
12 4
~ 740 16 9-1610 1 7 12 31
~ 741 1ti 10/2 15 13 O
Fl 742 1610 '323 13 32

~

d 73816
1

1'" (40

Advent

4. vasárnapján:

B4 Ádvent4. vas.
Viola
Teofil
Tamás
Zenó
Viktória
Adám, Eva

Izraelita naptár.
December 3 = 10 S. Vajeze
"
10 = 17 S. Vajislakh
,.
17 = 24 S. Vajesev
"
23 = 1 Tebeth RKh.
"
24 = 2 S. Mike.
"
25 = 3 Soth Kh'111lk
"
31 = 9 S. Vajigas

I

1. napján:

II. napján:

4, 4-7.

János

1, 19-28.

------

B Szeritatyák
t.t€ 7431610 428 14 6
Bonifác vt.
t.§€ 743 1611 5281447
Ignác vt.
4t~ 744 16 II 6241532
Julianna sz.
i&: 7441612
715 lb22
Anasztázia
,a, 745 16 12 759 1718
Krétai 10 vt. 4:, 745 16 13 836 18 16
Karács. böj~4
17 4? ~ 13 9 9 19 16

B4 Gráelán
Pelágia
Timót vt.
Tamás ap.
Zénó
Viktória
t
Adám, EvattlJ

Karácsony
Karácsony

251 Vas. IB Karácsony
26 Hétfő István 1. vt.
27 Kedd János
.
28 Szer. Kamilla
29 Csüt. Dávid
30 Pént. Zoárd
31 Sza. Szilvesztf'f

Pilippi

Ésaiás 9, 5-8. Lukács 2, 1-14.
Titus 3, 4-8. Lukács 2, 15-20.

B N. karácsv
*Szt.lstv. I. vt.
János ap.
Aprószentek
Tamás pk.
Dávid
t
Szilveszter

Í

B N. karács.
it
Istenszülő M
István fődiak ::
Több ezer vt. ::
Aprószentek
I :;.:
Anizia. sz.
.fQ'
Melánia
I .~

w

I

A hold fényváltozásai.
.('jl) Holdtölte 7·én 11 ó. 22 p.
\t Utolsó negyed 14-éfl .2 Ó. 17
~ Ujhold 21··én 19 Ó. 7 p.
]) Első negyed 29·én 23 ó. 53 p.

7461614
9382016
747 161410 421 17
747 161510 2!) n 19
747 1616 10 51 2321
747 16 17 II 16 -748 16 17 11 42 025
74816181211
131

Időjárás Herschel szerint.

r

Elsején a nap hossza 8 Ó. 46 p., 22-ig 19 p.
fogy, azután a hó végeig 3 perccel nő.

I

December eleje viharos, 7~13.
erö
szelek, 14-20. havazik,
21-28. derIls hideg, 29-31.
enyhébb, de nedves.
<c Földközelben 9·én 2 ó.
<c Földtávolban 25-én 20 Ó.
T .ikezdet 22-én 13
14 p.
ó

27
Az ige testté

lett

és lakozék

mi közöttünk.

János

1, 14.

Egyháztörténeti
emlékeztető december hóra: 3. Dévay Biró Mátyás beiratkozott
a wittenberg i egyetemre
1529. - 4. A lipcsei egyetem alapítása
1409. A triedenti zsinat berekesztése 1563. - 5. Evang. egyházunk
zsinatának
megnyitása
1891. 8. A vatikáni
zsinat megnyitása
1869. - 10. Luther elégette az átokbullát
1520. - 13. A tridenti zsinat begnyitása
1545. Gellért Keresztély t 1769. - 16. A jezsuiták kiiiltése Erdélyből a
meggye si országgyűlésen 1588. Linzi békekötés
1645. 19. Kálmáncsehi
Sánta Márton t 1557; Gusztáv Adolf * 1594 (új naptár szerint). - 20. Luther Mártonné
sz. Bóra
Katalin t 1552; Vitnyédi István * 1612; Szemerei Matkovich Pál t 1823. - 21. Umberger István * 1825. 22. Czékus István * 1818. 23. Id. Acs Mihály t 1708. 24. Thurzó
György
1616; Bahil Mátyás
1761. 27. Pákh Mihály t 1858.29. Bocskay István t 1606. 31. Wiclif János t 1384; Nikolsburgi
békekötés
1621;
Apáczai Cseri János t 1659.

Gazdasági

tudnivalók

december hóra.
Otthon:
Foly tat juk a gabonaforgatást,
rostálást,
triörözést.
A tengerit szükség let szerint
morzsoljuk.
A kerti magvakat
és gyógynövényeket osztályozzuk..
a fölösleget
értékesitiük.
A gyümölcs
kiválogatását
gonddal
végezzük,
mert a romlott
gyümölcs elrontja
a többit is. A fonást foly tat juk, a gazdasági
szövést
megkezdiüle.
Fokozatosan
valaménynyi gazd. naplónkat
lezárjuk,
hogy
január
havában
a vagyonmérleget
elkésztthessük.
Pontos' számadás nélkül csak saj át zsebünket
csapjuk be.
Az évi adókat
és számlákat
ki kel!
egyenlíteni.
A követeléseket
az új
nyilvántartásba
át kell vezetni.
Kosárfonás. kef'ekötés, fafaragás
a téli
hónapokban
gyakorlandó.
Az istállóban: A szálastakarmányt
adagolva
etessük,
hogy
elejét
vegyük a céltalan
takarmánypusztításnak. A hízók
istállóját
melegen tartsuk. Csak állott vizet itassunk.
Ugy
szellöztessük
az istállót, hogy ki ne
hűljön. Gondoskodjunk,
hogy elléskor az állatoknak
kellő
helye
legyen. Jártassuk
az állatokat.
Nagy
hidegben az egész állományt az istállóban itassuk.
A hizóba f'og ott sertések moslékát
sózzuk, mert igy étkesebbé válnak. Ha a szemes tengerit nem szivesen eszik, darálva adageljuk.
A
baromfiólakban:

Gondoskodjunk érdes, iszapmentes
homokfürdőről állott vízről, Nagy hidegben
a
taréjukat
vazelinnel
vagy
sótalan
zsirral keniük be.

r
Névnapok ..
Ábel január 2
Eduárd
márc. 18,
Ibolya aug 7
Ludovika
szept. 3
Rezső (Rudolf) ápr, 17,
Ábrahám
aug. 16
máj. 26, okt. 13
Ida apr. 13
Lukács okt. 18
nov. 7
Achil november
2
Edith szept. 16
Ignác febr. 1, jul. 31, Lukrécia julius 9
Rikárd április 3
Adalbert szept. 27
Egyed szept. 1
okt. 23
Makár
január 2
Róbert junius 7
i}dám szept. 9
Elek július 17
Illés julius 20
Magda május 27
Rókus aug. 16
Adám, Éva dec. 24
Elemér febr. 28
lima ápr. 18
Milgdolna jul. 22, aug. 3 Róland május 29
Adél jan. 29
Eleonóra febr. 21
. Ilona aug. 18
Malvina okt. I
Román febr. 29, aug. 9
Adolár ápr, 21
Ella febr. 10 rnárc. 24 Imre nov. 5
Manó márc, 21i
Róza aug. 30
Adolf február
12
Előd okt. 22
Ince julius 28
Marcell január 9
Rozália szept. 4
Adorján márc, 5
Elvira febr. 10
Ipoly aug. 13
Marcion április 26
Rufina julius 10
Agota i,an. ll, febr. 5 Elza dec. I
Irén okt .. 2U
Margit jun. 10, JUI. 20 Salamon
okt. 24
Agnes Január 21
Ernánuel (Manó) márc. 26 Irrna máJUS 3
Mária aug. 15 szept.
Samu aug 21
Agoston aug. 28
Emil május 28
István aug. 3, 20, dec 26
8, december' 8
Sándor febr. 26, márc. 18
Akos febr. 27
Ernilia julius 19
,Iván
jun .. 24
Mária névnapja
szepSára január 19
Aladár március 11
Emma ,ápr. 19, nov. ~4 Izabella julius 12.
tem~erb.
kisasszony
Sarolta május 19
Alajos jun. 21
Emöd aug, 9
IZ1<lú~ I::ál.c. 30, ápr. 4
Utá111 els' v,asárnap
Sebestyén
január 20
Albert április 23
Ellgelbert
nov. 7
lzsó au~ .. ~6
Mána-Magdo.na
IUI. 22 Simeon február 18
Albin március
1
Eors [ulius 14
JáclIlt
lullus 3
_ Marianna
nov. 1
Simon jan. 5, okt. 28
Alfonz okt. 30
Ernesztina
aug. 29
Jakab máj. 1, JUI. 25 Márk ápr. 25, jun. 18, Stefania nov. 28
Alfréd február 23
Erhardt ~pnlls 9
Janka máJUS 24
október
17
Szabina okt. 27
i}lice junius 23
Erich máj. 18, szept. 10 Jan()s. n<;lv. 24, dec. 27 Marta julius 29
Szaniszló
nov. 13
Almos február 20
Erika aug .. 31
[enö Julius 13
Márton nov. 10 és II Szeréna jan. 28
Arnálla jul. 10, okt. 7 Ervin ápnhs
26
Jerom.os szept. 30
Mártonka
január 30
Szerénke
szept. 14
i}mbrus ápr.4,
dec, 7 Ernö Január 12
J?achlm marc, 20
Máté szept, 21
Szervác május 13
Arnos március 31
Erzsébet
!lov 19
Job szept. 27
Matild márc, 14
Szeverin január 8
Anasztaz
aug. 17
Eszter május
24
Johanna
dec. 15
Mátyás február 24
Szeveri an február' 21
András (Bandi) febr. 4, Etelka Ok!. 8, dec, 16 Jolá.n nov. 20
Maximus május 29
Szidonia junius 1
·nov. 30
Eva dec .. 21
Iónás ~ov. 12
Medard JU111US8
Szilárd április 22
Angelika (Angyal ka)
Ezsaiás Julius. 6
[onathán
máJUS 11
Melánia január 10
Szilvér junius 20
május 31.
Ezechlel. aprllis 10
József febr. 4, márc. 9 Menyhért
aug. 22
Szilveszter
dec. 31
Anna febr. 19, jún. 2, FábIán
Január 20
aug: 27, szept. 18
Metód julius 17
Szinér dec. 12
július 26
Farka? szept. 1, a',!g. 23 Iudit JuL 30. dec. 10 Mihály szept, 29
Szosztén
nov. 28
Antal jan. 17, jun. 13, FaustU1u~ febr. 10
Juha,. Jull~na febr. 16, Miklós dec. 6
Szótér április 22
julius 5
Felix JUJllUS 9.
m~Ju? 22
MIksa okt. 12
Szörény január 8
Antonia jun. 13
Ferdinand
május 26
JuhaI? Január 9
Milos nov. 26
Sylvia nov. 26
Antonius
május 10
Ferenc Jan. 29, jun. 16, Iusztin JUJllUS 16
Móric szept. 22
Apollinus julius 23
okt. 4 és 10, dec. 3 [usztina szept. 16
Mózes május 16
Tamás
márc. 7, dec.
Apollonia január 28
Flóra jun 19, nov. 23 Kajetán
ápr. 22
Nándor
május 30
T 21 és29
2
4
Aranka febr. 8, dec. 2 Flórián (Flóns) máj. 4 KK~lllis~tOkktt' 11 3
Nap~leon
május 7
T;~'t"J.l~~á:r2!
Arisztid ápr. 27
Franciska
marc. 9
a rnan o .
NaTCJsz okt 29
. .
Armin ápr. 7, május 10 Frida május 6
Kamil, Kamilla dec. 28 Natália dec' 9
Terézia JUI. 8, okt. 15
Arnold junius 18
Friderika
szept. 20
Kanut jan 19
Niká d
Ú
Tekla saept, 23
Aran április 2
Frigyes julius 18
Károly ja~ 28 nev 4 j I az eco
Teoba1d julius l
Árpád márc. 31, dec. II Fülöp máj. I és 26,
Karolin fcbr:2
.
Nikefor márc, 13
Teodora
szept. II
Artur január 22
aug. 23
Katalin febr: 13, ápr.
Nikodérn szept, 15
T~ofil dec: 20
Atala ápr. 15
Gábor
márc. 24
30 nov 25
Noé nov: 29
TIbold julius 1
Atanáz május 2
Gabriella
dec. 12
Káz~,ér n;árc. 4
Norbert jurnus 6
Tibor apr. .t.4, aug. II
Atanázia
aug. 14
(Gál) Gallus okt. 16
Kelemen nov. 23
Odó n~v. 18
T!mon ápr ilís 19
Attila január 7
Gáspár január 6
Keresztély
apr. 3
Oktávián
marc. 22
Timotheus
aug. 22
Auguszta
dec. 18
Gebhárd
aug. 27
Kiára aug. 12
Olga ' julius 27
Titusz jan. 4, szept, 18
Aurél okt. 5
Gedeon márc. 28,okt. ~O KIementina
nov. 14
Olivér nov. 21
Tivadar
ápr. 20, nov. 'J
Aurélia dec. 2
Gellé,t szept. 24
Kleofás szept. 25
Oliviafebr.
20, dec. 3 Tóbiás junius 13
Avell, András nov. !o Genoveva
január 3
Klotild június 3
Olimpia márc, 10
Tódor február 7
Balázs
február 3
Gergely rnárc 12, nov. Kocsard ápr. 19
OOrbáln mákJUtS2215
Vbul május 17
Bálint február 14
17 (Csod.), máj. 9
Kolozs okt. 30
rso ya.o . .
Ulrik julius 4
Barnabás máj.18, jun.n Gertrud
rnárc 17
Konrád febr. 18
Oszk~r julius 31
Valér dec 15
Beabix julius 29
Gerzson februar 22
Konstantin tebr. 1, mál.21 °Oszvaldáa~g.
523
Valéria áp~ 28
Beata január I
Géza február 25
Kornél JulIUS 3
ttó ol retus
Valter 'ullu~ 16
Béla ápi ilis 23
Gizella máJUS 8
Kamélia marc. 3
Ottmár ~ov. 16
V II J.
26
Bella junius 2.
Gotthárd
május 5
Kristóf márc, 15.
gttokár
JUI. 2, nov. 4 V~~urjl:'~~/14
Benedek
márCIUS 21
Gottlieb márc. 6
Kriszti n marc. 13
(\ ttiiia dec.
Vendel okt .20
Benjamin i~n. 3. márc 81 Gottfried
nov. 8
Krisztina Julius 24,
Ö~?rb nao:. 14
Vencel szept. 28
Bernát május 20
Gráciárt dec I~
Kunigunda
marc. 3
.-.
g.
~ Veronika julius 9
Berta aug. 6
Guido szept
I~
KUIlÓ dec. !o
Pal Jan. 25, marc. r, Vid 'unius 15
Bertalan aug. 24
Gusztáv Jan. 16. márc Kvirin márc. 30
jun. 26,.29 és 30
VidaIr Január 13
Bertold jul. 27, nov. 17
29, aug 2
Lajos aug. 19 és 25
Paskál május 17
Viktor sze t 5
Blanka .okt. 25
Gy~rfás jun 19
Larnpert szept. 17
Pátnk má C. 17
Viktoria d~c: 23
Bódog Jan. 14, nov. 20 Gyöngyike
okt. 23
Laszló (un. 27, aug. 8 Paul!! márc, 22, jun, 3 Vilhelmina
szept
19
Boldizsár január ti
György ápi Ihs 21
Lázár dec. 7
Paulma jun, 2~
Vilibald iulius 7'
Bonifác máj. 14, jun, 5 Gyula áp-. 12
Laura jurnus 17
P~ter, .Pál juruus 29
VIlmos j~n. ID Jun.25
Borbála dec. 4
Győzö nov. 3
Leander febr. 28
Péter Jan. 3L febr. 22, VIlma dec 5 '
Bn~ita febr. 1, okt. 11 Háromkirály
(Gáspár,
Lehel aug 2
apr. 29, máj. 19, aug. Vince ápr' 5 julius 19
Brunó. okt. 6
Menyhért, Boldizsár)
Leó ápr. 11
1. okt. 19 dec. 5
Vio a dec: 19
CeCIlia nov. 22
Január 6
Leokárlia dec. 9
Petra okt. 3 .
Vir il nov 27
Ciril julius 7
Hajnalka
márc. 27
Leona, Leontine jan. 4 Petronella
máJUS 31
Vir~ilia ja~uár 31
Coelestin
ápr. 6
Hedvig okt. 17
Lénárd nov. 6
PIroska Jan. 18.
Ciprián szept. 26, dec. 9 Helga okt. 3
Lenke ápr. 29, jul. 23 PIUS t~áJus 5, JUI. II Xavér .(Ferenc) dec. 3
Cirjék aug. 8
Helén okt. 14
Lidia ápr. 8
Plac!dla okt. 11
Zakanas
szept, 6
Cyrill febr. 9, márc. 29 Henriette
marc. 16
Lili julius 11
Placidus okt, 5
Zelma január 23
Damaskus
dec. II
Henrik julius 15
Lipót nov. 15
Po1ykarp Január 26
Zenó dec. 22
Dániel július 21
Heribert marc. 16
Livia április 6
Polixena szept. 24
Zenö Okt. 29
Dávid dec. '29
Hermin ápr. 13, aug. 3 Longinus
márc. 15
Pongrác máJUS 12
Zita április 27
Dezső máj. 23, dec. 15 Higin január 11
Lóránt január 15
Rafael jun. 20, okt. 24 Zoárd dec. 30
Dénes okt. 9
Huárion okt. 21
Lothát január 27
Ráhel február 4
Zoltán rnárc, 8, [un. 23
Domonkos
aug. 4
Hilda szept, 3, jun. 17 Lőrinc aug. 10
Rainer junius 17
Zsigmond
május 2
Don't febr. 17, aug. 7 Huba aug. 19
Luca dec. 13
Raimund január 7
:isófia május 15
Dorottya febr. 6
Hubert március 20
Lujza márc. 2
Rebeka szept. 2
Zsolt április 10
Dömötör okt. 26
Hugó ápr. I
Ludmilla szept. 17
Regina szept. 7
Zsuzsanna
február 19
á
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Vezérionál a biblia naponkénti olvasásához.
Január.

Február.

1 Luk. 2, 21
2 Máte 2, 13-23
3 Zsolt. 8
4 Zsolt. 27
5 Zsolt. 16
ti Máté 2, 1-12
7 Zsolt. 85
1:1 Zsolt. 111
9 Luk. 2, 41-52
10 Luk. 4, 14-30
II Luk. 4, 31-44
12 Máté 5, 27-48
13 Máté 7, 1-14
14 Máté 8, 28-34
15 Máté 9, 27-38
16 János 2, 1-11
17 Máté 10, 1-15
18 Máté 13, 31-35
19 Máté 13, 44-52
2 O Máté 13, 53-58
2 1 János 5, 1-16
2 2 ános 5, 31-47
·23 Máté 8, 1-13
24 Es. 1, 1-18
2 5 Es. 2, 1-19
2 6 Es. 5, 1-7
2 7 Es. 6, 1-13
2 8 Es. 26, 1·12
29 Es. 25, 13-21
30 Máté 8, 23-27
3 1 Es. 41, 1-14

1 Es. 43, 1-13
2 Es. 44, 1-8
3 Es. 45, 1-! 1
4 Es. 45, 12-25
5 Es. 49, 8-18
6 Máté 13, 24-30
7 Es. 58, 7-14
8 Es. 64, Hl
9 Es. 66, 13-24
10 Ezék. 37, 15-28
11 [onás 2
12 [onás 4
13 Máté 17, 1-9
14 Péld. 8, 1-21
15 Préd. 2, 1-11
16 Zsoltár 119,
25-48
17 Zsoltár 119,
73-96
18 Zsoltár 119,
121-144
19 Zsoltár 119,
161-176
20 Máté 20, 1-16
21 Márk 6, 7-13
22 Mát~ 14, 22-33
23 Unos 6, 35-51
24 ános 6, 61-71
25 áté 16, 1-12
26 Máté 17, 14-27
27 Luk. 8, 4-15
28 Máté 18, 1-11

Július.
1 1 Móz. 21, 1-21
~ I Móz. 22, 1-19
3 Luk. 15. 1-10
4 1 Móz. 23
5 1 Móz. 24, 1-14
Ö 1 Móz. 24, 15-28
7 1Móz. 24, 2~-49
8 I Móz. 24, 50·67
9 1Móz. 27, 1-17
tO Luk. 6, 36-42
II 1Móz. 27,18-29
12 1Móz. 27, 30-45
13 1Móz. ~8, 10-22
14 I Móz. 29, 1-20
15 1 Móz. :{1, 1-18
16 1Móz. 32, t'~21
17 Luk. 5, 1-11
18 1Móz. 32,22-32
19 J Móz. 33, 1-17
20 1Móz. 35. 1-15
2 1 1Móz. 37, 1-17
2 2 1Móz. 37, 18-36
23 J Móz. 39
2 4 Máté 5, 20-26:
25 1 Móz. 40, 1-23
2 6 1 Móz. 41, 1-~4
27 I Móz. 41,25-43
2 8 1Móz. 41, 44-57
29 1Móz. 42, 1-17
30 1Móz. 42,18-38
31 Máté 9, 35-38
.

lsten

I

Augusztus.

Június.

Március.

Április.

Május.

János 7, 1-10
János 7, 11-24
János 7, 37-53
János 8, 12-20
János 8, 31-45
Luk. 18, 31-43
János 9, 1-9
János 9, 24-41
9 Máté 10, 24-41
10 Luk. Il, 1-13
11 LUk. Il, 14-28
12 Luk. 12, 13-31
13 Máté 15, 21-28
14 Unos 10, 22 24
15 ános 11, 1-16
16 áté 20, 17·28
17 Luk. 19, 1-10
18 János ll, 17-31
19 ános ll, 47-57
20 Luk. ll, 14-28
21 Luk. 19, 29·40
22 Mk. Il, 11-19
23 János 12, 34-50
24 Máté 21, 33-46
25 Máté 23, 1-1~
26 Máté 23, 29-39
27 Mnos 6, 1-15
28 k. 12, 41-44
29 Máté 24, 29-36
30 Máté 26, 1-5
31 Luk. 22, 7-13

1 Luk. 22, 24-38
2 [án. 13, 31-38
3 [án. 8, 46 59
4 [án. 14, 1-21
5 Mn. 15, 16-25
6
áté 26. 30·46
7 Máté 26, 47-56
8 Máté 26, 57·75
9 Luk. 23, 1-7
10 Máté 21, 1-9
11 Máté 27, 24-31
12 Luk. 23, 33-38
B Ján. 19, 19-29
14 Ján. 13, 1-5
15' Máté 27, 45-54
Hi Máté 27, 55-66
17 Mk. W, 1-8
18 Luk. 24, 13·35
19 Luk. 24, 16-47
20 [án, 20, 1-10
21 rn. 21, 1-14
22 tn. 21, 15-19
23 án. 2~, 20-25
24 án, 20, 19·31
25 Csel. 1, 12-26
26 Csel. 2, 14-28
27 Csel. 2, 29-47
28 Csel. 3, 1-11
29 Csel. 3, 12-26
30 Csel. 4, 1-18

1 Ján. 10, 12-16
2 Csel. 4, 19·31
3 Csel. 4, 32 5, II
4 Csel. 5, 12-24
.~ Csel. 5, 25-42
6 Csel. 6, 1-15
7 Csel. 7, 44-59
8 Jim. 16, 16-23
9 Csel. 8, 1·25
10 Csel. 8, 26-40
11 Csel. 9, 1-22
12 Csel. 9, 23-31
13 Csel. 9, 32-43
14 Csel. 10, 17-33
15 Ján. 16, 5-15
16 Csel. ll, 1-18
17 Csel. 12, 1·25
18 Csel. 13, 44-52
19.Csel. 14, 19-28
20 Csel. 16, 9-24
21 Csel. 17, 1-15
22 Ján. 16, 23-33
2:, Csel. 17, 16-34
24 Csel 19, 1-20
25 Csel. 20, 1·16
26 Mk. 16, 14-20
27 CseJ. 20, 17-38
28 Csel. 21, 17-23
29 Ján. 15, 26-16, 4
30 Csel. 21, 4022, 22
31 Csel. 22, 2323, 11

1
2
3
4
5
ti
7
8

Szeptember.

1 Ef. 1, 15-23
1 1 Móz. 43, 1-15
2 1 Móz. 43, 16-34 2 Ef. 2, 1-10
3 1Móz. 44, 1-13
3 Zsolt. 94
4 1Móz. 44, 14-34 4 Mk. 7, 31-37
5 1Móz. 45, 1-15
5 II Kor. 3, 4-9
6 I Móz. 45, 16-28 6 Ef. 2, 11·22
7 Máté 7, 13·23
7 Ef. 3, 1-12
81 Móz. 46,1·34
8 Ef. 4, 7-14
9 1Mpz. 47, 1-31
9 Ef. 4, 1521
10 1 Móz. 48, 1-20 10 Ef. 5, 10·14
II 1 Móz. 49, 29- II Luk. 1(1,23·37
50. 14 12 Ef. 6, 1-9
12 I Móz. 50, 15 16· 13 Ef. 6, 18-24
13 Zsolt. 17
14 Fil. 1, 12·21
14 Luk. 16, 1·12 . 15 Fil. 1, 22·30 It
15 II Kor. 6, 11-18 16 Fil. 2, 1218
16 11Kor. 7
17 Zsolt. 30
17 II Kor. 8, 1-15 18 Luk. 17, 11-19
18 II Kor, 9
19 Fil. 3, J·16
19 II Kor. 10
20 Fil. 4, 8·?3
20 Zsolt. 79
21 Kol. 1, 1-8
21 Luk. 19, 41·48 22 Kol. 1, 15-29
22 Gal. 1, 1·10
23 Kol. 2, 1·15
23 Gal. 1, 11·24
24 Zsolt. 39
24 Gal. 2, 16·21
25 Máté 6, 24 34
25 Gal. 3, 1·14
26 Kol. 2, 16·23
26 Gal. 4, 11·20
27 Kol. 3, 1-1\
27 Zsolt. 25
28 Kol. 3, 18·4, 1
28 Luk. 18, 9· 14 129 Kol. 4, 2 18
29 Gal. 5, 1·15
30 1 Thess. J
30 Gal. 6, 1118
31 EI. 1, 1-14

I

Október.

November.

1 Zsolt. 28
1 I Kor. 3, 11
21\ Tim. 3
2 Luk. 7, 11-17
3 1 Thess. 2, 1·8 3 II Tim. 4, 1·8
41Thess. 2, 9·20 4 Tit. 1
5 Tit. 2, 1·10
5 I Thess. 3
61Thess. 4,9·12
6 ~ános 4, 47·54
71Thes. 5, 12-23 7 "ilemon
8 1 Pét. J, 112
8 Zsolt. 75
9 Luk. 14, 1-11
9 1 Pét. 1, 13·25
1(1IIThes. 2, 1-12 10 I Pét. 2, 1-10
11 II Thes. 2,13-17 11 I Pet. 3, 15·22
12 Zsolt. 130
12 II Thess. 3
13 1 Tim. 1, 1-11 13 Máté 18, 21·35
14 1 Tim. 1, 12·20 14 1 Pét. 4, 1-7
15 Zsolt. 36
15 I Pét. 5, J·5
16 Máté 22, 34-46 16 11 Pét. 1, 1-14
17 11Pét. 1, 15·21
17 I Tim. 2
181Tim. ::1
18 II Pét. 2
19 Zsolt. 71
19 I Tim. 4
:10 1 Tim. 5, 17·25 20 Máté 25, 31·46
21 J Tim. 6, 1·11 211elen. 5
22 Zsolt. 143
22 elen. 7, 9-1.
23 Máté 9, 1-8
23 Jelen. 19, 1·9
24 J Tim. 6, 12 21 24 ten. 20,11·15
25 II Tim. 1, 1·7
25 elen. 21
26 Il Tim. 1. 8·18 26 elen. 22
27 11Tim. 2, 1·10 27 Máté 21, 1·9
28 II Tim. 2, 11'21 28 1Móz. 3. 8·15
29 Zsolt. 34
29 1Mó z . 49, 8 12
30 Máté 22, 1.14130 V Móz. 18,9·19
31 I Tim. 2, 22·26
.

1 Csel. 23, 12-35
2 Csel. 24
3 Csel. ~5, 1-12
4 Csel. 25, 13-~7
5 Ján. 14, 23-31
6 [án. 3, 16·21
7 Csel. ~6
8 Csel. 27, 1-20
9 Csel. 27, 21-44
10 Csel. 28, 1·15
11 CSt 1. 28, 16-31
12 Ján. 3, 1-15
13 1 Móz. 1, 1-31
14 1 Móz. 2, 16-25
151 Móz. 3
16 1 Móz. 4, 1-16
17 1 Móz. 6, 5-22
18 I Móz. 7
19 Luk. 16, 19 31
201 Móz. II
21 J MM. 9, 8-29
22 1 Móz. ll, 1-9
23 1Móz. 13,1-18
24 1Moz. 14, 8-24
25 I Móz. 15, 1-18
26 Luk. 14, 16-24
27 I Móz. 17, 1-16
28 1 Móz. 13, 1-16
<!91 Móz. 18, 17-33
30 1 Móz. 19, 12-29

I

December.
! Es. 7, 10-14
2 Es. 11, 1-10
3 Es. 25, 6-9
4 Luk. 21, 25-36
5 Es. 35, 1·10
6 Es. 42, 1·9
7 Es. 51, 4-11
8 Es. 54, 7-13
9 Es. 57, 14·21
10 Es. 62, 6·12 .
11 Máté \1, 2·10
12 [erern. 23, 1·16
13 jerern. 31. 31·34
14 jerern. 33, 14·26
15 Ezék, 34, 11-16
16 Ezék. 34, 23·31
17 Ezék. 36, 22·27
18 János 1, 19-28
19 Dán. 7, 13·J8
20 Hos. 2, 16·25 ,
21 Joel 3, 1-5
I
22 Mik. 4, 1-5 .!
23 Zolon. 3, IL'Ü:
24 Zak. 9, 8 12 ~
25 Luk. 2, 1·14
26 Luk. 2, 15·20
27 [anos 1, 1·18
28 ~f. 1, 3·6
29 Kol. 1,9 ·17
30 ZS.id. 1, 1·4
31 Luk. 2, 33·40

-

Igéle kenyér. Egyszerű, de élet van benne, éppen ezért megúnluüeilsn.
Szegénynek, gazdagnak egyformán
eledel, amint a kenyér ott van a király asztalán
is, meg az útszéli koldus tarsolyában
is. Egyszerű
embert
és tudóst egyformán
táplál, mint ahogy kenyeret eszik a kérgestenyert;
napszámos is, meg a tudományok
,.koszorus doktora is. Szerecsennek és magyarnak egyformán
áldás, aminthogy
a kenyérből élet fakad. Afrika pálmái alatt is, meg Magyarország
akáclombos
falvaiba lJ
is. Gyermek és öreg egyformán élhet vele, aminthogy kenyeret eszünk az élet hajnalán is, alkonyán is. Isten igéje kenyér. Nem arra való; hogy disznek használják, hanem, hogy táplálkozzanak
vele!

Cranach Lukács:

A reformáció lényege.

A wittenbergi város-templom

oltárképe.

13e.nöszönfő.
Gtlig van mag~ar evangéli4us
cseléd,
am~l~ne4 asztalán
a \luther.
Naptár meg. ne forault volna. N~g~~aszázaaon
át qűség~s barátja volt
népünhnek.
meginaulása
~g~qáztörtén~lmi
es~mén~ volt, quszonötéves
becsületes
szolgálata
eg~qáztörtén~lmün4r.e4
~l~v~n aarabjává
l~{{~ <rsa4
fájlalni l~ltet, qog~ meg 4eIIeH sxünnie.
Gt í!utqer·Naptár érté4éne4 m~gbecsiiIését j~lenfi az is, qog~ a m~gszüntéNl jel~nth~zö ürt a J{arangszó 1{HöIt~niig~~4szih. S változással
nem történi4 semmi hülönös,
Gt hülsö Mnfös l~ltet más, ae a lélek ug~anaz nicred.
J{ett1én~i \lajos lelh~seal?sév~l, Ném~tq gámu~l
qűségév~l,
\lutq~r
nvcmén a Krisztusért!
- gm~, ~Z a b~mu{at1~ozásun4 és ~z a programun4 !

Gr

}{arangsz6 ...Napfár
sz~r4~sz{öség~.

É1ő reménysé~.
Várjuk ama boldog reménységet
nak dicsösége megjelenését.

és a nagy Istennek

és megtartó

Jézus KrisztusTitus 2, 13.

Az evangéliom révén mi olyan kincshez jutottunk,
melynek neve nem
pénz, nem vegy cn, nem evilági hatalom, dicsőség és gyönyörűség,
hanem
t é m ény ség, még pedig élő, boldog t eménvség, amely testünkben-lelkünkben megelevenít és boldoggá tesz, teljességgel,
örökre.
E kincsre az
evangéliom hívott el s erre keresztelkedtünk
meg is. Azért hát mostani,
ideigvaló életünkben úgy jár junk, mint akik tudjuk, hogy egyszer evilág
mögöttünk marad s éppen ezért szüntelenül élő reménységben várunk, .xélegyenest 'igyekezvén Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről
való elhívása jutalmára."
.
Dc meddig vár junk e boldog reménységre? Mindörökre
csak reménység marad az, amelyből sohase lesz semmi? Távol legyen! Ez a mi boldog
reménységünk egyszer valósággá válik. Akkor többé nem kell reménykedve
várnunk, tnert reménykedő hitünk tárgya nyilvánvalóvá
lesz s mi háborítatlan örököseivé lettünk annak, amire most várunk.
Addig pedig vár junk reménykedő
hittel!!
Dr. Luther Márton.

o .megcsetekszi

végre
Velünk azt, ami jó;
Ösvényünk erössége
Te vagy Mindenható!

Nehéz itt földi pályánk,
Könny lepi és tövis;
De örök pálma vár ránk,
Utunk a mennybe visz.
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Aján1ás.
A Harangszó,' amely nagynevű
alapítójának
szellemében már etinvi
fontos misszioi feladatot vitt önzetlen buzgósággal és gazdag áldással rneg'oldásra, most, a Luther-Naptár
megszünvén, naptárt ad ki.
Ha meggondoljuk,
hogy a naptár a legelterjedtebb
irodalmi termék;'
amely a nép gondoletés érzésvilágára döntő befolyást gyakorol,
akkor
tisztán áll előttünk,
mit jelentett
volna egy evangélikus naptár hiánya és
mekkora jelentősége van a Harangszó véllslkozésének.,
'A naptárkfadás hézagpótIó feladatának
vállalásáért méltán megilleti a
Harangszót közegyházunk
elismerése és hálája.
Az új naptár kiadásáról örömmel és reménységgel szereztem tudomást.
Azzal a kívánsággal bocsátom azt útjára, hogy találjon bebocsetési minél
több evangélikus
hajlékba
és legyen minél szélesebb körben terjesztője'
annak a szellemnek, amely a Harangszót jellemzi és egyházunk belmissziói
életében nélkülözhetetlenné
teszi.

D. Báró Radváns:ky
egyetemes

Illberl

felügyelő.

A.jánlás.
Áldással köszöntöm a Harangszó-Naptárt
s kérem az evangélikus csaledoket. fogadják hajlékukba
szeretettel s hallgassák szavát szívesen.
Naptárunk
szavában régi hangok csendülnek egybe. Értékes munkát
végzett Luther Naptárunk
örökségül· hagyott szelleme és negyedszázados
J-f arangszónk léleképítő
beszéde.
Ez az egy forrásból
erősödő két hang szolgálja hűséggel az emberek
és egyházunk igaz javát.
.
A naptárak élete látszólag
a tünő időhöz van kötve. Önmagát fogyasztó esztendők képét hordozza. Kalauzként
völgyek méÍyéről kapaszkodó meredélyen bérc tetőre vezet s végül sötét éjszakába temetkezik. Napjaival együtt megemészti saját életét s létrehozó rendeltetését.
A Harangszó-Naptárban
harang konduljon.
Emberi írásokon át ércbeszédű igazságok érvényesüljenek;
Tűnő mulandó értékek felett viJágosodjanak meg a mulhatatlan
értékek, melyek az ember lelki-naptárának
lsten
kéz adta nyomjelzői.
A Harangszó-Naptárban
világító fény gyulladjon.
Lobbanjanak
lángra
benne történeti
emléktiizek,
a jelen életnyilvánulásainak
és szellemének
világító fénycsóvái. De mindegyik
tűznek legyen idő- 'és emberfelettisége
az lsten lelkéből hulló örök tűzmagban. Mag nélkül nincs a tűznek élete.
Mikor Pál apostol a didergő testű, fáradt hajótörött
'emberek megmentésére gyujtott
máglyát száraz venyig éveI táplálta, mérges vipera tapadt

xezére.

.

Ez a naptár oly dolgokról
és úgy beszéljen, hogy emberek és esem é"
nyek száraz venyigéi ne váljanak vipere-tészetcké.
Élő-venyigéből
kicsapódó
lángja mulandó esztendőre hullessen örök fényt s a halálra itélt idő útján
vezessen sokakat az Idő Urához.

D. Kapi Béla
püspök.
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Ajánlás.
A

"Harangszó"
naptárát
'bizalommal
ajánlom
minden evangélikus
és szeretetébe. Kívánom, hogy ez az új naptár legyen a "Luther
Naptár" méltó utóda. Szolgálja
evangélikus
egyházunkat
és evangélikus
népünket, mélyítse s tisztítsa hitünket, tegyen tisztességet és dicsőséget az
lsten szent nevének. Amikor a napok, hónapok és évszakok változását hirdeti, mutasson rá arra, aki örökké változatlan.
.

tigvelmébe

D. Raffay
.

Sándor

püspök.

Ajánlás.
A "Harangszó"
mindnyájunk
háIájára méltó hivatást és szolgálatot teljesít, amidőn a megszűnt jóemlékű
Luther-Naptár
helyett a Harangszónaptárával
jelenik
meg a szín en, hogy tovább folytassa
elődei nemes
munkáját.
- Hajdan a Naptár sok családnak majdnem egyetlen irodalmi tápláléka
, volt a biblia, az énekes és imádságos könyv mellett. Sok közhasznú közleménye, épiiletes tartalma,
mondhatnám
nevelő szelleme hiressé, keresett
. áruvá tette a régi világban a lőcsei és komáromi
kalendáriumot.
Ma már
változtak az idők, de a naptár ma is nélkülözhetetlen
házi kincs; - a legszükségesebb napi tudnivalók mellett tanít, oktat, tájékoztat.
Benne van az
év krónikája,
de építő, gyönyörködtető
olvasmányok is vannak benne. Lelki
haszon nélkül nem teszi le, aki olvas belőle.
Szerétettet
üdvözlöm
új naptárt és szeretettel ajánlom egyházkeriiletünk gyülekezeteinek,
hiveinek,. családainak
figyelmébe,
jóindulatába.
Egyházunk egy évi történetét ismerik meg belőle dióhéjban. Táplál és éltet. Hiszem, rövid időn belül oly népszerű lesz, mint elődei voltak, az Ar'vaházi Naptár, a. Protestáns Képes Naptár és a Luther Naptár.

az

D. Kovács

Sándor

püspök.

Jl.jánlás.
A Harangszó cseng-bong, hirdeti a hajnalt és a napnyugtát;
imádságra
készt, Istenhez emel.
Ez a Harangszó,
amelyet most kérő szavaink foglalatában
ajánlunk
evangéIikustestvéreinknek,
a lelkek mélyén cseng-bong ércszavával. Ébreszt, imádságra, könyörgésre,
.beleedésre
indít, összegyűjt a mi szent hitünk oltárainál, megerősít és öntudatossá tesz a Krisztus szolgálatában ..
Erre a lelki Harangszóra szükségünk van mindnyájunknak,
mert evangélikus hitéletünk csengő szava, amely visszaadja a _hitélet,
egyházi élet
eseményeinek beszédeit; szent érzelmeink lángját szítja fel és egy táborba
egyesít: munkálni lsten dicsőségét,
szolgálni
anyaszentegyházunk
javát,
hirdetni az evangéliom viJágmeggyőző
erejét.
,
Ugyanezt cselekszi a Harangszó legújabb kiadványa e naptár is.
Szeretettel ajánlom a hívek figyelmébe!

Dr. Domjdn tuet«
püspÖk.

Hetvényi Lajos emléke..
-:

A Képes Luther Naptár a mult évi
huszonötödik évfolyamával megszünt.
Az evangélikus sajtovállalkozások
között tisztes kort ért el és feladatát
egyházunk vezető egyéniségeinek nyilatkozata, - sőt egyházunkon kívül
álló irodalmi tekintélyek szerint is siker rel oldotta meg. Amikor a viszonyok kényszerítő
hatalma következtében működését befejezte, - hálásan idézzük
fel Hetvényi
Lajosnak, a naptár
alapítójának
emlékét. Magyar evangélikus naptárirodalmunkban korszakalkotó
volt az ő
működése. Határozott elvek irányították a szerkesztésben, cikkei írásában.
A Képes Luther Naptár első évfolyama 1912-ben jelent meg s a Beköszöntőjében kifejtett elvekhez hű maradt
mindvégig: "Jelszavunk:
Krisztus az
út, az igazság, az élet, - s törekvésünk az evangéliom eszméinek gyakorlati átvitele az életbe. A reformáció munkájának
folytatására
van
ugyanis szükség. Eddig a gyakorlati
életre való természetes hatás mellett
is főleg az evangéliomi
igazságnak
mint elméletnek a napfényre hozásában, . terjesztésében
és megőrzésében
nyilvánult meg a reformáció egyházainak munkássága, - a valóságnak
(realismusnak)
mai világában
pedig
főhivatása az lesz, hogya keresztyénség eszméit szigorú és megalkuvást
nem ismerő következetességgel
a gyakorlati életben kifejtse és megvalósítsa . .. Ezt a programmot
kimerítőbben és rövidebben nem fejezhetnők ki, mint Luther nevével." Hetvényi Lajos ehhez a programmjához
híven ragaszkodott
a Luther Naptár
minden évfolyamában.
Hetvényi
Lajosnak
(1869-1926),
mint a soproni liceum vallástanárának fő működési köre természetszerüen az ifjúság vallásos nevelése volt.
Itt is voltak figyelemreméltó
alkotásai: a Diákszövetség
létrehozása
a
Diákotthon megteremtése
érdekében,
- a cserkészet meghonosítása
a liceumban, a fokozott
bel missziói
munka az ifjúság körében. Az ifjúság
vallásos nevelése mellett megmaradt

idejét
1912-től egészen haláláig a
Luther Naptárnak
szentelte.
Egész
éven át napról-napra
figyelte az egyházi, politikai" társadalmi viszonyokat, a hazalakat éppúgy, mint a 'külföldieket s mindig arra törekedett,
hogy a naptárban a mutatkozó jelenségeket az, evangéliom világításában
mutassa be. Ha azokat a fő szerkesztési szempontokat tekintjük, amelyeknek következetes keresztülvitele
Hetvényi Lajost a magyar evangélikus
naptár-irodalom
atyjává tették, - a
következőkben
állapíthatjuk
meg:
A lutheri reformáció
hatását, áldását mutatja be úgy
egyén, mint a
nemzet életében. Nincsen évfolyama

az

a naptárnak,
amelyben
Lutherről,
életének kiemelkedő
mozzanatairól,
irodalmi, reformátori
munkásságáról
alkalmas cikkekben megemlékezés ne
történt volna. Az 1917-iki jubileumi
évben pedig Luther egész működését
ismerteti gazdagon illusztrált cikkek
keretében. Az evangélikus egyháznak
társadalmunk,
nemzetünk
életében
való jelentőségét
mutatja be akkor,
amikor a művészet, tudomány,politik a terén kimagasló evangélikus' férfiaknak és nőknek emléket állít, evangélikus iskolákat, intézményeket
ismertet s hálás kegyelettel
őrzi az
egyházi munkások emlékét. Az ide
vonatkozó naptári cikkek, életrajzok
immár történelmi kutfőkké váltak. A
lutheri reformáció elvi alapjairól tart
szemlét a politikai és társadalmi jelenségek felett s hallatja bíráló, irányító megjegyzéseit a "Tükörképek"ben.
, Amilyen evangélikus,
éppen olyan
lelkes
magyar
is Hetvényi
Lajos.

Édesatyjának,
a negyvennyolcas honvédnek
magyarságát,
eszményiségét
találjuk a fiában is. Megörökíti a nagy
magyar reformátorok
emlékét, történeti" cikkekben és szépprózai művekben állítja elibénk a magyar evangélikus egyház küzdelmes multját. Az
ide vonatkozó cikkek közül különösen kiemeljük
Payr Sándor eredeti
kutatásokon
alapuló, történeti: kutIöül szolgáló cikkeit. Különösen a :vj-
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lágháború
utan foglalkozott
sokat a
magyar nemzet sorsával. Aggódó, hivő lelkének egész melegségévei fordul nemzete felé. Egy művében: "A
világprobléma
és a magyar kérdőjel
az uj reformáció látószögéből",
fejti
ki nézeteit. Ezeket a nézeteit viszi
bele azután naptári cikkeibe is. E cikkelben többször előforduló s több oldalról megvilágított
gondolata, hogy
a legjobban sujtott, a legjobban letiport népeknek van az lsten világirányító terveiben legnagyobb szerepük, amint erre példa Izrael népe.
Most a magyar nemzet van a porban,
de kétségtelen, hogy az Urnak célja
van a magyar nemzettel, - a magyar
nemzetből akar prófétákat nevelni "az
új reforrnációra'
. A nemzetnek azonban meg kell őrizni ősi jellemző tulajdonságait: a becsületességet,
egyenességet, nyíltságot,
az evangéhomi
vallásosságot, mert ha ezeket az ősi
tulajdonságokat
leveti, akkor elejti
az Ur a magyar nemzetet.
A naptár szerkesztésében
Hetvényi

az ebből a körből kikérült
költemények, elbeszélések a mellett, hogy irodalmi színvonal on álló művészi munkák voltak, egyúttal egyház- és nemzetépítő
hatásúak,
Nagyon
ügyelt
Hetvényi Lajos arra is, hogya
naptárban csak eredeti, máshol meg nem
jelent cikkek, költemények
jelenjenek meg. Ettől csak igen ritka esetben tért el. A szerkesztés művészetét

Lajos sohasem feledkezett meg arról,
hogy minden irodalmi
alkotas csak
úgy érdemli meg az irodalmi
nevét,
ha az nemcsak Igaz, hanem szép is,
művészi is. A Luther Naptár ebből a

szempontból irodalmi vezéregyéniségek nyilatkozata szerint is a legjobban szerkesztett magyar naptár volt.
Kényes ízléssel válogatta össze Hetvényi Lajos a költernényeket,
szépprózai cikkeket, amelyek a naptárban megjelenhettek.
Pályázatot
hirdetett tisztességes jutalomdíjjal
költeményekre, elbeszélésekre.
Még mielőtt szerkesztője lettem Hetvényi Lajos halála után a Luther Naptárnak,
tagja voltam annak a bíráló bizottságnak, amely a beérkezett pályaműveket megbírálta.
A bíráló bizottság
tagjai minden egyes beérkezett
rnűről írásbeli bírálatot készítettek
s indítványt tettek a jutalmazásra.
Végül
pedig Hetvényi Lajosnál összejöttünk
s közös megbeszélés alapján döntöttünk a jutalmakról.
Felejthetetlenül
kedves és tartalmas órákat töltöttünk
így együtt! A pályázatokkal
kapcsolatban szinte egész kis irodalmi kör
alakult ki a Luther. Naptár körül,
s
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Hetvényt

Lajos·

1869-1926.

I

nemcsak abban láthatni. ami a naptárban megjelent, hanem abban is, ~
ami persze a közönség előtt rejtve
marad, - hogya
szerkesztő mit vet
el! Hiába volt művészi szempontból
mégoly csillogó is az a költemény,
vagy elbeszélés, ha nem vonatkozott
a naptár alapelvére, Hetvényi nem közölte; s viszont hiába volt kenettől
csepegő, ha nem volt művészi, ha irodalmi szempontból nem állta meg a
helyét, nem sorolta a közlendők közé. A művészi kiállításra,
képekre,
illusztrációk ra is nagy gondot fordított. Boldog volt, amikor Balázsfy
Rezsőben megtalálta
a rokonlelkű
ábrázolót.
Ö maga adott
témákat,
gondolatokat
a rajzokhoz, amelyek3*

jo

ben sokszor előforduló
mozzánat 11
magyar feltámadás a Krisztusban való
hit által. Balázsfy rajzolta meg Hetvényinek legsikerül tebb arcképét is.
A naptárszerkesztés
művészete abban is megnyilvánult
a Luther Naptár
szerkesztésében,
hogy tartalmát Hetvényi igyekezett
mindenképpen
véltozatossá s mégis céltudatosan betendezeite tenni. Beköszöntő s záró érte-

kezéseit rendesen maga írta, s ezekben igyekezett mindig egy-egy korszerű eszmét kidomborítani.
Voltak
állandó rovatai: A lutheri szellem kincsesházából. Évfordulók.
Egyházunk
halottai. Tükörképek. (Szemle a politikai és társadalmi események felett.)
Egyházunk életéből. S hog-v a nélkülözhetetlen derüs szellem se hiányez-

Egyszer beléűíiűnk
apadba,
(Zöld szine volt és megfaragva).
\ Elrendeztük
a holmink szepeti,
Szemünk pihent a táblán, képen.
óra,

• Az anyánktói
bár elszakadtunk,
'A padban nem magunk maradtunk.
Noha nem hívtuk kérve: tessék!
Leült mel/énk, a kötelesség.

ta olvasóközönségének
felelősség tudatát egyházi, nemzeti feladatainkkal
szemben, - s nyújtott ízlést nemesítő,
tudást terjesztő cikkeket!
Áldott Hetvényi Lajosnak
emléke,
aki töretlen úton példát mutatott arra,
hogy mi a célja az evangélikus naptárnak, - s milyen módon érheti el
a kitüzött célt!
Németh

Sámuel

soproni liceumi igazgató.

Nem ismerte a szegénységet,
A cselédsort,
a munkás népet.
Nem tudta, mi az, hogy "ma nincsen."
Ugy érezte, hogy ő az lsten.
Gyermekarcokra
nem mosolygott,
Nem értette a nehéz sorsot.
Nem volt neki igazi nője,
Oe annál több a szeretője .
Mig élt mindenben duskált bőven,
Mégis kint van a temetőben!

* * *

Néha vezet, máskor meg hajszol,
Azt kel/ tennünk, amit parancsol.
H a a kezünk elrántjuk
bőszen,
Visszahuzza s fog ja erősen.
A lábunk ha más útra fordul,
Reánk' csattan a hangja zordul.
S ha szembeszál/unk farkas-szemmel,
Ránk néz s szívünk lázadni nem mer.
van mitidig, el nem válik,
bennünk a halálig.
Dr. Vathy Remport

evangélikus, magyar,
művészi, változatos tartalmú naptárrá;
s így fokoz-

Nem ismerle' a fényt, a pompát.
A gazdagon telt uri-konybét.
Nem tudta, mi az: "megvan minden."
Munkás sorsot mért rá az ls/en.
H áram gyermekén telt a kedve.
Ök voltak vágya és szerelme!
Nekik szen/elte minden percét
Féltőn szerette hű hitvesét.
A munka jármát sose sír/a:
Erre született, Így szállt a sirba!

Az évek multak s fognak mulni,
Nem tudunk tőle szabadulni.

Velünk
Elkisét

zsia humora rovat, amelyet Payr Sándor nazv történeti tudással, ízléssel
töltött meg évről-évre kifogyhatatlan
tárházából.
Igy left a Képes Luther Naptár

KÉT KERESZT.

AZ ISKOLAPAD.

'S alig, tünt el, két-három
Ráijedtünk a bús valóra:

! zék, ott van 32 árlnyira kedvelt Eklé-

Elek.

*. * *
Két kereszt kint a
Büszke márvány kő,
Mind a kettő az Or
S mind a kettőnek

temetőben:
kopott fejfa.
előtt áll:
egy a rangja!

Szirti: János.
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Ti veevio« a világ világossága.
Nem re;tethetik el a hegyen épített

város.

Máté 5. 14.

Mi maradt meg a multból?
A Luther-városok.
Luther Márton a wittenbergi vártemplomban egy hatalmas kőlap alatt
alussza síri álmát. Halálának századik
évfordulóján
nagy ünnepség keretében felemelték a hatalmas követ, meg
akarván győződni arról, hogy mi maradt meg a multból. Csodálkozva látták, hogy a sírban nem volt más, mint
a reformátor koporsójának
vastogantyúja néhány rozsdás szeg társaságában, egy ruhacsat és Luther koponyájának hátsó részéből egy málladozó

a wittenbergi

Az embert mindig érdekelte a múlt
s ez természetes is, mert hiszen jelene a múltban gyökerezik,
jövője a
múlton épül fel. A múlt nélkül nincs
talaja jelenünknek,
nincs alapja jövendőnknek. Hálátlan a nép, mely nem
tudja értékelni jelenét ésa jelenben
Isten kegyelmét; szerencsétlen a nép,
amely lemond jövendőjéről;
hálátlan
is, szerencsétlen is egy személyben az
a nép, mely megtagadja, eldobja magától a múltat. A történelem tanúsá-·

Luther sirja
vártemplom szószéke tövében.

csontdarab. Ez maradt meg a múltból.
Erre a koporsó fogantyúját
kivették
a sírüregből, a többi ereklyét pedig
érintetlenül hagyva, a fedőlapot új ra
visszahelyezték a sírra, amelyet a világ- minden részéből állandóan érkező
koszoruk és virágok borítanak,
mialatt a sírban zavartalanul
folytatja
a maga mindent megemésztő munkáját az idő vasfoga.
Mi maradt meg a múltból ? A saját
sorsa felett töprengő ember örök kérdése, mely elvezet ahhoz a másik kérdéshez: mi volt, vagy mi történt a
múltban?

ga épen azt bizonyítja, hogy minél
sivárabb a jelen és minél sötétebb a
jövő, annál nagyobb szükségünk van
a múltra, hová lelkünk visszarnenekülhet, hogy onnan megacélozva térjen
vissza a jelenbe a jövendőért folytatott küzdelemre. Ehhez pedig szükségünk van az emlékezésre, a múlt eseményeinek, azok színhelyének és emlékeinek megismerésére.
Ilyen a rnúltból megmaradt emlék
nemcsak a wittenbergi
vártemplom,
amely bölcsője és első temploma volt
a reformációnak
és temetője lett a
.nagy reformátornak,
hanem Közép-
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németország azon városai is, amelyeket Luther-városok
néven ismerünk,
amelyekben mélységes megilletődéssel
és szent áhítattal
szeniléljük
azokat az emlékeket, amelyek a múltból,
a reformáció dicső idejéből megmaradtak. Bár a letűnt négy évszázad
alatt az időnek előbb említett vasfoga
sok drága emléket megőrölt és még

Minket magyar evangélikusokat
is
méltán
érdekelhetnek
a Luther-városok, mégpedig nemcsak egyházi szempontból, .hanem azért is, mert· majdnem minden Luther-városban
találunk
magyar vonatkozású emléket is, ami
kétszeresen is megdobogtatja
a magyar szíveket.
Sajnos nem minden magyar evangélikus testvérünknek
jut osztályrészül a Luther-városok
megtekintése,
ezért .naptárunk úgy akar e hiányon
segíteni, hogy szerény leírás keretében a Luther-városokat
igyekszik az
olvasóközönséghez
közel hozni. Lépjünk tehát gondolatban a nagy reformátor nyomába és a néma emlékek
beszélő kövekké változnak és elmondják nekünk: mi maradt meg a múltból?

Eisleben.

E hál- földszinti szobájában született
1483. november 10.-én.

Luthe!

talán ennél is többet pusztított el az
emberi gyűlölet, mégis Istennek legyen hála, a reformációnak még mindig annyi kézzelfogható
emléke maradt meg kőben, fában, vasban, írásbahés képben, hogy ezek megszentelt
földdé teszik számunkra a reformáció
hazáját,
Középnérnetországot
és ebben a Luther-városokat.
Nem is maradnak é városok látatlanúl. A folyton fokozódó
idegenforgalom révén a különböző
országokból, sőt világrészekből évről-évre több
ember keres itt feleletet a kérdésre:
mi maradt meg a múltból ?

Mindnyájunk
számára még az )skola padjaiból ismert név, Luther
Márton szülővárosa és halálának helye. Ez a város jelentette- a nagy reformátorra
nézve az elindulast és a
, megérkezést.
Ezzel a várossal zárÓdik egy körré az a gyürű, amelynek
drágakövei a különböző Luther-városok. 1483 és 1546 a két évszám, amely
időbeli keret et ad e drágakövekkel
ékes gyűrűnek s ezzel együtt Luther
Márton Istentől megáldott és áldásthozó életének.
Ha Eisleben földrajzi fekvésére' vagvunk kiváncsiak,
szinte csudálkoz.va állapíthatjuk
meg, hogy ez a kis
város a nagy Németországnak
úgyszólván a kellős közepén,
a szívében
fekszik. Mintha az isteni gondviselés
ezzel is igazolni akarta volna Luther
Márton
ama többször
hangoztatott
kijelentését, hogy
anémetnép
törzsökös fia, hiszen az ország közepéből származik.
Eisleben ma 25 ezer lakósú kis város a porosz szász tartományban,
a
Harz hegység lejtőjén. Talán az öszszes Luther-városok
közül ez őrizte
meg leghívebben eredetiségét,
ódonsávát, amihez nagyban hozzájárul az
uccáknak
régiszerű,
fekete palakövekből való kirakása és templomainak
ódonszerű, vakolatlan volta.
ő
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Az első ház, amely a városban érdekel bennünket, Luther Márton szülöháza, egy kis fazsindelyes, egy emeletes, vasrácsos, egyszerű ház, amelynek régiessége mellett egyedüli ékessége egy a bejárat felett a falba illesztett kőből faragott
szép dombormű
Luther Márton képével. Megilletődve
lépünk először is abba a kis földszintes szobába, amelyben Luther Márton
1483. november 10.-én mezszületett.
A falakon hatalmas Cranach-f'estmény.
az asztalon mint könvvtartó,
a Fából
faragott hattyú. A ház emeleti helyiségeí Luther-múzeum
céljára
vann-ak
berendezve s minket magyarokat kűlönösen érdekel het. hozv itt őrzik a
híres magvar festőművésznek.
gróf
Zichy Mihály wartburgi tintafolt legendáját megörökítő
szép és hatalmas festményének egyik másolatát.
A következő éoiilet. amelvre Luther
szülőházának
ablakából zyönvörü
kilátás nvílik, a hatalmas
Péter-Páltemplom, amelynek tornva alatti kánolná iában ma is ott áll az eredeti
keresztelő
medence,
arnelv
felett
Luther Mártont megkeresztel ték.
A másik templom az András-templom. amelyben Luther utolsó prédikáció iát tartotta.
Még ma is ott áll
Luther szószéke e felirással:
O Land
Land höre des Herrn Wort! (Föld.
föld, föld! halld meg az Urnak szavát!)
Maga a templom hatalmas várszerű
építmény, rendkívül vastag falakkal.
A toronynak pId. 3 méter vastag fala
van. Talán épen e tömör, vastag falaknak köszönheti az épület, hogy az
1890. évi erős földrengés
teljesen
romba nem döntötte. Néhány oszlopa
azonban a földrengés óta ma is ferde.
Különös figyelmet
érdemel még
Luther halottas háza az András-templom mellett. A halottas szobában egy
hatalmas festmény örökíti meg épen
azt a ielenetet, amikor Justus Jónás a
haldokló Luther fölé hajolva megkérdezi tőle, hozv kész-e állhatatosan
mezmaradní
a Krisztus és ama tanok
mellett, amelyeket
hirdetett,
amire
Luther hallható és határozott igennel
válaszolt. Sai nos, sem a kerevet,
amelyen meghalt, sem a többi bútorok nincsenek már meg. Csak az

üveg alatt őrzött halotti lepel és a halott arcáról és kezéről a halál után
nyolc órával készült halotti maszk
látható e szobában. Mint tudjuk, Luther holttestét innen az András-templomba vitték,
ahol felravatalozták,
onnan pedig Wittenbergbe
szállították nyugovó helyére.
Eisleben azóta csendes; némán ör-

E ház emeleti szobájában halt meg Luther
1546. február 18.-án.

zi a múlt drága emlékeit, csupaszfalú
templomai pedig beszélő kövekként
hirdetik Isten dicsőségét.

Eisenach.
Tizenöt esztendő múlt el Luther
Márton születése óta, amikor is az
időközben Mansfeldre költöző szülők
tanul óvá serdült fiúkat Eisenachba,
az itteni híres Szent György-iskolába
adták. 1498-ban érkezett meg Luther
Eisenachba, életének második főállomására s mint tudjuk, három évig
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tartott
az eisenachi aranykorszak.
Luther Eisenachról később is mindig,
mint a legkedvesebb városáról emlékezik meg.
Eisenach ma 44 ezer lakosú város
a thürringiai erdőben nem messze a
Werra folyásától. A mellette lévő hegyen emelkedik'
a -Testöi
szépségű
Wartburg vára. Ennek a Luther városnak van a legszebb fekvése, legfestőibb környéke.
Bármerre
tekintünk,
mindenfelé
erdőkoszorúzta
hegyláncok integetnek felénk.
Nem

t

Az eisenachi György templom,
melyben árpádházi Margitot eskették, Bach
Sebestyént keresztelték
és melyben Luther
többször prédikált.

hiába nevezi magát Eisenach Németország zöld szívének.
Eisenachban különösen három emlékmű őrzi Luther Márton emlékét: a
Luther-szobor,
az Ú. n. Luther-ház és
a György-templom.
Az eisenachi szobor állítólag
Luther legjobb szobra, amely leghívebben tükrözi vissza Luther
Márton
arcvonásait. Mi is leginkább ezután a
szobor után ismerjük Luther arcát. A
mintegy négy méter magas emlékmű
ércbeöntött
szobra
Luther ég felé

emelt tekintettel, kezében a bibliával
ábrázolja. Az alapzat oldalán domborművek örökítik meg Luther életének Eisenachchal kapcsolatos eseményeit.
A másik emlékmű egy nagy térségen álló kétemeletes sarokház, az u.
n. Luther-ház. Ez volt Cotta Orsolya
háza, ahová ő az énekes diák-Luthert
állítólag
befogadta:
A ház 1350ben épült és 1657. óta mutogatják,
mint Luther-házat.
Ebben aházhan
látható
Luther
eredeti
imádságos
könyve és azok a hangjegyek,
amelyekről Luther eisenachi diák korában
énekelni szokott. Itt mutogatják
továbbá az u. n. Luther-mesterművet
is,
egy hatalmas, márványból, gót stílusú oltár-mintára
kifaragott
11 fiókos
szoborrnüvet,
amelynek
mindegyik
fiókjában mozgatható
márványfigurákból
kifaragott
szoborcsoportok
Luther életéből vett jeleneteket
örökítenek meg. Vezetőnk állítása szerint a mesterrnű súlya 14 métermázsa
és 143 drb márványból kifaragott kis
színes szobrocska diszíti.
Eisenach legnagyobb
temploma a
György-templom,
melynek a reformációt megelőző magyar vonatkozása is van. Ebben a templomban eskették ugyanis Ill. Endre magyar király
leányát, Árpádházi Erzsébetet'
1231ben, akinek emlékével még több Luther-városban
is találkozunk.
Ebben
a templomban énekelt Luther Márton
mint diák és ebben a templomban
prédikált 1521-ben Wormsból
haza-:
tértében a pápai átok ellenére. 1685ben pedig ebben a templomban keresztelték az evangélikus egyházi zene legnagyobb művészét:
Bach Sebestyén Jánost, aki Eisenachban született
s akinek emléket múzeurnmá átalakított szülőháza és a 'György-templom
előtti ércszobor őrzi.
Három esztendő
nem nagy idő,
mégis elégséges ahhoz, hogy Luther
Márton itt eltöltött három esztendeje
Eisenachot
Luther-várossá
avassa. E
város ma egyrészt természeti szépsége, másrészt
Wartburg
közelsége
rniatt . az összes Luther-városok
leglátogatottabbika.
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Erfurt.
Erfurt Luther Márton életében Eisenach folytatását jelenti. Az erfurti
városházán őrzött
eredeti egyetemi
anyakönyvi bejegyzés szerint Luther
Márton 1501-ben iratkozott be az erfurti egyetemre s mint tudjuk 1505ben pedig szülei akarata ellenére belépett az itteni ágostonrendi
kolostorba, amely tettével
édesatyj a haragját is magára vonta.
Négy évig
volt Luther az egyetemen, négy évig
élt a kolostorban
és ezek az évek
döntő befolyást gyakoroltak
ifjú lelkére. Az egyetemen eljegyezte
magát a tudományokkal,
a kolostorban
a szentírással. Különösen
az utóbbi
négy év volt legmegrázóbb
időszak
az önmagával és bűneivel küzdő és
nyugalmát csak a hitben és Isten kegyelmében megtaláló vergődő léleknek.
Eisleben és Eisenach után Erfurt
már nagyobb
lélegzetű
város, 144
ezer lakossal a thürringiai erdő és a
Harz hegység közé ékelt szép sikságon, a Gera patak két oldalán. Uccái
azonban nagyon is magukon viselik
a középkori
építkezés
jellegzetes
egyenetlenséget. Akkor még nem ismerték vagy nem szerették a mai építészetben uralkodó
egyvonalúságot.
Erfurtnak van például egy olyan uccája is, amelyben az egymás mellé
sorakozó házak sarka egy kissé kijjebb áll az előtte levőnél s mindegyik
kiálló sarkon egy kis ablak van állítólag azért, hogy az uccába törö ellenséget minden házbólláthassák
és
lőhessék. Mindazonáltal
Erfurt
nagyon kedves város és különösen az
Alföldhöz szokott magyar
szemnek
jól esik a körűl elterülő sikságon végigtekinteni s hozzá a szebbnél-szebb
virágtáblákban gyönyörködni.
Erfurt
ugyanis a németországi virágtermesztés és kereskedés középpontja.
Reánknézve Erfurtnak
egyik legfontosabb épülete az 1392-ben alapított úgynevezett
Collegium
maius,
vagyis az erfurti egyetem, bár a mai
épületnek semmi köze sincs Luther
Mártonhoz, legfeljebb
annyi, hogy
ennek helyén állott az az egyetem,

amelybe Luther Márton járt. Ezt a
régi egyetemet a katonaság egy diákzendülés alkalmával a 16.' században
rommálőtte.
Az egyetemhez nem messze van az'
ágostonrend kolostora, amelynek bejárója ma is olyan, mint volt 1505ben, amikor azt Luther Márton először átlépte. A kolostor
ma diakonisszák vezetése alatt álló virágzó árvaház. A kapun megilletődött
lélek- _
kel belépve először is egy imaterembe vezetnek bennünket, melynek 01- -

"

amelyen

-

Az erfurti
kolostorkapu,
át Luther 1505. julius 15.-én az
Ágoston-szerzetbe
lépett.

tárképe az ágostonrend védőszentj ét,
toursi szent Mártont ábrázolja amint;
egy szegény kis gyermeket felöltőztet. Talán épen ennek az oltárkép nek
szellemében
alakították
át e kolostort árvaházzá. Nem tagadhatjuk
el,
hogy kissé szokatlanul hat reánk e
komor csendhez szokott épületben a
vidáman játszó
gyermeksereg
zsibongó lármája. Nevezetes
helyiségei
még az épületnek
az úgynevezett
Márton-kamra,
a barátok büntetésére
szolgáló kis cella, továbbá a nagyterem, ah?1 Luther először imádkozott
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és a barátokra

Nézve kötelező tonsurában - hajkiborotválásban
részesült. A barátok temetőjéül szolgált
udvart kétkarú folyosó fogja körül,
amelyre a barátok cellái nyiltak. E
két folyosó köti össze a kolostort a
templommal, Luther lelki vívódásainak színhelyéveI. Ebben a templomban ma is látható a híres Zakariás-kö.
Zakariás
a 15. század elején
élő

süllyedt vele. Ennél az oltárnál
tartotta első miséjét is 1507-ben, amelyre édesatyja is eljött, hogy .megbékéljen fiával.
,
A kolostor
épületéhez
tartozik
a
külön bejáratos Luther-cella, egyelsőemeleti kis szoba, amelynek
ablakai a régi temetőre néztek. Ez volt
Luther
Márton
dolgozószobaja.
A
cella asztala Koburgból való, ezen az
asztalon dolgozott
a reformátor
az augsburgi birodalmi gyűlés idején 1530-ban. Az asztalon üveg
alatt egy fekete, kormos, félig elégett könyv, Luther bibliája. 1872ben ugyanis az épületben tetötűz
ütött ki rnely mindent megemésztett és szinte csudálatos, hogy Luther bibliája
ennyire is épségben
niaradt.
Ugyanitt látható
Luther
hárfája és a régi kolostor eredeti
ajtaja, amelyen valamikor Luther
belépett.
Erfurt nemcsak lépcsőt, hanem
fordulópontot
is ielentett ' Luther
, Márton életében. Bár a reformáció
bölcsö iéül
a következő
várost.
Wittenberget
szekták
általában
megjelölni, mégis a tulajdonképeni reformáció,
Luther Márton lelkének megreformálása
már az erfurti kolostorban megtörtént.
Nem
hiába sugároz az erfurti
Luther
emlékművön
a bibliát a kezében
tartó Luther ércalakja törhetetlen
hitet és bátorságot!
Erre volt a
reformáció érdekében az embereknek legnagyobb
szüksége:
a bibliára, a biblia hitére és a hit bátorsáz ár a. Ezt a három drága ajándékot Luther Márton már Erfurtban
megszerezte.
I

Luther

erfurti

szobra.

püspök,
akinek
legnagyobb
része
vólt Husz János megégettetésében,
amiért néki a 'pápa aranyrózsát
adományozott.
Ö volt az Ágostonrend
egyik legnagyobb pártfogója,
akire
a rend mindig büszke volt és akinek
halála után meghonosította
azt a szokást, hogy minden új barátnak kiterjesztett karokkal hanyatt kellett feküdni Zakariás püspöknek
az oltár
előtt levő sírkőlapjára.
Itt feküdt
1505-ben Luther Márton is novicius
-újonc
barát
-korában.
Igaz,
hogy később maga Luther írja, hogy
azon csudálkozik, hogy a kő el nem

Wittenberg.
Eisleben, Eisenach, Erfurt; mindegyik egy-egy állomáshelye a kialakuló reformátori
életnek. Születés,
gyermek- és ifjúkor kölcsönöznek
e
három
Luther-városnak
kedves varázst s e városnak falai között gondos kezek őrzik és mutogatják
mindazt, ami a múltból megmaradt, a nagy
gonddal és fáradsággal összegyűjtött
Luther-emlékeket.
A következő állo-

43
formáció nagy művét, melynek, mint
máson, Wittenbergben
azonban már
tudjuk, főbb mozzanatai
a 95 tétel
az emlékeknek
olyan tömege vesz
kiszegezése, a pápai átokbulla elégekörül bennünket, hogy itt úgyszólván
tése,
a wormsi birodalmi gyűlés, a
minden tégla és minden kő Luther
Luther
nősülése, a
emlékét őrzi és leheli; nem csoda, 38 parasztlázadás,
marburgi kollokvium,
a speieri
és
évig élt és működött Luther Marton
augsburgi birodalmi gyűlés és közben
ebben a városban.
az egyházlátogatásokkal
kapcsolatHogyan
került
Luther
Márton
ban anémet evangélikus egyház megWittenbergbe?
Bölcs Frigyes, szász
szervezése voltak.
választófejedelem
1502-ben az Elba
Wittenbergnek
legkiemelkedőbb
és
melletti Wittenbergben
egy új egyetemet alapított. Wittenberg akkor na-o legflatalmasabb épülete, amelyet a re- ,
formáció bölcsőjeként
szoktunk emgyon kicsi, mindössze 300 házból álló
legetni,
a wittenbergi vártemplom.
Jelentéktelen városka vol t. Egyedüli
amely egyik szárnyépülete
a három
nevezetessége a hatalmas vár és Bölcs

A witlenbergi
vár templom,
Bölcs Frigyes várávaj.

Frigyesnek a vártemplomban
összehalmozott meséshírű ereklyegyűjteménye volt. A ritkábbnal
'ritkább
ereklyék összegyűjtése oly sok pénzbe került a fejedelemnek, hogy az új
egyetem tanárainak fizetését megtakarítandó, annak tanszékeire szerzeteseket nevezett ki. Igy került Luther
Márton rendfőnökének,
Staupitznak.
ajánlatára
1508-ban a wittenbergi
egyetemre előbb, mint a bölcsészet,
majd pedig, mint a theológia tanára.
Az erfurti kolostorban
megacélosodott hitével itt indítja meg és fejezi
be Luther Márton Isten Szeritlelkétől
támogatva csodálatos alkotását, a re-

oldalon
zárt
hatalmas
várnak. A
templom
elején
levő hengeralakú
vártornyot
hatalmas kupolájú
templomtoronnyá
képezték ki, amelynek'
aranybetűkkel kirakott körirata meszszire ragyogtatja
a reformáció himnuszának, az Erős várunknak első sorát. Hogy a templom arányairól fogalmat
alkothassunk,
megemlítem,
hogy annak belső hosszúsága 55 méter, szélessége 16 m, magassága
25
m, a torony magassága pedig 88 m.
Magának a várnak s vele együtt a toronynak is nagyon változatos a története. Épült 1490-1499-ig.
A hét
'éves háborúban,
17{)0-1;><H1
,g osztrá-
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kokágyútüze
felégette. I770·ben új·.
ra felépítik. 1813·ban a franciák fog·
lalják el és a' súlyosan
megrongált
/' templomot lovaik részére szénáspajtának
használják.
1817-ben
újra
helyreállítják.
Mai állapotában
az
1892-ben befejezett
nagy megújítás
óta van .: E hatalmas 'templomban találjuk Luther
és Melanchton sírját,
továbbá több értékes faragványt
és

A 'wittenbergi
vártemplom
melyre Luther 1517. október
tételt kiszegezte.

kapuja,
31.-én a 95

szobrot. Az egész épülesnek legnevezetesebb része
a 95 tétel ajtaja.
Sajnos az eredeti ajtó a már előbb
említett7
éves háborúban
hamúvá
égett. Helyébe Frigyes Vilmos császár
1855-ben egy bronzajtót
öntetett,
amelyen a 95 tétel teljes szövege ércbetűkkel van kiöntve. Az ajtó az ötvösmesterség egyik remeke. Kivülről
az ajtó felett a keresztrefeszített
Krisztus képe; a kereszt alatt térdep-

lö alakokban Lutherre
és Melanchtonra ismerünk.
Wittenberg
másik nevezetes
épülete a két hatalmas
tornyú
városi
templom.
Ebben
prédikált
Luther
Márton legtöbbször.
Régi szószékének helyén most egy Luther dombormű van, a szószéket pedig elvitték a
Luther-ház
ereklyéi közé. Ebben a
templomban
kezdték
meg pusztító
munkájukat
Karlstadttal
élükön a
képrombolók
s a történelem
feljegyzése szerint a kedélyek lecsíllapítása végett itt prédikált Luther
egy álló hétig rnindennap.
Híres e
templom szárnyas oltárképe, eranach Lukács festménye.
Ezzel a
képpel történt, hogy az 1813·iki
megszállás alkalmával
egy francia tiszt betévedt e templomba
és
amikor e képen Luther
alakját
megpillantotta;
előrántotta kardját
és tehetetlen dühében, e szavak kiséretében döfte a képbe: "Ez a
szörnyeteg
még a halála után is
működik." A hársfára festett képen ,épen Luther nyakán, még ma
is látható a kardszúrás okozta sebhely a műveltségére oly kényes francia nép és az azóta már semmivé
vált névtelen francia tiszt szomorú
dicsőségére. Érdekes és szinte regényes a templom tornyára
való
feljutás is. Egy hosszú drótot kell
megrántani s erre a torony erkéIyéről
lassan
ereszkedni kezd a
hosszú
spárgára
kötött
kulcs,
amellyel
a toronyajtót
kinyitjuk
és magunk után újból gondosan
becsukjuk
és el kezdünk
felfelé
botorkáini
a homályos lépcsőházban. 292 lépcsőt megmászva feljutunk a hatalmas kettős torony vasrácsos erkélyére, ahonnan a gyö·
nyörű
kilátás
bőségesen
kárpótol
bennünket a szenvedett
fáradságért.
Felséges kép tárul szemünk elé. Lábunk alatt a várossá fejlődött
Wittenberg, amelyet északról egy széles
ezüst sáv, a tovakígyózó
Elba vize
érint. A városban majdnem szabályos
köralakban fás és virágos parkrészek
jelzik a régi várfalak
és erödítrnények helyét.
Maga a város teljesen.
'sík vidéken, BerJin és Leipzig között
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kőrűlbelül

épen a középponton
fek- ben oly .Mgy fájdalmat [elentő :ernszik. Érdekes a kettős torony őre is, lék, . egy, bemohosodott
kis sírhalom.
egy 76. éves barátságos, termetes né- .
Még két egymás mellett álló ház
met asszonyság, aki 40 év óta éli éleérdekel
Wittenbergben
különös fitét Wittenberg
város felett toronygyelmet, Luther és Melanchton háza.
magasságban és bőbeszédű örömmel
Mindegyik házat történelmi emlékekmutogat egy múlt évszázad végéről
kel telerakva eredeti állapotában őrvaló amerikai ujságot,
amelyben
a zik. Különösen érdekes a Luther-ház,
világjáró
amerikaiak
a toronnyal
amely a világ legnagyobb Lutheregyütt öt is megörökítették.
Ö hívja
múzeuma. A ház bejáratát
Katalinfel figyelmünket
az alattunk
elteaj tónak nevezik, mert ennek· kőbevérülő piactérre, amelyen a városháza és előtte két acél mennyezetes
szobor, Luther és Melanchton szobra látható.
Érdekessége
még e
piactérnek a toronyba is fellátsző
négy fehér kökocka, amely állítólag a régi vesztőhely helyét jelzi.
Utoljára egy édesanyát
végeztek
itt ki, aki hét gyermekét megmérgezte. Megragadja
figyelmünket
továbbra az is, hogy a 'torony erkélye régi sírkövekből van, amit a
köveken még ma is olvasható írás
bizonyít. Valamikor e kövek halott
városnak, temetőnek
voltak őrei,
most élő város felett őrködnek a
magasban.
Ugyancsak a toronyból
látható
a város másik érdekessége, a Lu-.
ther-tölgy a régi várost szegélyező
parkban. Itt volt ugyanis a reformáció korában
az Elster kapu,
amely előtt Luther a pápai átokhullát 1520 december 10.-én elégette. Egy hatalmas tölgy jelzi Luther e bátor cselekedetének
színhelyét. A tölgy, sajnos, nem eredeti, vagyis nem Luther
idejéből
való, az eredetit ugyanis a franciák kipusztították.
A mostanit
Luther szószéke
a wittenbergi
Luther-muzeumban.
1820-ban ültették;
törzsének
átmérője mintegy másfél méter.
E Luther-tölgyhöz
nem messze van
sett diszítését: Luther mellszobrát és
az első kőbefaragott
Luther-rózsát
egy kis ódon temető, melynek bejáLuther Márton felesége, Bóra Katalin
ratához közel egy kis sír felett a köajándékozta
férjének aetatis suae 57
vetkező latinnyelvű felirat olvasható:
Hic dormit Elisabet
filiola Martini
= életének 57. évében. Hogy mi minden látható
e Luther-múzeumban,
Lutheri 1528. (Itt alszik Erzsébet
nehéz volna egy lélegzetvételre
felsoLuther Márton leánykája.) Lehajtott
rolni s jellemezni, ehhez könyvre, sőt
fejjel állunk meg a régi temető még
ma is sokat mondó emléke előtt. El- könyvekre volna szükség. Csak találomra említek meg néhánya. multból
porladt már a halott, elmentek a gyászolók is, de megmaradt a múltból
a megmaradt érdekesebb emléket. '. Itt
ran pl. Luther szószéke a városi ternpnagy reformátor példás családi életé·
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lornból, továbbá koporsójának
bevezetésünkben
említett rozsdás fogan ..
tyúja, olvasója. ruhájának
egy darabja, gyűrűi, pohara, asztala, feleségének házi eszközei, olvasója, köny ..
vei stb. stb. Ezenkívül számtalan Luther-kép, szobákat megtöltő
eredeti
kézirat és egykorú nyomtatvány látható itt. Itt őrzik továbbá a 95 tétel
ajtajának
a császár által ajándékoZű~~ aranykulcsát
is. Szinte beleszédül
az' ember, mire a multat
felidézve
mindent megnéz. Megcsillan azonban
..szemünk, amikor a sok-sok régi emlék' között az egyik teremben
egy
, szakadozott, tépett
magyar
zászlót
pillantunk meg. Hogyan került ide?

WOi'II1S.

Wittenbergből
repüljünk
el gondolatban néhány
száz kilométernyire
délnyugatra az eddig felsorolt Luther
városok felett ésmegérkezünk
a legendás és gyönyörű Rajna vidékére,
annak
reánknézve
legnevezetesebb
városába: Wormsba. 1521-ben díszes
társaság gyűlt össze ebben a rajnamenti régi városban. V. Károly császár ide hívta ösze a birodalmi gyűlést, amely a hatalmas püspökvárban
székeit. Ide idézték meg és itt állott
Luther Márton a császár és a biro ..
dalmi gyülés színe előtt 1521 április
hó 17An. - Ha azt kérdezzük, hogy
ebben az 52 ezer lakost
számláló, lüktető életet
élő szép városban mi
maradt meg a múltból,
a. reformáció
idejéből,
erre a kérdésre szomorú
válaszként
hangzik,
PER Hell.lGe
Tt:l'1f'EJ ..flI'.ZlRK 01'." RbM!:R
hogy úgyszólván semmi
Dll" KÖNICSfI\lRG
DER l'lIIlEl..UNCE.N
más, mint a régi püsPJ/! J(A.ISeRI'I'Al,.Z
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pökvárnak,
a birodalmi
'tle~ Hor (les 1'1l1!,STl\lsCl!I<l1'S VOlf VQl\M
gyűlésnek a puszta heMViI.
.t.~
lye. A németek. örök elMAII,TlI< LVTtfI'.R'
lenségei
a
franciák
ugyanis 1689-ben a hatalmas kétszárnyú kétemeletes püspökvárat
a
földig
lerombolták.
Emléktábla
Ugyanekkor súlyos sérüa wormsi birodalmi gyűlés helyén.
léseket szenvedett a még
ma is fennálló gyönyörű
wormsi dóm és a közelben
levő
Ki tudja? Talán valamelyik
magyar
Szentháromság-templom.
Körülbelül
diák hozta el keblében e szent erekott, ahol valamikor Luther Márton a
lyét, amely ma azt jelképezi, hogya
gyűlés előtt állott,' most egy fűvel behit javítás a magyar szíveket is moz. nőtt árnyas kert fái bólogatnak.
Ki
gásba hozta.
tudja miről sugdolóznak?
Ennek a
Wittenberg megigézi,
fogvatartja
szép kertnek kőfalán egy borostyána lelket; alig tudunk lenyügöző hatánal beárnyékolt
emléktábla hirdeti e
sától szabadulni. Végigj árva az öszhely
régi
dicsőségét.
szes Luther-emlékeket,
szinte csudálkozik az ember, hogya
reformátor
Ha Luther idejéből nem maradt is
nem egészen négy évtizedes tartózmeg nevezetesebb emlék, e hiányért
kodásának idejéből a letünt négy év- kárpótolja' a várost egy a maga nemében páratlan, hatalmas és gyönyöszázad
ennyi
emléket
megőrzött,
rű Luther-emlékmű,
Európa legnaamelyeknek társaságában
annyira beleéljük magunkat. a reformáció idejé- . gyobb Luther-emlékműve.
Az ember
szinte nem tudja, mit csudáljon
ez
be, hogy szinte rosszul esik a Lutheremlékmű előtt;
az alkotó lángelme
házból és Wittenbergből
a huszadik
,
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mű hatalmas arányait-e vagy az egész
alkotásori
elomló fenséges
nyugalmat-e? Ime az emlékmű rövid leírása!
Az egész mű egy hatalmas négyzetalakú gránitalapzaton
. áll, amelynek
mindegyik
oldala
12 és fél méter.
Ennek közepén
emelkedik a nyolc
és fél méter magasföoszlop
Luthernek három és fél métert
kitevö
hatalmas ércszobrával. Luther alakján
kívül még tizenkét, részben jelképes,
részben a reformáció fő alakjait megörökítő szebor. diszíti a három oldalon zárt, első oldalán
pedig széles
lépcsőzetű
hatalmas
alkotást, amit

A worrnsí'

mellettl

Frankfurtban

szerezte.
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A

wormsi püspökvár leomolhatott, megsemmisülhetett,
de van ennél nékünk
sokkal erősebb várunk: "Isten a mi
erősségünk."
(46. zsolt. 2.)

Wartburg.
De térjünk
vissza Wormsból
és
kísérjük útján a birodalmi gyűlésről
visszatérő ref'orrnátort! Amint tudjuk,
Lutherre a birodalmi gyűlés kimondotta a birodalmi átkot. Luthert tehát rnost már bárki bárhol bűnhődés
nélkül
elpusztíthatta
volna. Bölcs

Ll/ther-emlék.

még ezenkívül nagyon sok dombor-o 'Frigyes azonban, hogy ettől és így a
mű és felirat is ékesít.
A szobrot
biztos haláltól
megmentse
Luthert,
megrendezte
Eisenach
mellett
a
1868-ban emelték; tervezője
Ernst
Wormsból hazatérő Luthernek rnindRietschl volt, akinek időközben történt halála után a munkát tanítványai
nyájunk által ismert elrablását, amely
folytatták és fejezték be.
. után az állítólagos rablók Luthert az
Végül említést érdemel
még két' Eisenach melletti
Wartburg
várába
Luther vonatkozású
emlék: a Luthervitték, ahol a nagy reformátor
a világtól elzárva György lovag néven
kapunak elnevezett
régi halászkapu
és az állítólag
1521-ben ültetett
élt majdnem egy esztendeig.
Wartburg Németország
egyik legLuther-szilf a.
szebb lovagvára
Thürringia
egyik
Amikor Wormsról emlékezünk, szívünk önkéntelenül is hevesebben do- . zöld erdővel borított hegyének tetebog és lelkünkben akaratlanul
is az jén. Letünt évszázadok
legendái és
történelme,
művészete
és múzeumi
Erős várunk dallama
csendül
meg.
emlékei fogadnak bennünket e mesés
Nem csoda, mert Luther Mártpn a rehírű vár ódon falai között. A mai kor
formáció
e
himnuszát.
.állítólag
Wormsba vezető
útjában a Majna
gyermeke szinte idegenül érzi magát

------~ij8------------------------------------------------~------be. Vezetönk .elbészélése
szerint . il
az évszázados, festményekkel
teleaggatott, többméteres vastagságú
falak
vár gondnoksága egy ideig évről-évre
között, vagy a, régi dicsőséget sugár- . bevakoltatta a kikapart részt, de amizó lovagi öltözékek, páncélok és karkor látta,
hogy úgyis hiába, azóta
és . azóta a
dok társaságában.
Es mégis talán az úgy hagyják vakolatlan
tintafolt
helye mint egy
összes Luther városok között ezt a wartburgi
helyet keresik fel legtöbben egyrészt
hatalmas sebhely éktelenkedik Luther
szebájának
falán.
gyönyörű fekvése, másrészt a hozzáfűződö emlékek gazdagsága miatt.
Wartburg
vára minket magyaroA sok fényes szobával és teremmel
kat más vonatkozásban is közelebbről
érdekel. Ide hozta
ugyanis
Lajos
rendelkező
várból minket legközethürringiai őrgróf feleségét, lll. Endlebbről egy egyszerű kis helyiség, érre magyar király leányát, Erzsébetet,
dekel az úgynevezett
régi lovagvárkit később példás és szent életéért a
ban: a Luther-szeba. Itt élt dr. Luther
Márton György lovag néven 1521 római katolikus egyház szentté avaáprilisától
a következő év márciusáig
tott. Wartburg várában ezért nagyon
sok a magyar vonatko- zású· festmény és ereklye.
Wartburg várából feledhetetlenül szép kilátás nyilik a thürringiai erdő hegyes-völgyes szép vidékére
és különösen az ide csak
pár kilométerre
fekvő Eisenach
városára.
Mikor
azonban
a vártorony
lörésszerű . ablakán kitekintünk, gondolatunk
visszaréved a múltba és a felséges kilátásba
való
gyönyörködés helyett találgatva kérdezzük: vajjon melyik úton hozták
ide fel
Luther
M.l!ttont;
vajjon
;
Wartl1urg vára,
ahol Luther az ujtestámentumot
németre fordította.
akkor is ilyen volt-e a táj,
mint most; vajjon milyen
akkor itt, stb., stb.
és itt fordította le német nyelvre a élet folyhatott
Kér déseinkre néma csend· a válasz.
szeutirast. Vezetőnk hangja megremeg a meghatottságtól,
amikor azt Elégedjünk meg e csenddel és adjunk
mondja: úgy nézzenek erre a szobáhálát azokért az emlékekért, amelyera, hogy ebben született meg az egyket e gyönyörű vár falai a számunkra
séges nérnet : nyelv Luther Márton
megőriztek!
tollán. A szobában
néhány, ..állítólag
még Luther idejéből maradt bútorMarburg~
darab van. A szoba egyik sarkában
pedig ott éktelenkedik
a legendásA Luther városok sorában megemhírű tintafolt - helye. Magát az állíthetjük még a Wartburgról
nyugatlítólagos
tintafoltot . ugyanis különöra a Lahn folyó mellett fekvő. Marburg városát is. Luther-várossá .avatsen az amerikaiak kiméletlen és tolakodó vandalizmusa annyira eltüntetja e festői helyet az 1529-ben tartott
te hogy nemcsak a tintafoltot, hanem I marburgi kollokvium, amelyen Fülöp
még a folt alatt. és körül levő vakohesseni őrgróf ,fáradozása,
nyomán
latot is egészen a kövekig kikapartak
Luther és Zwingli személyesentalálkoztak azért, hogy ha lehetvmajdnem egy négyzetméternyi
területen és elvitték magukkal - ernlékösszeegyeztessék
az
urvacsoraröl
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szólö

tanításukat.
Az egyeztetési kílasztófejedelern
rtagy fáradsággal
és
sérlet nem sikerült; Luther és Zwingköltséggel egy hatalmas ereklyegyűjli nem értették meg egymást. Efelett
teményt
rendezett be a wittenbergi
azonban ma már kár sajnálkoznunk,
vártemplomban és állítólag kissé roszmert ,nem tudj uk, hogy a megegyezés
szul is esett neki, amikor épen az álesetén mily irányt vett volna a refortala pártfogolt
reformáció és annak
máció ügye. Bízzuk dolgunkat Istenszelleme elsősorban a híres ereklyere, a reformáció elsősorban az Isten
gyűjteményét
követelte áldozatul és
ügye; Ö tudja, mi célja volt és mi cél- . tette értéktelenné.
De bőven kárpója van a két testvér protestáns egytoita őt ezért a veszteségért maga a
házzal.
\ .
reformáció, amely viszont egész KöMarburg
városa
félkörben
veszi zépnémetországot
egy más értelemkörül azt a hatalmas hegyet, amelyben vett hatalmas ereklyegyűjteménynek tetején a marburgi várban Luther
nyé avatta. Ebben a' hatalmas múés Zwingli találkoztak. A vár maga is zeumban, a Luther-városokban
láthatalmas épület és még érdekesebbé
hatjuk azt, ami a múltból megmaradt.
teszi az az
építkezés,
ameIlyel az alatta
levő
hegyoldalt beépítették. . A
hegyoldala
elé ugyanis
egyszerűen odaépítették
a\
házakat, amelyeknek eleje
kétemeletes hatalmas
palota, a hátulján
pedig a
padlásajtónegyszerűen
ki
lehet lépni a hegyoldalra.
Marburgban
újból magyar vonatkozású
emlékkel találkozunk: Németország egyik legszebb gót
stílusú templomával,
az
Erzsébet-templommal.
LaKilátás a marburgi várból,
jos őrgróf
halála
után
ahol Luther Zwinglivel
az urvacsorán vitázott.
ugyanis annak sógora, Civakodó Henrik Erzsébetet
elűzte Wartburg várából,
aki ide me- .
Az emlékek eme gazdagsága mellett is nagy szegénységre vallana azonnekült, itt is halt meg és az itteni
ban, ha a múItból csak az maradt voltemplomban
mutogatják
üvegszeklátrény alatt őrzött, gyémántkövekkel
, na meg, am! a Luther-városokban
ható. Épen azok a beszélő kövek hirkirakott arannyal és ezüsttel ékes koporsóját.
detik, hogy holt anyagnál, az emlékek halmazánál
sokkal drágább haMarburg tehát az evangélikusok és
gyomány maradt reánk magában a
reformátusok közös emléke és arra
Németország tőle, telfigyelmeztet bennünket, hogy ha re- : reformációban.
hetően eredeti állapotban őrizte meg
formátoraink
nem tudtak
is mega megmaradt emlékeket, de a legdráegyezni, mi azért mint jótestvérek
gább hagyaték, Luther szelleme, a reegymást szeretve, segítve és támoformáció
lelke nem zárható
be a
gatva élhetünk és kell is élnünk egyLuther-városok
hűvös templomaiba,
más mellett. Erre köteleznek bennünannak áldása, mint a nap fénye, szerket nemcsak közös emlékeink, hanem'
közös jövendőnk is'.
. teáradt az egész világra.
Városokról
beszéltünk. '.. Tőlünk
*
függ, hogy a mi magyarhoni evangé_ Még Wartburg leírásánál
megemlílikus egyházunkat is várossá,mégpetettük, hogy Bölcs Frigyes szász vá4

o
dig hegyen épített várossá és hozzá
Luther-várossá tegyük, amelyben mint
legdrágább örökséget ápoljuk és gyümölcsöztethetjük
azt, ami a múltból

I

számunkra is megmaradt: Luther szellemét, a reformáció lelkét.
Dr. Győrffy Béla,

....•....•........•.........•..............•..................•............ .....- .............................•....
fetpeci

lelkész .

Az írás eltöröltetett..
Elbeszélés. -

Irta: Farkas Zoltán.

Mohos János dülöngélve taposta a
ködös téli éjszakát. Az egész világ
olyan zötyögősen forgott. Néha úgy
érezte, szekéren ül. Fhü, de álmos. EJ
kéne nyúlni a Ienéken, a szalmán.
Csak ez az út ne vóna ilyen rnénkö
göcsörtös!. .. Mindjárt zökken egyet,
mihelyt elszundítana ... S akkor újra
ott tapossa a havat az utcán. Ez a
levegő is! Vastag, nyúlós, mint valami fátyol. Szinte tapad az emberhez.
Mintha csak mésztengerbe
pottyant
volna. A villanylámpa
is, ni, hogy
úszkál benne ide-oda!
Nehézkesen
csapkod, vergődik
fénycsápjaival
s
mégsem jut előbbre.
Csak már otthon lenne!
Otthon? . .. Hm ...
Mohos János bortól, pálinkától ködös agyában kezdett valami derengeni. Két megvetett ágy, éjjeli szekrény
s egy öreg sámli a kályha mellett. S
az öreg sámlin ... Biztos, hogy még
mindig ott kuporog az a halvány, ráncos arc. Kis mécses mellett vakoskodik. Kötöget.
Néha-néha
fel pillant
szembe a szemtelen. gyorsan sétáló
fali órára. Félhárom, félhárom-mutogatja neki az időt karcsú mutatóival. Aztán gúnyosan, mint aki tudna
valamit mondani, de inkább nem szól
semmit, hetykén tovább sántál. A halvány arc néz rá egy darabig, aztán
szótlanul,
szomorúan
visszahajlik a
kötése fölé.
- Csak ne strázsálna
ki mindig!
dünnyögi bosszúsan a dülöngélő. Az ember nézze azt a hóttfáradt, vörös szemét, hallgassa azt a gyötrően
szelíd szavát: "Csakhogy itt vagy már
fiacskám!" Inkább verne végig reggel, ha felkel. Bánom is ént Üthetne,
ahogy akarna. .. Akár a lőccsel is.
Ahogy csak birna ... (Kis rejtett mosoly villan fel az ajkai körül: Mama

és a lőcs! ... ) Az nem fájna úgy. De
mikor rám néz azokkal a bágyadt,
fekete szemekkel ... Nem! Ezt nem
lehet kibírni. Ott markolász az ember
melliben. És szaggat, tép, facsar ott
bent valamit. Nem. Ha hazamegy, ráordít: "Mé'nem feküdt már le?! Nem
türörnl Engem ne várjon!"
De nem ... Talán mégse. Hohó!
Kezét védőleg kapta hirtelen maga elé. Ez...
ez a sárgarolós ház,
rá ... ráakart esni. Megállt,
egyensúlyozódott. No, végre.
Sikerült helyre állítani az ingatag
világrendet. Azzal dünnyögve tovább
támolygott.

***
A kéke res, sovány kéz mozdult
még egyet-kettőt
s megállt. A hunyorgó mécses nagyot pislantott, az
ezüstös fej előre billent, majd hirtelen felemelkedett.
Az öregasszony az
órára nézett. Félnégy f'élnégy, félnégy ... sántáita hetyke-gúnyosan
a
kis óra.
.'
Még bámult az órára, amikor megzörrent odaki az ajtó. Most jön. Kicsit maradt a konyhában. A kis sámli
cserregve
lódul odébb. Belebotlott.
Most az ajtókilincset
tapogatja.
Az
ajtó koppan
és hirtelen kiyágódik.
Egy kicsit nekiesett, de megkapaszkodik. Az ajtó szinte reszket a kemény szorítás alatt. Igyekszik erősen
állni.
Az anya szótlanul ·néz rá. Tekintetében nincs szemrehányás, csak nagy
fájdalom. Egy pillanatig szembenéznek. Aztán becsukja nagy óvatosan
az ajtót és visszafordul. Látszik rajta
az erőlködés, hogy egyenesen álljon.
Az a mélységes fájdalom, abból a
két feneketlen fekete gödörből, még
mindig rámered. Védekezni akar ellene. Kikeini . .. Ráordítani...
De

nem tud. Nincs ereje. Semmi, semmi.
Csak szégyenli magát s' nagyon fáj
ott bévül.
Kiveri a hőség, elönti az izzadtság.
Fhü, de meleg van idebe! Alig tud
annyit kinyögni:
--.-.:..
Még mindig...
fönn? ..
A válaszról rnár nem igen tud. Hirtelen sötét lesz körülötte.
Földrengés. Minden táncolni kezd a szobában. A lámpa, az ágy, a karosszék, a
falak. .. A' nagy tüzes vaskályha
megvadult szörnyeteggé
válik ... nekiugrik. .. Jaj!...
Éles sikoltás elhaló hangfoszlánya .jut még az értelméhez. Halványan, mintha éjszakán,
ködön át, több kilométerről jönne ...
Aztán elborul minden.

***
A .Déskúti Híradó" egy régi számából idézzük a következő hirecskét: "Mohos János Kökény-utcai
lakos éjszaka részegen ment haza lakására, ahol özvegy édesanyjával lakott. A meleg szobában
elvesztette
egyensúlyát, nekiesett a kályhának s
a tüzes kályhát
rádöntötte
magával
tehetetlen édesanyjára.
Mire az özvegyasszony sikoltozására
a szornszédok és az utcai járókelők segítségükre siettek, a szerencsétlen asszony
súlyos égési sebek et szenvedett. Életveszélyes állapotban
szállították
a
helybeli közkórházba."

***
Mohos János sápadt, feldúlt arccal
toporgott
a kórház
folyosójának
szürke-f'ehér
kockáin.
Lépett egyetkettőt jobbra-balra,
de újra csak ott
ragadtak meg a lábai a 39-es számú
ajtó előtt. Ott a csukaszürke' ajtó
mögött, ott fekszik. Most van nála
a főorvos. Aztán bemehet ő is.
Fázott, didergett ennek a találkozásnak a gondolatától.
Szeretett volna elfutni onnét az ajtó elől. El meszszire, ki a világból a jéghideg ürbe,
hogy megfaggyon benne a gondolat,
ne tudjon semmit, ne érezzen semmit, ne emlékezzék semmire.
Lába
azonban mégsem bírt elmozdulni a
kikopott küszöb elől. Valami láthatatlan erő kötötte oda. . ,
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Csak állt ott mozdulatlan, lehajtott
fejjel, összehuzódzkodva,
mint a fázós veréb. Szeme rámeredt a ragyogó
rézkilincs végére. Egy piciny aranycsillag ragyogó
fényvulkánja
lövelt
onnét reá. Olyan derűsen, vidáman
szórta feléje sugarait',
mintha nem
tudná, hogy az Ő szívében egy összeomlott világ keserű, / önmagát utáló
romjaira hullanak. Pedig tudta. Angyalszem volt a kis csillag, amelyik
ott szokott Ielragyogni, ahol egy einberi szív megutálja önmagát.
'
A kilincs megzörrent. Akis csillag
keskeny fénysávvá rándult rajta, aztán eltünt. Atugrott az ajtónyilásban
megjelenő
fehérköpönyeges
főorvos
homlokára
s annak a fejetóig felnyuló öblein táncolt ezüst villanásokkal. A kis csillagok ezüst tánca alól
hideg kék szemek vetődtek egy pillanatig Mohos János sápadt, várakozásba feszült arcába. A keskeny, szigorú száj csak annyit vetett oda halkan, közömbösen:
- Bemehet.
Megmozdult,
betamolygott.
Valami fehér női kéz fogta karon s irá.nyította az egyik ágyig. Csak valami
ormótlan pólyatömeget
látott, amelyik halkan nyöszörgött.
A szem tájékán volt egy kis nyílás, mögötte
ott parázsiott az a két jól ismert, szomorú lélekmécses. Az egyik kékeres,
halvány kéz kint pihent a hófehér takarón. Erőtlenül, mint egy lezuhant
madárfiók.
Mohos János zokogva
omlott rá
erre a kézre:
- Édesanyám ...
Egész testét rázta a hangtalan kétségbeesés belső viharja. A szem tájékán átnedvesedett a pólya is. Csöndesen patakzott
mögötte
az anyai
szív felfakadt fájdalma.
Lassan megmozdult a könnyel fürdetett kéz. Felkúszott a fiú fejére és
megpihent rajta, mint egy néma, golgothás imádság: Atyám bocsáss meg
néki .....
uj rohammal rázta a fiút a megáradt keserűség. Foszlányokban
szakadt ki belőle a sóhajtás:
- Bo .. .' csás ... son meg.:.
4*
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Af. erőtlen kéz gyöngén
megvoriaglott a fejen. Simogatásnak indult,
vonaglásba torzult.
Oh, mennyi érzés roskadt bele ebbe az alig-alig
mozdulatba!
Ott pihegett benne az
a véres, meleg örök-áldott 'anyai szív,
akinek gyermekével
szemben soha,
soha, - még egy ilyen ormótlan tömeg mull-pólya és halál verítékes kínok között sincs megbocsátani valója. De ott vergődött benne a csalódás
hétszer hét tőrévei átvert szív fájdalma is:
- Mi lesz veled fiacskám? ...
- Soha többet, anyám, soha többet ... - csuklotta könnyek közt :a
fiú.
A fáradt, eres kéz meghit
csak
megvonaglott
a fején. A fiú arcán
forró pirral gyulladt ki a szégyenkezés: óh, hányszor is fogadta már ...
Mindig hiába.
Nehéz csönd. Aztán a kéz vonaglása elsimul. Az ezerszer csalódott
anyai szív ezeregyedikszer
is bízni
próbál.
- Fiam, - szólal meg nagyon halkan, de határozottan
- hozz ide papírost, tintát, tollat!
Nem tudta, mit akarhat vele, de az
ápolónő segítségével hamarosan, előkerítette.
'- Ülj ide közel! suttogott
a
hang - Irjad! "Én, Mohos János, halálos sebekben szenvedő édesanyám ...
A hang elhalt, mindkettőjük
szeme
elhomályosodotteKét forró könnycsepp, mint két forró, alázatos csók
hullott reá az édesanyám szóra.
, Az anya küzdötte le előbb a könynyeit. Susogva diktált tovább:
,
- ... emlékére esküszöm, hogy ajkam többé szeszes italt nem érint. Isten engem úgy segélj en. Ámen." ...
Ha akarod ... , írd alá! Aztán tedd
ide a párnámra! Ha meghalok ... , ezt
az írást be teszed' a koporsómba ...
Másfélnap mulva már fel is dübörgött ezen a koporsón a temető fekete földje. És az írás benne volt a koporsóban.

***

Temetés után szomorúan ődöngött
a kihalt házban. Most érezte csak
igazán, mennyire üres lett ez a haj-

lék s berirte mennyíre idegen, meüynyire árva önmaga. Minden bútordarab, minden kopott régi bögre, minden függöny
és sárgult csipke úgy
mered rá,' mint egy-egy számonkérő,
szomorú szem: hol van ami jóságos,
öreg gondviselőnk?
Hol van az az
áldott, kékeres kéz, aki naponta végigsimogatott,
tisztára
mosott,
ragyogóra törüIgetett
bennünket?
Hol
van az az aranyos meleg szív, aki a
maga szétsugárzó
szeretetének
napfényével olyan meghitt családi otthonna tudott összevarázsolni bennünket, rideg, széteső, önző tárgyakat?
Borzongott,
didergett mOSE' abban
a hajlékban, ahol azelőtt mindig Olyan,'
kellemes, kedves melegség volt. Igen,
azelőtt akár éjjel, akár nappal jött
is haza, mindig mintha jégveremből
lépett volna ki a májusi sugárözönbe. Szinte megcsapta az arcát,szívét
valami
kellemes,
langyos
hullám.
Olyan szívre hulló, boldog csenddé
folyt össze a falióra szorgalmas ketyegése, a kályha mellett lustálkodó
cirmos dorombolása
és a lábujjhegyen tipegő öregasszony szöszrnötölése.
Hova lett most mindez? Hiába fűtött be a szomorú emlékű kályhába,
-- nem lett meleg.
Hiába
próbált
rendet rakni, törülgetni, - a szoba
arca mégsem lett olyan kedvesen
tiszta, mint régen.
Sőt lassanként
szoba, konyha, kamra, kert, minden
olyan borzasan,
maszatosan
nézett
rá, mint az elhagyott
gyermek,
ha
már egy hete nem mosdott.
János küzdött, küzködött
ezzel a
kihűlt szívű házzal, de nem sok eredménnyel. Lassan belefáradt
s még
jobbandidergett.
Próbálta munkába
ölni a bánatát. Kimelegedni a verejtékes küzdelemben az anyaggal. De
ebben sem volt kitartása. A munkába
még csak bele tudott volna melegedni, de mikor elfáradt, nem volt hol
megpihenni. Nem várta meleg szoba,
párolgó étel, nyájas mosoly. Csak a
hideg tűzhely és vetetlen ágy nézett
rá morc-ellenségesen.
,,"
Asszony kellene, vetődött fel
benne a gondolat. De honnan 'vegye?
Csak rossz személyekkel volt eddig

53

dolga. Rendes, tiszta lányokat nem
nem értek a "párthelyiséghez", ahogy
ők nevezték. Párszor már úgy volt,
is igen ismert. Az idő is eljárt felette.
hogy visszafordul. De hogy nagyon
Amíg az anyja mell ette volt, nem
erőltették,
hát csak ment tovább.
érezte az asszonyhiányt.
A nősülést
Azoké a felelősség, akik visznek mindig az utolsó rubrikába
rakta.
próbálta
megnyugtatni
magát. De
Igya
korabeli lányok mind másutt
nem lehetett.' Az írás megmagyarázta
találtak párt, a fiatalokat meg nem
neki, hogy ha nem hallgatna ... , ha
ismerte. Nem is bízott hozzájuk. Vaigazán nem akarna, akkor nem kellahogy más levegőben
éltek azok
már. '
lene mennie. Nem kényszeríthetnék.
Kényszeríteni csak azt lehet, aki maPedig hát kutyaélet ez így egyega is akarja.
düI. Mindig csak egymagában. Éppen
Igy érveit, könyörzött
neki az írás.
neki, aki a társaságért
élt-halt. AkiDe hiába. János csak ment.
nek
kedélye ott kezdett kiviráaozni. ahol egy csomó ember vette körül.
Odabe' a nagy zajban el is hallgaHa csak egy kicsit is elmehetne a régi
tott az írás. Ö pedig tartotta magát,
cimborák közé! ...
hogy nem iszik. Igy minden rendben
ment. Már kezdett a szíve körül felDe nem. Nem. Ennek már örökre
melegedni. Már kezdte magát belevége. Ott rögtön itatnak. s érzi,
élni a régi mulatozások gyermekesen
hogy nem tudna ellentállni ... Pedig
ezt nem lehet! Ott az írás a koporsóvidám, gondtalan hangulatába.
Előban.
ször csak mosolyzott, aztán teli szájNo. ha ő nem ment a cimborák kö- . Ial kacag-ott, aztán maga volt a legzé, eljöttek azok hozzá. Kresz Jóska
hangosabb. A cimborák mel1e dagadozni kezdett
önmaguk
jósázártak
felfedezte a nagy árvaságát, összetoborozta a cimborákat s egy este el- önérzetétől: lám, milyen nazvszerűen
jöttek
érte.
Vitték
felejteni,
ha
sikerült felvidámítani!
Mégis csak
akart, ha nem.
derék cimborák vagyunk!
S akkor egyszerre
furcsa dolog
Tiltakozott, kapálódzott
ellene, de
történt. János felhajtotta
az első pomaga is érezte, hogy nem elég erővel. Azt az írást ott a koporsóban va- hárt. De ki se itta. A felénél csak
megáll a nyeldeklője. lekapja a polahogy szégyenlette bevallani. annélharat az ajkáról
s furcsa. zavaros
kűl meg nem tudott épkézláb
érvet
találni a maradásra. Hiszen olyan bu- szemmel, sápadtan néz körül. A keze
tán regényes dolog is volt az az írás láthatóan reszket. A cimborák mind
rámerednek s a hangulat
hőrnérője
a koporsóban. Kiröhögték volna. Már
pedig azt ne! Az Ő. édesanyján
ne pár pillanatra a fagypont alá zuhan.
röhöz ienek, mert nem- áll jót magáJános hangj a rekedtes suttogássá faért! Megforgatná
a bicskát a szügyikul, ahogy felteszi a kérdést:
- Melyitek kiáltott? - s néz ráben, ha csak el is merné huzni a száját valamelyik. Hogy aztán börtönbe
juk vérbenforgó,
dühödt szemekkel,
mint aki ölni készül.
jusson miatta, vagy épen felakasszák,
A megdermedt,
társaság
bambán
azt már az édesanyja se szeretné. Igy
hát inkább hallgatott
az írásról
és bámul vissza. Olyan őszinte csodál- ment.
kozással, hogy tüskés tekintete egyiEzek közűl
S ezzel a hallgatással indult el Mo- ken se tud fennakadni.
egyse kiáltott. Hát akkor ki? Pedig
hos János tragédiája.
Nem azért,
mert még aznap este felhajtotta
az tisztán hal1otta. Valaki az "írás" szövégét
süvítette a fülébe: " ... esküelső pohár pálinkát. Ez csak természetes következménye
volt annak,
szöm, hogy ajkam többé ... "
Nézett még' rájuk pár pillanatig,
hogy elment. Nem. A tragédia azzal
aztán hirtelen mozdulattal
új pohakezdődött,hogy
amikor ő hallgatott
az írásról, az írás megszólalt. Megrat töltött magának. S felhaitotta.
A megdermedt - erekben
lüktetve
szólalt és szívhez szólón beszélt Jánoshoz az egész úton, míg csak oda
indult volna épen a vérkeringés,
a

a

I
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hangulat hőmérője felfelé szökött s
a beszélgetések is épen zajlani kezdtek, amikor Mohos János hirtelen újra lecsapta a poharat és sarkon pördülve veszett állatként
bődült rá a
háta mögött üldögélő cimborára:
.
- Te kiáltottál gazember! ... s ráront, hogy megfojtsa.
Alig bírták nagy nehezen leszedni
róla s megnyugtatni,
hogy senki se
kiáltott.
Már vitték volna haza a
cimborák, de már nem lehetett vele
bírni. Vizes pohárból vedelte a. pálinkát s minden hajtás után meg akart
fojtani valakit. Rövidesen el is tágult
mellőle mindenki.
Magára
maradt.
Ivott s minden pohár után másik sarok felé hajított
egy szódásüveget:
~ 'Megöllek, nyomorult!. ..
A vendéglős előbb szép szóval
szerette volna megértetni vele, hogy
ném kiálthat rá senki, hisz egy lélek
sincs a teremben. EI is hitte. Meg is
nyugodott. De a következö pohárnál
megint csak dühödten ugrott fel és
vágta a poharát valamelyik sarokba.
Tisztán hallotta, hogy fülébe süvitett
a pokoli hang: " ... esküszöm; hogy
ajkam többé ... " Megint csak ütni,
zúzni, védekezni kellett. A vendéglős
végül is megunta, kidobatta.
Ment másik helyre. Ott is kiürítette a helyiséget. Ott is zúzott, vágott,
dühöngött,
amíg ki nem 'dobták.
Ment a harmadik kocsrnába.
Onnét a'
negyedikbe. Hajnal felé, talán már
tizedik helyen, hogy-hogyse, hirtelen
világosság
gyulladt'
at
agyában.
Tényleg!
Nem ember kiált rá. Az'
írás, az írás kiált! No 'majd segít ő a
baján.
.....,'
.
Hazarohant.
A kis kézitargoncát
megrakta
rogyásig kövekkel, tégladarabokkal. . Kivonszolta,
kihúzgálta
a temetőbes
megrakta az édesanyja
sírját' hatalmas ·kődarabokkal.
Aztán
leült a szornszéd sírra és sátáni vigyorgással húzott élő a zsebéből egy
pálinkás üveget.
Most süvíts,
ha
tudsz! És ivott: Az írás süvített. Mit?
Még egy halmot rája. S megint ivott.
A hang' megint süvített.
De mintha
most már gyengébb lenne. Csak hegyibe azzal a kővel ...

a

***

A felkelő nap ott találta: a nagy
kőhalmaz mellett mély, buta mámorban.
A köhalmazt eltakarították
egyik
nap..« másik éjjel már megrakta újra. Megint
eltakarították,megint
megrakta. Végül már nem törődtek
vele. Hagyták. Bolond szegény ...
Az is volt. Megzavarodott.
A .kis
öröksége úgy olvadt szét, mint az
áprilisi hó. Más költözött a, Kökényutcai házikóba,
Mohos János meg
csavargó . lett. Elkallódott .holmi a
társadalom szernétdornbján.
Itt-ott a .szánalorn juttatott
neki
egy-egy falatot, egy-egy kis munkát,
néhány koldusfillért,
S Mohos János
rnindent beivott. ÉS, minden felhajtott
pohár után, félhangosan
dörmögve,
dödögve ballagott a temető felé. Hóna alatt egy fél tégla vagy ködarab.
Vitte a sírra, hogy még jobban eltemesse az' írást.
Pedig
mostanában
már' nem is igen süvített,' csak hát
rögeszméje lett, hogy minden pohár
után kivitt a sírra egy darab követ.
Csöndes bolond volt szegény. Utcagyerekek csúfja. Avval lehetett felbosszantani. ha a "Talpra magyar=-t
~citálták neki:
; - Esküszünk, esküszünk ... rabok
tovább nem leszünk!
.
A második sort már sokszor oda se
lehetett kiáltani.
Futfli kellett' ész
i nélkül.' Mert alig; hogy füléig jutott
; az "esküszünk", - se szó, se beszéd
. hajította 9- hóna alatt
szorongatott
kődarabot a hang irányába. Döngette
. a' palánkokat,
kapukat
tehetetlen'
.dühéberi.
Egyszer
egy
ártatlanul
báI
.
.
.
..
i mészkodó
kisgyermeket
úgy megdoi bott; hogy örökre
nyomorék maradt.
j Akkor el is tünt egy darabig
a városka utcáiról. Ugy látszik, 'a hatóságok
i is közbeléptek.
De egy idő mulva
'megint csak ott dörrnögött az ismert
.útvonalon
a temető felé.
.
Másfél évtizedig
járkált'
Déskut
utcáin. Megszokták,
elkerülték.
Fel
! se tünt, hogy még' mindig
világon
van. Csak a halálával' rázta fel még"
egyszer a városka érdeklődését.
Vándor misszionáriusok
jártak 'akkoriban a városban s 'minden este
szabad ég alatt, a piactérenprédikál-

I
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ták az összesereglett

népnek a megfeszített Krisztust. Egyik este Mohos
János is arra tévedt. Nekitámaszkodott egyakácfának
s bámészkodott
is, mint a többi. Alkoholtól egészen
eltompult agyveleje, bizony nem sokat bírt már felfogni abból, amit ott
beszéltek. Egyszer azonban
mégis
csak felkapta a fejét. Az egyik míszszionárius valami könyvből olvasott,
aztán átható, süvöltő hangon kezdett
beszélni Krisztusról, aki "eltörölte
az
ellenünk szóló kézírást".
Nincs már
ellenünk szóló írás. Krisztus vére elfakította a betűket . .. kiölte a tartalmukat ... már nem kiálthatnak átkot az életünkre ... már semmi erejük sincs ... az Írás eltöröltetett
...
így süvítette, bizonygatta az a magas, sovány fekete ruhás ott az emelvényen.
Mohos János reszketett
az izgalomtól. Megmarkol ta az akácfa derekát, hogya
körmei belevésődtek
a
kérgébe. Az orrcimpái
remegtek, a
ő
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szíve úgy kalapált,
mint hat dühödt
kovácslegény, ha tüzes vasat lát. Be
se várta a beszéd végét. Elrohant a
vackához, lámpát, ásót - kanát kerített és futott a temető felé.
Édesanyja sír ián már kisebb fajta
heggyé nőtt a sok kődarab. Nekiállt .
és lázas sietséggel
hányta,
dobáita
széjjel. A teste verejtékben
fürdött,
amelle zihált, a kezét véresre tépték,
marták az éles szegletű kövek és téglák, mire annyira kiszabadíthatta
a
sírt, hozv megmeríthette
az ásóját
az anyaföldben ...
Másnap reggel feltünt a temetőőrnek a feldúlt sír. Vizsgálatot indítottak. A köveket eltakarították,
a beomlott földet kihantoltak
s Mohos
Jánost ott találták
a ráomlott föld
alatt, arccal az édesanyj a csontjairq
borulva.
Mellette a kialudt
lárnpa
Kezében még akkor is görcsösen szorongatott valami szétmálló oapírfoszlányt. amelyen azonban már semmiféle írást nem lehetett elolvasni ...

Az első' finn-ugor lelkészgyülés.
Körülbelül 5000 esztendővel ezelőtt
indult el az Ural tövéből honkereső
útján a finn-ugor nép. Egy része letelepedett az orosz .síkságokon.
A
másik rész az északi tenger felé kanyarította útját. Mi pedig ide sodródtunk Isten akaratjából
a DunaTisza tájára. Az orosz síkságokon letelepedett apró törzseket többé-kevésbbé elnyelte a szláv néptenger.
Apró kis szigetecskék
vannak már
csak belőle. Halálraítélt
népek. Mi,
jobb sorsra jutott rokonok, kéztördelve, tehetetlenül
vagyunk kénytelenek nézni, mint vesznek el legközelebbi rokonaink az istentelenség birodalmában. Hárman maradtunk
a
nagy családból,
mely a legrégibb
európai népcsalád: a finn, észt és
magyar. Mi is oly messze kerültünk
egymástól, hogy ha tudósok ki nem
sütöttéle volna a rokonságot,
sohse
tudtuk volna egymásról, hogy valamikor egy anyának voltunk a gyermekei. Most kezdünk jobban ismerkedni és összernelegedni.
Kissé fur-

esán

nézegetjük
egymást.
Keresgeta rokon vonásokat, de már nem
értjük egymás nyelvét.
Pedig megőriztük
ám évezredek mulva is a
nyel vünk
zenéj ét, szerkezetét,
sőt
vannak olyan mondatok is, melyek a
legegyszerűbb
ember előtt is bebizonyítják a rokonságot.
Ide írok ~gy
párat belőlük:
jük

Magyarul:
Finnül

:

Magyarul:
Finntil
:
Magyarul:
Finnül
:
Magyarul:
Finntil
:

Jég alatt
télen eleven halak
uszkálnak.
nian alla talvelIa elavat kalat
uiskentelevat.
.
Kövektől véres volt veje keze.
Ktvlsté
verinen ali vávyn kasi.
Ki ment mi előttünk?
Ken meni meidtin edessamme?
Menyem adott vajat.
Miniani antoi voita.

Miután a finn és az észt nép majdnem telj esen evangélikus,
természetes, hogy a magyar evangélikusságnak külön örömmel is kell felfigyelnie az újonnan felfedezett régi rokonokra. A nyelvtudománnyal
foglalkozó tudósok nyomában
hamarosan
meg is indult az evangélikusok
ro-
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konkereső csapata északról felénk és
tőlünk északra. Ennek a csereakciónak volt az első nagyobbszabásu
eredménye az első magyar-finn-ugor
lelkészgyűlés
Budapesten,
melyre
Mannermaa János finn és Rabarnagi
Hugó Bernát észt püspök vezetése
alatt 107 északi rokon érkezett hazánkba, 78 finn és 29 észt. A vendégek legnagyobb része lelkész volt, de
volt közöttük
több papné és több

Az

első

Beszél Mannermaa

finn

ffnn-ugor
püspök.

A legközelebbi ilyen lelkészgyűlés
1940-ben lesz Helsinkiben, Finnország
fővárosában.
.
A Magyar
Evangélikus
.Lelkészegyesület, mely az egész kenferenci
rendezője volt, jó munkát végzett.
Hisszük, hogy ennek a kapcsolátna
egyházunk
ébredése
szempontjából
is meglesz a maga' eredménye. A Léleknek az a tüze, mely odafent 01)1
hatalmasan lobog, belekap majd. ta-

lelkészgyű<lés
Balján

megnyitása

Ralfay 'magyar

egyházi szolgálatban
álló világi férfi
és nö is.
Május 22.-én érkeztek meg Budapestre és június 7-én utaztak el Győrböl. Budapesten kétnapos konferencia volt a lelkészek részére.
Külön
gyűléseztek a papnék is. Utána vidéki
kö rútra indultak a vendégek.
Meglátogatták
a következő .gyülekezeteket: Miskolc, Ozd, Nyíregyháza, Debrecen, Szeged, Pécs, Keszthely, Sopron, Győr, Bőny és Bábolna.
Mindenütt nagy szeretettel fogadták őket
s ők mindenütt vallásos estély keretében szolgáltak Isten igéjével a gyülekezeteknek.

Budapesten.

püspök, melletle

Rahumügi

észt püspök.

lán a magyar tarlóba. Legalább is
odafent, az. ezer tó országában, így
imádkoznak értünk: '
Jőjjön el a Te országod Magyarországra is!
Mikor a keleti pályaudvaron
először állottunk az érkezés éjféli órájában szemtől szembe, még idegen
nép voltunk. Mikor harmadfél
hét
mulva a hegyeshalmi állomáson sírva
.borultunk egymás nyakába, már egy
nép voltunk.· A szívünk megtalálta
az elveszített régi rokont,
Túróczy

Zoltán

győ ri lelkész.

~7

Események
mögöttünk -

l-
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t.
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"Egy esztendő ismét elszállott, a gyors időnek szárnyain ... " S egy
esztendőbe, - oh mennyi minden belefér! !Me'nnyi ringó bölcső és mennyi
szomorú koporsó. Mennyi nevetés és mennyi könny! Mennyi gyönyörű terv
és keserves csalódás!
"S én aggódó váridorként állok a jövendőnek partjain ... " Igen, mert
a tulsó parton van a nagy ismeretlen. Vajjon mi vár ott ránk? Derült ég
alatt mehetünk-e, vagy sötét fellegek gyilkos moraja fog rémíteni? Ember
nem tudhatja!
'
Egy azonban bizonyos. Az, hogy Istené a mult is és övé a jövendő is.
Kegyelme vett körül a multban is s kegyelme készíti számunkra a jövendőt
is. Nincs hát egyéb dolgunk, mint hálás szívvel, tanulság-levonó
lélekkel
meglátni mindenben az Isten kegyelmét, - mögöttünk is, előttünk is!

1.

önmagát
adta,
áldozatos
erőpazarlással,
maradéktalan
hűség szilárdságávaL
szclg álva egyházát,
hazáj át.
1936. szeptember
'30,·án egy egész ország hozta ej háláj át a györi templomba

Mögöttünk.

is
~y

rőá~n

ét
\fa

;Y
ta

előttünk.

Egyházi életünk letiint naptári
évének
sze m é I y i
természetű
eseményei
élén
időrendben
is, jelentőségben
is egy
felette
örvendetes
esemény
ékeskedik: D. Kapi Béla püspök husz éves
püspöki
jubileuma.
Husz esztendő!
Életnek
is jókora
darab.
Püspöki
szolgálatnak
még hosszabb.
Olyan,
püspöki szo!-;;'álatnak pedig, arnilyen .
az övé, - igazán hosszú.
Mikor
1916-ban
a szornbathelyi
kerületi
közgyűlés
a 37 éves Kapi
Bélát püspökségébe
iktatta,
a világháború
vértengerében
fuldokoltunk.
Azután jött az összeomlás.
Majd a
Károlyi-forradalom
és a kornmunizmus. Azután
'ránkszakadt
'minden
gonosz
rémség éveI Trianon:
Végül
jött a mindig rnélyebbre
rántó gazdasági válság. D. Kapl Béla püspöksége ebbe az iszonyú
küzdelmektöl
vemhes és éppen
ezért
kétszeresen
számító korszakba
esik bele. Mennyi
viaskodásról
és eredményes
alkotásról tudna beszélni ez a püspöki husz
esztendő. Ki mondhatná
meg, hogy
D. Kapi Béla püspök ez alatt a husz
év alatt hány iskolánk
életéért
kűzdött, hány, gyülekezetünk
. gondját
hordozta; hány irott szót vetett papírra, hány
prédikációt
mondott
s
hány kilornétert
utazott.
Csak azt
láttuk, hogy minden
irásában,
szavában, egyházkormányzati,
építő, belrniszsziói, pásztori
munkájában
mindig
teljes

D. Kapj Béla
püspök.

t,

:1 iubiláló
Kapi Béla püspöknek.
Korrn ányzónk meleghangú
távirata
mellett ott volt
'
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a korrnány,
a négy kerület, sok vármegye,
város, egyházi intézmény,
társadalmi
alaku"

jöttébert

is. 1919·ben leszállt a katedráról,
de szolgálta tovább egyházát, mint az egyetemes egyház főjegyzője,
egészen
1928-ig.
A tanításban
tudós, a közigazgatási
teendőkben biztos ítéletű s mindennemű
szolg
látaban
mindvégtg
hű sáfár volt. Méltán
mondta róla leoporsója felett D. Kapi Béla
püspök:
"Világító
csillagként
fénylett, _ de
az örökkévaló
Isten világosságát
árasztotta, nem pedig a saját fényét. Éppen ezért
tovább
él, hálás papi nemzedékek
lelkében
és az egyház életében." - Legyen áldott
emlékezete!
á-

:::

t

D. Bancsó Antal
1850-1937.

lat, hatóság
képviselete,
levele, vagy távirata. Ö pedig hálás lélekkel térdelt le az
oltár zsámolyára,
hogy Istennek köszörije meg 20 éves püspöksége
minden megtartó kegyelmét.
Vele térdelünk : mi is
és köszönetünk
után arra kérjük Istent:
erőt-adó kegyelmével
áldja meg D. Kapi
Béla püspököt,
hogy az Ö dicsőségére
szolg álhassa
egyházát-hazáj
át,
ugyis
mint kerületének
püspöke s ugyis mint
mostmár
egyetemes
egyházunk
lelki
életének irányítój a, ugyis, mint nemzeti
életünk
egyik vezérférfia,
akit a kormányzó azóta már királyi
titkos tanúcsosí méltósággal
is kitüntetett.

Egy
hónappal
később
újra
koporsó
mellé kellett állnunk. 1937. február
18.-án.
Lutherunk
halála
évfordulóján
elhunyt D. Geduly Henrik, tiszakerületi
püspök, egyetemes. egyházunk
lelkészi elnöke,
kir ályi titkos ·tan.ácsa's. Alig háromnegyed
évvel . azelőtt
ünnepel'tük
születésének
70.
évfordulóját.
1866-ban
született
Bécsben,
középiskoláit
Selmecbányán,
teológiai
tanulm ányait Pozsonyban végezte; Zólyornban
és Nyíregyhazán
volt segédlelkész;
1896ban nyiregyházi
rendes lelkész,
1911 -ben
püspök lesz: ime ezek munkás
élete fő he-

*
Szernélyi

természetű,

egyházi
események beszámolója
során néhány ielesünk szomorú halálhiréről
is meg kell
ernlékeznünk.
1937. január 3-án Budapesten utolsót dobbant egy csendes, de
áldottmunkáju
bölcs
ember
szíve:
D.
Bancsó Antalé. 1850-ben született a györmegyei Kisbaboton.
A kivál 6 képességű
parasztfiút
Isten a teológiai
tanári előadóasztal
magasságába
emelte. 41 évig
tanított,
41 lelkészi
nemzedéket
nevelt
egyházunknak.
Egyházközigazgatási
té-.
ren is sokat buzgólkodott,
sőt jelentős része' volt dunántúli
énekeskönyvünk
létre-

t

D. Geduly Henrik
1866-1937.

lyi és időbeli állomásai.
rábán Zelenka
Páltól'

püspök

Mikor 46 éves ko
a tiszakerületi
püs-
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pöki pásztorbotot

átvette, kerülete
a Kárpátok 2000 kilométeres
szegélye
mentén,
Arvátöl - Brassóig nyult. 10 egyházmegyében 175 egyházközség,
176 elemi, 13 középfokú és főiskola népét p ásztorolta.
A tria
nemi szörny az ő kerületéböl
harapott
le
legnagyobbat.
A Felvidék,
Bereg,
Ugocsa
és Erdély véres repedéssei
hasadtak
le a
tiszai kerület
százados
testéből.
Csak két

.+ vitéz

dr. Péiery Aladár
1880-1937_

maradt
alig 40,000 lélekkel.
E
megcsonkulás
- emésztő
fájdalmát
D.Geduly Henrik püspök halálig hordozta.
Oe reménységgel.
Tolla
azért
dolgozott,
ajka azért prédikált,
lelke azért
imádkozott, - élete azért égett el, hogy eggyé
forrjon ujra,ami
egy volt azelőtt. 'E testben nem érhette
meg reménységének
vaóra-válását: De bizton reméljük, hogy nyírgyházi sírhalm ára, amely alatt porsátora
egváltóiát
várja, helyezhet 'még
egyszer
egyelet-virágot
a felszabadult
Felvidék
és
rdély! Élete szolg álafáért
áldjuk az Istent!

I

papokat
is, akik Luther-köntös
nélkül is
rapi 'lelkületű
és teljes hűségű sáfárai tudnak lenni
anyaszentegyházunknak.
Ilyen
hű sáfár volt vitéz dr. Pétery Aladár budapesti ügyvéd, egyetemes
egyházi alj egyző, ikladi egyházfelügyelő
is. - Budapesten született
188Ó-ban. A középiskol
át Scpronban, egyetemi
tanulmányait
Budapesten
végezte' el. Hosszabb
külföldi
tanulmányút után a fővárosban
telepedett
le, -Vég-igküzdötte
a világháborut.
Hősi magatartá-

Dr.

Damján
püspök.

ete«

esperesség

szörnyű

'" -

Oe áldjuk Istent azért is, hogya
Lutherebátos szolg ák .mellé adott nekünk világi

*
Isten váltja az Ö katonáit.
Kiállítja
a
fáradt munkást, de folytatja
a munkéi. D.
I Geduly
Henrik
utóda
az egyetemes
egyháznál D, Kapi Béla püspök, a főrendiházJ: ban D_ Raff ay Sándor püspök, a nyiregyházi
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lelkészi és tiszakerületi
püspöki
szolg álatban pedig dr. Damján Elek lett. Földi élete
a soprbnmegyei
Vásárosfaluból
indult el
1869-ben.Sopronban
és külföldön
tanult,
majd 1893-ban lelkésszé szentelik.
Miskolci
segédlelkészkedése
után a fancsali gyülekezet, majd. Sátoraljaujhely
hívla meg lelkészül. 1921-ben a ti~avldéki
egyházmegye
esperese
lett. Egyházi
munkássága
mellett
élénk társadalmi
és irodalmi
tevékenysége
is említést érdemel. II. Rákóczi Ferenc ernlékiratait
latinból
magyarra
fordítja.
Püspökké történt
megválasztása
után a nyíregyházi
gyülekezet
hívta
meg lelkészül.
Püspökségét
tegye
áldott
szolgálattá
az
egyház Ura. Csonkakerületet
vett át elődjétől, vajha a régi nagykerületet
adhatna
át utódjának!

***
Egyházunk
dologi
sorában a következők

természetű
eseményei
érdemelnek
említést.

Dunántúli énekeskönyvünk
1936-ban érte meg szolg álatárrak 25. évfordulój áto Létrejöttében
annak
idején
egyebek
mellett
Dr. Payr Sándor tudós tanárnak
volt legnagyobb
része. 32 kiadásban
országszerte
elfogyott
sokezer
példányának
áldása felmérhetetlen.
Ki tudná megmondani,
hogy
ez a drága könyv hány lélek imádságának
adott szárnyat
az elmúlt 25 év alatt?! Menynyi vigasztalás
csergedezett
s hitbeli megerősödés
származott
belőle?!
Az első magyar evangélikus
énekeskönyv,amely
szinte teljesen egyetemessé
tudott válni. "Énekeljetek
az Urnak új énekeket"
belőle!

Világ proletárjai
egyesüljetek!
szembe kellene szegezni ezt a másikat: "Világ keresztyénei egyesüljetek!"
Mivel a protestánsok
elleni harcnak
mindig
Bangha
páter volt
a legelszántabb
lándzsaforgatója,
új
hangja
rnindenütt . nagy
feltűnést
keltett.
Sajnos a római katolikus
egyház hivatalos
tényezői
némák maradtak
és semmit nem
tettek a megjelölt
irányban.
Mi evangélikusok mindig kerestük
és szolgáltuk
a felekezeti
békességet.
Oszinte,
egyenjogú
együttműködésre
bármiker készek vagyunk.
Aminthogy
rajtunk
nem is múlt ez sohasem!

*
A Harangszó
az elmúlt évben Gyógy!ts
meg engem, Uram! címmel betegeknek
Irt
20 filléres imádságoskönyvet
adott ki. Tet:
te ezt azért, hogy ne legyen ebben az országban
olyan evangélikus
- ha még oly
szegény is - aki betegsége
nehéz idejében
Isten igéjének a vigasztalását
meg ne szere zh esse magának.
Hogy ez az egyébkén!
egyszerű
sajtó-tény·
valóban
közegyházi
eseménnyé
lett, azt az mutatja,
hogy ez a
kis imádságos
könyvecske
eddig 8 kiadást
ért meg s 16.000 példányban
fogyott
el.
Hazai egyházunk
mult évi két nagyon
jelentős
esernényéröl,
a munkája
bef'eiezéséhez jutott
zsinatról
és a finn-ugor
lelkészgyülésről
naptárunk
két külön cikkben
számol be.

Ha az itthoni
egyházi
élet eseményei
után az egyetemes
keresztyénség
külföldi
területére
is pillantást
vetünk, akkor a kö*
vetkező
legszámottevőbb
nehány eseményt
Dr. Raffay Sándor püspök kezdeményekell följegyeznünk.
zésére és alapmunkálata
nyomán egyetemes
1936. júniusában
elhunyt
dr. Morehead
egyházunk
az 1936.-i egyházi
esztendő
János amerikai
teológiai
tanár,
az időnkezdetével
kötelezően
elrendelte
az egyséként ülésezni szokott evangélikus
világgyúges istentiszteleti
rendet, u. n. liturgiát.
Régi
szükség nyert ezzel kielégítést. Viharos szálés elnöke. Élethivatását
abban látta, hogy
a világ evangélikusait
összegyűjtse.
Mi mazadok alatt szintelenné
kopott
istentisztegyarok
külön is hálával
tartozunk
néki.
leti rendünk
gazdagabbá,
lutheribbé,
százmert elesettségünk
nehéz esztendeiben
hlfelé torzult
templomi
rendünk
egységessé
talmas pénzösszegeket
gyűjtött
össze szelett. Örüljünk néki és éljünk vele!
gény
gyii!lekezeteink
és
intézményeink
*
gyámolítására.
Vég rendeletszerű
utolsó
Bangha Béla a magyarországi
iezsuiták
ez volt: "Segítsétek
a szétszört
egyik vezéralakja
1937 elején feltűnést
kel- . mondata
hittestvéreket!"
Legyen
áldott
közöttünk
tő cikket írt a Magyar Szemle című folyóis emlékezete!
iratba. Cikkében
rámutat
arra, hogy ha a
jelenben
nincs is keresztyén egység és ha
*
1937. március
17.-én hazatért
Urához
etéren ma még sok is az akadály,
de ,,3
dr. Rendtorff
Ferenc ny. egyetemi
tanár,
távolabbi
jövőben talán lassan mégis" léta nérnet. Gusztáv
Adolf-egylet
elnöke. 17
rejöhet
az, mert "a marxi
csatakíáltással:
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~vig volt elnöki irányitója
annak az áldott
gyámintézeti
munkának,
amely
Gusztáv
Adolf szelleméhez
híven támogatja
évenként a gyenge evangélikus
gyülekezeteket,
magyarokat
is. Gondoljunk
reá hálás
szívvel érte!

*

A lipcsei külmissziói
egyesület, amely
az evangélikus
világegyház
egyik legjelentősebb missziói szerve, 1936 nyarán
ünnepelte szolg álatának
100: évfordulóját.
Ez
pedig már csak azért is közelről érint bennünket, mert hiszen hazai egyházunk
miszsziói fillérei
is a lipcsei egyesület
révén
jutnak el a pogány mezökre.

l

e!!enfele volt, 86t ellensége ls nem egy. Azt
azonban minderíkinek
mindig el kellett ismernie,
hogy
Gömbös
Gyula
önzetlenül
szerette a hazáját és sohasem akart rosszat.
Sok fáradozása
közül a római hárrnashatalrni' egyezmény
megkötése
a legmaradandóbb. Gazdasági
életünkre
gyakorolt
pezsdítő hatását ma is érezzük.
Németország,
amelynek földjén 1936. -október 6.-án meghalt, Hitlerrel
az élén megható módon adta meg a végtisztességet
a
magyar
föld fiának.
Itthoni
temetésén
öt
li ülf öldi államfő
képvisel tette magát.
Koporsója
felett
egy ország
könnyezett.
A
förnéltóságú
kormányzótóI
kezdve a ködmenes falusi gazdáig. Köszönjük
Istennek, hogy az evangélikus
egyház ilyen fiat
adhatott
a hazának!

A vasárnapi iSkO/:/ vÚágszövetség 1931)'
[uliusában
tartotta
12. vilaggyűlését
NorGömbös
Gyula
után Darányi
Kálmán
végia fővárosában
Oslóban.
A részvételre
higgadt bölcsesége
és erős keze vette at a
kiutazott 14 tagú magyar
csoportban
ma-,
nemzet korrn ányelnöki
szolgálatát.
gyar evangélikus
egyházunkat
négyen képviselték. Agyülésre
52 nemzet 2800 kikül*
Nagybányai vitéz Horthy Miklós, orszádötte sereglett
össze,
tanácskozni
arról,
gunk
korrnányzója
1936 őszéri látogatást
hogya világ 34 millió Vasárnapi iskolai nö
vendékének
evangéliomi
nevelését
mikén t
tett Rómában
és Bécsben. Mindkét
ország
hatalmas lelkesedéssel
fogadta és ünnepelte
láthatja el eredményesen.
a magyar
államfőt. E két látogatás
a há*
rom ország fejének puszta baráti találkozó1937. nyarán két egyetemes
keresztyén
jelentős
mértékben
világgyűlés
is volt Egyik Oxfordban, ma-,' ján messze túlmenően,
hozta egymáshoz
még közelebb
a három
sik Edinburghban. E két világgyűlésen - a
baráti nemzetet.
- Bizony kegyelmes
volt
római katolikus
egyházat
kivéve résztIsten a magyar néphez, mikor néki Horthy
vett a világ minden keresztyén
felekezete.
Miklóst
háboruban
hősnek,
pusztulásban
Az oxfordi gyűlés arról tárgyalt,
hogy az
megmentönek,
békében
biztoskezű
vezéregyháznak mi az álláspontja
a faj, a hánek odaaj ándékozta.
ború kérdésében,
milyen
viszonyban
van
a népiséggel és az állammal. Az edinburghi
*
gyűlés pedig a Krisztus egyházának
egy1936 szepternberében
ünnepelte
Magyarségét hangsúlyozta,
"melynek
végre minország
Bude-vére török rabiga alól való
den széttagoltság
felett _ diadalmaskodnia
felszabadulásának
250. évfordulój át. Ismekell, hogy az egész
keresztyénség
, élete
retes, hogy mikor
az Ázsiából
elöözönlö
egyetlen nagy bizonyságtétellé
válhassék
pogány
török
végig akart
gázolni
egész
2Z egyedül
megváltó
Krisztusról
a 'békéEurópán,
a magyarság
volt az, aki útj át
telen és boldogtalan'
emberiség
számára."
állta. Megkezdődött
az a százados,
gyil-

***

Térjünk át a nemzeti és politikai élet hazai és külf öldi főbb eseményeinek
rövid
ismertetésére.
Első útunk a budapesti
kerepesi uti temetőbe vezet, melynek
egyik virágos
sirhantja alá pihent el az utóbbi évek egyik
legforróbb magyar
szíve:
jákfai
Gömbós
Gyuláé. Evangélikus
tanítólak
egyszerű
falai közül ~ miniszteri
bársonyszékig
és
a miniszterelnöki
korrnánykerékig
jutott el.
A viaskodó politikai élet porondjan
sok

kos küzdelern,
amely megmentette
Európát, mert megtorpantotta
a mohó pogányt,
de sír szélére lökte Magyarországot,
mert
megtizedelte
népünket
s kiváita
még a
szivünket
is, Os-Budát.
Csak 1686-ban sikerült a fővárosból
kiverni a törököt,
rniután 150 évig garázdálkodott
földünkön.
Európa
mindezt
rut hálátlansággal
elfeledte!
,
*
1937 májusában
leplezték
le Budapesten
!1. Rákóczi Ferenc vitézlő fejedelem
lovas-
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szobr át. A magyarság
et tel is a hála adóját igyekezett
leróni, aziránt a nagy kuruchős iránt, a~i hazáiáért
dusgazdag
földesurból kész volt kegyelemkenyéren
élő földönfutóvá
lenni. Hamvai 1906-ban jöt. tek haza, hamvai az elrabolt
Kassával idegenbe jutottak,
hamvai - hisszük - egyszer uj ra itthon lesznek!

***
A külföldi
főbb események
során je
gyezzük fel kegyelettel
Szalay Emil, Amel ikában
1937 juliusában
elhunyt hittestvérhonfitársunk
nevét.
Egyszerű
iparosként
szakadt
ki az ujvilágba.
Ám dúsgazdagon
sem felejtette
el kicsi, szegény
ó-hazáját.
Hatalmas
áldozattal
tette lehetövé, hogy
82 óceánrepülés
kezdetén
a ,,1ustice for
Hungary" nevű repülőgép
is egyik postása
legyen
a világ
lelkiismeretén
kopogtató
magyar
igazságnak.

m át

ron o" rthassa,

bom lot! -eszű

hóhé rkéní

tömegkivégzéseket
rendez.
Ö ezt "tiszto'
gatás"-nak
nevezi. Csak az a gyanus, hogy
azokat
teszi el sorra láb alól, akik nem
régen még a hatalom birtokosai
voltak. Bizonyos, hogy Sztalin becsapta az orosz népet. Igért szabadságot s lám rnindenütt több
a szabadság
mint az orosz földön;
igért
jólétet
s sehol sincs
annyi
nyomorúság,
mint ott. Bizony: "Oroszország
nem is emberi ország
már, hanem örjöngő
őrültek
véres ördögtánca!"

II.

Előttünk.

ö

*

Angliában
király-válságot
idézett
elő
VilI. Eduárd
házassági
szándéka.
Mikor
nyilvánvaló
lett, hogy a király
feleségü!
akar venni egy többszörösen
elvált amerikai asszonyt, Anglia protestáns
államegyháza erélyesen
felemelte
tiltó szavát. Jellemző az angol protestáns
egyház
bátorságára,
hogy
Keresztelő
Jánossal
nevén
merte nevezni a bűnt még egy király
esetében is és jellemző
az egyház nagy suly ára, hogy a királynak
végül is le kellett
mondania. Öccse lépett a trónra VI. György
néven. Eduárd pedig - miután
az amerikai
asszonyt
nöül vette, vig au szórakozik
a világban.

*

Németország,
rniután
a Saar-vidéket
népszavazással
visszakapta,
immár
teljes
katonai
egyenjoguságát
is megszerezte.
Reméljük mi is hamarosan
eljutunk ide!

*

Spanyolországban
dúl tovább
a belháború, A végső eredmény
nehezen bontakozik ki. A vörös kormány
teljes mér tékben
élvezi szovjet-Oroszország
mindennemű
támogatását.
A nemzetiek
azonban mégis állandóan
nyomulnak
előre. Hisszük,
hogy
nem sikerül a vörös medve szándéka, melylyel egyik álkapcsát
orosz, másik álkapcsát
spanyol földön ékei ve be, - ketté szeretné
harapni Európa ·testét.

*

Oroszországban dühöng tovább a kornmunista őrület. Sztalin, hogy szörnyü
ural-

Az idő pillanatra
sem áll meg. A nagy
homokórán
. szüntelenül
peregnek
a szemek. Gyors
ütemben
végighordoztuk
tekintetünket
azon, ami mögöttünk
van. Forduljunk most multból a jövő felé s nézzük
meg: mi van előttünk.
Nem jövendőt
akarunk mondani.
Isten tudja, hogy miért takarta fátyol alá az idő előttünk
fekvő darabját. Csupán r akarunk
mutatni
néhány
olyan hazai és külf öldi, egyházi
és egyéb
eseményre,
melynek kerekszámu
évfordulóját 1938-ban helyezte el számunkra
az Isten.
á

*

Január
7.-én lesz Györy Vilmos születésének
100 évfordulója.
Győrött
született,
Szülőházát
a győri
evangélikus
ifjusági
egyesület
nemrégen
emléktáblával
meg is
j elöl te. Orosházán,
maj d Budapesten
volt
lelkész.
1885. április l4.-én halt meg. Kiadta a magyarázatos
kiskátét,
szerkesztett
egy konfirmációs
emlékkönyvet,
írt rníszsziói elbeszélést
és egyéb teológiai
művet.
Jeles költö
és műfordító
volt. Tagja volt
a Kisf aludyés ' Petőfi-társaságnak,
valamint a tudományos
akadémiának.
Énekeskönyvünkben
6 énekét találjuk.

*

Hazánkban
1588-ban,
tehát
350 évvel
ezelőtt lépett életbe a Gergely-féle
javított
naptár. Mivel még most is ezt használjuk,
érdemes, hogy megemlékezzünk
róla.

*
1528. április 6.-án - 410 éve - halt meg
Dürer
Albert
magyar
származásu
Iestö,
Luther
hive lett.
Többször
meg akarta
örökíteni
a reformátor
arcképét.
Sajnos
mégsem került rá a sor. Melanchtont
azonban megörökítette.
A németek
is' magu"

r
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J5éna1< moridiák. Eredetileg
azonban
Ajtós
volt, tehát a miénk volt. Tartsuk
számon!
'"
1593. junius 8.-án 345 éve született 1. Rákóczi György. Bocskay István
és Bethlen Gábor után ő volt a harmadik'
vallásszabadság-hős.
Nevéhez
fűződik
az
1645.,i linzi béke, amely az előző békekötések
homályos
pontjait
tisztázta
és il
protestánsok
vallásszabadságát
újból megerősítette.
Nagy hatással
volt rá kegyes
életű
hitvese,
Ló rántffy
Zsuzsanna.
Rákóczi 1648:ban halt meg, .tehát halalának
is 1938-ban van az évfordulója.

*
1608. november
17.-én 330 éve a
pozsonyi országgyűlés
a buzgó evangélikus
főurat fJJésházy Istvánt választotta
nádorrá, I1iésházy sokat tett evangélikus
ősei nk
érdekében.

*

1818. december
22.-én
120 éve
született
,CzékllS
István
Gömörp anyiton.
Iskolai elvégzése
után Székács József budapesti' püspök
segédlelkésze
lett. Vácori,
Kecskeméten,
Sajógömörben,
Dobsinán
és
Rozsnyón volt lelkész. Az egyházi
munk a
minden ágában
buzgólkodott.
Különösen
sokat tett a tanügy és a gyámintézeti
rnunka terén. Rozsnyón
árvaházat
is létesített.
Egyházi irodalmi 'tevékenysége
is jelentős.
1871-ben lett a tiszakerület
püspöke. Meghalt 1890 február
6.-án. Mivel minden nemes jó ügyet szívós akarattal
szorg almazott, sokan .vasernberv-nek
nevezték.

*

1808. február 21.-én 130 éve -született
Lőhe Vjlmos, a diakonissza-rnunka
egyik uttörö
nérnet munk ása. Nevéhez fűződik a neuendettelsaui
diakonissza-intézet megalapítása,
amely kimondhatatlanul
sokat tett a kül- és belmisszió terén. Lőhe
Vilmos mondta
a diakonissz áról ' e kedves
mondatokat:
"H'a festeni
tudnék,
letesteném a diakonisszát
a kunyhóban,
az oltárnál, a mosodában
és amint a mezítelent
a
könyörület
fehér ruhájába
öltözteti, a templomban és a kérterem ben, künn a mezön
és fenn a kóruson ... , de mégis mindezekben egyet festenék,
olyat, aki hű a legkisebben és a legnagyobb an ... , lábai a föld
saraban
és a mindermapi
munka porában,
de keze a hárfán
és homloka
Jézus" mégismerésének
napsugaras 'fényében.
.."

*

1663. március 22,-étt - 275 éve ~ született Francke Ágost Hermann, ném et evangélikus lelkész, a belmissziói
rnunka egyik
áldott életű
munkása,
Kegyes
életéért
a
pietizrnusnak
nevezett kegyes irányzat egyik
aty jaként
szekták
emlegetni.
Híres rnondása: "Egy mustármagnyi
hit, többet
ér,
mint száz zsák tudomány."
Leghíresebb
alkotása
a halléi árvaház.
E nagy munkát
4 tallér 16 garas csekélyadományból
kezdte el. Ma egész városrészt
tesz ki a Franke-féle árvaház. Hatalmas
tevékenységének
titka az árvaház udvarán
levő szobra feliratában
található:
"Bízott Istenben!"

*

1598. április 13.-án - 340 éve - adta
ki IV. Henrik, francia király az u. n,nanlesi ediktumot,
amellyel
a francia protestánsokriak,
hugenottáknak
vallasszabadságát biztosította.
Sajnos a biztosíték
jórészt
csak papi ron maradt.

*.
1558. április 19.-én 380 éve halt
meg Bugennégen
János, más néven Po meránus,
Luther
hű munkatársa,
O eskette
meg
Luthert
Bóra
Katalinnal,
jobbkeze
volt Luthernak
a bibliafordításban,
nehéz
időkben támasza volt a reformátornak
s ő
tartotta
felette a halotti beszédet is a wittenbergi
vártemplomban.
'"
1808. április 21.-én 130 éve született Wichern János Henrik, a nérnet belmisszió atyja. O alapította
Hamburg
rnellett azt a Rauhes
Haus néven ismeretes
gyermektelepet.
melyen elvadult, vagy veszélyes
környezetből
kivett
gyermekeket
gyüjtött
össze s mentett
meg a keresztyén
élet számára. Műve ma is áldással működik,
'"
1873. május 4.-én - 65 éve - halt meg
Livingston Dávid, a világ egyik legnagyobb
misszionanusa,
Afrika
apostola.
Miután
életét a pogányok
szolgálatában
elégette,
szívét hű négerjel Afrikában
temették
el,
bebalzsamozott
testét pedig 9 hónapig vitték gyalog
a tengerpartra.
ahonnét
hajó
vitte hazájába
Britarilába.
Porsátora
a londoni Westminster-templombán
pihen:

*
1498. május 23.-án - 440 éve -éget·
ték meg az egyik legelső előreformátort,
Savonarola Jeromost. Hatalmas
erövel os-

e4
torozta
lági

korának

bűneit;

egyházi

rnulasztásalt

és

VI-

,

reformátort

számtalanszor

származnak

a legismertebb

lefestette.
16fe
Luther-képek.

*
1483. november 1O.-én letett nagy Lutheriink.

1618·ban - 320 éve - kezdődött
az ll.
n. 30 éves háboru, amelynek során Gusztáv
Adolf svéd kir ály utrakelt szorongatott
hittestvérei
védelmére.
A hosszú
háborúnak
az 1648.-i wesztfáliai
béke vetett véget, 290
évvel ezelőtt.

455 éve -

szü-

1768. november
21.-én 170 éve
halt meg Schleiermacher Frigyes a 18. század legnagyobb
hittudósa.

*

*

Nagybritannia
1833. augusztus l.-én 105 éve - felszabadította
valamennyi uralma alá tartozó rabszolgáját.

1523. julius L-én
415 éve - égették
meg Brüsszelben
evangélikus
hitéért
Voes
Henriket és Esch J énost, A reformáció
e
legelső két vértanuj ának
ernléket
Luther
költeményben
örökítette
meg.

*

Hisszük, hogy ez évben sor kerül Gyóni
Géza, a gyóni
evangélikus
pap-fiú
hamvainak hazahozatalára.
A világháború
költője volt s a krasznojarszki
fogolytáborban
halt hősi halált.

*
1553. október
16.-án - 385 éve - halt
meg Cranach Lukács wittenbergi
gyógyszerész, festö, Luther buzgó hive. A nagy

***

Ime, feljegyeztük a mult néhány jelentősebb eseményét és számbavettük a jövendő néhány közelgő évfordulóját.
Mult és jelen határrnesgyéJen Istenre néz tekintetünk.
Öt áldjuk a multért s hozzá könyörgünk a
jövendőért.
Szabó József .
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Néhány újabb templomunk ..
Csonkahazánk
evangélikus
egyháza
az
utolsó évtizedben
több templomot
épített
mint azelőtt szinte hosszú századokon
át.
Sűrű egymásutánban
lobogott
fel hol' itt.
holott
a templomépítés
szent láza. Hihetetlen gyorsasággal
tornyok
szökeltek a magasba itt is, ott is.
Ennek pedig csak örülni lehet
Hogyne, hiszen minden
templom
egyházunk megújhodásának
a jele! Mert nem azért épülnek egyre-másra
a templomok,
mintha
most több pénzünk
volna
mint
régen. Sőt a háboru után f okozatos gazdasági
lerongyolódás
sú
Iyos nyomorúsága
szakadt
ránk
Istennek
azonban
úgy
tetszett,
hogy Szentlelke
éppen a küzdelmes nyomorúság
rnélységpontjain
mozgassa meg- a lelkeket.
Szomjasabb lett a szív, buzgóbb
az
imádság,
elevenebb
a hit. Nem
az erszényünk
lett teltebb, hanem
a lélek lett -vágyakozóbb,

mely mögül a Krisztus hadakozik
a vo ros
ördög
gazságai
ellen. Mi viszont, éppen
azért örülünk
épülö
templomainknak,
mert
mindegyikben
a keresztyénség
egy-egy új
földi fellegvárát
köszönthetjük.

Különösen
szórványhelyeken.
Mert kétszeres
lehet az örömünk,
hogy uj templomaink
legtöbbje
olyan helyen
épült, ahol azelőtt
századokon
át gyülekezet
sem
volt. Vagy soha meg sem alakulhatott, vagy elsodorta
az ármány
fergetege. Néhol alig maradt egypár család
hírmondónak.
Éppen
ezé'rt szinte megható,
ahogy
a
régietarolt
tönkökben
itt is, ott
is új élet pezsdü!.
Husz család,
harminc család, ötven család öszszeteszi hivő imádságát,
gyér fillérét s templomot
épít Isten dicsőségére.
Eddig
a szórványokat
úgy tartottuk
számon, mint egyA tapolcai protestáns templom.
házunk
nyilt
sebeit,
amelyeken
át lassan el folyik a vérünk,
ma
Mindezek összefoglalásaképpen
pedig ne
már lsten kegyelméboi
úgy nézhetünk
a
szórványokra,
mint
új
élet-központokra,
felejtsük
el, hogy minden
új evangélikus
templom
az lsten' kegyelmi csodája. Könyahol az evangélikus
jövendő
megveti
a
lábát.
nyű templomot
építeni ott, ahol százezerholdak,
hatalmas
kegyuraság ok állnak az
Nem véletlen,
hogy az oroszországi
és
építés mög ött, vagy az állam és a főváros
spanyolországi
vörös tévelygés
elsősorban
bőséga templomoknak
esett neki tébolyult
dühé- " táifióg átő keze" nyú] tjá-aiányliilan
gel a segedelmet.
De az evangélikus
egyben. Igen, mert érezte, hogy minden keháznak nincsenek
szazezerholdjaí,
kezvuraí,
resztyén
templom
egy-egy
erős bástya,

, li
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közpénztárakból

is gyéren kapjuk a támogatást.
A mi birtokállornányunk
a hívek
áldozatos
hite, s gazdag kegyurunk
az Is. ten. Ha újonnan épült evangélikus
templom
mellett vezet el az utad, állj meg egy pillanatra:
amit látsz, Isten csodája az. Tégláit nem az anyagi
bőség,
hanem a hit
hordta
össze, éppen ezért nem is emberi
kéz emelte, hanem az Isten ereje. Ezt az
igazságot
szemlélteti
az utolsó másfél esztendő
alább
ismertetendő
néhány
temploma is.

Tapolca.
Ez a kicsi kis zalai fiókgyülekezet
Keszthelyhez tartozik,
amelynek
ugyancsak
nem
régen van lelkésze és temploma.
Az anyagyülekezet
templomát
különösen
télen vonaton is nehéz megközelíteni.
A maroknyi
nép tehát
ternplomép
ítésre . határozta
el
magát.
A református
testvéregyházzal
közösen s közös célra épített gyönyörű
magyaros
templom
hamarosan
fel is épült
22.000 pengő
költséggel,
melyböl
15.000
pengőt
maguk a hívek áldoztak,
miután

Csurgói

templomunk.

külsö segítségből
csupán
7.000 pengót
kaptak.
Az 1936. október
4.-én felszentelt közös protestáns
templom
evang
likus keresztje
és református
csillaga
azóta együttes
hivással várja a tapolcai
testvér-hiveket
az egy igaz Isten imádására.
é-

Csurgó.

Óbudai templomunk.

300 lélek a somogyi végeken.
pár kilórnéter re a trianoni
határtól.
Miután 3
60.000
pengőnyi
régi
ternplomépltési
alapot elsodorta
a háború vihara, új elindulásra
volt szükség.
1930-ban
már
egészen kornoly formát ölt a templomépítési
mozgalom.
1935. novemberében
leteszik az alapkövet.
Azután folyik se
rényen az építés. Sok kéz dolgozik rajta. Nemcsak
Csurgón,
hanem szerte az
országban!
1936. október
Il-én megtörténik a felszentelés.
A kibocsátott
2 filléres tűátszúrós
gyUj tőívvel ugyanis 3Z
ország evangélikus
gyermekei
5000 pengót szedtek össze a csurgói templomra.
5000 P
250,000 kétfílléres
250.0UO

=

=

tűszúrás.
Szerte
112 országban
250.000szer szúrták
át kis gyermekkezek
a
csurgói
templom
gyüjtőívét,
miközben
250.000 imádságos
gondolat
vitte közelebb Déldunántúl
300 lelkes szórványtemplomát a megvalósulas
felé. Hát nem
az lsten csodája ez?!
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Óbuda.
A fővárosban
is több
templomunk
épült s épül az utóbbi időben. Közülök
az egyik legujabb és legszebb az óbudai.
Maga a templom
1935-ben épült. A következő évben azonban
az egyh ázközséga
templom
mellé
építészetileg
is
teljesen hozzáillő új lelkészlakot
is épített. Az építkezés
összköltsége
210.000
pengő
volt, amelyet
a gyülekezet
nehány ezer pengő kivételével
már ki is
fizetett.
210,000 pengő
óriási
összeg,
még fővárosi
gyülekezetnek
is. Istennél

V érteskethelyi
azonban semmi
ezt az óbudai

templomunk.
sem lehetetlen.
Amint
építkezés
is mutatja.

Bács.'

H ácsi templomunk.

Somogyvámos
329 .lelkes
leánygyülekezete
omladozó
régi templomát 1920-ban kénytelen
volt lebontani. Azonnal
új templom
építéséhez
fogott.
5900 korona
templomalaptökéjét
azonban
elvitte
a, hadileölcsön,
44.000 darab
tégláját
pedig
széfhordták
a kommunisták.
Mindent
előlről kellett kezdeni. S a szegényemberekből
álló kisded
nyáj
nem
is tétovázik.
Megindulnak
a felajánlások.
Az egyik
megajánlja
:1
téglához
szükséges
agyagot,
a másik
a tető zsindelyét.
Hozza mindenki
:1
pengőit,
ügy hogy családonként
átlag több száz pengő jön be és hozza
mindenki
segítő
keze munkaereiét,
ugyhogy
sokszor munka híjján viszsza is kellett küldeni némelyeket.
Az
1936 novemberében
fe tava tás ra került templom legnagyobb
értéke nem

:)*
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a nagysága
es -mŰVeSZl szépsége,
az, hogy fennen hirdeti: mindenre
Isten kegyelme!

hartér\1
elég az

Vérteskethely .
A dunáninneni

egyházkerület
215 lelkes
kis leánygyülekezete.
Hűséges tanítók
voltak Istentől
küldött
valóságos
papjai.
A
mult
század
közepén
megnagyobbított
temploma
sokáig
torony
nélkül
szornorkodott.
Mignem
a 90-es években
megindul a gyűj tés, amelynek
eredménye
azonban a nagy világégés
martaléka
lett. A háboru
után
azonban
új ra
mégindul a mozg alorn; mignem 193(>november
22.-e óta újonnan
felszen-

helyen
ú] elet bölcsóiét
ál1ítJ~
fel, - új templomot
épít. A jelentős költ
ség legnagyobb
részét maga a gyülekezet
vállalta. Érdemes feljegyezni az utókor számára, hogy az állam 350 pengönyi szégyenteljes összeget vetett oda a bajbajutott svulekezetnek. És mégis. Az 1937. április 11.-én
felavatott
templomról
ezt irhatta
a helyi
lelkész:
"Imé feltámadtunk!"
Mi kellett
ehez?..
Senki
más
csak
Isten! Semmi más csak kegyelem!
Kegye-

vatalának

I
f

Tolnanémedi

Tengelici

templomunk.

telt tornyos
templomban
dicsérheti
a vérteskethelyi
evangélikus
nyáj.

Istenét

Tolnanémedi.
Az 19:35. esztendő egyik reggelén szornorú újságra ébredtek a tolnanémedi
hittestvérek. Rombadőlt
a templomuk.
Összeroskadt, mint a fáradt
aggastyán,
aki nem
bírta tovább a terhet. Az élniakaro gyülekezet azonban,
alighogy
kitörölte
szeméből a veszteség-okozta
könnyét,
elhatározta,' hogy az elpusztult templom szomorú ra-

templomunk.

lern, amely felemel oda, ahol a templomépítés többé nem teher, de örömmel
vett
kötelesség
és nem is érdem, de drága- alkalom. Templomunk
építése akkor kezdődött,
amikor ennek a meglátására
nyertünk
erőt.
Alapkövét
tehát Isten rakta le szíveinkbe.
Igaz, elindító
szava nem csöndes biztatás
volt, hanem viharos • erejű parancsszó,
de
mégis, mégis alázatosan,
mindent megértve
csak köszönni
tudjuk ezt is ... Legyen álo
dott érte Uram a Te neved!"
Bizony csoda esett Tolnanémedin
l Csoda

G9
volt, hogya
templom
bírta, amig bírta.
Csoda, hogy akkor dőlt össze, amikor üres
volt. S csoda, hogya
megifjodott
új templomban új hálával áldhatja a gyülekezet
az
egy-örök
Istent!
.

Tengelic.
Ha

valamit

nem

Gerendási

értünk,

könnyed

ma-

templomunk.

gyarázattal
odavetj ük: V életlen!
Ahelyett,
hogy így fejeznénk
ki magunkat:
Csodálatosak az Isten útjai. Makó és Jeruzsálem
közelebb
van egymáshoz
mint Tengelic
és
Madagaszkár.
De Isten
szívén
keresztül
Teng elic és Madagaszkár
is közeljuthatnak
egymáshoz.
Aminthogy
meg
is történt.
1935. nyarán
egy keresztyén
világkonf'erenciára
hozzánk'
érkezett
egy fejedelmi
vérből
származó
madagaszkári
barnabőrű
ifjú lelkész,
Rajaobelina
Prosper.
A konferencián
találkozik
a tengelici
lelkésszel,

akit a párisi egyetemről
ismert. Szíve megindul a tengelici
kis gyülekezet
templomépítési igyekezetén
sittartózkodását
meghosszabbítva
elöadókörútján
1200 pengót
gyűjt össze az épülö templomra.
Többfelől
ehez érkező
adományból
s a gyülekezet
megható
áldozathozatalából
1937. május
2.-án 40 falu 1000 főnyi közönsége
előtt
felavatást
nyer az elmult évegyik
legifjabb
és legszebb
evangélikus
temploma.
Tervét
Sándy
Gyula műegyetemi
tanár, hittestvérünk készítette,
aki ezzel immár a huszonkettedik
magyar
evangélikus
templomot
ajándékozta
egyházunknak.
- Bizony nincs
véletlen,
hanem
csodálatosak
az
Isten
útjai!

Jászberényi

imaházunk.

Gerendás.
Mikor
a gerendási
telepítés
létrejött,
a faluban
egyetlen
evangélikus
sem volt.
Később
kezdtek
beszivárogni,
főként
Békéscsabaról.
Szaporodtak,
szaporodtak,
mig aztán 10 évvel ezelőtt önálló egyházközséggé
szervezkedtek.
Kezdetben
iskola
nyujtott
nékik istentiszteleti
helyet. Majd
elkezdték
a templomalap
gyűjtését.
Nehézségek jelentkeztek
- aminthogy
mindenütt
jelentkeznek
-, de szívós akarattal
legyöz-

70

ték azokat.

1937. tavaszára
elkészült a szép
templom.
Oltárára
emlékeztetésül
ugyanolyan terítőt
készítettek
mint amilyen
a
gyülekezet
szülőanyjának,
az ősi békéscsabai gyülekezet
nagy templomának
oltárát
diszíti.

Jászberény.
Tíz évvel ezelőtt evangélikus
szempontból ugyszólván
még az egész Jászság szórvány volt. Hiszen magában
a megye fővárosában,
Szolnokon
sem volt evangélikus
templom.
Mióta azonban néhány éve megépült a wittenbergi
vártemplomot
mintázó

elkészült
imaház felszentelése
!937. május
17.-én volt. Hossza 15 méter, szélessége
6
méter. Van .sekrestyéje
is, melyet hivatalnak, később pedig majd segédlelkészi
szobárrak használnak.
Az épületen
nincsen semmi külsö cifraság. De a jászberényieknek
mégis
drága.
Hogyne, hiszen az övék! De drága mindnyájunknak
is, aminthogy
a jászberényi
imaházhoz is az egész ország evangélikussága
hordta a téglát. S ha a jászberényi
evangéíikusok
olyan buzgalommal
látogatj ák az
irnaházat,
mint amilyenne!
felépítették
azt,
akkor az egyszerű
épület drága lesz Isten'nek is!

Sümeg.
60-70
evangélikus
a községben,
ugyanannyi
a környéken.
A reformátusokkal
együtt sincsenek
300-an. Számuk kicsi, de
nagy a hitük s ez mindent kipótol. '
Kapnak 'egy barátságtalan
háromszögű
telket. S ök megmutatták,
hogy ezen is lehet templomot
építeni.
Fel is építették
13.000 pengő költséggel.
Befogadóképessége 160 személy,
tornya
26 méter magas.
Felszentelése
1937. szeptember
5.-én volt
Keszthely - Tapolca - Sümeg! Tíz' éven belül három templom ebben a hatalmas szörv ányú összgyülekezetben,
ahol századokon
át néma volt az evangéliom.
Mostmár nem.
néma! Dicsőség érte Istennek!

***

Lám milyen kegyelmes
at Isten! Menynyi templomot
építtetett
közöttünk
csak
egy év alatt is. Adjunk hálát Istennek, hogy
mig másutt
templomokat,
rombolnak.
ad:
dig nálunk templomok
épülnek.
S könyörögjünk Hozzá, hogy Szeritlelke adjon megépített
köternplomainkba
élő gyülekezetet'
Szabó József.
A sümegi proiestén«

templom.

Tudnivalók egyházunkról.
szolnoki
templomunk,
azóta erőteljes
lendülettel
halad előre a jászsági
szórványevangélikusság
egyházi
szervezése.
Ennek
a munkának
egyik
látható
eredménye
a
jászberényi
imaház is.
Szép és jó helyen fekvő telkét a város
adományozta.
Az építkezés
első ünnepélyes
kapavágása
1936. julius 17.-én történt meg.
Az 5.500 pengő költséggel
és a hivek részéről önként
felajánlott
ingyen-szolgálattal

Hazánk evangélikusainak száma Trianon
előtt volt - - - -' - 1,340.143 lélek
Cseh megszállás alá került - 396.000
Rornán megszállás alá került - ~63.000 •
Szerb megszállás alá került
-156,000 •
Osztrák megszállás alá került - 53.000 •
Csonkahazánk evangélikusainak száma 534.165 •
Van 4 egyházkerületünk.
21 egyházmegyénk, 2F.8
anyaegyházközségünk,
148 leány-, 223 fiókegyházunk,
361 működő lelkeszünk. Egy lelkészre jut 1490 lélek.
A
A
A
A

bányai egyházkerületben vandunántúli egyházkerületben van dunáninneni egyházkerületben van
tiszai egyházkerületben van -

282.445 lélek
176.537
35.908.
39.275.

l
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A zsin~t ..
Egyházunk
küzdelmes
és megpróbáltatásokkal
teljes története
folyamán
többször ült össze törvényhozó
szervünk:
a zsinat. A különbözö
korok
törvényalkotásán
mindig megláthatjuk
annak a kornak
jellegzetes képét és az eddigi zsinatok ernlékeiből egy nehéz és áldozatos mult egyházszeretete int felénk.
Amikor
most egyházunk
közvélernénye
érdeklődéssei
fordul a napjainkban
befejezésre kerülő
zsinati új törvényalkotásunk
felé, talán időszerű, ha Dr. Brückner
Győzőnek, a miskolci evangélikus
jogakadémia
dékánj ának értékes
értekezését
alapul véve *) rövid történeti
visszaemlékezés
kapcsán megemlékezünk
magyar
evangélikus
egyházunk
eddigi zsinatairól.
Magyar evangélikus
egyházunk
első zsinatát 1610-ben tartotta
ZsoJnán.
Egybehívója Thurzó György,
Magyarország
nádara volt s résztvettek
e zsinaton az északnyugati-felvidék
tíz vármegyéjének
lelkészein kívül világi urak is: a Révayak, Osztrosithok,
Beniczkyek,
Lehoczkyak,
Ocskayak stb.
Hogy hitbeli eleink Zsolnán összejöhettek és egyházunk
szervezésének
alapjait lerakhatták,
annak lehetőségét
Bocskay
István harcolta
ki hajduival,
mert az általa
kivívott 1606.-i bécsi béke jelentett
egyházunk számára
először
függetlenséget
és
önállóságot.
Természetes,
hogyazsolnai
zsinat legsürgősebb
feladata
a szervezés
volt. Megállapította
a szuperintendensi
állások betöltésének
módj át, megjelölvén
az
állás javadalmául
a székdíjat,
amelyet
addig az evangélikusok
is a római katolikus
püspököknek
fizettek.
Intézkedett
továbbá
a többi között az egyházlátogatásokra,
a
liturgiára,a
peres ügyekre vonatkozóan
és
megállapította,
hogy a hit zsinórmértéke
gyanánt az. ágostai hitvallás
eredeti
alakját fogadja el.
E zsinatunkat
időrendben
az 1614. évben Thurzó
Kristóf
szepesvármegyei
főispán által egybehívott
szepesvéreliei
zsinat követte, amely
16 kánont
(törvényt)
hozott, amelyek kifejezésre
juttatják
egyházunk önkormányzati
önállóságát
és függetlenségét.
*) Lásd: .Dr. Bruckner Gyözö: A magyarhoni evangélikus zsinatok. c. művét.

A zsolnai zsinat után száz évre, 1707-ben
hívták össze a rózsa hegyi zsinatot,
melyet
forradalmi
zsinatnak
is neveznek,
mert
összehivását
II. Rákóczi
Ferenc
engedélyezte. Világi
elnöke br. Petróczy
István
generális
volt.
E zsinat megállapította
az ünnepek számát.>a templomi szertartások
módját és az
istentiszteleti
rendet. "A szuperintendensek,
esperesek,
lelkészek,
tanítók
kötelességeit
összefoglalta
és azok erkölcsi életére is kiterjeszkedett.."
Jellemző
e korra,
hogy
szükségesnek
tartotta
figyelmébe
ajánlani
a lelkészeknek,
hogy a babonák ellen küzdjenek.
Határozatainak
életbeléptetését
'az akkori zavaros politikai
viszonyok,
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca
és a római ka-'
tolikus papság
megakadályozták,
úgyhogy
azokat az 1715. XXXI. tc. hatályon kívül is
helyezte.
Az eddig említett három zsinat csak az
ország egy-egy részének vallási ügyére vonatkozott,
az egész országra
érvényes
és
kötelező törvényeket
az 1791.-i pestt zsinat
hozott először.
Szabályozta
e zsinat az egyház szervezetét, anyagi
ügyeket,
a tanügyet,
biráskodást,
házassági
jogot.
Törvényes
megerősítést
ugyan nem nyert, kánonjai
a kövétkező száz év alatt mégis az egyházkermányzás
alapjául
szolg áltak.
Azonban
néhány évtized mulva rendelkezéseinek
egy része természetszerüleg
elavult, ezért módosítást,
vagy kiegészítést
kivánt.
De a 48-as szabadságharc
és az azt
követő elnyomás
lehetetlenné
tették újabb
zsinat megtartását.
Igy csak a kiegyezés
utáni idő, főleg
pedig br. Prónay
Dezső lelkes buzgólkodása tette lehetövé, hogy egyházunk
1891ben királyi
engedéllyel
zsinatot
tartson.
E zsinat 1891. dec. 5.-én nyílt meg Budapesten, világi elnöke Péchy Tamás, egyházi
elnöke
Karsay
Sándor
dunántúli
püspök
volt. Nyolc bizottságra
tagolva
hat ülésszakban
tárgyalt
1894. november
7.-ig.
1894-ben kir ályi szentesítést
nyert határozatai egyházunknak
napjainkig
érvényes alkotmányát
adták.
Azonban
már a világháborut
megelőző
években is érezhetövé vált, hogy egyházunk
alkotmánya
újból korszerű
módosításokra

IIli
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az evangélikus
egyház
fog almát,
egyhászorul, azért egyházunk
még Ferenc József
ágo hitv. evankirálytól
kért
engedélyt
zsinattartásra.
. zunknak nevét változatlanul
gélikus keresztyénnek,
- röviden evangéliamit meg is kapott.
De egyrészt
a világkus-nak állapítván
meg.
háború megakasztotta
a már bizottságilág
elkészített
anyag
letárgyalását,
másrészt
Az új alkotmány
is kifejezérse
juttatja
pedig országunk
s vele együtt
egyházunk
azt az alapelvet,
hogy egyházunkban
a hamegcsonkítása,
a gyökerestől
megváltozott
talom for~ása az egyházközség,
vagyis az
viszonyok
és életlehetőségek
olyan átalakuegyházmegyei,
egyházkerületi
és egyházl ást idéztek elő, hogy mindezek szükség esegyetemi
hatóságoknak,
valamint
a zsinatsé tették teljesen új előmunkálatok
révén
nak tagjai is az egyházközségeknek
közaz egész zsinati
anyag
új feldolgozását.
vetlen vagy' közvetett
választottai
s Igy az
Ez előzmények
után a kormányzó
úr
egyháznak
mind törvényhozása,
mind korőfőméltósága
engedélye
alapján
ült össze
m ányzata
az összes jogosult
egyháztagok
1934. november
lD.-én Budapesten zsinaközakaratán
alapul.
tunk. Uléseit 1934. novemberében,
valamint
Új pontként
került be alkotmányunkba
1936. november
és decemberben
és 1937.
az egyházi
tisztviselőknek
és szolgálatban
márciusban
tartotta
s igyekezett·
behatá
állók
házasságkötésének
szabályozása.
tárgyalás
alapján tíz törvénycikkben
Egyamelyet
egyházunknak
a reverzalisok
elházi
Alkotmányunkat
korszerűen
átdollen legelemibb
védekezésból
folyó kötelesgozni.
sége írt elő. Lényege e rendelkezésnek
az,
Új tőrvényalkot
ásunknak a hiveketleghogy
aki
egyházunk
kárára
ad
reverzálist,
jobban érdeklő
rendelkezéseit
egészen
rösemmiféle
egyházi tisztséget
nem viselhet;.
viden a következőkben
foglalhat juk össz~.
fizetéssel
járó
állást
egyházunktói
pedig
A törvénycikkek
elé került, mint a törcsak
az
kaphat,
akinek
házastársa
evangévényhozás
köréből
kivett
·,.,praeambulum"
likus, vagy református
s ez utóbbi esetben
az egyháznak
a zsinaton
tett nyilatkozata
gyermekeinek
evangélikus
vallását
reveraz egyház hitelvi alapjától,
amelyet
tartzális által bjztosította, evangélikus
egyházi
sunk mindig szó szerint szem előtt, mert
esketéssel
kötött
házasságot
s gyermekeit
minden szervező,
közigazgató
törvénykezö
evangélikusnak
neveli.
munkánál,
- amelyek természetüknél
fogA missziókörök
szervezéséről
a 40 év
va kénytelenek
igazodni
változó - idők alelőtti
egyházi
alkotrnányunk
még
csak
kotta életkörülményekhez,
- fontosabb
az
mint a jövő feladatáról
emlékezett
meg.
a hitelvi alap, amelyről egyházunknak
leAzóta az egyház számos missziói kört szertérni soha nem szabad. A praeambulum
igy
hangzik:
vezett, ennek az egyházmentő
feladatra
hivatott intézménynek
jogállását,
gyülekezeti
"Törvényalkotó
munkájának
megkezdéjellegétaz
új törvény
szabályozza
és kise előtt a zsinat megálIapítja
és kltiy iletmondja, hogy a szórványok
gondozása
elkoztatja, hogy a magyarországi. evangélisősorban
az
illetékes
egyházközség
feladakus egyház, mint az Ur Jézus Krisztusnak
ta és kötelessége,
ugyszintén
a gondozás.
egyháza, Istennek, az Ö- és lJjtestamentum
költségeiről
való' gondoskodás
is, aminek
szent könyveiben kijelentett
igéje alapján
fedezetéül
a törvény a szórványhívek
egyálI és él; a keresztyén hit és élet egyetlen
házi
adóját,
a
közalapot
és
az
államsegélyt
elegendő forrásának
és zsinórmértékének
jelöli meg.
lsten igéjét vallja, amint az Krisztus evangéliumában kétségtelen világossággal
előttünk álI s emiat az az egyetemes keresztyén (Apostoli, Niceai, Aihenesiusi) hitvallásokban, valamint a meg nem változtatott
Agostai HitvalIásban és a vele megegyező
hitvallási
iratokban
(az Agostai Hitvallás
Védelmében, Luther Kis- és Nagy Kátéjában, a Schmalkaldeni
Hitcikkekben
és az
Egyezségi Iratban) a hit bizonyságtevő erejével kifejezésre jut."
A Il. törvénycikk

1. §-a

meghatározza

Az

egyházközségi
közgyűlés
összetéteeddigivel
szemben
a zsinat lényeges
jogkiterjesztést
adott, amennyiben
az egyházközségi
közgyűlés
tagjai közé vette a
nagykoru
nőtagokat,
akik
maguk,
vagy
akiknek
hitvese az egyházközség'
terheit
viselik, mégis azzal a korlátozással,
hogy
csak a lelkész, kántor
és tanító, valamint
a presbiterium
és képviselőtestületi
tagok
választásánál
van személyesen
gyakorolható szavazati
joguk, de tanácskozási'
io-

lénél
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guk

nincs és egyházi
tisztségre
nem valaszthatók.
Ezzel az intézkedéssei
zsinatunk
megszüntette
azt a-sok bajt okozó áldatlan
állapotot,
amelyet
a megbizólevéllel
történt
szavazással
való gyakori
visszaélés
[elentett s amely által a tiszta evangélikus
hazasságban
élő nők avegyesházasságban
élőkkel szemben eddig joghátrányban
voltak.
Az egyháztanács
neve ezentúl
egyházközségi presbiterium
lesz.
Teljesen
új intézkedés a püspöki
állandó
székhely kérdése. Ebben a zsinat ekkép határozott:
Ha valamely egyházközséget
az egyházkerületállandó
püspöki
székhelynek
jelöl
ki, az egyházközség
nyomban összehivandó
közgyűléséri
tartozik
dönteni
afelől, hogy
hozzájárul-e
ehez a kiielöléshez.
A hozzájáruláshoz
a közgyűlésen
jelenlevők
kétharmadnyi
többsége szükséges. Ezzel az elhatározással
az egyházközség
a kerület
püspöke
által betöltendő
állásra vonatkozólag lemond lelkészválasztási
jogáról s ezt
a lelkészi állást a kerület mindenkor
megválasztott
püspökével.
betöltöttnek
tekinti.

alsóbb fokozatú
presbiteriumole
határozatai
ellen beadott
fellebbezések
elbírálása.
A zsinat a püspök hatáskörébe
utalja a
liturgia megállapítását.
Az egyház lelki életének
egyetemes
és egységes
irányítását
pedig a hivatalára
nézve legidősebb
püspök
végzi a püspökök
közreműködésével.
A IV. tc. Krisztus Urunk missziói parancsának
örök időszerűségétől
indíttatva
a
missziói munkát a törvényesen
szabályozott
egyházi
feladatok
közé sorolja,
ennek a
munkának,
amelynek
irányítása
és ellenőrzése
a püspökök
joga
és kötelessége, - támogatását
az egyház minden hivétől elvárja, annak elvégzését pedig az egyház minden
tisztviselőjének
kötelességévé
teszi. Ide tartozik
az evangéliumi
öntudat
erősítése,
evangelizáció,
ifjúság,
szegénygondozás
s az evangéliumban
kötelezövé
lett különféle
szociális munka.
Mivel a mi egyházunknak
nincs olyan
vagyona,
amelynek
jövedelme
háztartásának szükségleteit
fedezné,
elkerülhetetlen,
hogy híveink
áldozatkészséget
igénybe
ne
. vegye,
Uj
zsinati
törvényalkctásunknak
egyik főcélja volt, hogy egyházi adózásunkat minél méltányosabb
és igazságosabbá
tegye.
Az adózás rendszerét,
valamint
az adókulcsot természetszerüleg
ezentúl is az egyházközség.
közgyűlése
állapítja
meg. Ha
'azonban az egyházközség
közgyűlése
által
megállapított
adórendszer
ellenkeznék
az
új törvénnyel,
az egyházmegyei
presbiterium 'által kitüzött
záros határidőn
beliil
új .rendszert
kell bevezetni.
Úgyszintén
akkor is, ha az egyházmegyei
presbiterium
úgy találja
hogy az egyházközség
rendes
szükségíeteinek
fedezésére
nem alkalmas
adózást
eredményező
adókulcsot
alkalmaz.
á

Fontos újítás a magasabb
fokú presbiteriumok
szervezetének
és hatáskörének
biztosítása.
Az egyházmegyei
presbiterium
tagjai lesznek: hivatalból az esperes és felügyelő mint
elnökök, az egyházi és világi, jegyző és az
ügyész. Választás útján legalább 6 és legfeljebb 10 egyházmegyei
presbiter.
A választást
úgy kell eszközölni.
hogy azok között
az
egyházi
korrn ányzat
minden
ágára vonatkozólag
szakértők
legyenek.
Az egyházmegyei presbiterium
ülései nem nyilvánosak. Hatásköre
a közgyűlés
előkészítése,
a
választások
elrendezése,
az egyházközségi
közgyűlés,
illetve képviselőtestület
határozata ellen beadott
fellebbezés
tárgyában
való határozás.
Ezeken kívül önállóan
intézkedik
az
egyházmegyének
rnindama
ügyeiben,
amelyekben
az intézkedés
joga
az egyházmegyei
közgyűlésnek
nincs fenntartva, vagy más egyházi szervek hatáskörébe
utalva.
Határozata
ellen a kerületi
presbiteriumhoz
lehet fellebbezni.
A kerületi
presbiterium
választott
tagjainak száma 8-12, az egyetemes
presbiteriumé
12. Hatáskörük
az egyházmegyei
presbiteriuméval
hasonlóan
állapíttatott
meg, vagyis a közgyűlés
előkészítése,
az

Az adózási
rendszer
egyházi
adó kétféle:

szempontjaból

az

a)

szernélyi
adó, amelyet
vagyoni,
jövedelmi
és
nyaira való tekintettel.
basorozás
útj án vetnek

b)

százalékos
adó, amelyet"
az egyháztagokra
kirótt állami
egyenes
adók
alapján azonos kulcs szerint vetnek ki.

az egyháztagok
kereseti
viszoesetleg osztályki;

Fontos újítás az, hogy az ll, n. külbirtoknak
eddigi kedvezményes
megadóztatása megszünik,
továbbá,
hogy a többgyermekes családfőt,
ha négy vagy öt evangélikus vallásban
nevelt gyermeke
van, 15 % 1
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ha hat vagy hatnal több ilyen gyermeke
van 25 % adókadvezmény
illeti.
Az egyházközségi
presbiterium
kivetö
bizottsága
útj án a költségvetési
év január
31.·éig tartozik
az adókivetést
elkészíteni.
A beszedés
a gondnokok
kötelessége.
A
gondnok
és a pénztáros
kezeléset
ellenórz!
a presbiterium,
amely a kezelők felelősségében osztozik
A röviden
megemlített
eme szervezeti,
korrn ányzati
és háztartási
kérdéseken
kí~
vül a zsinat a többi között
rendelkezett
az
egyház
iskoláiról,
az egyházi
törvényleezésről is.
Új zsinati
törvényalkotásunk
államfői
jóváhagyás
elnyerése esetén rövidesen életbelép. De ne felejtsük
el sohasem,
hogy
bármilyen
tökéletesen
sikerült
volna
is
egyházi törvénykönyvünk
új rendelkezéseit
megszerkeszteni,
azok mégis csak gyenge,
gyarló emberi alkotások.
.
Sikeresen
csak akkor lesznek alkalmazhatók, ha egyházunk
közvélernényében
lelkészek, / felügyelők,
tanítók,
presbiterek,

kur átorok és hivei, lelkében ott lesz az élő
hit, ha ott lesz Istennek
örök érvényű parancsa, amely mellett a legkiválóbb
jog ászi
elme alkotása
is csak gyenge
fércmunka.
Mért szervezeti,
kormányzati
kérdéseket, választási
ügyeket,
pereskedeseket
elintézhetünk,
elrendezhetünk
zsinati
törvények rendelkezései
alapján.
De magát
a
tényleges hitélet számára való alkalmas keret megvalósítását,
a gyülekezeti
közösség
megóvását
és gyülekezeteinkben
való kialakulását
nem emberi törvények
védik es
szabályozzák,
hanem
Istennek
örök érvényű törvényei.
'
Új törvényeink
csak akkor lesznek egyházunk
hasznára,
ha lelkészek,
világiak
egyarán t nagyon
gyakran
kezükbe
veszik
azért; hogy el ne felejtsék egyházunk
irán-.
ti kötelességeiket és minél ritkábban
azért,
hogy abból maguknak
jogokat
keressenek
ki.
Szalay István
egyházmegyei feliig)'elö.

István király.
A magyar nemzet első koronás
királya
1038. augusztus l S-én hunyt el. Mint feje
del em 997-WI, mint király
1000. december
25-WI uralkodott.
Halálának
900. évf'ordulóján,
a magyar
nemzetnek
próbás és v~szedelmekel
terhes
idejében
nemcsak
illő,
hanem életbevágóan
fontos is, hogy anagy
uralkodónak
életművéről
megemlékezzünk
s igy megismerjük
azokat az erőket, amelyek a magyart
itt az eze téves hazában Ié
lelmetes
tusákban
és szörnyű
vérveszteségek után is megtartották
állami és nemzeti
létének birtokában.
Itt, ezen a földön, ahol
előzőleg,
évszázadokon
és ezredeken
át
egyetlen
más népnek sem sikerült
állandó
hont alapítani,
maradandó
fészket
rakni.
Ugy, hogya
magyar az egyetlen nép, arnelv
e földön,
a Duna-Tisza
völgyében
történelmet
csinált
és ma is történelmi
tényező.
István király
emlékének
felelevenítése
és
érdemeinek
méltatása
nem csorbítja
honfoglaló
Árpád s hős magyarjainak
kiváló
erényeit,
hatalmas
teljesítményeit.
Nem
érintheti
azoknak a berendezkedéseknek
és
ezervezeteknek
értékét
sem, amelyekben
a
honfoglaló
magyárok
éltek, A . magyar

nemzet már a honfoglalás
idejében is a politikai és kul tur ális élet magas fokán állt.
Elvadult, vad és műveletlen
nép nem tudta
volna megállni a helyét ezen az életterületen, amely a népek
csatáj ának
szinhelye
volt és sok népnek temetője
lett.
.
.
István kir ályunk
uralkodói
lángelméjét
és éleslátását
az mutatja, hogya
nemzeti
történelem
valóban válságos
idejében, atyjának
Géza fejedelemnek
munkáját
folytatva, elmélyítve
és kiépítve,
a nyugati
es
délnyugati
államok
politikai,
szellemi
és
gazdasági
kultur áj ába, életformájába
erős
kézzel, ernyedetlen
akarattal
ugy tudta átvezetni
népét,
hogy
az megmaradt
magyarnak s a nagy átalakulás
nem jelentette
a nemzeti lélek elbukását,
a nemzeti életakarat
és életerő megbénulasát.
Oriási arányu, a le1kekig ható 'reformok
megvalósitása után is megmaradt
a magyar magyarnak s olyan őseredeti
fajsúllyal
bírta képviselni és érvényesíteni
magyarságát,
hogy'
az évszázadok
folyamán
ujabb és ujabb
faji elemeket vett fel magába, beolvasztotta, magyarrá
tette ízig-vérig.
Arra vall ez, hogy István király
rniszsziója és életmunkája
megfelelt
a törté-
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nehéz körülmények
között
is közrernűködött abban, hogy a magyarságot
megóvja
az évszázadokon
át fenyegető elnemzetietlenedéstöl.
A kir ályi korona a nemzet függetlenségének
és életének
erős bástyája
volt.
A történelem
megáHást
nem
ismer.
Nincs nemzet, amelynek életét bele lehetne
kényszeríteni
akár száz év elötti állapotokba is. Az élet medre nagy vonásokban
maradhatott
ugyanaz,
de az intézmények
-ha
lényegüket
megőrizve
is
folyton
válIstván kora a keresztyénség
nagy arátoznak.
A mai Magyarország
nem a 900
nyú terjeszkedésének
ideje volt Európában.
év elötti
ország.
Minden
nemzedéknek
A ném et császári hatalommal
harcban
álló
egyik legfontosabb
kötelessége
és feladata
pápaság
kedvezett
a nemzeti
keresztyén
az,
hogy
a
régi
alapokon,
a
multon,
fel
egyházak
alakulásának.
Ebbe az 'időbe esik
tudja építeni a jelent és az életképes jövőt.
a dánok,
norvégek,
svédek,
lengyelek
és
Ehhez a feladathoz
kellenek
Isten-külmagyarok
megtérése_' A Cluny-ból
megredötte
emberek,
vezérek,
urtörök.
Akik
formált
mintegy
2000 bencés kelostor
Eurnély szellemi
életből
táplálkoznak,
de a
rópaszerte
iparkodott
a lelki életet nemesvalóságot
is, számbaveszik,
ismerik, rnérlebiteni s ezek a kolostorok
adták a tudo5elik s ahhoz szabj ák acél eléréséhez szükmány,
művészet,
politika
és gazdálkodás
séges eszközöket.
kiválóság ait a népeknek.
Koldusok,
szolIstván kir ály egész életműv~
azt hir.g ák és fejedelmek
társaságában
egyarán,
deti a magyarnak,
hogy ne szünjön
meg
otthon voltak s a szegénygondozás
melleti
acélos
akarattal,
kitartással,
ha
kell
kíméa nagypolitikát
is vitték. István király
po
letlen
eréllyel
küzdeni
fennmaradásáért.
litikai gondolkodására
is nagy hatással vol,
Ismerje fel létjogosultságát
Isten akaratátak s a széthuzó
törekvésekkel
szemben a
ban.
Ne
tágítson
attól
a
hittől,
hogy Istenkir ály hű embereit
találta
meg
bennük,
nek
a
magyar
nemzettel
is
megvan
a maga
amikor a királyságot
erősítette
vagyonilag,
célgondolata,
amelyet megvalósítani
jog és
társadalmilag
és katonailág.
István törvékötelesség
minden nemzet számára,
a manyei,
vármegyéi,
püsp'ökségei,
ap átság ai
gyar
nemzet
számára
is.
A
nemzet
erős
adszervezetüket,
kiváltság aikat nyugati
mindig, amig él benne az isteni hivatás és
tára kapták
meg. Külföldiek
befogadása,
küldetéstudat
s amig ebben a tudatban
bir
ranghoz.
vagyonhoz
juttatása,
a magyarok
és hajlandó
áldozni,
szolgálni,
dolgozni.
rovására' a minden nemzetet felölelő kereszCsak
igy
tud
résztvenni
a
nemzetek
nagy
tyénség eszméj ének hatása alatt történt.
A
közösségének
közös életében
és munkájápápától
kért és kapott korona
mindamellett
függetlenített
anémet
csász árság tól. Igy a ban. Ellenben elpusztul az 'a nemzet, amelyik a saját
isteni
kűldetéséről
lemond,
keresztyénség
sajátosan
kapcsolta
be az
akármiféle
talajtalan
és vértelen
nemzetországot
'az európai
nemzetközösségbe
és
köziség kedvéért.
szellemi életbe, ugyanakkor
mégis lehetövé
Megtalálni
a célravezető
eszközöket,
tévén független
nemzeti
királyság
megegy,
mint
.azokat
István
király
meg találta:
alapítását
és fenntartását.
ez az államférfiui
bölcseség,
amit Isten ád.
Az . apostoli
királyság
az egyházban
Az eszközöket
a cél érdekében
helyesen
és
nagy hatalmat
adott a királyrrak
s másfekövetkezetesen
alkalmazni:
ez az államlől megóvta attól is, hogya
császár hűbé. férfi ui erély, az uralkodói
erény, amit szinresévé .sülyedjen.
'Az apostoli
kir ály még
tén Isten ád.
Ferenc József idejében is kivételes
helyzeMagyarország
Istené és a nemzeté. Amig
tet tudott teremteni
a pápai intézkedésekezt tudjuk
és ehhez szabjuk magunkat,
adkel szemben Magyarországnak
s megtudta
dig a magyar
minden vész és dulás közeőrizni a társadalmi
békességet;
elég erős
pette bizalommal
és reménnyel
nézhet
a
volt arra. is, hogy . egy ·pápaválasztásba
jövőbe!
döntően befolyjon.
Viszont
a nemzeti
kiNémeth Károly
rályság..
a korona
fényköre
és ereje igen
/ébényi esperes.

nelmi
követelrnényeknek
de egyúttal
a
nemzeti
életben
rejlő
lehetőségeknek
is.
István munkája
a nemzetben
rejlő ú] életcsirakat
hozta
napvilágra
és virágeztatta
ki. Az Árpád-vér,
a nagy uralkodó szervezö
és reformátor
szellemi őse azoknak a nagy
magyaroknak,
akik szenvedélyes
szerétettel építették
a magyarság
hajlékát. mind a
mai napig s nem érték be azzal,' 'hogy mérföldkövek
legyenek,
hanem vezetők és Ójítók voltak.
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Ingerlés' és dac..
Elbeszélés.
János a vásárról jön és haza felé tart.
Jó napja volt. .A borju árán vett egy pár
csizmát és még husz pengő ágaskodik a
zsebében. A béres életkörülményei között
husz pengő hatalom, mely vért ömleszt az
önérzetbe. Jobban félre csapta kalapját,
hegyesebb re sodorta bajuszát. Legelőször
is ebben nyilvánult a megduzzadt önérzet.
Észre vette ma, hogy akinek pénze van,
arra derüsebben néz 'a világ, Hogy bókoltak
előtte, mikor kinálták a csizmát! Csodálatosan kedvesek voltak! Jánosnak mái a
visszaemlékezésre is tágul a melle. A lépése
is keményebb, bátrabb. Közben megáll .. ',
Leveszi válláról a csizmát, de vigyázva,
kár ne essen benne. Végig csusztatja rajt
szemét, mintha simogatná...
Letörli róla
a port."
Távol tartja magától s' ugy nézi. " Billenti-forgatja, hogy feketeségében
megvillog a napfény."
Az ő csizmája."
Övette. " A maga pénzén vette...
Büszkeség nyomul belülről arcába s oly érzés
hevíti, mely nem riad vissza semmitől."
Zsebébe nyul, s előveszi pénztárcá] át. Széjjel bontogat ja a kicsiny re összehajtogatott
papirpénzt s mosolyog. Két tizes
De
boldog, ,. Neki is van a világot kormányzó
hatalomból s ha ugy hozza magával a sors,
hát neki is szolgálnak, neki .. " az urasági
cselédnek i ,. Mily f'áradhatatlan készséggel rakták eléje a csizmákat ... !
Lázító ábrándjaiból
Julis ébresztette fel,
a felesége. Már nem volt otthon nyugságu
s eléje jött.
- Hol 'az ördögbe maradsz!? - Villan
száj ából a szó. Szeme pillantása még élesebb,
- Csizmát veltem, ~ volt a rövid válasz,
- S egy egész nap kellett neked ehhez?
- Megnézi az ember mit vesz, Nem két
hétre szóló portéka a csizma,,_
János még nyugodt, de szavaiból vibrál
a feszültség. Julis gyanakodva nézi urát:,.
küzködik magával, de nem állja, hogy ne
kérdezze:
- A sátorban nem voltál?
A számonkérés
hangja mellbe vágja
Jánost és oly indulat rnorog fel benne, mint
még soha. Mit firtat ja ez az asszony az lJ
dolgait., ,!? Hogy jön hozzá., .!?
- Hát ittam ,'l ,! - Szakad fel belőle
i

.."

gőg'ösen; pedig egész nap vizet ivott, de
megmozdult benne valami s restelte beismerni, hogy nem járt a sátorban ... Ugy
érezte, a becsületének tartozik vele, hogy
hazudj on.
- Tudtam, - pattog az asszony, --csak a hasát tömhesse, mit törődik akkor
a családj ával ... í
- A magam ura volnék, vagy mi!
dobban rá János.
- Hacsak nem az ökrei közt ... !?
János f'elnyög, mintha sziven döfték volna. Arca ráncokba fut, akár a tó vize mikor
beléje rug a vihar. Háborog, de csak enynyit mond: .
- Te' asszony ... !
Julis tudta, hogy János nem igen szórja
a pénzt, de jobba lelkének, ha gyötörheti
s beteges gyönyörűséget talált vergődő dühében. Most azonban látta, nem feszítheti
tovább a hurt, mert olyasvalami esnék meg
vete, mi nem válnék házaséletük dicsőségére, tehát hallgatott.
János sem szóJt.
csak a járása lett keményebb. Kavargott
vérében a düh. A csárda előtt hirtelen rnozdulattal elfordul s neki vág a korcsma aj:
tónak.
Hová mégy? - kiáltja utána ijedten
Julis.
Innya megyek ... !
Megbolondultál ?
Hát megbolondultam, de magadra
vess .. .!
- A pénzt add ide,..
könyörög az
asszony s megy utána.
János megfordul. Keze már akiIincsen
s hátra szól:
- Ide ne jőjj, mert ketté törlek ... !
Ugy ropog szájából a fenyegetés, rnint
kutya foga: között a csont. Szeme lángot
vet. ,. A dac vészes lángját, mely olthatatlan. .. Bepőrdül s becsapja maga után
az ajtót...
Julis héz..
néz érthetetlenül
maga elé... Majd köténye után nyul, kitörli szernét s megindul magábaroskadva
hazafelé, ,~ Az önvád kinozza. Érzi, a dolog váratlan fordulásában neki is része van,
János 'az asztal mögött egy padra dobja
magát és iszik...
Isaik dacosan, kéjjel ...
A csizmát azonban a világért sem venné le
válláról. , .' Az egyik hátul lóg, a másik
elől s ezt átölelve tartja balkezével ... Tár-.
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sai is akadtak es János fizet, rnint a köles,
Lassan kipárolgott
belőle a düh ... , a dac,
kint is már besötétedett
s ugy gondolta,
ideje haza menni. Bucsut vesz. A társaság
erősen fogja. Hizelegnek
neki és marasztalják, de János hajthatatlan
és indul. Az
egyik cimbora utána szól:
.
- Aztán ne a temetöri át menj, gyönge
szivedet még valami baj érné.
A gúny bele akadt Jánosba.
Felsistergett benne, mint a megpiszkált
parázsból
a láng: Ujra leül és iszik. Előveszi a még
meglévő
tizpengősét,
maga elé vágja az
asztalra s megszólal :

o

- Ha gyönge is a szivem, de idehozom
a temetőből,
amit csak kivántok!
Ki fogad?
A társaság'
összevigyorog.
- Ma délután
temették
az öreg Cser-,
nyákot,
hozd el a sirkeresztjét
... - Mondja az egyik s tiz pengőt
tesz szintén
az
asztalra.
.
János felugrik,
kalapját jobban a fejébe
nyomja, megigazítja
vállán a csizmát s kisiet az ivóból. Hallja, mint röhögnek
rnögötte. A temető felé veszi útj át ... De sötét van ma este...
A csillagok
is olyan
kisértetiesen
néznek alá a földre ... Máskor mosolyognak
... Jánosnak
hevesen ver
a szíve s egyre gyorsabban.
Az út is olyan
gödrös.
Érthetetlen
... ! Csetlik-botlik.
Valahogy letért az útról, tájékozódni
sem tud.
Hideg kövekbe ütközik s ebből tudja, hogy
a temetőben
van. Kiránt '3. földből
egy, ép
a kezébe került keresztet
és fut vissza :1
csárdába , . .
.
Lélekszakadva
esik be az ajtón s mutatj a diadallal
a keresztet.'.:
De világos, van
itt. .. Káprázik
a szeme...
Körülnéz ...
Julis is itt van ... Julis- arca kivörösödött
és nedves...
Most is zó~og...
János tekintete
a keresztre
téved...
Elsápad
.
Nem az öreg Csernyák
keresztjét
hozta
.
Régi. .. korhadó
keresztet
tart kezében
.
de a felirat még látszik.' .. Édesanyjának
a
neve van rajta...
Homlokát
verejték
lepi
s remeg, mint a szélütött ...
- Mit tettél ... ? - kiáltja Julis.
János
nem tudja, honnét
jött a kiáltás ... , a hang. Égből ... ? Pokolból ... ? Sikong, mint a vészharang ... Az itélet hangja, mely szíven találta. Se nem lát, se nem
hall s fut, mint a tébolyodott
ki az éjszakába'. A láthatár
rnögül ' most .bujik elő a
hold. .. Már csak: egy darabja
a holdnal, ... , véresen ... , sötéten ... Alig világít

s fáradt fénye még csak borzalmasabba
teszi a vidéket.
Az árnyak
miriádjai
zavarjak
Jánost
s
a bokrokból
hangok huhognak:
Hitvány...
Hálátlan...
Gyilkos ...
anyagyilkos ... !
S a bokrok futnak utána ... Mintha lábrakeltek
volna, követik
árnyaikkal.
hangjukkal ... Rohanasaban
egyszerre
gyökeret
ver a lába...
Husz lépésnyire
kinyujtott
kar mered előtte s mutat a temető felé ...
Jánost a hideg rázza. Mi ez? Mintha irás
villámlana
a kinyújtott
kézen ... l Igen ...
igen
Jól látja ... Irás van rajt: A pokol
felé
Ez neki szól ... Beléje zuhan magasból a vád, a bűntudat ... , az ítélet. Meginog, de erőt vesz magán. Szorosabbra
fogja a csizmát s megindul
a pokolba mutató
kéz felé. A kereszt visszakivánkozik
helyére. S ha ezer halál tátja is álkapcsát,
viszsza kell vinnie. Vissza a helyére ... , édesanyja sirj ára. Rohan elszántan,
félörülten.
A végzetes kéz felé. Ut jelző tábla volt embermagasságnyi
oszlopon. Mit nem tesz az
éj ... , a képzelődés ... , a bűn ... !? János
'a homlokát
tapogatja,
észnél van-e még?
Belerug az oszlopba
és rohan tovább.
Helyre
ér ... Nem tudja, hogyan, de itt
van anyja sirjártál.
Ki tudná, mi vezérli a
gyermeket,
mikor a bűntudat
hajtja.
Leszúrja a keresztet,
s amint telve félelemmel, iszonyattal
el akar sietni, érzi, valami
fogja. Erőlködik,
hogy szabaduljon
s alulról nem engedik.
Huzzák erősen...
Huzzák lefelé. Tépedt lelkét megszállja
a borzalom és babonás
rettegés ... Szakad róla
a verejték. Nem tud ellentállni
a titokzatos
erőnek, mely lefelé huzza s tehetetlenül
a
sirra zuhan.
Igy 'találja
Julis, ki kétségbeesett
iramban követte.: Föléje hajol. Szíve még ver.
Hivja. Keltegeti.
Rázza, míg nem sóhajt és
megmozdul.
Te vagy Julis? kérdi János suttogva, mint aki fél a holtakat
zavarni.
Én vagyok, János. Miért tetted ezt?
Bennem volt a dac, az ördög. Ez
tette.
A bűnvallás Julis arcába kergeti a vért.
- Én sem vagyok jobb. Nem. Egy cseppet sem vagyok jobb. Bennem is az ördög,
Én ingereltelek.
- Bűnösök vagyunk - mondta zokogj
töredeIemmel
János - s hol az ördög vezeti Krisztus helyett
az életet, ott minden
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pokolba nyílik. Menjünk haza, de ezentúl a Krisztusé leszünk.
János feltápászkodik
s most veszi észre, hogy a kereszttel
a földhöz szúrta kölényét s ez fogta, ez húzta le a sirra. Szégyeli magát. Szeretne semmivé lenni, hogy
senki ne lássa. Még Julis se. Mélységes
fájdalom
hasogatja,
de szent
fájdalom,
hogy dacos volt s inkább ennek engedett,
mint Istennek.
Megered
a könnye
s keservesen sír. Könnyeivel kiszakad belőle a teher s szabadul a pokol nyomása alól. Tisz-

tul a lelke s tisztul kőrülötte
az éjszaka.
A hold fénye már nem oly véres, a bokrok
sem oly feketék s nem huhognak
már. Mosolyognak
a csillagok
is és fényük
megcsillan a csizmák
feketeségében.
Mennek
haza.
Megbékülten,
karöltve,
imádkozva.
Beszédjuk
lágy és kedves ...
Isten
kezében
ostorrá
lesz .» kötény,
mely ver s az ostor arany fonállá, mellyel
magához
von az isteni~egyel.em.
. Dr. Sch/itt
majasi

Gyu/a

lelkész.

A szórvány jelentősége.
kisz állás pénzben, időben és fáradtságban?!
Magyarországi
. evangélikus
egyházunk
szórványegyház.
Azt jelenti
ez, hogy naTeher a szórványsors
az ott lakó hívők
számára
is. Messz e- van
a templomától,
gyobb tömegben kevés helyen élnek; hanem
mcssze
a rokonlelkek,
itt-ott elszórtan találunk
a hittestvérek
közössékisebb-nagyobb
számgétől,
messze
a lelkiban
evangélikusokat.
pásztortól.
Sokszor
naHíveink
csaknem
hargyon
körülrnényes
az
madrészben vannak széjegyházi
ténykedésekjelszórva
az ország tenek,
temetéseknek
az
rületén. Némelyikük
nem
igénybevétele.
Néha terészesül az anyaegyházher a hitben való megközségtől
való távolság
állás. Nem ismerik, félfolytán
egyházunk
valreismerik, kigúnyolják
a
lástanításában,
gondohitünket. .Ivz is előforzásában,
nagyobbik
rédul, hogy háttérbe
szoszük azonban
ma már
rítanak,
sőt üldöznek
a
saját
lelkipásztorának,
hitünkért.
Némely iskoegyházának
a gondozása alatt áll.
lában el akarják rabolni
gyermekeink'
vallását.
A szórvány nagy ter.Biz ony nehéz a szórhet
jelent
egyházunk
ványbeli
evangélikus
híszámára, mert sok költséget, önfeláldozó
munvő sorsa.
kát
jelent
a messze
Bármennyire
teher az
egyháznak;
a híveknek
lakó hívek felkeresése,
a szórvány, .rnégis
azt
összetartása.
Némely
egyházközségünk
s nékell
mondanom;
hogy
nagy a jelentősége
.úgy
hány lelkészünk
bizony
igen elismerésre
.méltó
az . egyetemes
evangélirnunkát
fordít
erre.
kus
egyház,'
mint
az
egyes hívő szempontjaEgyházközségemben
45
ból. Az egyetemes
evankrn-re van a legtávoHordozható
szórvány oltár
labbi község,
amelyben
, gélikus egyháznak
misznyitva és csukva.
vallástanítást,
isten tiszsziói 'területet
jelenthet
a ,szórvány,
,az, egyes'
teleteket
tartunk.
Ezt
a távolság-ot
csak növeli .az, hogy
kihívőnek
pedig drága alkalom
a vallástételre. Minden egyháznak
kelImisszióterüzárólag
az országúton,
tehát kocsin, kelet, mert különben életképtelenné,
válik. Herékpáron
a legegyszerűbb
a megközelílyes, ha a pogánymisszió
távoli területel
tése. Gondoljuk el, rnit jelent egy-egy ilyen
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mcllctt
~elc1össeget érez egyetemes
egyházunk és minden komoly evangélikus
hívő
a szórvanyterületeken
kif'ejtendő
misszió
iránt is. Nekünk itt is misszionálnunk
kell,
mert az evangélikus
hit méltó arra, hogy
itt- is terjesszük
és hódító erővé tegyük.
Igaz; hogy mi még nem egészen látjuk ezt
és megelégednénk
a meglévő
megtartásával. Ez azonban lehetetlenség.
Aki csupán
a meglévőt
akarja megtartani,
az nem gyarapszik; sőt 'kevesbbedik,
gyöngül.
Egyházunk se bírja csupán a meglévő lelkek megőrzésének
a feladatát
megvalósítani,
ha
nem törekszik
ennél többre. Nekünk a hódítás célját kell kitűznünk
s ezért tevékenyke dnünk.
Menjünk
bátran
és határozottan
missziói munkát
végezni
a szórványterületünkön.
.Ezt a célt azonban csak a szórványban
lakó .hívek köz r eműködésével
lehet
elérnünk.
A szórványban
lakó evangélikusoknak gyönyörű
hivatása van. Idegenek, néha
rossz hittestvérek
előtt vallomást
tehet, a
hitéről. Ezt kell tennie az ajka bizonyságtételével és tiszta élete megnyilatkozásával.
Éljen nyiltan evangélikus
egyházának
a tanítása
szerint.
Legyen
bibliája
és olvasgassa azt, legyen énekeskönyve
és használja. azt buzgó szívvel, legyen imakönyve
és
forgassa
azt áhítatos
lélekkel. Tartsa fenn
a kapcsolatot.
egyházának
az életnyilvánulásaival
az egyházi sajtó által. Járasson
egyházi lapot.

Tartsa fenn a kapcsolatot
a templomával s a távolság ellenére is keresse azt fel s
vegyen ott urvacsorát
s buzdítsa erre ottlakó hittestvéreit.
Evangélikus
őseink a zivataros
multban nagy távolságokból
is elmentek
a templomba,
hogy saját liturgiájuk szerint imádkozzanak
a hittestvéri
közösségben.
Ha őszintéri és mélyen szeretjük
egyházunkat,
akkor nem lesz messze még a
távolság
mellett
sem a templom,
mert a
szeretet
legyőzi az akadályokat.
Legyen összeköttetésben
a szórványban
lakó hívő lelkipásztor
ával. Ne azt várja,
hogy a lelkész keresse fel öt, hanem
is
keresse fel a lelkészt és vegye igénybe családjában
a lelkész szolgálatait.
Igy erősödik az anyaegyházközségtől
messzire szakadt hívő és a gyülekezet
vezetője, a lelkipásztor között az élő kapcsolat
s így lesz
a távolságban
is élő egyháztag,
akit életkörülményei
a szórványba
kényszerítenek.
ő

A szórványban
lakó evangélikusnak
tehát szép hivatása van, mert egyházunk
képviselője, őrállója,
sőt misszionáriusa,
akinek őriznie kell a hitét, átvinnie azt gyermekei lelkén át a jövendőbe
s bátor vallástétel által inég hiveket is kell szereznie
egyházunknak.
Igy a szórvány
lesz egyházunknak,

nem terhe,
de áldása
a Krisztus élő testének!
Marcsek

János

ázdi lelkész .

............................•.••••.••.•••.................

Csodáfatos történet egy falusi pap
csodála tos hitéről..
1853-ban olyan hír futott végig Németországon,
amelynek
hallatára
a hitetlenek
jót kacag tak, de hivő emberek
is aggodalmasan
c óválták
a fejüket.
A hír arról
szólt, hogya
lüneburgi puszta egyik gyülekezetének.
Herrnannsburgnak
a lelkipásztora, Har ms Lajos hajót akar építtetni
s
azon a maga parasztiaiból
néhányat
útnak
akar indítani
a mcssze Afrikába,
hogy ott
a szerecse neknek
az evangéliumot
prédik álj ák. Ki. hallott ilyet? A lüneburgi puszta
papja hajót építtet,
tanulatlan
parasztok
misszionáriusok
akarnak
lenni. Pedig a hir
igazat
mondott.
S Harms
Lajos, a hermannsburgi
gyülekezet
papja nem is maradt meg a puszta szándéknál.
Hiába indul t meg Herrnannsburg
felé Németország-

ból' mindenfelől
az óvó, intő levelek özöne.
A harburgi
kikötöben
megépült
a hajó és
Csel. 8. f~j. 28. versére emlékeztetve
a Kan
dacé nevet kapta, mert a rajta útra kelő
rnisszion áriusok
az egykori
Kandacé
királyasszony
birodalmába,
a mai
Abeszsziniába igyekeztek.
A tanulatlan
parasztok
is elindultak
és ha nem is Abessziniában,
amint az eredetileg
szándékuk
volt, hanein
NataIban
és Transvaalban
Dél-Afrika
szerecsenei
között
olyan rnunkának
vetették
meg az alapját,
amely ma is élő bizonysága az evangélium
erejének.
Mindennek
természetesen
megvan : a maga
története

*
Kezdődik

rnannsburgba

ez a történet
azzal, hogy Herhazakerült
az öreg lelkipasz-
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koztatta. Hogy a teologiai tudomány nem
tor Lajos nevű fia, akit az egyházi felsőbbvonzotta, az különben érthető. Akik akkor
ség mint segédlelkészt állított elerőtlenedett édes apja rnellé. Kevés híján 20 esz- a göttingeni egyetem teologiai katedráin
ültek, az élet kenyere helyett bizony csak
tendeje volt annak, hogy elkerült hazulról.
köveket nyújtották
hallgatóiknak. Az érteAkik vele egykoruak voltak, emlékezhettek
lem bálványozásának
korszaka volt ez,
reá, hogy már serdülő fiú korában milyen
erős akaratú
volt. Nem ismert meghátráamely hatalmában tartotta azokat is, akiknek a szószéken, a katedrán Isten kinyilást. Egyszer testvéreivel versenyt ugrott.
latkoztatott
igazságát kellene hirdetnlök.
Megpróbálkozott vele, de úgy orra bukott,
A fiatal Harms Lajos addig hallgatta az
hogy eleredt az orra vére. Mégsem hátrált
míg végre csakmeg. Azonmód neki rugaszkodott és at- értelem magasztalását,
ugortaa
sövényt. Amikor édes atyja ész- ugyan elhitte, hogy az értelemé a döntő
szö a hit dolgaiban is s ezzel aztán bele is
revette zenei tehetségét, zongorázni taníttatta a kántorral. A próbálkozás nem sok
zuhant a kételkedés örvényébe. Egyre rnélyebbre sodródott. Végül, is azzal állt édes
reménységgel bíztatott, mert a szülöi házatyja elé, hogy nem hisz a bibliában, nem
nal nem volt zongora s így Harms Lajos
hisz Jézus Krisztus Istenségében, nem hisz
otthon nem gyakorolhatatt.
Erős akarata
magának Istennek a létezésében sem s ezért
azonban nem riadt vissza efféle nehézsénem is lehet lelkipásztorrá. Édes atyja ha-gektől. Tanítója ámulva látta, hogy tanítványa milyen előhaladást tesz. Ekkor tu- tározott bizonyságtétellel felelt erre sen·
nek egyelőre az lett az eredménye, hogy
dódott ki, hogy az úgy gyakorolta otthon
Harms Lajos kénytelen-kelletlen
megrnaaz egyes darabokat, hogy egy asztalra krétával rárajzolta a billentyüket s ezen a né- radt teologusnak.
ma zongorán tanulta s gyakorolta leckéS Isten megkönyörült rajta. Amikor bejét. Hazulról akkor került el, amikor édes
leszédült a hitetlenség örvényének legméatyja 17 éves korában megkonf'irmálta
s lyére, irgalmas jobbjával kimentette
és
Cellébe küldte, hogy ott bevégezze eddig
megjelentette
magát neki. Az egyetemen
magánúton végzett középiskolai tanulmatöltött harmadik évének a vége felé törnyait. A konfirmációnak nem volt különötént, hogy egy alkalommal a bibliát olvassebb jelentősége Harms Lajos lelki élete
ta. Olvasta, mert olvasnia kellett, hiszen
számára. Oka ennek részben édes atyjának
teologus volt, de szemét eltakarta a hitethideg, tartózkodó
keresztyénsége
volt,
lenség s amikor most fölnyitotta a szerit
amely nem melegített, nem gyújtott. Igy könyvet, akkor sem sejtette, hogy' milyen
azután az élő keresztyén hit helyett más közel 'van hozzá az élő Isten. 'János evan.vett lakozást Lajos fia lelkében. Olvasta a géliumának 17. fejezetére bukkant éppen,
régi római írónak a régi germánokról írott
az : Ur Jézus főpapi .Jrnádság ára. Olvasni
könyvét s annyira föllelkesedett azon, amit
kezdte s elért a harmadik vershez: "Az peott a régi germán Istenekról olvasott, hogy' dig az örök élet, hogy megismerjenek téegyiküknek, Wottanak áldozatot is mutaged, az egyedül igaz Istent és akit- elküldtott be az erdőben.
tél, a Jézus Krisztust." Es az, ige csodát
Középiskolai
tanulmányai
elvégeztével
cselekedett
vele., Világosságot
gyújtott
mégis a göttingeni egyetem teologiai fu- előtte s ő ennek a világosságnak a fényékultására iratkozott. be. Nem a lellee indínél megértette, hogy az az Isten, akit adtására tette. Azért tette, mert az volt a dig eltakart előle a kételkedés köde, kinyilatkoztatta
magát még pedig az által a
szokás, hogy' papnak a fia legtöbb esetben
Jézus Krisztus által, akire azért tekintett
pap lett. De hiába volt teologus, mohó, tueddig olyan értetlenül, mert nem látta,
dásvágytól űzött Uelke mindennel inkább
foglalkozott, mint Isten kijelentésével és hogy benne Isten szállt alá az emberhez.
annak magyarázatával.
Egyik nyelvet a Egyszeriben minden megvilágosodott előtmásik után tanulta, az angolt, a franciát,
te. Jézus Krisztus által immár menetele
az olaszt, a spanyolt, sőt megtanult szanszvolt az Atyához. Hitt az érte megfeszített
kritül is, hogy megértse India szent köríyés föltámadott . Krisztusban, szívét békesveinek, a Védáknak a himnuszait. A terség töltötte el s mint új ember indult. el
mészettudományok
is érdekelték és külöélete útj ának új szakaszára.
nösen a növénytan és a csillagászat foglal
ill
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Bt at uj ernber -érkezeH ha~á ri
inannsburgi
templom·
·szó5zékére.·
Nem
egyenes úton jött, hanem jókora kerülövel.
amely 14 évig tartott.
Ez a hosszú idő az
akkori' idők szokása
szerint
nevelösködéssei telt el s Isten arra használta
föl, hogy
kemény, edzett keresztyénné
nevelje Harrnsot. Megtanította
arra, hogy bátran és határozottan
tegyen
bizonyságot
Uráról és
Megváltójáról
a szoszéken,
de megtanttotta arra is, hogy ugyanilyen
határozottsázgal valljon színt a mindennapi
életbenés
megáldotta
bizonyságtételét
itt is, ott is. S
mivel .a keresztyén
embernek,
hogy növekedjék, szüksége van a keresztre is, megadta
neki ezt is. Harms Lajosnak
meg kellett
tapasztalnia,
hogy, aki a keresztet
hirdeti,
annak vállalnia kell annak gyalázatát
is,
tűrnie
kell gúnyt és üldöztetést.
Noha fiatal volt, máris vállára kellett vennie gyötrelm es, gyógyíthatatlan
betegség
keresztjét is. S amint most így Isten által fölkészítetten ott áll t a hermannsburgi
szószéken,
hatalmas
ébresztö
szózatára
egyre-másra
ébredezni kezdtek a lelkek, keresni kezdték
a békességre,
üdvösségre
vezető útat s boldogan ragadták
meg azt a Krisztust, akire
olyan világosan,
határozottan
mutatott
rá
Harms
Lajos
bizonyságtevö
szava.
Isten
Lelkének
a munkája
volt ez. Isten Lelke
nyitotta
meg az emberek
szemét
bűneik
meglátására
s indította
őket a bűnbocsánat
keresésére
s Isten Lelke találtatta
meg velük a békességet
annál a Krisztusnál,
akinek a .hivó szava szólt hozzájuk Harms igehirdetésén
keresztül.
S Harms Lajos teljes
határozottsággal
sürgette,
hogy a Krisztus
elfogadása
nyilvánvaló
megtérés
legyen,
amely megtermi
a maga látható
gyümölcseit is. Összeegyeztethetetlennek
tartotta
a keresztyén
élettel
a világ szerint
való
életmódot,
a világ szerint való szó rakozást,
rnulatozást, a kártyát, a táncot s más hasonlókat.
A. megtért
keresztyén
embertől
megkívánta,
hogy vállalja
a Krisztus
keresztjének
a gyalázatát,
szakadjon
el világi
társaságától
s csatlakozzék
Isten gyermekeihez. Megkövetelte,
hogy az ilyen ember
szentelje
meg a vasárnapot,
lelje gyönyörűség ét abban, hogy részt vesz minden istentiszteleten
s -ennek természetes
előfeltételeképpen
tartózkodjék
az Ur napj án rninden munk ától. Ez nem törvénykedés
volt
részéről. Kristály tisztán csendült ki minden
alkalommal
ige:1:rdetéséből,
hogy az igaz

a

érnbér li .Íézus /{rlsztúsbari,
bűnösök megváltójában
Való hit által él.:
Harms
Lajos' teli marokkal
szörta az
igét 'S a vetés' míntíenf'elé
megfogamzott
s:
kikélt. Aszívekben
'és a' házakban
visszhangzott
az. ige. Egymást
követték
a nyilvánvaló
meg térések.: A házakban
fölhangzott· az ének, megszólaltaz
ige s reggeii
és esti áhítatgyüjtötte
egybe a családtagokat.
S· egy napon jelentkezett
az ige
gyümölcstermése
abban
a formájában'
is,'
amely elma-radhatatlan
mindenütt,
ahol Isten üzenete csorbítatlanul
hirdettetik.
Elébe
álltak azok az ifjak, akik "önmaglikat
ad-

t

Harms Lajos
1808-65_

. ták az Urnak ... Isten akaratj ából (II.' Kor.
8:5)." Kijelentettek,
hogy életüket
fölajánlották Isten országának
szolg álatára
s teljesíteni
akarják
az, Ur utolsó,
mennybemenetele
előtt adott parancsát:
"Menjetek
el, tegyetek
tanítványokká
minden
népeket!" Mit tehetett
erre
Harrns
Lajos is
egyebet, mint azt, hogy engedelmeskedjék?
Bőségesen
vethe tett volna fel olyan kérdéseket, amelyek
elcsüggeszthették
volna. Ö,
'azonban
nem tanácskozott
testtel
és . vér-:
rel. Tudta különben is, hogy olyan gyüleke-.
zet veszi körül,amelynek
a hitére, imádságára
és áldozatkészségére
számíthat.
:,~egvásárolt
tehát egy félbemaradt
paraszt-

6

S~
házat! amelyhez vagy
zott s mikor igy már

1Ö hold föld ls tarto-

19'!12, HartHs Lajos
thlssilonáriusaltwlt
meg kellett
érteriiök, hogy egy kissé előre
volt hajléka a megkezdendö munkának, hazahívta Tivadar' Öcs- siettek s egyelőre
nem Abesszíniaban
az
oromo nép között 'kaptak .munkaterületet,
csét, aki lelkész volt, mint
s akit az 6
De megalázkodtak,
igyekeztek
jobban megbizonyságtétele
vezetett
el Krisztushoz
s
reá mint' az új misszionáriusképzö
intézet
érteni, hogy rnost . merre
mutat Uruk újja
s egy jókora kanyarodóval
ig y ijutottak el .
Igazgatójára
bízta a missziói
szelgálatra
jelentkezett
első 12 ifjú misszionáriussá
való
Natalba, ahol a zulukaff erek és Transvaalkiképzését.
Ö is, öccse is egyetértettek
abba, ahol a becsuanak
között találták
meg
ban, hogy nem' lehet holmi tu dáko ss ágra
8Zt a munkamezöt,
amelyen munkálkodnak
törekedniök,
becsületes
parasztlegényeiket
ma is utód~ik s amelyet Isten az évtiledek
nem tehetik
nevetségessé
holmi
felemás, , folyamán
oly gazdagon
megáldott.
hiábavaló
látszat- műveltséggeL
Arra az álAztl hogy missz'ionáriusai
paraszti
sorlaspontra
helyezkedtek,
hogy ezeket abi·
ból valók, sőt egyenest
az eke szarva melzonyos tekintetben
tanulatlan
ifjakat hitük
lől hiv ta el, őket Uruk, ezt Harrns ir.ány·
bizonysága
szerint
Isten hívta el, követadónak
tartotta
nemcsak,
kiképeltetésük,,'
kezeskép
Isten így akarja
és tudja őket
hanem
misszionáriusi
munkájuk
tekintetéhasználni
es nincs egyébre' szükség'ük,: rnint
ben is. Azt tartotta,
hogy maradjanak
toarra, hogy alaposan megismerjék
abibliát,
\ ábbr a is f öldmüvesek.
Munkálják
meg Afmég szerezzék
a megértéséhez
szükség es
rika földjét, irtsák a vadont. mutassák meg,
legnélkülözhetetlenebb
ismereteket,
meg.ismi a föld művelésének
helyes módja, egyék
ruerkedjenek
az evangélikus
egyház hitvaltehát orcájuk
verejtékével
kenyerüket,
dc
lási iratai val s különben fejlesszék
ki képesvilágítsanak
életükkel,
vegyenek
meg áron
ségeiket
továbbra
is gyakorlati
irányban,
IS minden alkalmat
arra, hogy a pogányok
hogy künn a misszióban
is megálhassák
a
előtt bizonyságot
tegyenek,
nekik az evanhelyüket
mínt . földművesek.
S .csakugyar
g éliumot hirdessék
és ig'y a .Krisztus anyaígy is képezték
ki őket s amikor négy év
szentegyházát
építsék. Igy kezdték meg az
kornoly munka után az egyházi felsöbbség
első misszionári usok
munkáj uka t Af riká
elé álltak, az' megvizsgálta
s alkalmasoknak
Jan,erre
nevelték azokat -az újabb missziotalálta
őket arra, hogy szolg álatukra
Ielrráriusielölteket
is, akik hamarosan
jelentavattássanak.
Mivel Harrns
és gyülekezete
keztek.
Közülük
különösen
egy. érdemei
Isten újjmutatását
úgy értette,
hogy, az ifjú
megemlítést,
mert élete és munkája ezemmisszionáriusoknak
Kelet-Afrikába,
ott köléletes példája
a .Har ms LaJOS gondolatai
zelebbről Abessziniába
a galla; helyesebben
szerint való missziói munkának.
Ez ,egy fia·,
oromo néphez kell elvinniök az evangéliom
tal herrnannsburgi
'parasztgazda,
Behrens
üzenetét, -ezért kellett Harms Lajos hitének
Vilmos, akinek a missziói ház szornszédsáegy újabb, bátor lépést tennie selhatároz·
gában volt aportája
s aki mint feleséges
nia, hog'y hajót építtet misszionáriusai
száember,
feleségestül,
gyermekestul
állt a
mára. Az elmondottak
után nem csodálkozmissziói növendékek
sorába s a, missziónak
hatunk
azon, hogy ez is, mint általában
aj ándékozta portáj át és 300 holdas birtokát.
rninden,
ami
Hermannsburgban
történt,
Iyen hitet a világ nem tud megérteni
s
szegény, vak, a hit dolgait
nem értő hitetetterre
is nagy felháborodás
mindenfelé.
lenek számára
érthetetlen
volt s tudatlanMicsoda
rajongás.
micsoda
könnyelműség,
ság ukban,
gyámoltalanságukban
nem
temicsoda lelkiismeretlenség
azoktól a Harrnhettek
egyebet,
mint hogy jót, hangosat
séktól, hogy ilyesmire
biztatnak
egy csanevettek
raj ta.
ládos embert!
A szörnyűködö
és botrán ..
kozó hitetlenek
megint .szégyent
vallottak.
Igy szekett
az lenni mindig.
A világ
Behrens Vilmos visszakapott
mindent, amit,
nem érti, nem is értheti azokat, akik nem
IZ Urnak
oda adott. Afrikában
a becsuanak
evilágbal
valók, mert az a Jézus az Uruk
földjén a missziónak
adott 300 holdja he-:
és Királyuk,
akinek országa
nem eviláglyett szerzett
10.000 holdat.' S valahogy
ne
ból való. Ez a csodálatos
Jézus azonban
megy a maga útj án . és utána, vele rnennek
gondoljuk,
hogy ezt a misszionáriusí
hivaaz övéi és nem vallanak szégyent,
noha li
tásáról
való megfeledkezés
árán szerezte.
világ fiai nag), bizonyossággal
ezt iösolial
Behrens mint misszionarius
is olyan mUI1ll\!liili,
kat végzett, hogy Isten gazdagon
megáld.
ö

ss
rJethánla
nevd gylHekeietében
iddvel nem kevesebb mint 2.900 lelki gyermeke sereglett
köréje. Milyen gazdag
aratás
jutott
csak ennek az egy hermannsburgi
misszion ári usnak.
Bizony, a rnisszió Ura gazdagon
megáldotta
a hermannsburgi
misszionáriusok
bizonyságtételét.
Egyik
állomás
a másik
után, egyik virágzó
gyülekezet
a másik
után, egyik életével és munkájával
világító
keresztyén
falu a másik után keletkezett.
A herrnannsburgi
misszió ugyanis
kezdettől fogva úgy értelmezte
a maga feladatát,
hogy a törzset, a népet a maga egészében
kell a Krisztus számára
meghódítani,
mert
csak is így épülhet
az egyes keresztyént
támogató
és óvó keresztyén
egyház.
A
hermannsburgi
misszió ezt sajátos evangélikus jellegéből
következő
célkitűzésnek
lekintette
és tekinti. S amint nőtt a munka
és nőtt a vele járó teher, növekedett
Her~
mannsburg
hite. Igy· vált lehetségessé,
hogy
1864-ben az afrikai munka-tér
mellett DélIndiában is vállalt munkát Harms. A Hermannsburgi
misszionáriusok
itt is megállották helyüket,
Isten itt is megáldotta
munk ájuk a t, bár olyan gazdag aratás nem jutott nekik
osztályrészül,
mint Afrikában
Amikor Harrns Lajos 1865. november
17-én
- emberi ítélet szerint fiatalon, nehéz betegségének
keresztje
alatt összeroppanvahazament
Urához,
örvendezve
láthatta,
hogy misszionáriusai
két világrészben
állanak Isten országa aratóinak
sorában.

haik
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Harrns Lajos halála

nem akasztotta
meg
a hermannsburgi
misszió előretörő
lendületét. Lelke továbbra
is ott j árt rnisszionáriusai
előtt és intette,
buzdította
őket
arra, hogy mindhalálig
való hűséggel
harcoljanak 'a győzedelmes
király, Jézus Krisztus zászlaja alatt. Az első emberöltő
elmultával Dél-Afrikában
a szerecsen
keresztyének száma 14.000 lélek s ez a következö
negyedszázad
alatt 74.000 lélekre
emelkedik. Indiában,
a sokkal keményebb
talaj Oll
50 év munkájának
az eredménye
a gyülekezeteknek
kevéssel 3.000 fölé emelkedő
lélekszáma. A világháború
különben
is elsodorja
a hermannsburgi
misszionáriusokat
Indiából s ezt a munkát végül is az amerikai evangélikusoknak
kell átadniok.
De
Afrikában
nem rohamosan
ugyan, de biztos léptekkel
halad előre a munka. 193..'1.
végén a zulu keresztyének száma 22.075, II

becsuánáké

85.565,

Összéséh

tehát 108.000!
Jelenleg
a zulukafferek
között. hódít job,
ban az evangelium.
1935-ben 443 pogányt
kereszteltek
meg. Mindkét
területen
szépen kiépülő
egyházi
élet neveli a keresz
tyéneket.
Vannak
már szerecsen
evangélikus lelkészek
is, számszerint
12. A közel
300 evangélikus
iskolába
11,.000 gyermek
jár. A fekete tanítók a misszió két tanítoképzőjében
nevelődnek.

*

Harms Lajos háromszor
kíséreltette
meg'
rnisszionáriuaaival,
hogy
megtelepedjenek
Abessziniában
s az oromo
népek
között
megkezdjék
az evangelium
hirdetését.
Mino
a három
alkalommal
kudarc ra vezetett
a kísérlet.
Az utóbbi esztendők
eseményei
azonban
azt bizonyítják,
hogy Harrns láthatatlanra
néző szeme mégis jól látta és
értette
az Ur újjmutatását.
Az Ur csakugyan Herrnannsburg ra bizta itt e között
a nép között
üzenetének
hirdetését,
ennek
az időpontja azonban
csak most érkezett
el. A hermannsburgi
missziói társulat
1927ben különböző,
egyenest
csodálatosan
találkozó körülmények
kényszere
alatt elhatározta
a munka megkezdését.
Ezek közül
a legcsodálatosabb
az, hogy a német belmissziónak
egy
misszionáriusa,
Bahlburg
egyenest
azzai ajánlotta
föl magát
Hermannsburgnak,
hogy
küldjék
az oromo
néphez. Kész arra, hogy vállalja az úttörés
munkáját
s ennek érdekében
kész arra is,
hogy évekre elszakadjon
feleségétől
és öt
gyermekétől.
Felesége
is kész erre az áldozatra. Bahlburg
és munkatársai
el is indultak.
Közülök
Wassmann
szinte hihetetlen erőfeszítések
árán veti meg Abesszinia belsejében
az első Lallo Salliotta
nevií
állomásnak
az alapj át. Ezt követi Bedellében a második, ahol már missziói orvos is
rnűködik.
Megindul
az igehirdetés,
megjelenik
oromo
nyelven
Luther
kis kátéja.
Közben
kitör
azonban
az olasz-abesszin
háboru.
Az evangélikus
misszió jövője emberileg
tekintve
kétségessé
válik. A
kezdet tényei azonban olyan biztatók,
igy
mindenekelőtt
az oromo nép készsége
az
. evangelium
hallgatására
olyan
megható,
hogy nem kételkedhetünk'
sorsa f'elöl. De
lehet az is, hogy majd csak gyermekeink,
unokái nk hallanak
azok felől a csodálatos
dolgok felől, amelyek majd az orom ok kö-

zött történnek.
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M;
: Irne.. ile!i1csak _ béi -Af rlkáhat1,'
hartérn
Abessziniaban
is folyik az a munka.. ame:
lyet Harma lajosnak
li herrnannsburgi
szószékről .hangzó bizonyságtétele
indított
el.
Smintba,~az
"a, bizonyság tétel vrna is hangzanék .és kitartásra,
-elöretörésre
lelkesite-
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né gyWekezeW.

lhÖnyél.rd

p~!d&!a' et Ml-

nak, hogy ilyen vonatkozásban
bizonyul
az Ur igérete:
"Aki
szen, ha meghal is, él !"
báró

is igaznak
bennem hi,
.

Padmaniczky

Pál

dr.,

. soproni egyetemi tanár.
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.A~' eklézsia humora.

Bancsó Antal' anekdotája.

. Jutka néne.

',Aj

~~íi~sz~vti,' haílg·ata.gp.
Bancsó
Bancsó Antal anekdotáját-rnás
f'orAntal', soproni teológiai
igazgató,
mában az Urai-Ujfaluban
született
könyvek, sót hirlapi "cikkek irasában
.Szelestey
László költőnél
(1821-'""
is lul{ar: volt, pedig a sok és rnély fu- .1875), a ,;Kemenesi Czimbalom" író
dásából
bőven tellett volna.
- 'jánál
is megtaláljuk.
Igaza
vall,
Stráner Vilmos 'szerkesztőnek,
miGyörgy Lajosnak, aki érdekes köny-.
kor '. Sopronban ,aZ,' Evang ... Egyházi
'vében (A. magyar anekdota történe-,
Él~t )912-ben megindult) mégis meg'te) a: vándoranekdotákkapcsolatait
igérte, hogy külön rovatban egyes ikeresi és meg is' találja. Ime, SzelesszavaJcés
fogalmak helyes értelmet, 'tey tréf'averse,
a "Jutka néne."
f9gj!l időnként magyarázni,
nem. is- . Egyszer midőn ep'
Eszemadta papja I
kolaszerűen, hanem népiesen. Kedves ' A templomba méne,
Égett, lángolt szinte,
tanárának,
a hallei Erdmann János- '.Az(ireg Bimboknet
. Mikor egyet szotott,
nak .mondásából
indult ki: "f:., nyelvLátja jutka néne.
Vagy kezével inte.
ben van a legfökéletesebb
filozófia
Bimbókné, Bimbákné,
Elhiszem rubintom t
Szép galambom, szentemt De - kovetem szepen és aki beszélni tud"az a, legnagyobb
Beh szeretem, Mgy most ivregi$hát mi volt oly
filozófus."
A templomba' mentem.
'Szep a szent beszédben?
,Ugy 'áo" mondja Bancsó. de vari
. Az a tisztelendő
. Hogy mi volt, mi is volt? __
üres beszéd is, melynek nincs magja.
Ejtett oly beszédet,Habozott a néniVannak' fecsegők,
szószátyárak!
Es
Hogyaranyrámába
Azt aligha most már
varinak . együgyü "hallgat~k, . akik .a
Foglalnám evégett.
Ettudnám beszélni.
beszédet meg sem értik. Igy fűzi az. Mert midőn így szólott : .
tan tovább gondolatait: :"Hogyrhi.Amint meg van irva,
lven különös
hatást gyakorolhat'
a.
Kajafás - Kajafás l'
Btiakadtam sírva.
meg nem értett és hozzáivéletlenül
meg szepen is csengő szó az ember
Bauhofer, a szerény lelkipásztor.
lelkivilágára,
annak megindító
példáját -mutatja
az cegyszeri asszony
Más idők, más emberek. M.a minesete, , ah li templomból 'haiaerkezve;'
denki a fizetését kevese li és sokalja
könnyekig . meghatottan.'
mondja
a munkát.
A régi' világban szeréurának:
.
;nyebbek, a kevéssel is megelégedők
-'Milyen
kár, hogy/ nem volt kend, voltak .az' ernberek.
Mondunk
reá
példát,
a. templomban,'
olyari szépen prédi
kált 'ma a tisztelendő úr.. A soproni
születésű'
Bauhefer
. :-.No'hát,n1Ít
prédikált? ,-:-: kérdi .György, Kiss János. püspök egykori
káplánja, Sornorjának
'volt a tudós
az ura.
......:Hát azt mondtá, )10gy
éskegyes életű lelkésze. A kis vidéki
Mevárosban
szarnostagú
. családjával.
sopotárnial
"Hányan
lehetnek
ma is
. füzi ,igen szűk anyagi. viszonyok között
•tit. Oe hire ment a nagy tudományáhozzá Bancsó akiknek akárhány
nak és jámbor életének. Igy hallotta
szó, amit közönségesen
használnak,
Mária Dorottya nádorasszony
is, aki
ilyen
' Mesopctámia!"
a férjével hosszabb ideig tartózkod(Evang. Egyh. Élet 1912. 47. L)
J

.
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ván Pozsonyban,

Baúhofert

is több .•. , kül;

- a sok gyermeket
látva,
. mosolvgös arccal kérdezte az apátol :
~ És ez valamennyi.Bauhofer?
- Valamennyi
fenséges
uram. Nekünk evangélikus'
papoknak-ez
a földi gazdagságunk:
Multi Libri et Liberi. Sok könyv
és sok gyerek.
"A
szerény
paplak ot és .templomot
1849-ten
kisajátították
és .lerombolták. Ma a várban a honvédfőparancsnoki
palota
áll a, helyén. ,A képét
Sztehlo
Kornél
szép :könyve
őrizte
meg. Ha még megvolna 'a ház, ernléktáblát
érdemelne..' .
(Czékus 'püspöl\né
emlékeíböl.)

ször meglátogatta

Sornerjan és nagy
gyönyörűséggel
hallgatta
ennek egyszerű épületes
prédikációit.
Mikor azután Budán 1844-ben Mária Dorottya
nagy
áldozatkészségével evangélikus
anyagyülekezet
alakult, a hivek a buzgó
nádorasszony
kivánságára,
Bauhof'ert, hívták
meg
első budai lelkésznek
Fizetésül
a budai egyház
is csak
évi hatszáz
forintot
tudott
felajánláni. De Bauhofer
ezt olyan sok pénznek találta,' hogy mihelyt a hírét vette, Somorján
egész családjával
azonnal a templomba
vonult
hálát
adni
Istennek,
egyebeken
kivül azért is;
hogy ezentúl
immár' minden
megélhetési
gondjuktóI
' megszabadultak.
Oly sok pénz volt akkor hatszáz
forint és oly szerények
voltak az emberek. Nem is mondták
Bauhofert
soha
sem papzsáknak.

.:hanem

és a -bárány.:

A sárkány
o

Kossuth

_••

.:..

••

._

.ternetésén.
1894-pen
a menetet .Bárány , Nándor,a
budapesti.itüzoltók
akkori
főparancsnoka
yez ette, aki olyan kevélyen
és olyan
harcias
díszben
szeretett
pornpázni,
hogy megszégyenítette
volna magát
(Czékus
püspökne
ernlékeiből.)
a kegyetlen
Akhillest
is, A temetési
szertartást pedig a kegyes, szelid ar~
Nádor és nádorasszony
a budai
cúSárkánySámuel
evangélikus
püspaplakban.
pök, a pilisi lelkész végezte,
Jelen volt Ágai Adolf a jeles huMária Dorottyát,
a buzgó evarigé- ~
És természetes,'
hogy
nem
likus nádorasszonyt,
aki forrón
sze- , morista.
álltameg
szó nélkül.
"
(ette _hazánkat
és a magyar
népet,!
- Ez 'a- Bárány? - kérdezte
a tüzmihelyt
a' férje,
József' nádor
1847,
harcias,kevélyen
elején meghalt;
Metternich,
hatal- I oltó főparancsnok
kinyult
alakjára
mutatva!
És ez a
mas
míniszter
azonnal
száműzte'
Sárkány?
bökött
ujjával
a
püspök
Bécsbe, ahol az Augarterinevű
park- ,
felé,
aki
meghajlott
fővel
haladt
az
ban és kastélyban
ért nagy, magános.
papság
élén.
Dehogy,
ságban.
' ,
' evangélikus
úgymond
De a' szíve visszavonta
őt Budárá : uraim! Ez a sárkány!
(már
mint
a
tüzoltó
vezér)
és az a
az' 6' tízezer forintjáyal
épített
evan- .
bárány
(tudniillik
a püspök!).
gélikus' templomba.
1'848 pünkösdjén
(Bp, Hirlap 1913, jun. 8,)
titokbari " ezyik kornornájával
hajón
utazott
le Budára
és nem is a várba
Közli: D. Pey r Sándor
ny. egyetemi tanár.
•
szállt" hanem' Bauhofer
Györgyekhez
a szegényes
paplakba.
Szeretett
mostoha 'fia és bizalmasa,
István nádor
· Tudnunk kell,
is" aki tudott a dologról,
itt látogatta,
meg őt szintén titokban.
'
hogy a világon 81 millio evangélikus él; Maga: ,Bauhofer
bocsátotta
be a: hogy Európában 60 millió evsngélikus
él;
fenséges
urat a hátsó kapun:
Egye-:
- 'hogya, legnagyobb protestáns egyház az
beket
távoltartott
magas
vendégei-,
evangélikus; hogy Indiába
elöször az
től, de a gyermekeit
mégsem rejthetevangélikus egyház küldött
misszionériute 'el. Igy, történt,
hogy
Bauhofer
sokat; - hog.y az evangélikus egyház ma
gyermekei
István nádor
érkezéseker
' 2500 misszioi állomáson fejt ki missziói
is az udvaron
játszottak.
A fenséges,
munkéi
3000 misseionéríusset
és 20.000
úr azután nem is hagyta ezt szó nél- I bennszülött tanítóval.

l

a

Lajos

•

A megelevenítő betü"
Annak
a nagy harcnak,
amely a mai
szellemi
élet sokféle
viszonylatában,
száz
és százfrontján
dúl, legjellegzetesebb
és
mínden
kétség
nélkül
legveszedelmesebb.
. mondjuk
igy: leghatékonyabb
fegyvere
az
irott betű, a saitó. Mondjon le a sikerról.
a célhozjutásról
az, aki a szellem nagy versenyében
ezt a fegyvert
figyelmen
kívül
hagyja.
Az egyén, a közösség,
az eszme,
elv és tanítás
akkor
diadalmaskodik,
ha
minél nagyobb
tömeget,
minél több öntudatos szellemharcost
tud eszmekörébe
vonni. Ennek pedig tökéletes és egyenlőre
fe
lülmulhatatlannak
Játszó eszköze
a betű,
még pedig a gépi
erővel
sokszorosított
betü. Ez a felismerés hozta létre és állítja
állandóan buzgalommal
sorompóba
a sajtó
legklasszikusabb
képviselőit:
a könyvet
és
az ujságot. Minden könyvet
és minden uj ságot egy eszmének, egy gondolatnak,
egy
tanitásnak
a minél szélesebb
körben
való
elterjedéséhez
és elfogadtatásához
.fűződő
érdeke
küld a harcvonalba.
Néha
talán
sokrétegű
szellemi kendőzést
kell valamely
saitótermékröl
eltávolítanunk,
hogy igaz
valóját megismerjük,
de végre mégis kitűnik, hogy amit
közömbösnek,
pártatlannak, kifejezett
cél nélkül valónak
gondoltunk, az a külszín
alatt magában
hordja
a célratörés
magvát. Igy válik a saitö nagy,
átfogó erejű eszméknek
és törtető
egyéni
elgondolásoknak
élharcosává,
mely mindig
az egyénnek
szól, az egyén meggyőződéséhez akar férkőzni,
azt akarja célja szerint
formálni,
az egyént
akarja
magának,
ilIetve az általa képviselt
gondolatnak
megnyerni, még akkor is, ha a nyomtatott
be.tűk által hordozott
írásnak
látszólag
semmi személyes
vonatkozása.
nincs.
Nem túloz az a felfogás, amely a sajtót
nagyhatalmasságnak
tartja.
Viszont
igaz
az, hogy ez a nagyhatalom
válogatás
nélkül ajánlja
fel szolgálatát
mindazoknak,
akik arra igényt
tartanak.
Igy sblgál,
a
saj tó
egyidejűleg
a legtisztább
nemzeti
gondolatnak
és a hazaárulással
határos
nemzetköziségnek,
a világmegváltó
hitnek
és a világpusztító
istentagadásnak.
Ma már minden vitán felül áll az, hogy
a sajtót
nem nélkülözhetik
az egyházak
sem. Egyrészt
a lényegében
rejlő propagativ lehetőségek
a sajtót előre elrendelik
az egyház' cselekvő munkaeszközévé,
más-

részt az egyházi saitö nélkülözhetetlen
védelem
az egyház
tanításai,
célkitűzései
iránt
közömbös,
vagy
ellenséges
eszmeáramlatok
sajtómunkájával
szemben.
Az evangéliom
egyházainak
legs~j átosabb, lényegükből
folyó munkája
az igehirdetés. Még a könnyen
áttekinthető
közelmultban
is a szcszék volt ennek a munk ának szinte egyedüli szintere. De ki tarthatná kielégítőnek
ma azt az igehirdetést,
amely nem képes és nem hajlandó
lelépni
a szószék lépcsőjéről,
hogy az Igét elvigye
oda is, ahova a szószékről
nem hallatszik
el a leghangosabb
szó sem? Itt lép az egyház szolgálatába
a saitó, melynek : betűhadseregei hordozóivá
válnak az Igének
és kinyornozhatatlan
utakon
közvetítik
annak
áldásait
oda, ahol más uton-módon
talán
sohasem váltak volna' annak részeseivé.
Az egyházi
sajtó
a közösségi szellem
felébresztésének
és ébrentartásának
is hatékony eszköze. A nyomtatott betű elé nehéz korlátokat
állítani. Távol levőtől
távollevőnek, testvértől
testvérnek
hoz hi rt. öszszeköti
az elválasztottakat,
egy táborba
tömöriti
az azonos gondolkozásuakat.
Az egyházi saitö másirányu
igen fontos
feladata
a védelem, a támadások
visszaverése, az ártó gonosz szellem távoltartása az ember lelkéért
folytatott
sokirányu
hódító
had] árat
ellensúlyozása.
Látszatra
indokolt
az a panaszkodó
megállapítás,
'hogy a népet a sok mindenféle,
ellenőrizhetetlen sajtótermék
rontja. Az, hogy "már
a falusi ember is ujságot olvas." Kétségtelen, hogy az egyház iránt közömbös,
vagy
éppen ellenséges
saitó már megtalálta
a
legeldugottabb
falu legvisszavonultabb
ernberét is. Az is kétségtelen,
hogy. a romboló
saitö sok kornoly akadályt gördít az egyház munkája
elé. De ezt az állapotot
panaszkodással
nem szüntethetjük
meg. Az
ártalmas
saj tó nem fog vísszahuzódni
sopánkodásunkra.
Rontó
munk áj át csak az
egyházi
sajtó megfelelő
kiépítésével
lehet
ellensulyozni
és hatástalanná
tenni.
Ahelyett, hogy az egyházi sajtó fontosságát további érvek felsorakoztatásával
tovább igyekeznénk
bizonyitgatni,
vonjuk le
az eddigiekből
azt a tanulságot,
hogy az
egyházi
sajtó
cselekvő szolgálatát
evangélikus egyházunk
nem nélkülözheti,
POI)tosabban:
egyházunknak
szűkség e van arra,

.;g;'
hogy

sajfóját

az eddJgJeknél sokkal

na-

Egy számítás szerint
Magyarországon
kb. 15.000
-evangélikűs
ember
olvas
egyházi
lapot.
Több mint egy félmillió
pedig
azt sem
tudja,'hogy
van-e ilyen. Ennek az aránynak
a mindenárori
való megváltoztatása
az egyház életfeltétele.
Hogy milyen
módon, mílyen eszközökkel'
visti véghez a sajtónak
ezt a kiépítését:
a meglevő sajtótermékek
erősítésével,
új szervek létesítésével
gyülekezeti
vagy
országos
lapok'
szervezésével, az előfizetések
szaporításával,
vagy
a hiveknek
az egyházi
sajtó termékeivel
való ingyenes
ellátása
útján, utcai terjesztéssel, vagy' a sajtószolgálatnak
az egyházközségek
munka rendjébe
váló beillesztésével-e,
erről lehet vitatkozni,
efölött
gyobb

arányokban

kiépítse.

--'

is

lehet és' kell
gondolkozn!,
egy azonbán
mindenek
felett kétségtelen,
hogy evang
Iikus egyházi sajtónk
és vele együtt egyházunk
jövője
is elsősorban
attól "függ,
hogy' tudunk-e
ésmennyit
áldozni
érte?
Mert az egyházi sajtó azért a felbecsülhetetlen sok, áldásért,
amit nyujt, áldozatot
vár.
Az egyesnek.
az egyházaknak,
az
egyházi
főhatóságoknak
az áldozatát.
Első tennivalónk
az evangélikus.
saj tó
érdekében
tehát ez: vizsgáljuk
meg és tegyük
mérlegelés
tárgyává
azt hogy az
egyház Urának tartozó
felelősségünk
mértéke
szerint
mennyit
és hogyan
áldozunk
az evangélikus
sajtó
felemelésére,
mint hivek, mint
egYházközségés
mínt felelő,
é-

egyházi

vezetők?!

Ruttkay-Miklián
.szentetornyai

Géza
lelkész.

, Ors:á.gos .evangé.likus egyfjá.:i lapjaink.
Har
a ri g szó.
A magyarhoni
evangélikus
egyház
legrégibb
és legelteriedtebb
képes
néplep]e.
Alapította
D. Kapi
Béla'
püspök
1910-ben. Tanév alatt
kéthetenként
ingyen
mellékletként
Kis Harangszó
címen
gyermeklapot
ad. Előfizetési
díja évi 4.80
pengő.
Címe: Gyór, Petőfi
tér 2. Szerkesztője:
Szabó József
lelkész.
K eJ res z t y é n
J gaz s á g.
Egyházi,
Iársadalmi
és hi/védelmi
havi folyóirat.
Főszerkesztője
D. dr. Prőhle Károly egyetemi
fanár,
felelős
szerkesztáie
Lic. dr. Karner
i< ároly egyetemi tanár. Évi előfizetési díja'
6 pengő. Sopron,
Honvéd-ll.
17.
.

E van g éli k II S
Éle t.
Egyhéztérsedal mi, kulturélis
és belmissziói
egyházpolitikai
hetilap.
Szerkeszti
Kemény
Lajos
esperes. Évi előfizetési
díja 4.40 pengő. Budepest, V ll. Damjanich-utca
28tb.
.
Mis s z i ó i Lap o k. A külmisszió
munkájával
foglalkozó
havilap.
Szerkeszti
Nemeth
Károly
esperes.
Évi előfizetési
díja
1 pengő. Lébériy,
Moson megye.
J f j II É v e k, Diáklap.
Szerkesztl
dr.
Remport
Elek tanár.
Évi előfizetési
dija 4
penr,;ő. Budspest, IV. Deák-tér
4.
Weh r II n d Wa ff e. Ev sngélikus
németnyelvű
hetilap.
Szerkeszti
Németh
Kérolyesperes.
Lébény , Moson megye.

,

En tudom.
Elbeszélés.
A paloták zászlódíszben
pompáztak,
neA napsugár
megtört
a nők szik r ázó búlnéz dr apériak
és virágok diszítették
az erliáns fülbevalóin
s a férfiak díszruháj ának
lcélyeket
azon az útvonalon,
ahol a fejedrágaköves
csattjain ...
delrni
nászrnertet
elvonult.
Az ablakok
és .
A felvonulás
valóban impozáns
volt és
erkélyele
zsúfolva
voltak nézökkel,
A hárendkivüli.
A tömeg ujjongott,
éltették
az
zak mentén, katonai kordonok
mögött szoifju párt és himnuszt
énekeltek
Az asszorongott
a tömeg. Mindenki
örült. A lakonyok égő szemekkel
nézték a fényt és pomdal mi menet felvonulása,
egy darabka
bolp át, nem éreztek irigységet;
ebben a pilladogságot
hintett
széjjel az emberek
felé.
natban. csak egy új élet felé induló fiatal
Ebben a pillanatban
senki
sem gondolt
párt láttak: győzött
a szeretet.
gondj ára, baj ára.
Az egyik ház falához támaszkodva
állt
Az ősrégi
aranyhintót
nyolc ló húzta,
egy fiatalember,
az arca sápadt, szemei bernelyhen
a boldog fiatal pár volt látható,
esettek,
nagyon
rosszul
érezte
magát.
Ö
kétoldalt
a testörgárda
lovasai
haladtak,
nem látott semmit a menetből,
nem a kiutánuk,
ragyogó
f'ogatokon,
bársonyba
és váncsiság hozta· ide, hanem az emberáradat
herrneliabe
burkolt nagyuri dámák és urak.
. sodorta
magával.
Emberfal
vette körül. A
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[ölöltözött

Ifju, két nap óta, zsebében
az
orvosi diplomával,
nem evett. Saját erejéből küzdötte
fel magát,
egyedülálló,
senkihez sem tartozó;
nem volt egyebe mint az
Istenben
való nagy' hite. Amikor
mindent
elv.eszitett, -arníkor
magánosan
jött vissza
a ternetöból,
letörölte könnyeit
és felnézett
az égre. Én tudom, hogy velem vagy Iste
nem! És ezzel a biztos tudattal
indult el
az élet rögös útján. Küzdelrnes
és szenvedéstelies volt ez az út, mig idáig jutott.
Két nap óta a zsebében van a diploma - és
két nap óta nem evett. Tiz évig volt egy
csaladnál
házitanító,
négy fiut tanított.
Ellátást kapott
és zsebpénzt.
Takarékos
volt
és igy tudta ruházni magát és a tandíjat
összehozni.
~em dohányzott
és nem járt
sehova, tanított
és tanult.
Mély vallásossága nem hagyta
elcsüggedni.
Én tudom"
hogy velem vagy Istenem!
rnondotta
mindig, ha érezte az élet keresztjét.
Utolsó
vizsg ája előtt állt, amikor a család más vidékre
költözött.
Sajnálták
az ifj ut, akit
megszerettek
és becsültek,
ajánló
levelet
adtak neki ismerőseikhez
és némi pénzt,
mig ismét eihelyezkedik.
. Az ifju elindult
az új otthont
keresni,
egy kis hónapos szobát foglalt le magának
az ötödik
emeleten,
ugy gondolta,
hogy
most teljesen
a tanulásnak
szenteli idejét,
utolsó vizsgáj áról van szó.
Éjjel-nappal
tanult
fütetlen
szobájában
fel-alá járkálva.
A vizsgadíj
és szobájának
bére felemésztette
kis tőkéjét.
Táplálkozása hiányos volt. A vizsga jól sikerült s most
elindult
ajánló levelével,
hogy valamilyen
jövedelemhez
jusson.
Itt az utcán a tömeg
közé
szorulva,
érezte, hogy mar nem bírja tovább, ereje
elhagyja,
a gyomra
görcsbe
szorul.
Egy
falat kenyér, - csak egy falat! A falba fogódzott.
Én tudom, hogy velem vagy
Istenem!
Nincs semi baj, gondolta
félájultan.
És. nem esett össze ...
Előtte egy fiatal asszony állott, karj án
kétéves
kislány,
egészen
hozz-á volt préselve a gyermek.
A kislány
oldalán
egy
pici táska, ebből, a gyermek
kihuzott
egy
kifIit s játékosan
az ifju kabátzsebébe
svemöszölte, aztán egy almát huzott ki a tás,
kából s azt majszoIni kezdte, .. Ekkor jött
éppen az aranyos hintó s a gyermek
elragadtatva
tapsikolt .. _ Az ifju keze a zsebéhez kapott:
- Isten! - És lassan morzsolg atta fogai val a kiflit.

,''', A menet· elvonult, s az emberáradat
megindult.
Fegyelmezetlen
suhancok
törték
magukat
keresztül
a tömegen
és lesodorták a kislányt
az anyja karjaiból
és ráta.,
postak a kicsi kézre, arra a kis kézre, mely
az ifjunak
az életerőt
nyujtotta.
Az ifj:l
felkapta
a gyermeket
és védőI eg' szorította
magához,
a falhoz lapult, tudta, hogy az
anya itt fogja keresni gyermekét.
Állt és
várt, mig a tömeg elvonult.
A gyermek
sírt fájdalmában,
kezeeskéje
vérzett.
Az
ucca ritkult 's az anya jött, hangosan
kiáltva a kislány nevét. Az
karja is vérzett
- Nincs semmi baj asszonyom, jöjjön gyorsan a szernköztí
patikába,
orvos vagyok,
Hollós Tamás a nevem, azonnal bekötözöm
'sebeiket
ideiglenesen!
A patikában
ki
mosta a kislány ·kezének a sebét, valamI
felhasította.
Aztán'
nagy
szakértelemmel
összevarta
és bekötötte,
Az asszony ka-rját
szintén.
Kocsiba ültek. és a klinikára
hajtattak. A röntgen
kimutatta,
hogy nincs törés, közben az asszony telefonált
férjének
az eseményekről
s mire az orvosi vizsgálat
, lefolyt,
a férj, Dobos Ákos ügyvéd,
már
, ott járt le, fel, a klinika Iolyosój án, aggodalmas izgalommal.
ő

Hollós a karjaiba
hozta le a kisleányt
az emeletról
és az elébe siető ügyvédnek
adta át, Mikor az autóba szálltak,
Hollós
bucsuzni akart, a kislány sikoltva hadon
szott, fájós, bepólyázott
kis kezével: nem,
nem akarom,
hogy a bácsi elmenjen,
ide
illjön a kocsiba! és nem nyugodott,
mig
Hollós, a szülők
kérésére
beült a kocsiba.
A gyermek
az'
ölébe kivánkozott,
fájós
kezét a fiatal orvos keblére
fektette,
ki
meghatódva
csókolta meg a "bibis" kis kezet, azt a kezet, amely vezette öt Isten parancsából,
egy boldogabb
jövendő felé.'
á-

ő

Hazaérkezve,
befektettek
a
kislányt
csipkés ágyacskájába,
az orvos melléje ült
és mesélt neki. A .gyermek
mielőtt elaludt,
arra kérte a doktor
bácsit, hogy itt maradjon, mert különben
"Ijike síjni fog" aztán elaludt. Nem engedték
el, meghivtak
ebédre. Az események
folytán,
az ebéd 4
órára
esett. Az ebédlőben
egy nyúlánk,
szép, fiatal szöke leány segített
a ház úrnőjének
tálalni.
Bemutatták.
Hollós
csak
annyit hallott
az egészből,
hogy a "jobbkezem", az asszony mosolyogva
fűzte hozzá, igen,
az uram gépirókisasszonya.
ö

Késő este
. megnyugodott.

ment haza, miután a kislány
Kérték, hogy reggel nézzen

be hozzájuk' s vegye gondjaiba
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a gyermek

gyok: Aztán csendesen
szélalt. meg: Azért
gyógykezelését.
takarékoskodorn,
mert otthont
akarok alapítani,
mert
meg
akarok
nösülní,
mert or. Ezen az éjszakán
sokáig volt ébren a
vosi rendelőt
és lakást kell berendeznem.
fiatal
doktor.
Hálaimáját
igy fejezte
be:
mert szegény leányt szeretek, - a gépiré
Ma megpróbáltál,
Urarn l, de én tudom,
kisasszonyodat.
Nőül veszem, ha ö is ugy
hogy nem hagysz el engemet
Isteriem! akarja;
sajnos
még
nincs együtt
a töke,
Álmában
a gyermek
bepólyázott
kezét
ami a kezdethez
kell.
érezte a keblén, éppen úgy, mint a kocsi. Az ügyvéd
és' felesége
összenézett.
ban, mikor haza 'vitte, távolabb
egy szép
Bizony,
fiam,
vak
vagy
te
és
süket,
ideszőkefürtös
leányfej
hajolt az irógép fölé, '
jársz hozzánk
két év óta és nem tudod,
- az ügyvéd jobbkeze.
Felébredt
és ébren
hogy
a
gépiró
kisasszony,
a feleségem
huálmodozott
tovább.
Reményképek
voga,
én
pedig
a
gyámja
vagyok.
S
mi
örömnultak
el előtte:
egy szerény orvosi renmel adjuk hozzád
feleségül"
mert hiszen
delő, sok beteg...
Azért lesznek
sokan,
is ugy akarja. A rendelő és lakás berenmert a szegényeket,
az elhagyottakat
indezése, bőven kitelik
Jolánka
hozorn ányágyen fogja gyógyítani.
Neki sok jót kell
ból. Azért hát vége legyen a spórolásodtenni, illert
nagyon sokkal tartozik az Isnak. Az ifju ugy érezte, hogy a szive
tennek.
Sohasem
tudja letörleszteni
a háa
torkában
dobog, valami ugy összeláiát,
de emberi gyarlóságához
képest fog
szorult a torkában ...
igyekezni.
A szebára
csend borult.
Amikor
a
A " gyermek
felgyógyult,
a' család megboldog felindulás
engedett,
szeme' ismét a
szerette a. fiatal
doktort,
jó
modoráért,
felhőkön
túl keresgélt.
- Én tudom, Isteszerénysézéért;
az ügyvéd mindenütt
csak
nem, hogy velem vagy ... !
jót és megbecsülést
hallott
róla. Megtudta
Biró Gyuláné.
kérdezősködései
folytán,
az ifju
küzdelmes életét és nagyegyedülvalóságát.
Ugy
intézte
a dolgokat,
hogy rnindennapos
legyen házánál.
Hollós
délelőtt
ri klinikán
Vidéki evangélikus
ember, ha 'a vasártartózkodott,
délután
betegekhez
járt. Az
napot Budapesten
kell töltenie, a következö
ügyvéd
és felesége
széleskörű
Jsmeretséhelyeken és időben talál evangélikus
istengüket f'elhasználták
a fiatal orvos érdeketiszteletet:
b~n s már annyi betege volt, hogy minden
idejét lefoglalták.
Hel
y
Két év mult el az aranyoshintós.
nászu.
rnenet óta. Egy téli estén hárman
ültek
'129
Deák tér 'ifjúsági)Dobosék
szaloniaban.
A hold besütött
a
'/210
Deák-tér (nérnet) 11
6
Deák-tér (magyar)
nagy ablakon
és ezüstös fényével> árasztot10
Fasor (ifjúsági)
11
Fasor4
ta el a szobát. A fiatal orvos óvatosan tette
Fasor (német)5
le" öléből az alvó I1ikét a kerevetre,
vissza10
Kőbánya 4
Simor
ucca
·11
ült a helyére, és önkéntelenül
egy na10
Rákóczi ut 57-"
10
Üllői ut 24
gyot sóhajtott.
- MiÚt nem' nősülsz meg
10
Szvetanai u. el. iskola
Tamás? - kérdezte
az ügyvéd. -:- Aki ugy
10
Mária Val éria telep
Gyarmat
ucca
14
'1211
szeréti . a 'gyermeket,'
mint te, az vétkezik,
11
Angol ucca 25
ha nem alapít családot.
Valamit nem szeAbonyi ucca 21
11
Váci ut 61
10
retek .benned, a fukarságodat.
Szép dolog
11
Bécsikapu-tér Koronaörség
11
az, hogy takarékos
vagy, de te már túlÓbuda (ifjúsági)
8
zásba viszed:
semmit
sem
engedsz
meg
9
Óbuda (ném et)
11
Óbuda,
Selmeci
u.
magadnak.
Dolgozol,
lótsz-futsz
és minden
4
Obuda
- 9
garast
tak arékba
hordasz.
Nem szeretnéLenke ut 56 (ifjúsági) II
5
Lenke ut 56 lek pénzsóvárnak,
különcnek
tudni; én ba10
Érdi ut '1211
Béla király ucca 7
rátod vagyok,
sőt annál is több: szerete'1211
Rákcsfalva
temnél fogva - bátyád! Mondd, miért
*** .
.
.
nem nösűlsz?
Tamás a holdat
nézte;
Uram, szeretem
a te házadban
való lavagy talán még' aion is túl, a magasba ...
kozást és a te dicsőséged
hajlékának
heUram! . .. Te tudod, hogy én milyen va- . lyét. 26. zsoltár 8.
ő

'ő

r
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Evangeu
'I·kus egy h'
· t·~z.t· ne'vi'
az••
,ar..,
1. Az egyetemes egyház tisztviselői.

Egyházi
és iskolai felügyelő:' D. báró Rad'
vánszky Albert, Bpest, VllI. üllői-út 16/a.
Egyházi elnök: D. Kapi Béla. püspök, Győr.
Egyházi
főjegyző:
Zorigor Béla, Körmend
Világi főjegyző:
dr. Szelényi
Aladár, Budapest, IV. Váci-uo 36. Telefon: 188-7-10.
Egyházi aliegyzök:
Kuthy Dezső, Budapest,
VIlI. üllői-út
24. 1., Pass László, Debrecen, Magyar
Géza, Szák.
Világi aliegyzők:
báró Radvánszky
Antal,
Bpest, VIlI. Trefort-utca
2., dr. Konkoly
Elemér,
Bpest, IV. Károly
kir ály-út
18.
Tanügyi
biz. elnöke:
dr. Magócsy-Dietz
Sándor,
Budapest,
1. Attila-utca
95/99.
Telefon:
160-590.
Tanügyi
biz. alelnöke:
dr. Melich János,
Budapest,
X. Család-utca
10.
Gyámint.
világi
elnöke:
báró
Feilitzsch
Berthold,
Budapest,
1. Karácsonyi-utca
9.
Gyámint.
egyházi' elnöke: Ziermann
Lajos,
Sopron.
.
Számvev. világi elnöke: Becht Albert, Budapest, V. Wurrn-utca
3.
.
Számvev. egyházi elnöke: dr. Domjárt Elek,
Sátoraljaujhely.
ügyész:
dr. Rásó
Lajos. Budapest,
IV., Veress Pálné-ntea
7. Telefon: 388--100.
Főtitkár:
Kuthy Dezső, Budapest,
VIlI. Ollői-út 24. 1. Telefon:
141--307.
Ellenőr
(pénztáros
helyettes):
Kesztler
László, Budapest,
IV. Deák-tér
4. Telefon: 180-060.
Levéltáros:
dr. Scholtz
Oszkár.
Budapest.
VIlI.
Szentkirályi-utca
51. II. Telefon:
349-697.
Nyugdíjint.
id. ügyvivő: dr. Scholtz Oszkár,
Budapest,
VIlI.
Szentkirály-utca
51. Il.
Telefon: 138-711,
II. Dunántúli egyházkerület,
Püspök:
D. Kapi Béla, Győr.
Felügyelő:
dr. Mesterházy
Ernő;
Nagygeresd, Sopron megye.
Egyh.
főjegyző:
Németh
Károly,
Lébény,
Moson megye.
Világi főjegyző:
dr. Bertha Benő, Celldömölk.
Egyházi aljegyző: Gyalog István, Kéty.
Világi aljegyző:
dr. Berzsenyi
Ádám, Kemenessömjén,
Vas rnegye.
Főszámvevő:
Harizmann
Károly, Sopron.
Ügyész: dr. Zerg ényi Pál, Sopron,
Pénztáros:
Mühl Nándor, Sopron.
Ellenőr:
Wojtech
Vilmos, Sopron.
Levéltáros:
Németh Sámuel, Sopron.
Püspö!i
titkár: László Miklós, Győr.
Püspöki másodlelkész:
Szabó József, Győr.
1. Alsósoproni
esp.: Böitös László, Vadosfa;
felügyelő:
virtsologi
Rupprecht
Antal,
földbirtokos,
Sajtoskal.
Sopron
megye.
2. Felsősoproni
esp.: Scholtz Ödőn, Ágfalva;
felügyelő:
dr. Brunner
Emil
ügyvéd.
Sopron.
3. Györi esp.: Németh Károly, Lébény; felügyelő: Szalay István, földbirtokos,
Gyömöre-Julia
puszt, Győr rnegye.

4. Kernenesaliai
eSD.: Molitórisz
János,
Ostffyasszonyfa;
f'elügyeló:
Koltai Vido,
Dániel, földbirt.,
Mersevat,
Vas megye.
5. Középvasi
esp.: Zongot· Béla, Könnend;
fe' [ig,yelő: szentmártoni
Radó Lajos, fersőházi
tag,
Szombathely
és Répcelak ;
másodfelügyelő:
dr. Schneller Aurél, Köszeg.
6. Somogyi
esp.: Horváth
Lajos,
Gyékényes; felügyelő:
dr. Ittzés Zsigmond,
Kaposvár.
7. Tolna-Baranya-Somogyi
főesp:
Gyalog
István, Kéty, Tolna megye; alesp.: Dőrmer , Frigyes,
Varsád, Tolna megye: felügyelő:
dr. Pesthy
Pál ny. igazságügyminiszter Budapest
és Uzd. Tolna meayc ;
másodfelügyelő
: Koritsánszky
Ottó, Budapest.
8. Veszprémi
esp.: Takács
Elek,
Homokbödöge;
felügyelő:
Mihály. Sándor;
gazdasági felügyelő,
Pápa.,
9. Zalai esp.: Jónás Lajos,
Alsódörgicse;
felügyelő:
üresedésben.
.

" Ill. Bányai egyházkerület.
Püspök:
dr Raffay Sándor, Budapest,
IV.
Deák-tér 4.
Felügyelő:
dr. Pesthy
Pál,
Budapest,
V
Céza-u.
2.
ügyész:
dr. Mészáros
Gyula, Budapest,
IV.
Király Pál-utca 9.
Püspöki
irödavezetö:
Ruttkay-Miklian
Gyula, Budapest, IV. Deák tér 4.
Ker. központi
lelkész: Magöcs Károly.
Ker. missziói
lelkész:
vitéz Sréter Ferenc,
Budapest, IV. Deák-tér
4.
Pénztáros:
Kesztler
László
Budapest,
IV.
Deák-tér
4.
Ellenőr:
Péter Lajos, Budapest,
IV. Deáktér 4.
Számvevő:
Sándy Gyula, Budapest,
II. Toldy-utca 20.
Levéltáros:
dr. Scholtz
Oszkár,
Budapest,
VIlI. Szentkir ályi-utca 51.
Egyházi
főjegyző:
Sárkány
Béla, Kecskemét.
Világi főjegyző:
dr. Scholtz Oszkár, Budapest, VIlI. Szentkir ályi-utca 51.
Eg-yházi jegyző: Magócs Károly, Budapest.
Világi' jegyző:
dr. vitéz Debrődy
Arzén,
Budapest, VIlI. József'-krt
64.
her.
tanfelügyelők:
Bartos
Pál
lelkész,
Szarvas és dr. Rell Lajos, Békéscsaba.
1. 'Aradi-békési
esp.: dr. Szeberényi
Lajos
Zsigmond,
békéscsabai
lelkész; felügyelő:
dr. Krayzell
Miklós, Budapest.
2. Békési esp.: Kovács Andor, orosházai
lelkész; felügyelő:
dr. Lányi Márton. Budapest.
3. Budapesti
esp.: Kemény Lajos, Budapest:
felügyelő:
dr. Mikler
Károly, Budapest,
Rudolf-rakpart
5.
4. Csanád-csengrádi
esp.: üresedésben;
felügyelő: dr. Purgly Emil, Makó.
5. Felsőpestmegyei
esp.,:
Chugyik
Pál,
Aszód;
felügyelő:
báró Prónay
György,
Budapest.
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6. Közéopestmecyei

esp.: Wolf

Lajos, Cegléd; felilgyelő:
dr. Tahy László, .Budapest.
7. Alsópestrnegyei
esp.: Bakay Péter, apostagi lelkész; felügyelő:
báró Kaas Albert.
Budapest.
',

IV. Dunáninneni

egyházkerület..

Püspök:
D. Kovács
Sándor,
Sámsonháza.
Nógrád megye.
Felügyelő:
dr. Sztranyavszky
Sándor
ny.
belügyi
államtitkár
a képviselőház
elnöke, Budapest
és Nógrádmarcal.
Egyházi
főjegyző:
Kardos Gyula, Balassag-yarmat.
Világi főiegyző:
dr. Zelenka Frigyes Budapest, XI. Eszéki-út
13--15.
Egyházi jegyzők:
dr. Csengődy
Lajos, Salzótarján,
Kirchner
Rezső,
Sámsonháza,
Nógrád
megye.
Világi jegyzők:
lándori dr. Kéler Bertalan,
Budapest,
IV. Veress
Pálné-út
15., dr.
Farkas Béla, Budapest, IX. Ráday-u.
5. II.
Pénztáros:
Kesztler
László, Budapest,
IV.
Deák Ferenc-tér
4.
Sz árnvevó : Podhradszky
János, Tordas, Fejér: megye.
.
ügyész:
dr. Handel Béla ügyvéd, Budapest,
IX: Ráday-utca
15. és dr. Farkas
Béla,
Budapest,
IX. Ráday-utca
5. II.
Levéltáros:
Kardos Gyula, Balássagyarmat.
Missziói
lelkész
és püspöki
titkár:
Kirchner Rezső, Sámsonháza,
Nógrád
megye.
J. Fejérkornárorni
es.: Podhradszky
J ános,
tordasi
lelkész;
alesperes:
Magyar
Géza
száki lelkész; felügyelő:
dr. Handel Béla
ügyvéd.

Evangéli"k.us

fö-

2.

esp.: -,
felügyelő Csatáry Elek
nvuz. allspán,
Magyaróvár ..
3. Nógrádi esp.: Mihalovics Samu, béri lelkész; alesperes:
Kardos Gyula, balassagyarmati
lelkész;
felügyelő:
Laszkáry
Gyula földbirtokos.
Rornhány; másodfelügyelő:
Horváth
Sándor
polgármester,
Balassagyarma
t.
MOSOlli

V. Tiszai egyházkerillet
Püspök: Dr. Domjan Elek. Nyíregyháza.
Felügyelő:
homrogdi
Lichtenstein
László,
orsz. gyül. képviselő.
Püspöki titkár és ker. levéltáros:
Joób Olivér, Nyíregyháza.
"
Ezyházi
főjegyző:
Duszik
Lajos, m iskolci
lelkész.
Világi főjegyző:
dr. Zsedényi
Béla, jogakad. tanár, Miskolc.
Ezvhází
jegyző: Marcsek János Ózd és Belák Sándor, Toka].
Világi jegyzők:
Szohor
Pál, Nyíregyháza
és. dr. Aradványi Endre, Nyiregyháza.
Ker., pénztáros:
Schulz György,
Budapest.
Számvevő:
Varga László, abajuszántói
lelkész.
Egyházker.
ügyészek:
dr. Vietórisz
István,
dr. Salzmann attó, kir. ügyész, Nyitegyháza, dr. Bartus Dezső, Miskolc.
1. Hezvalisi
esp.: Duszik
Lajos, miskolcí
lelkész. felügyelő;
-;
szárnvevöszéki
elnök: Tóth József, fancsali lelkész ..
2. Tiszavidéki
esp.: Pass László, debreceni
lelkész;
felügyelő:
dr. Streicher
Andor
Szatmár
vármegye
alispánja,
Mátészalka.

és "k.ö:épis'koláin"k..

A
p é c siE
r z s ~ be tot u dom á n yegyetem
s o p t o n t evangélikus
h itt u dom á nyi
kar a. Épült 1930-ban
550.000 pengő költséggel,
Sopron
egyik
legszebb helyén. Az ősi iskolaváros
legszebb iskolája. Négy éven át itt készülnek
lelkészi
szolgálatra
teologusaink.
Egyhárunknek
Sopronban
Teologus Otthona is
van 66 férŐhellyel.
Ami
s kol c i jog a k a d é mia,
mely
megszálláskor
volt kénytelen ideiglenesen
M isk.olcra költözni.
A b II d a p s t i g i m n á zi II m. Az ország legnagyobb
evangélikus gimnáziuma.
amely az évenkénti tanulmányi versenyekben állandóan az élen jár.
A so pro nil
i c eum. Az ország leg_'
régibb'
evangélikus
gimnáziuma,
amely
1557 óta igen sok nagy embert adott már
a nemzetnek. 1934 óta külön szép diákotthona van.
A
s o-o ron ita
nit ó kép z ő-i n t ézet,
amely a 111 isk o Ici
tan í t ó k é pz ő-i nt é zet tel együtt képezi a magyar
evangélikus egyház tanítói karát.
Abu
d a pes til
e á n y g i m n á z ium,
amelynek IV. kerületi Iskola ueeai díszt ermében vannak őszi egyet. közgyűléseink.

A nyiregyházi
Kossuth
Lajos
i m n á z ium, amely 1861 óta végzi szolgálatát ..
Asz
a r vas i Vaj d a P éte r g i mn á z ium,
amelynek volt
növendékei dr.
Raffay Sándor püspök vezeréséve/ a Szarvasi Öregdiákok
Egyesületében
tömörülnek.
A
kő sze g iGy
urá t z
Fer e n c
le á nyn e v e, l ő int é zet, amely szakferemrendszer
keretében ad gondos nevelést.
Az
aszódi
Petőfi
g i m n z i u m,
amelynek 3 évig volt
növendéke
Petőfi
Sándor.
A
bon y h á dir
e á l g i m n á z ium,
amely 1806 óta neveli dunántúl
ifiuságát
A szarvasi
Luther-tanítónőképz ő í n t é zet,
amely az ország egyetlen
evangélikus tanítónőképzője.
Any
i reg y ház ile
á n y g i 111 n ázi u m, amelyet Geduly Henrik püspök hozott létre.
A z asz ó d ile
á nyn e vel ő int ézet, amelyet a bányai egyházkerület
tart
fenn.
!!

é

***

Az evangélikus ifjÚSág
kolében nevelkedjék!

evangélikus

is-
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Ami az emberi méltóságra árnyat vet~,
Allatkíl1zás.

Növénypusztítás.
I

az illető miVolt Magyarországnak,
még _a békebeli 1 az évfordul6.t., Hangsúlyozta
níszter, hogy az iskolák
állandóan
hathaNagymagyarországnak
egy kiváló
földmIközre
az állat- és növelésügyi rninisztere,
néhai Derény! Ig'nácz, , tósan működjenek
vényvilág
védelmére.
aki még 1904 március 8-án adott ki egy szigoru körrendeletet,
amelyben' az '1901. XII. i
És mindezeknek
a rendeleteknekellenére
tc. 57. és 58. §-aira való utalással elrendeli,
mit tapaszta1tunk?!
... Rámutatok
először
minden közintézrnérrynek,
hogy az állatok,
is arra a szívtelen
bán ásmódra. ahogy
a
különösen
hasznos
madarak
és növények
minden
emberiérzésből
kivetközött
fuvavédelmében
mindent
elkövessenek.
Ez a
ros ok, kocsisok
kinozzák
az izavonóikat.
törvény
100 Pi-ig terjedhető
büntetést
és
Ugy látszik a lelki durvaság, az állatkinzási
szabadságvesztést
ir elő mindazokra,akik
hajlam
sokkal
mélyebb
gyökerű
némely
ellene vétenek. Ha kiskoruak
követik 'el, akemberben,
mintsem
hozv emberi
mivolta
kor felelősek
a szülök.
Tehát
a' törvény
kiölje belőle. Ott kezdődik
az embertelenmeg van, csak vég rehajtásra
vár. -:- Volt
séz. hogyafuvarosok,
kocsisok egy foraztán Magyarországnak
egy másik nagyduló megtakarítása
érdekében, 'hegymag-as:
nevű állat- és növénybarát
közoktatásügyi
ság ra rakják
szállf tm ánvaikat
járműveiken
minisztere,
aki az Ő nemes elgondolása
es amikor az elgyötört
lovak képtelenek
a
folytán
sziritéri
rendeletet
adott ki. hogy
kocsit megmozdítani,
vagy 13" f'azvott kocsiaz iskolák évenként' május vag-y [unius haúton továbbvontatnl,
kézbe kerül az ostor
vában Madarak
'és fák napj át tartsanak,
és 'mezíndúl az ütlegek-sorozatanem' egyamelyen
a tanítók
lehetőleg
aszabádban
szer olykép, hogy az ostornvél , vastagabb
tartott
ünnepély
keretében,
buzdítsák
növége éhe a szerencsétlen
állatok bőrét. Ha
vendékeiket
az állatok ' és növények
védelnem tudod nézni ezt a lelketlen kínzást
és
mére. Ez a nagylelkű
és kiváló
miniszter
felemeled
szavadat
ellene, magad
is kanhatsz egy suhintást.
ha nem is ostorral,
néhai Appony; Albert gróf volt, akinek
de szidalrnak
formájában,
A lelketlen
gondolása
az ő nemes érzésére,
fennkölt
kínzásnak
egy másik fajtája
az is; mikor
gondolkodására,
s ezvben az állat: és növényvilág'
iránt
táplált
szeretetére
vall
a fuvaros
akármilyen
rossz időben korcsBizonnyal meg vólt az oka, hogy rendeletét
mák bejárata
előtt álldogáltatja
éhségtől
elcsigázott
lovát.
mag-a oedig
órákig
a
kiadja. Kétségtelen,'
hogy őt is boszantotta
az 'a kíméletlenséa,
arnellvel
egyes durva
csapszékben
dorbézol
és elissza azt a' keresetet, amelyből
.,kereső
igavonóia"
jókarlelkek az állatokat
kinozz ák. a növénveket
bantartására
is kellene
fordítani
valamit.
ousztítj ák. A nagy államférfi
m,eggyőződhetett arról. hogy sok durva lélek, még- a
.Feledi - az}, amit a szentirás
mond:
"Az
igazlelkű az ö barmára
gondot visel, az ismai műve1tnek tartott kerban is nem akarja, nem tudja felfogni
az állatvilágnak.
a
tentelennek
szíve pedig kegyetlen."
növényzetnek
Istentől
'származó
nagy és ,
Szép és nemes célt szolg álnak azok az
fontos rendeltetését;
kíméletlenül
kínozza a
ujabban ezyre szaporodó
egyesületek,
ameteherhúzó
állatokat,
pusztitja
a hasznos
lyek az állatok és növények védelmére
alamadarakat,
rongálja
a hasznos fákat, bokkultak.
Aki a szeg-ény, igavonó
állatban
is
rozatokat
ahelyett,
hogy azokat védelmezIsten teremtéset
látja, az bizonnyal
kész,
né, ami pedig
emberi
szent
kötelesséze
séggel
áll 'az ilyen nemescélú
egyesület
lenne, Sem káros állat. sem káros madár,
szolg álatában. Az állatkínzás
megakasem haszonnélküli
növényzet
nincsen a föl- I dályozására
Borsodvármegye
mutatott
ködön. Cél nélkül, szüksézesség
nélkül Isten
vetendő -példát azzal, hogy szabályrendelenem teremtett
semmit. Az ember a teremtet alkotott
a fuvarozásnál
észlelt kegyettés koronáía,
ésszel felruházott
lélek. Min.t
len bánásmód
megszüntetése
érdekében,
A
ilyen lenyügözte
a természetierőt
.és azokat
szabályrendelet
elsőrendű
kötelességévé
'saját
uralma
alá hajtotta.
Egyet
azonban
teszi a közigazzatósági
hatóságoknak
a funem tudott Ienyüg özni: a saj át terrnészetét.
varozók 'állandó
ellenőrzését.
A kihágásoEz még ma' is ösztönös.
vad és kigúnyol
kért elsősorban
a Toz attulaidonost,
másodminden kultur át. Neki adatott, hogy legyen
sorban a kocsist vonják felelősségre.
Vajha
ura a földön mindennek,
de ugyanakkor
lerninden vármegye
követné ezt a példát!
gyen nundennek
védelmezője
is;' ne' legyen
, A szárnyasoknak
sem külömb
a sorsa
vandál
pusztítója
a jónak, a szépnek,
3
az igavonókénáI.
Sőt még rosszabb" mert
hasznosnak
és szükségesnek.
ellenük .szeg ül nemcsak a durvalelkű
emberek szívtelensége,
hanem
télvíz idején a
Az Apponyi
féle rendelet
kiadásának
negyedszázados
évfordulój án egyik miniszzord idő is. Mikor a természet
asztala kooár. - nincs eledelük. rnikor a fák, bokrok
ter-utódja
pedig körlevelet
bocsátott
ki az
lombtalanok,
nincs menedékhelyük,
Ilyenelemi,
továbbképző
és gazdasági
iskolák
korsok-sok
kedves
.énekesünk . elpusztul.
ig azgatóihoz,
hogy a 25 éves évfordulóta
Tollazatuk csöppnyi testüket
megvédi ugyan
nemzeti és nevelési értékekre
való tekintet,
tel. nagyobbsz abásu ünnepséggel
űljék meg,
a- keményebb
hidegtől;
de azért hallatlan,
hogy ezáltal, maradandó
értékűvé
tegyék
megpróbáltatás
a szigorú hideg számukra.

ei-

t
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kl tlHlbetel( csak védekezhetnek
.erién, '-ám;

a h1deg

a szegény madarak
Szívfacsaró
jelenetek,
esetek beszél nek arról a hősies harcról,
amelyet
a
természet
kedves gyermekei
tél viz idején
folytatnak
az életért, Lehetetlen,
hogy voln~: érző sziv, amely szanatrnat
ne érezne
kts ,száTl1y~saink
szornorú
tengődésén.
Mikor 'azt mondja a költő: "Ki 'visel gondot
az égi madárra?"
bizonyára
ugy gondolta, hogya
teremtő
Isten a szánakozó
lelkű' embert
Választotta
eszközül
arra,
hogy általa az égi madarakról
gondoskodjék akkor, is, mikor 'a természet
háztartása
szünetel, s igy hiányzik számukra
a "terített asztal." Etessük tehát őket hóvihar
és
ólomeső
.idei én. Az etetésnél
vigyázzunk
arra, hogya
táplálékot
ugy helyezzük
el
u. n. etetökben.
hogy a madár 'ahhoz hozzá
tudjon férni. Az etetőtlehetőleg
sürü
bokor, rözserakás,
vagy fenyöcsoport
közelébe állítsuk fel, hogy az odasereglett
madarak ellenségei:
karvai, vagy sólyom elől
ménedéket'
találjanak.'
,
Oe, hacsak a hideg és éhség filérne rájuk szenvedést.
Ott settenkennek
nyomukban' il sihederek,
naplopók,
akik
csupa
kedvtelésből.
parittyázzák,
vagy tőrrel, enyvesvesszővei
Iog dossák az ártatlan
teremtéseket. Még
madárbarátok
eleséggel
elo',
látott etetöttjs
ellopják. Minő megrögzött,
gonosz lélekre vall ezen, minden emberi érzést megszégyerutö
cselekedet!
Aki a ma:'
dárban a természet
remekét és az ember se:
gítőjét látja, az pusztitásra
nem vetemedik,
hanem inkább' kirnéli, becézi és puszta télen
élelrnezésükröl
gondoskodik.,
A madárvédelern, s általában
az állatokkal
való emberséges
bánásmód
tekintetében
példát' vehetünk
a külföldtöl,
ahol nemcsak
védelmezik, de etetik is rendszerint
az ottani lig etek, parkok
madárvilágát.
A madárvédelem ' különösen fejlett
fokon ~l\ a szornszédos, Ausztriában,
ahol autornatakat
állítanakfel
a parkokban .eze] a telírással: "Ne
teledkezzünk
meg az,' éhező, madarakról."
Szóljak-e
még
tojásrablók
és fészekrombolókról,
akik, sziritén lelketlen
pusztítóiaz
emberek segítőtársainak?
Szóliak-e
a kocapuskásokról,
akik válogatás
nélkül
puffantjak
le: 'a .hasznos
és káros madarakat. A madarak ellenségei feledik azt, hogy
milyen sivár lenne a természet,
.ha a kis
énekesek nem élénkitenék
azt. Mi volna az
erdő, mezö, a vadvirágos
rét, "a, virágoskert
madárdal
nélj{ül?..
Ha a mai, agyoncsigázott. kifáradt
idegzeWember
kimegy,az
erdőbe,
ligetbe
és ott a madarak
zengt'),
csattogó,
csicsergő,
Iütyörészö,
turbékoló
hangj át hallja" lelke' itt megnyugvást,
talál,
mert a legszebb
templomban
érzi magát.
A finomabb-Ielkületű
emberek,
az idealis-'
ták, rendszerint
állatkedvelök.
Nagy köl·'
tönk 'Petőfi is nagyon kedvelte
a madarakat; ~ ezt a legszernléltetöbben-költészeté
tanusltja.
De más költök
is 'előszeretettel
szerepeltetik
-költeményeikben
a madarakat.: írván azokról
gyönyörködtető,
kedves
sorok:lt~A
rovarirtó
éneklő haszna ma már

n..'.
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mit tegyenek

annyira
Mzísfti~rt,
hogy nÚjgyarázatra
egyáltalán
nem -szorul,
Annál elszomorltóbb, hogy e belátás sem hozta ineg azem'bér seg ítötársainak
kellö védslmét,
'A
növények
védelmére
is igen nagy
szükség
van. Ezeket, is pusztítják
csupa
vad kedvtelésből
nemcsak
éretlen
sihederek, hanem a felnőttek
is, Rámutatok
itt
: arra a vandalizmusra,
amelyet a parkjainkban, ligeteinkben
látni kénytelen
a sétáló
; természetbarát.
A közönség
gyönyörűség,gel
szemléli
különösen
a virágnyitóés
lombnevelő
hónapokban
a zöld díszbeöltö'zött parkokat,
ligeteket.
De lépten-nyomon
felháborodva
látja, hogy akadnak
durvaielkü virágtolvajok,
akik könyörtelenül
letördelik
a virágdíszes
ágakat,
virágokkal
I

I

'
1,

a

"Ki

vise/gondot

az égi madárra ... ?

,együtt.
Vannak, akik kedvtelésből
szaggatják a virágokat,
tördelik az ágakat és hán.csoliák
a fákat. Látszólag
a fák virágjaira
'éhesek,
De hiszen alig hogy letörik, el is
; dobj ák a fürtös ágakat. Ami történik a par: kokban, ligetekben:
egyenesen
szülőt és iskolát szégyenítő
botrány, a kulturérzék
tel'jes
hiánya.
Minden
épérzékű
embernek
megvetésseI
és lelkében mélység es undoro1 dással
kell gondolni
azokra a barbár ' kezekre, amelyeket
sem a köztulajdon
köte'les tisztelete,
sem az embernek
emberi 011: volta nem tart vissza a pusztítástól.
Az isI kol a
e -téren megteszi
a magáét,
de vele
. együtt
természetesen
a, szülői háznak
is
. osztoznia kelf -e feladat betöltésében.
Mindezekből az tűnik ki, hogy amit a gyermek
a madarak
és .fák védelméről
a "Madarak
'és fák napján"
hall az iskolai év egy ün: nepélyes órájában,
vagy a szokásos kirán; dulás
alkalmával,
az édeskevés
arra,
'hogy a vad ösztönnek
ellenállni tudjon.
Nagyon
természetes,
hogya
növények
.és madarak megvédése tekintetében
a ha,
tóság tehet legtöbbet. Tanácsos volna, ha a'
hatóságszigötú
utasítást
adna a rendörörszemeknek,
hogy arnennyiben 'valakit, akár
Iiataikcrut, akár felnőttet tetten érnek, ál'·
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lltsák ej(j, hogy elletillk megíhdltsák
a jeg.
szig orubb eljárást.
Csak igy lehetséges
a
rombolókat
elriasztani
embert
megszégyenítö kedvteléseiktöl,
A családban
és iskolában vérébe kell oltani a gyermeknek,
hogy
szükségesség
nélkül Isten
nem
teremtett
semmit, amit teremtett
az mind azért van,
mert arra szükség
van.
Addig,
amig a közönség
r
nem Júh
arra, hogy az állatok
és a madarak neki a
legjobb barátai:
amig be nem látja, hogy
á

li rt8vények
ptisttliásávaL
sal át kárára tij·
rekszik:
addig hiábaval6
minden
kenetes
beszéd, az intés, figyelmeztetés
a pusztában elhangzó
szó lesz.
Emberek! Védjétek tehát a szegény iga,
vonókat,
táplálj átok a didergő
légi nincsteleneket
és hajléktalanokat,
kíméljétek
a
természet
gyermekeit:
a növényeket,
jutalmatok
lelkiismeretek
megnyugtató
szava
lesz és a jóságos Istenhez érzitek magatokat közelebb!
Benedek Vince
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Nehány egészségügyi jótanács.
Az egészség
drága kincs, de erre rendesen akkor eszmélnek rá az emberek, amikor hiányzik.
Amig megvan nem becsülik
kellőkép. 'A legtöbb
betegség
egyik oka
épen az, hogy az illető nem vigyázott
kellően 'az egészségére.
A beteg ember már
igyekszik
mielőbb
meggyógyulni
és tudja
értékelni
az egészségét,
de sokszor már elkésett, vele, mert teljes gyógyulást
többé
nem találhat.
Világos
tehát,
hogy addig
kell őriznünk az egészségünket,
amig megvan. Ehez akarok
néhány elemi' jótanácscsal szolgálni,
melyek
így olvasva
tán
nagyon
magától,
értetödöknek
tűnnek
fel, de ha a saj át életkörülményeinket
vizsgáljuk, akkor rájövünk,
hogy mégis szükség üpk van rájuk.
Pihenesünk
és sokunk
munkája
is a
lakásban,
vagy más zárt helyiségben'
történik. Szükséges
tehát, hogy a lakás és a
munkahelyiség
az egészségtan
követelményelnek megfeleljen,
a szervezetre
káros ne
legyen.
Az építési
szabályrendéletek,
az
ipari hatóságok
rendeletei
igyekeznek
is az
épittetőket
erre kötelezni,
azonban
ennek
dacára találunk még városon is sok egészségtelen lakást és rnűhelyt. Látogassuk
csa«
meg a külvárosok
tömeglakásait,
vagy a
nedves pincében lévő sötét műhelyeket,
falun pedig a sok régi alacsony, nedves, földes padlójú
kicsiny ablakú zsuppal fedett
házat.
Napfény,
friss
levegő,
tisztaság,
fél
egészség. Arra kell törekedni,
hogy e kellékek a lakásnál meglegyenek,
tehát a szobák tágasak legyenek, az ablakok elég nagyok, legyen a lakás száraz. Áll ez főként
a falusi házakra és hogy száraz is legyen a
ház, elég magasra kell a 'talaj fölé hozni az
alapzatot,
ezután szigetel ni és így ráépíteni a falat, belül kaviccsal, e fölött száraz
homokkal
töltsük ki a helyet a föld és a
deszka padló között.
Ahol kokszot
lehet
kapni ez még jobb a töltéshez. Ha új családi házat építünk,
arra legyünk
figyelemmel, ha ezt a körülrnények
megengedik,
hogyalegtöbbet
használt,
vagyis
az
állandóan
lakott szobák lehetőleg
déli fekvésüek
legyenek,
mert ezek télen a legmelegebbek, nyáron' pedig azért hűvösek, mert
csak 'kis
beesési
szög
alatt
kapnak
napfényt.
Legmelegebb
.helyiség ek nyáron a nyugatra
nézök. Az ablakok nagyol,

legyenek,
hogy a lakás világos legyen, a
nap besüthessen
és jól lehessen szellőztetni.
Ugyanez áll természetesen
a rnűhelyekre
is. Az iskolákról
nem szólok, mert annak
építésére
a hatóság úgyis felügyel.
Nagyon
fontos az egészségre
a tisztaság nemcsak a lakásban,' de az udvaron is,
Főleg
a falusi
udvarokról
szólok,
ahol
nincs csatornázás,
vízvezeték,
ellenben van
kút
és trágyadomb.
A lakóház udvarát
ei
kell külörntení
legalább
egy kerítéssel
a
gazdasági
udvartól,
a trágyadomb
a kúttól
legalább 10 m-r e legyen és megfelelő
gödröt kell neki ásni, hogy a trágyalé ne Iolylyon az udvarra, esetleg a lakás elé. A meleg időszakban
hetenként
mésztejjel
kell
megöntözni,
hogy a legyek
szaporodását
gátoljuk.
A kút falazatát
legalább fél méterre
hozzuk a föld színe fölé és a környékét
tiszta
kaviccsal töltsük fel a kúttói lejtősen, hogy
a szennyvíz a kutba vissza ne csoroghasson.
A kút káváj át zártra
készítsük,
egyrészt,
hogy szemetet ne sodorjon bele a szél, másrészt,' hogy a verebek ne tanyázzanak
benne.
Ha mód van rá, úgy szivattyus
kútat szereljunk fel; akkor a kút aknája
beton lappal teljesen
zárható.
Amarhaitató
vályut
a kúttól
legalább 5 m-re helyezzük el, oda
csövön vezessük a vizet.
Kérdi valaki mi köze ennek az egészség'
megóvásához.
Nagyon
sok, kivált
falun,
ahol' nincs vízvezeték.
A fertőzött
ivóvíztől
könnyen tömegesen
betegednek
meg az emberek. A hasi hagymáz
(hastifusz)
járvány
oka pl rendesen a fertőzött
ivóvíz, amikor,
a kútba vagy visszacsorgás
révén, vagy a
közeli
trágyadombról,
vagy
árnyékszék
pöcegödréből
a talajon keresztül jut a tifusz
bacillus a kútba, Ezért kell a trágyadombnak, árnyékszéknek
legalább
10 m-re lenni a kúttól,
Még valamit
a lakásról
a falusiaknak.
Nagyon sok helyen láttam, hogy van rendes lakás, szép padlós első szeba, ez tágas,
világos, közben a konyha, és egy szűk, sötét hátsó szoba, mely földes. A család télen nyáron
a szűk, sötét hátsó szobában
szorong, sőt télen még ott is főznek
nem
a konyhában,
szellőztetésrőlpedig
szó sincsen, takarékoskednak
a meleggel.
Ezzel
azután igazán rontiák.az
egészségüket
kész-.
akarva, pedig az ellenkezője
is médjukbau
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táplálkotas,
ti C's~~seml) kortól a halálunkig.
volna, ha az elslS szobát laknak, Je att csak
jvezdetben,
hogy a szervezet
jól fejlődjék/
keresztelökor,
esküvő alkalmával
és > ravaa kifejlett
szervezetnél
pedig,
hOg-y az
talozáskor
használj ák.
egészséges
maradjon.
Ma már köztudomású
Amilyen fontos az egészség megóvására
a 'vi tarninok
szerepe
a táplálkozásunkban
a meglelelő lakás, nem kevésbbé aza helyes
és 'azok
fontossága
a szervezet
fejlődéséruházkodás,
mert a ruha az ember szűkebb
benés
a kifejlett
szervezet fenntartásában.
lakása, Nemcsak a test díszítéséül
szolgál,
Ezénkívül fontos - kor, foglalkozás
és évhanem a külsö tényezők,
úgymint
hideg,
szak szerint - a fehérjék,
szénhidr átok és
meleg, szél, eső, stb, elleni védekezéstil.
Itt
már igen nagy a változatosság
a mégfelelő
zsirok helyes arányban
és megfelelő rnenynyiségben
való felhasználása
táplálékunk'öltözködésben
évszak
és foglalkozás
szerínt. Máskép
kell öltözni városon,
máskép
ban. A csecsemőés gyermekkorban
igen
nagy szerep jut a vitarninoknak,
ezek hiafalun, máskép a szellemi munkásnak
és ipanya különbözö
anyagcsere
betegséget
okozrosnak,
máskép
a szabadban
dolgozónak.
hat és a gyermek
fej lődését gátolja. Ezen
Általában
azt tartsuk
szem előtt a ruházkodásnál.vttogy
alsó ruhánk olyan legyen,
rövid cikk keretében
nem foglalkozhatom
hogya
bőr szellózését
ne akadályozza,
a 'ezzel behatóbban,
csak utalok rá, tanácsot
verejtéket
könnyen
magába
vegye, könyad 'bármely
orvos és az anya- és csecsemőnyeri -rnosható legyen, túl meleg ne legyen,
védő rendelök.
hogyan
kell helyesen
tápvagyis
télen-nyáron,
hidegben-melegben
lálni a csecsemőket
és gyermekeket.
A felegyaránt
hordhassuk.
A felsőruhát
foglal- . nőtteknél
csak ennyit:
Arany
szabálya'
és amellett
vegyes
táplálkokezásunk
és ' az évszak
szerint
válaSSZUK mértékletes
meg, hogy ruikép, azt hiszem ez nem szorul
zás. Sok tej, tejhaszon
(aludtej, tejfel, vaj,
bővebb magyarázatra.
Ellenben azt kívánorn
turó, sajt), kevés hús, sok főzelék, mértékhangsúlyozni,
hogy a hideg évszakokban
a
kel' tészta és toj ás. Nyáron kevés zsir, sok
hideg ellen oly módon védekezzünk,
hogy
zöldfőzelék,
gyümölcs,
télen több hús és
meleg felső ruhát, úgymint
Ielöltöt,
télizsir, hüvelyesekből
főzelék.
Ülő foglalkokabátot
vagy bekecset
csak künn használzást végző nek könnyebb
táplálkozásra
és
sok főzelékre
van szükség e, nehéz
testi
junk és ha:a meleg szobába érünk, ott levetjük. Talán ez is furcsának,
illetve felesmunk át végző viszont több húst és toj ást
legesnek
tűnik a városi ember szemében,
'togyaszthat
anélkül,
hogy szervezete
kárt
de nézzünk csak szét falun, ott télen kinn
szenvedne. Természetesen
nagyon sok függ'
a munka közben jól fel kell öltözni, de miaz ételek helyes elkészítésétől
is. Sok gyokor bemennek
a jó meleg szobába, ott sem
morbajnak
a rosszul
elkészített,
nehezen
vetik le, nemhogy a felső kabátot,
de még
emészthető
étel az oka, sok betegségnek
a -prérnes
sapkát sem. Ez utóbbit annyira
pedig az egyoldalú
táplálkozás,
Még egynéhány jó tanács egy pár étel fogyasztászeretik, hogy abban alusznak is. Pedig ezzel- megint
csak szándékosan
rontják
az
sára nézve. Forralatlan
tejet csak akkor
egészségüket,
mert ily melegen
felöltözve
igyunk,
ha biztosan
egészséges
tehéntől
a meleg szobában
kimeleg esznek, ha az:
származik
és a _ fejés is megfelelő
tisztán
után kimennek
a hidegre, 'annál könnyebtörtént,
egyébként
csak a pastörizált
vagy
beii meghülnek,
nem is szólva arról, hogy
forralt tej fogyasztása
ajánlatos.
Vajat, túrót, tejfelt is csak megbizható,
tiszta formennyire
akadályozva
van ezzel a bőrlégzés, rnely szintén nagyon fontos a szerrásból vegyünk.
A termelők
pedig a leggondosabban
ügyeljenek
a tehén egészsévezet - működésében.
gére és tisztántartására,
az istálló gondo-'
,)'De nemcsak a lakás és ruha tisztán tarz ására, a tiszta fejésre és a tej feldolgozátása fontos; hanem testünkké'
is, Városon
sára. Gyümölcsöt
csak megmosva
és ameez "könnyű, a legtöbb lakásban van fürdőszoba, ha ez nincs, ott vannak a nyilvános lyiket lehet utána tiszta ruhával letörölve
fogyasszuk.
Az alma és körte héj ában sok
fürdök.
Falun nehe'zebb,
illetve körüírnéa vitamin, ezért ne hámozva, hanem jól lenyesebb
az -eset, nyáron
még csak hagyrnosva és letörölgetve
együk.
j án, mikor a szabadban
lehet fürödni,
de
Nem mondottam
semmi újat, csak a sok
télen, sajnos azt tapasztalom,
legalább
az
közül néhány hibára óhajtottam
a figyelén vidékerrren nem igen fürödnek
az emmet felhívni,
amelyekkel
leginkább
találberek. Például fel hozom , hogy egyik évben
kozom.
Nem árt az ilyesmire
ismételten
a '90 éven felüliekről
kellett
statisztikai
emlékeztetni,
hogy azok
kiküszöbölhetök
kérdőívet
kitöltenem,
amelyen
többek kölegyenek,
zött kérdik: szokott e fürödni, ha igen, miDr. Benes Imre
lyén időközökben.
Egy 96 éves asszonynak,
bokodi karorvos
mikor
ekérdést
f'eltettem,
egész méltatlankodva
azt felelte,
már mért fürödtern
Ha. betegágyba.
helyez
volna, hisz nem voltam sohasem beteg.
Azt hiszem 'akadnak
társai is bőven, akik
lsten próbatévő
hatalma, bibliád és énekeskönyved mellett keress vig asz tal
sta
ezt az elvet vallják. Meg lehet oldani falun
Gyógyíts .ncg cnge.n, lJra.n!
is egy kis jóákarttal
a fürdést, amely nacimü imádságos könyvecskéböl,
amely immár
gyon fontos a test ápolására
és az egész16.000 példányban végzi szolgalatat betegségs'ég fenntartására,
nemcsak a csecsemő- és
esetén az ev. családokban. - Ára 20 fillér és
gyermekkorban,
de a felnőttés öreg4 fillér portó. Szép díszkötésben 1 P. - Megrendelhetö a HARANGSZÓ-úl Györ, Petőfi-tér 2;
korban is.
á
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A magya.r ga2da, hibái ..
Nem teszünk különbséget
a kisgazda
és
jellemezni,
amelyek
követkézmények~nt
az
nagygazda
között.
Mind a kettő vérünkegész
ország,
az egész
nemzet
hátrányt
ből való vér, testvérünk.
Ok ketten alkotják
szenved, akkor a nemzet többségét
alkótö
a magyar nemzet többséget,
ök adj ák meg
ezen osztálynak
két irányban
megriylfata magyar
állam agrár jellegét.
Ok tartj ák
kozó
tevékenységet
kell
megfigyelnünk.
fenn
az országot:
verejtékes
munkával,
Nevezetesen
meg kell f igyelnünk
azt, hogy
pénzbeli áldozatokkal
ésha
kell vérük hula magyar gazda miként állja meg a helyét"
lásával. A magyar gazdának
köszönheti
ez
miként teljesíti a saját érdekében
is jól fela nemzet a létét: multját, jelenét. De a mafogott kötelességét:
a mezögazaaságban és
gyar gazda jövőbeni
rnag atar tásától
függ
a politikai
életben.
'
e nemzet jövendője
is.
Az ember azt hinné, sőt teljes joggal
-f'eltételezné,
hogy a gazda már csak tudja
A magyarságnak
faji jellegét,
népünk
mi a tennivalója
a saját gazdasága
körül,
lelkiségét
a' magyar gazda testesiti meg,a
hiszen a gazdálkodás
az élethivatása
s igy'
magyar gazda képviseli. Benne látjuk azocsak természetes,
hogy saját jól Felfogott
kat az erényeket,
a melyek a magyart
a
érdekében
megtanulja vagy a jól gazdálkodó
világ első nemze tévé tették. Nincsen a viszomszédtói
eltanulja
azt, hogy
hogyan
lágnak
még egy nációja, amely a szorg akell jól ,gazdálkodni,
hogyan
lehet miriél
Iornnak, a föld barázdáihoz
való ragaszkonagyobb
jövedelmet
elérni
anélkül,
hágy
dásnak, a katonai erények:
a félelmet nem
ezzel vétkeznék
saj át maga ellen. Mert a
ismerő
bátorságnak,
a bajtársi
hűségnek,
"jó gazda" és a nagy jövedelmet
felmutató
a lovagiasságnak
olyan mértékét
hordozna
gazda nem egy és ugyanaz. Ismerek én gazmag ában, m111t a' magyar
gazda.
dákat,
akik egyforma
kiterjedésű
földbirMind ez, amit eddig elrnondottunk,
so"
kétszer
annyit vesznek be átmekak szemében
lehet erény, de lehet meg- ,tokukról
netileg
a gazdálkodásuk
gyümölcseként
bocsáthatatlan
oűn is. Azok a jellernbeh
es
rnint mások, éle azért mégsem tartom őket
faji tulajdonságok,
a melyek a magyar gaz"jó" gazdának,mint
ahogyan nem az a "jó"
dában sűrítve
meg találhatók,
lehetnek
sok
előnynek,
áldásnak,
jónak forrásai,
de le- , kocsis, aki csak kocsis, aki csak azért, hogy
minél
többet
tudjon
elszállítani,
agyon
hetnek hibák is, a melyekből
hátrány, veszmegszakasztja
,a lovait. A jó koteség, sőt veszedelern
származhatik.
Ezek 1 erőlteti,
csis szereti
és jó erőben
tartja
a lovát,
a hátrányok,
veszteségek
sőt sirt .ásó veszeamelytől
soha sem kiván erején felüli teldelmek
természetesen
első sorban
a majesítményt,
mert tudja, hogya
túleröltetésgyar gazdát fenyegetik,
de mivel - amint
, sei' a legjobb
lovat is tönkre
lehet tenni.
ezt Ieszegeztük
ők képviselik
II nemzet
A földet is szeretni
kell, hozzáértéssel,
többséget:
bennük és velük együtt szenved
kell művelni
és jó erőben tartani:
tr ágyázés pusztul el az egész nemzet.
ni és ami a legfontosabb:
megfelelő vetésA fajtánk,
nemzetünk
iránt való őszinte
-f'orgót
kell alkalmazni.
szeretet
szól 'tehát belőlünk
akkor,' amikor
.
A közrnondás
azt tartja:
"nincs
rossz
a magyar
gazda felé fordulva
rámutatunk
föld, csak 10S~Z gazda van." És ebben, van
néhány
olyan hibájára,
f'ogyatkozására,
a
is valami igazság. Mert amig a rablóg azdál-,
melyeknek
szornorú következrnényeit
elsőkodással
a legjobb
földet is tönkre
lehet
sorban Ő, maga: a magyar
gazda érzi,' tie ,tenni - addig tény az, hogy az aránylag
amelyek
végeredményükbenbajt,
veszteseIgen gyenge, futóhomokon
IS tud a jó gazda
get, sőt fenyegető
veszedelmet
Isten
termelni.
'
óvjon,
hogy
pusztulást
~
hozhatnak
az
A magyar
gazda egyik főhibája
éppen
egész nemzetre.'
abban áll, hogy nem akarja
elhinni, nem'
Nem egyéni hibákról, 'nem emberi gyartudja megtanul ni azt, hogy il föld is élő
lóságokról
kivánunk
most szólni,
amelyek
valóság,
amely éppen úgy lélegzik,
mint
a társadalmi
érintkezes
során ütköznek
ki,
a többi
élőlény
és táplálékot,
gondozást'
az egyes emberekből.
Ha valaki észér, kapkiván. Sőt beszélni is tuda
föld' és a jó
zsi, fukar,
anyagias,
szükkeblü,'
háísártos
, gazda meg is érti a némaság ábari beszélő
és így tovább - ezekért ő maga egyénileg
földet. Megmondja
a föld, hogy öt a gazfog megszenvedni,
mert az li szűkebb kör,
dája nem szereti,' nem műveli ;" tűri, hogy
családi-, baráti társaság bizonnyal
éreztetni
a felburjánzó
gaz megfojtsa
a nerries nöfogja vele eme hibáinak
következményeit.
.vényt, nem 'táplálja:
nem trágyázza
eléggé,
Es ezek a fogyatkozások:
általánosak,
emnem veszi fig'yelembé
föld teljesítő
ké-,
beriek,
nemcsak
a magyar
gazdában
lel- "pesség ét, nem tart helyes mértéket,
nem:
hetők fel.
; alkalmaz
helyes' vétésforgát:,
Erőlteti,
túlMi ezúttal
a magyar
gazdának néhány : ságba .viszi' a szerries terményele -' buzá,
rozs, árpa -' termesztését
és azt.ihiszi, ha:
olyan hibájáról
akarunk
szólani,
amely kiévenként
nlegtr',agyáúaa'
földet,
mondottan
a magyar gazda hibája, de amely ;4-5-6
akkor annak. kötelesség e mindíg .jó termést
hiba
miatt
aztán
végeredményben
nem
adni. .Azt persze ,a legtöbben
nem tudják,
egyedül a gazda, de' vele és miatta az' egész
hogy az istalótrágyával
, még ha rnínden
nemzet
is szenved.
évben, trágyáznak
is. csa". 60 % - at, , ,tehát
, Ha a magyar, gazda ama hibáit akarjuk
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gen, eílensz~hVes, Íeklcsínyelt,
mellözött
a felét adják vissza a földnek a t81e
elvett táperőknek.
elvek.
Vajjon hány gazda ismeri és követi az
Innen van aztán az,' hogyatermésho·
u. n. norfol ki négyes
vetésforgót?
. Hánv
zam átlaga
hazánkban
igen gyenge,
alacsony, a tőlünk
nyugatra
fekvő" sokkal
gazda
használ
műtrágyát?
Szégyenletes
mostohább
talaj és éghajlati viszonyok
ködolog, hogy még ma is van gazda, aki a
zött
gazdálkodó
népek
termésátlagával
búzát a trágya
domb alól kifolyó trágyaszemben.
Szégyenlem
leírni, hogy 'amikor
lében párolja.
És aztán csodálkozik
rajta,
hogya
buzáia
csupa üszög. Pedig mennyit
összehasonlitottam
az európai
népek gazdálkodásának
eredményét,
sajgó
szívvel
hall a helyes vetésforgóról,
a magkiválaszkellett
ezen tanulmányaim
során megállatásról,
a vetőmag
pácolásáról,
a trágyatelep helyes kezeléseról.
Meghallgatja.
az
pítani, hogy mi magyar gazdák a rangsorban igen hátul kullogunk,
mert ott a 15.
előadást - aztán teszi a dolgát ugy, mint
régen.
helyre csúsztunk le, az elől járó Hollandia
(17 q), Dánia (17 q), Belgium (15 q), Anglia
Bizony nagy hibája ez a magyar
gazsőt Irország (14 q), Svédország
(13 q), Nédának.
És ennek a rossz gazdálkodásnak
szomorú
következrnényeit
elsősorban
metország
(12 q), Csehszlovákia
(10 q),
Svájc (12 q), Norvégia
(10 q), Finnország
maga szenvedi
meg, mert keveset
termel,
(9.5 q), Ausztria (9 q), Franciaország
(9 q),
tehát kevés a jövedelme,
de vele és miatta
Olaszország
(8 q) mögött.
A magyar gazszenved az ország, mert emiatt sokkal kedánál már. csak a lengyel, jugoszláv,
spavesebb buza és rozs kerül - mint termésnyol, oláh 'és végül a görög gazda műveli
felesleg a piacra, kivitelre
s igy kevehitványabbul
a földjét ama 20 európai
álsebb az export révén hozzánk jutó idegen
pénz: nemes valuta.
lam népei között,
akiknek
mezőgazdasági
viszonyait
tanulmányoztam.
Pirulnia
kelEz a hiba megvan akisgazdában
- de
a nagygazdában
is. Arrrabban talán nagyobb
lene a magyar
gazdá nak, ha arra gondol,
hogy olyan országok
földmíves
népe mértékben,
az utóbbiban
kisebb fokban, de
mint Ausztria, Belgium, Csehszlovákia,
stb.
hibás mind a kettő. Adataim szerint például
- amelyek kimondottan
iparos államok az utolsó 6 évben - a már ismételt hibák
megelőz
bennünket,
jobban
gazdálkodik,
miatt - buzából 50 %-163 %-ig kevesebbet
jobban szereti, jobban műveli a hazai röszállítottunk
ki, mint lehetett
volna, ami
annyit jelent, hogy helyes és okszerű gazgöt, mint mi magyar
gazdák,
mert buzatermésük
évi. átlaga
sokkal
nagyobb
a
dálkodás
mellett, a magyar
gazda háromszor annyit adhatna
el, mint amennyit
elmiénknél.
Amig ugyanis a felsorolt
orszáad. Mivel pedig termésfeleslegünket
a negok gazdái katasztr ális holdanként
az ormes valutájú országok
vásárolják
meg: hászáguk neve mellett zárójelben
fe1tüntetett
volna
métermázsa
buzát
termesztik
tehát a . romszor annyi idegen pénz özönlött
be hazánkba.
Ennyivel
több, magasabb
lehollandusok,
a dánok kat. holdanként
17
hetne évről-évre
az egyes magyar
gazda
métermázsát,
a belgák
16 métermázsát
és
jövedelme,
vagyongyarapodása.
Ez végül a
igy tovább, addig mi magyar gazdák csak
nemzet
vagyonának
gyarapodását
jelente7 mázsa 70 kg-ot tudunk
felmutatni
kat.
holdanként.
Pedig a mi áldott magyar fölné, mert amint hangsúlyoztuk:
a magyar
gazda
alkotja
a nemzet
többségét.
Vele
dünkről dicsekedve
mondjuk, hogy ez "tej·
szenvedünk,
vele vigadunk
mindnyájan.
iel-rnézzel folyó Kánaán." Viszont azt meg
Vajha megértené
és átérezné
a magyar
minden tanult ember tudja, hogy azon orgazda azt, hogy ő milyen fontos tényezője
szágok
gazdái, akik minket
megszégyenítenek az ő gyönyörű
terméseredményeikaz egész magyar
nemzet
boldogulásának.
A magyar
gazda jövőbeni
magatartásától
kel: szörnyű
mostoha
éghajlati
viszonyok
között,
silány földön gazdálkodnak.
függ a nemzet jövője.
Mi tehát annak az oka, hogy a magyar
föld nem terem annyit, mint a sokkal siláOe van a magyar
gazdá nak még egy
nyabb északi államok földje?
nagy, végzetes
hibája,' amelynek
szornorú
A magyar gazda az oka. Nagy hibája a
magyar gazdának
az, hogy nem veszi elég
következményeit
megint, elsősorban
és főleg ő maga szenvedi meg, de szenved miatkornolyan
azokat
az intő,
figyelmeztető,
ta az egész nemzet. Ez a hiba a magyar
tanító f elhivásokat,
amelyekkel
az erre higazda
politika}
magatartásában,
pártfevatott
férfiak
őt állandóan
a helyesebb,
belterjesebb,
okszerűbb gazdálkodásra
igyegyelmet
nem tűrő szabadosságában,
szerkeznek
rábírni.
A legtöbb
magyar
gazda,
vezetlenségében
áll előttünk.
Nincsen
még egy társadalmi
osztály,
ha végighallgat
is egy-,egy előadást
a
amelyben
annyi erő rejlene, mint a földlegjobb
tanácsokat
elereszti a füle mellett
míves gazdák osztálya s ennek dacára még
és tovább gazdálkodik
az ő megrögzött
elvei szerint.
sincsen tekintélye,
nincsen súlya a politikában. Nagy ereje az ő számbeli túlsúlyáVetésforgó,
műtrágya,
nemesített
vetőmag,
magtisztitás,
üszög
elleni
pácolás,
ban rejlik. Hiszen már ismételten
leszegeztük, hogy a földmíves-gazdák
képezik
a
tarlóhántás,
őszi mélyszántás
s igya tavaszi
szántás
mellözése,
a kapásoknak
gyakori,
nemzet többségét
s itt is főleg akisgazdák
képezik
a nemzet gerincét.
Es mégis mit
lehetőleg
minden eső utáni megkapálésa,
tapasztalunk?
A gazdák sehol sincsenek az
stb. - a legtöbb gazda előtt, ha ma már
számaranyuknak
megfelelő
módon képnem is ismeretlen
fogalmak; de sajnos: idealig

ö
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mások logia/ják él at őket fHé~~ Idl1ylt, vligy li pHlal1l1tt1yl hászófi, váifY á
iII@tő helyeket,
A legtöbb
helyen
róluk,
nyomás
terel ide vagy amoda.
Oh hány
de nélkülük
határoznak,
hoznak
szabályolyan esetről
tudunk
mi, amikor
a tiszrendeleteket,
vetik ki az adókat,
alkotják
tesség es, becsületes,
közismert
helyi
jemeg az országos
törvényeket.
lölttel
szemben
vad idegent
választottak
Nézzünk
csak be például
akármelyik
meg a gazdák és a megválasztott
képviselő
udóf'elszólarnlási
bizottság
tanácstermébe,
úrról hamarosan
kiderült,
hogy 'csaló, sikahol a gazda jövedelmét,
vagyonát
f'elbekasztó
okirathamisító.
Igaz, hogy ezeket
csülik s ahol annak alapján
reá a jövedeaztán lecsuktak
- de az mégis csak a válem, kereseti
és vagyon adó összegét kivelasztók többségét
alkoto gazdáknak
a szétik! Látunk ebben a bizottságban
üvegkegye ne, gyalázata,
hogy
többségüle
ilyen
kedőt, droguistát,
füszerest, 'tanárt, de gazfegyházi alakokra
szavazott.
Az nem mentdát vagy soha vagy csak igen elvétve. Nem
sége a gazdáknak.
hogy "sokan ajánlották",
fitymálom
én ezeket a társadalmi
rétege"nagy erővel nyomtak",
"fényes igéreteket
ket, de kérdem:
mit értenek
ezek a szánadtak",
"muszáj
volt, mert másképp
kiestás-vetéshez,
akik azt hiszik, hogy az eke
tünk volna az uraság erdejéből"
stb. Ez a
szarva az eke elején van, mivel hogya
vávédekezés
csak még hangosabban
kürtöli
sárban látott ökör és tehén szarva is elől
világgá a magyar gazda megbocsáthatatlan
van. Csak igy lehet aztán megérteni,
hogy
hibáj át: politikai
szervezetlenségét,
rövida 80 holdas gazdát azon az alapon adóztatlátását,
politikai
éretlenségét!'
ják meg, hogy neki évenként
80 hold buMicsoda legyőzhetetlen
erő lenne a mazája van - a buza pedig drága s igy nagy
gyar
gazda
osztályában,
ha ez félretéve
jövedelmet
ad. Ezek az urak nem tudják
minden melléktekintetet:
összetartana,
egy
azt, hogy a 80 holdból
legalább '20 hold
pártba tömörülne!
Egyszerre
minden megkapás,
20 hold takarmány,
20 hold zabváltoznék!
Mindenben
az történnék,
amit il
árpa föld és csak 20 hold terem buzát. Ha
magyar gazda jónak tart. Minden korrn ány
a gazda elad 1-1 darab 4 éves csikót, vagy i a magyar gazda akaratához
igazodna, mert
ökörtinót - "no ugye, - kiáltanak
fel ezek i hiszen a korrn ányt is ő alakítaná
meg.
az urak milyen jól megy a gazdának,
!.
Nem holmi parasztdiktaturára
gondolok
hiszen egy darab
állatjáért
400-=500 Pvt , én. Hiszen volt már egyszer ebben az 01'kap." Igen, de azt már nem tudják, hogy;
szágban
gazda többségböl
álló parlament:
azt a csíkot, tinót 4 évig etetni, gondozni
nagyatádi
Szabó István az erdöcsokonyaí
kellett
anélkül,
hogy az egy fillért adott i gazda kezében volt az ország sorsa - és
volna, tehát 4 évig fogyasztotta,
költötie,
mégsem
tűrte
meg a paraszt
diktaturát.
a jövedelmet
és. nem 4,évesnek, eladásra ké-!
Pedig akkoriban
ez igen divatos volt. (Bulszen született meg. Mire 4 éves lesz - hány I gária, Lengyelország,
Románia).'!
elpusztul,
elhibásodik,
értékét veszti. Mind- :1
A magyar gazda sokkal józanabb, az alezt a gazda igen jól tudja - de azok akik!
kotrnány
iránt sokkal nagyobb
tisztelettel
az ő adóját kiszabják
a legtöbbször
horná- 1 viseltetik,
semhogy ilyenhez nyulna, A gazlyos sejtelemmel
sem bírnak
ezekről
és
da uralom csak javára lenne az egész
megnyomorítj ák a gazdát az adóval. Innen
országnak,
az egész nemzetnek.
Nem csak
van aztán az elkeseredés,
a sok fellebbezés
azért rnert ők alkot] ák a nemzet többséget,
egészen a Közigazgatási
Biróságig.
de azért is, mert ha a gazC\.ának jobb sora
De ahelyett,
hogy részletezném
a dollenne, a közte, vele, általa élő többi táro
got: nézzünk szét a törvényhozás,
ház ában : . sadalmi rétegnek
is megjavuina
a helyzete.
a képviselőházban.
Vajjon a képviselők
köTelve lenne a kereskedő
üzlete, az iparos
zött hány gazda van? Van, de igen kevés.
műhelye - a vevök, rendelök tolakodriának
Sokkal kevesebb,
mint amennyi
a magyar
megrendeléseikkel.
A tisztviselőket
jobban
gazdákat
számarányuknál
fogva
megilletfizetnék,
telne a jövedelemből
de meg
né. Van-e akkor mit csodálkozni
azon, ha
ezek az ő fiaiból valók.
'
olyan törvényeket
alkotnak,
amelyek
kedCsak azoknak lenne bajuk, akik ma rninveznek a gyárosoknak,
a nagytőkének,
a
dent lefölöznek:
'a sokféle kartell, a mohó
bankoknak.
a különféle
kartelleknek,
csak
nagytőke,
a szívtelen
nagybankok,
a kiséppen a gazdát nem kímélik?! Az a néhány.
ipart tönkretevő
nagy gyár] ipar tanulnák
gazda képviselő
hiába tiltakozik
leszameg, hogy nem illik 100-200 % -ot nyerni,
vazzák.
amikor a magyar gazda 2-3--4 % -ért dolNo de hát ki ennek az oka? A kormány?
gozik évszám.
Vagy az őt támogató
partok?
Lám az iparos
Ausztriában,
NérnetorNem. Egyedül a magyar
gazda az oka.]
szágban,
Franciaországban:
a gazdák
akaTe vagy' az oka magyar
gazda testvérata szab irányt az ország kormányzásában.
rem! Te aki akkor, amikor a cselekvés íde-»
Az osztrák
gazdák, akik pedig sokkal keje: a választás elkövetkezik,
ahelyett,
hogy
vesebben
vannak
számarányukat
tekintve,
összefogva
olyanokat
küldenél
be a parla-'
mint mi magyar
gazdák:
irányt
szabnak
mentbe akikről tudod, hogy készek
és kéés
döntő
befolyást
gyakorolnak
egész
pesek
a gazdaérdekekért
sik ra szállani"
Ausztria
kormányzásában.
Ott nem lehet
maguk is gazdák, vagy legalább is ismerik
a gazdák érdekeit
sértő intézkedéseket
foés szeretik
a fajtádat
rászavazol
teljeganatosítani.
A Bauernbund
rnondjuk:
a
sen ismeretlen
jövevényekre,
mert
ezek
Gazdapárt
kiadja az utasítást,
mire az orjobban
tudnak
kiabálni,
nagyokat
tudnak
szág
valamennyi
gazdája
vallásfelekezeti
ígérni, vagy lllert a felekezeti
elfogultsiÍg
különbség
nélkül,
megmozdul,
akiadott
viselve,
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elseper mindenféle
pártot,
kormányt
buktat, kormányt
alakít. De azért senki sem
mondja, hogy ott parasztdiktatura,
paraszturalom
van. Jól megélnek,
megvannak
a
különféle
társadalmi
osztályok
egymás
mellett.
Az osztrák
gazda
fegyelmezett,
öntudatos,
politikailag
érett, jól meg van

szervezve.
A magyar
gazda fegyelmezetlen,
nem
tűr
jóindulatú
irányítást,
megmutatja,
oda szavaz ahova akar és rendszerint
becsapják,
múló hasznot
ígérve
megveszik.
félrevezetik.
A magyar gazda nem tud ráeszmélni arra a félelmetes
erőre, amely az ő számbeli
többségében
rej lik, mert részekre
tépik az
ügyes politikai kortesek, - akik ebben igen
ügyesek.
A kisgazdát
a nagybirtokos
ellen, a római katolikust
a protestáns
ellen,
a németet
a magyar ellen uszítják s ezzel
megbontják
az egységet.
Hej pedig ha ez
az 5 millió magyar
gazda összefogna
--micsoda
félelmetes,
megdönthetetlen
erőtényezője
lenne az ország kormányzásának.
A magyar
gazda
politikaileg
éretlen,
szervezetlen.
Nem tud felemelkedni
oda,
hogy saját magát,
szavazatát
az ország
szolgálatába
állítsa. Nem hallgat a szervezetre, be se akar ilyenbe lépni, mert régi szomorú
tapasztalatai
alapj án azt
hiszi: ezek a politikai
szervezetek
az
bőrét viszik a vásárra,
holott ezt - ha már
erről van szó inkább saját maga adja
el judáspénzen,
borjú pörköltért.
De hát ez a világ már - hála Isten elmúlik. A _Darányi-kormány
véget vet a sok
választási
visszaélésnek
és behozza
a titkosságot.
Vége lesz alélekvásárlásnak.
Itt az ideje annak, hogya
magyar gazda
eszméljen
rá arra a hivatásra,
amely őreá
ö

ö
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otszágbái1 \lát. ~bredjén
tudatára
számbeli többségének,
az ebben rejlő óriási erőnek: szervezkedjék,
fogjon össze, tömörüljön egy táborba. Ne tűrje, hogy gonosz tanácsadói,
akik eddig hasznot - huztak
abból, hogy
öt majd vallásfelekezeti,
majd
osztályelleni
izgatással
ide-oda
terelték,
a
jövőben is szerephez jussanak a közélet terén, hanem csak azokra hallgasson,
akik az
ő véréből valók, akiket jól ismer, akikről
tudja,
hogy
eddigi
működésükkel,
egész
életükkel
a falu népéért,
a magyar
gazdáért küzdöttek.
Ismerje
meg
gazdatársában
. sorsának
osztályosát,
fogjon vele kezet s vállat vállhoz vetve kűzdj ön közös
érdekeikért.
Tegye
ezt bátran
abban a tudatban,
hogy amikor ezért harcol: nem osztályharcot vív, hanem. ezzel az egész nemzet javát
munkálja,
mert ha a gazda helyzetében
javulás áll be, megjavul
az egész nemzet
sorsa, mert a magyar
gazdák
alkotják
a nemzet többségét.

***

Nem tettünk
különbséget
a kisgazda
és
nagybirtokos
között.
Hiszen mind a kettő
- testvérünk.
Ök ketten alkot] ák a magyar
nemzet többséget,
ők adják meg a magyar
állam agrár jellegét.
Ök tartják
fenn az'
országot
verejtékes
munkával,
pénzbeli
áldozattal:
adójukkal
és ha kell: vérük hullásával.
A magyar gazdának
köszöni ez a nemzet az ő létét: multj át és jelenét. De a magyar gazda jövőbeni
magatartásától
függ
ennek a nemzetnek
a jövendője
is.
. Magyar gazda testvérem:
eszm élj rá történelmi hivatásodra
és igyekezz
rnéltóképpen betölteni
ezt a hivatást!
Dr. Mohácsy Lajos
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Gazdasági taná~sok_
A vincellér-bogár
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Ez az általánosan
ismert bogár
lárvakorában
a lucernát, kif ejlődött-kor
ában pedig a répát pusztítja.
Legegyszerűbb
véde. kezés ellene az, hogy a lucemás és répaföld körül
ásonyom
széles és ugyanolyan
mély árkot ásunk, melybe a repülni nem
tudó, esetlen bogár belehullik
s így könynyen elpusztítható.
Olcsó

egérírtás.

Legegyszerűbb
a vízzel való kiöntés
De irthatunk
szénkéneggel
is. A lyukakat
be kell törnni.
Másnap
látjuk, hogy melyikben van pocok. Vannak szénkéneg
adagoló kannák,
melyek minden öntésnél azt
a mennyiséget
adják,
amelyre
a kannát
megfelelő
szerkezettel
beállít juk. A szén-

kén eg beöntése után a lyukat be kell törnni. A szénkéneg
gyulékony,
robban, tehát
vigyázni kell vele.
Allathizlalási

jótanácsok

•

Csak olyan állatot hizlal], mely a takarmányt
jól értékesíti.
Durva
csontozatú,
magaslábu
állat rosszul hízik. Mély testű,
finom csontozatú,
egészséges,
ép fogú állat értékesíti
jól a takarmányt.
A hízó állatot jól takarrnányozd,
mert így a gyengébb minőség is feljavítható.
Elégtelen
takarmányozás
a kitünő
minőséget
is lerontja. A hizlalás elején fehérjedús
takarmányt adag oli, mert az fejleszti az izornzatot és a hus kezdvező
felrakodását
eredményezi.
Erre a husalapra
h!zlald rá a
zsírt, mely a hust izletessé teszi és értékét

1*
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növeli. Tisztaságra,
az áítatok
hYÚg:a:lmara
nagy gondot fordíts, az etetés, itatás idejét pontosan
tartsd be. Az állatot ne ütlegeld, mert a húsban, szalannában
vérzések
támadnak,
az állat le is sántulhat,
miáltal
alacsonyabb
áron értékesül.
Az ütlegelés
és
a bőrnek besütéssel
való bélyegzése
a bőr
értékét
10 százalékkal
is csökkentheti
és
egy marháért
8 pengővel kevesebbet
kapsz.
A hamu,

mint

trágya.

A fa, szalma
és kukoricaszár
hamúja
jól' felhasználható
trágyázásra.
A kőszénhamúnak
trágyaértéke
nincs. Leginkább
a.
f'ahamú
jön számításba,
főként
kerti trágyázásra.
Egyéb növényi anyagot,
szalmát,
kukorica-,
burgonyaszárat
stb. trágya kedvéért
kár elégetni,
mert közvetlenül
tr
gyának használva többet érünk vele.
á-

Az állatok

betegségére

Az eladó

való szavatosság.

jótáll ani köteles:

Lov aknál:
Taknyosságért
15, kehessé- .
gért '15, csökönyösségért
30, buta-csiráért
30, bőrféregert
30, havi vakságért
30, fekete hályogért
30, rozsféregért
30 napig.
Teheneknél: Francia kórságért
30 napig.
l uhoknél: Himlőért
8, rühért 8, férges tü-

MEGLOPTAK.
Mikor elfogták a tolvajt,
mert a kamrámba surrant,
vádo/ón" felelte: vajon
mit értettem
az úrnak?
Néztem az embert, kit hajszolt
talán legszörnyübb ostor
sité!keznem
kelleti volna,
hat kegyetlen gyomorról.
Gyermekeit én tanítom.
Apjuk inost előttem áll.
V égbetnék
vak suhintással,
Mint ki sorsokat kaszál.
Az ő szemükben én vágyok
leggazdagabb, legnagyobb.
Mit árthat a hegynek az, ha
letörnek egy darabot?

60, rnétely és tnáJfoihadásért

ddnyavalyáért
60 napig.

Sertésekneh

Borsóka-kórért

8 napig,'

A termények
súlyvesztesége
az elraktározás
ideje alatt.
Súyából veszít a beszáradás
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
6-10 %"ot, a széna 8-10
%-ot, a repce 6-8- %ot, a' lófogu csőves
tengeri
8-15- %ot, a közönséges
magyar
tengeri
7-ll
%-ot, az apró keményszemü
tengeri 5-7 %-ot; 100 kgr. csöves tengeriröl, a fajta
szerint
változó an körülbelül
75-90
kgr. sze!'n.d lehet morzsoltan
kapni.
Súlyveszteség

I

az állat

szállítása,

II

TelJyészmaJhánál
100 1200

1300 1.400

1---'-----'----'-

krn,

3%

távolség

II

Vágó

ki,>zben.

mai hénál

a körülmények
és
szerint
U.9- 11 %

'a távulságok

-'
L
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t

a suíyveszteség.

borjunál
3.2-68%
a sulyveszteség

A CSIKÓS

FIA.

Királynak szüIiaz
édessny ie;
Pedig a testé/ csak rongy (akarja.
Jöttét nem várja tarka szolganép,
A bölcsőjéhez csak az apja lép,
Ő nézi csupán kutetá
szemmel,
Formít e reá a' gyermekember ?

Lassacskán felnő ... · megtanul lépni.
Pacsirtás pusztán virágot tépni.
Hallgatni,
hogyha nagyany6 tnesél,
Elmerengeni
a magyar' rnesén,
Megtamil
Masza/os

fázni, 'sírni, nevetni,
kézzel betűket vetni,'

Lovagolni, ha esikore talál,
Mitcor a ménes a pusztába száJ/.

S ha kérded tőle: mi leszel gyerek?
, Ha hegy vagyok, hát hadd legyek!
Vészjel legyen e példa: .
milyen [ajtó
már körőttem
.a hinár s a pocséta.
Bakó Józse!

Tíízbe gyul/adnak

a büszke szemek,

Láhátról veti - szeme lobogós:
"Ami az apám, pusztai csikosl"

Jskus-Lmte

lOt

Országos vá8árok Magyarország mai területén.
Használt rövidítések : áv. = áflatvásár, kv. = klrakóvásár,
e. = előtt, u. = után, mege = megelözö, köv,
közv, = közvetlen, közn. = köznapon, mfogf. = magában fogial6, V. = vagy, vm. = vármegye, ó-n, sz.
szerint, legköz. = legközelebb.

J.-N.-K.-Szolnok
m. febr. 16,
máj. 18, aug, 10 és nov. ll-ét mfogl. vas.
és hétf.
Abaujszántó
Abauj -Torna m. Nagycsütörtök
e. szerdán, jul. 13, okt. 5, dec. 7, ha a három utóbbi nem szerdára
esik, a köv.
legk, szerd., ha a hatarn. ünnepre esnek,
a közv. köv. közn.
.
Abony Pestm. márc. 19, máj. 31, aug. 20 és
nov. 30, vas. V. ünn. esetéri a köv, közn.
Acs, Komáromm.,
husvétot
köv. hétf., okt.
utolsó hétfőjén.
Acsa Pestm.
ápr. és okt. hónapok
utolsó
hétf., ha ünnep, ug-y a köv. legköz. közn,
Adánd Sornogym.
.Laetare" vas., Nep. Ján.,
Urszine változása
és Mindszent
napokat
mfogl. hetekben' hétf.
Adony
Fejérrn.
ápr.2, jún. 16, szept.
15,
n~. ~
.
.
Ajka
Veszprérnm.
rnárc. első hetében szerdán, Péter-Pál
ríap., István király
napján,
Márton
napot mfozl. hét szerdáján.
Akasztó
Pestm.
márc.
ll-ét,
szept.
!):ét
megel. hétf.
V. és kedden
kv.
A/ap
Fejérm.
júl. 25, okt.l mfogl. hétf.,
ha ünn., köv. közn.
A/attyán
J.-N.-K.-Szoilnokm.
jún. 9., nov.
4, ha ünn. V. vas., köv. közn.
A/berti
Pestm. máj. 16. júl. 13, nov. ő-ét
megel. vas. és hétf. Előző nap áv., másnap kv.
AJcsut
Fejérm.
József
napot, Erzs.' napot
mfogl. csüt., ha ünn., köv. csüt.
A/pár
Pestm. virágvas.
és okt. 10-ét meg'előző vasárnapon.
.
A/sónémedi
Pestm. ápr. 2, júl. 4, szept. 2,
dec. 3. mfogl. vasárnap
és hétfőn.
A/sópatyi,
Vasm., febr. 3, máj. 4. szept. ~,
nov. 4.
.
A/sóság
Vasm. 'ápr, 4, máj. 25, szept. 21,
nov. 5, ha ünn .. köv. napon kv. és áv. .
Apátfa/va
Csanádm. ápr. 24, júl. 26, szept.
S és nov. 25 .U. szomb., ha ünn. köv. közn.
Apc Hevesrn. jan. 15, rnárc. 19. megel. hétf.
. aug. l-én, ha ez szomb. v .. vas., a köv.
hétf., okt. 15. megel. hétf.
Aposte« Pestm. jún. 24-ét és okt. 12-ét
meg el. hét keddjén.
'
Atfó
Borsodm.
ápr. 20, szept. 20, ha hétf.
esnek. ellenk. esetben a rnegel. hétf.
Arpás
Sopronrn. jún. 6: szept. ll.
.
Aszód,
Pestrn., marc. 19, áld. csüt., Istvan
kir ály és Márton n. U. péntek.
Atta/a
Somogym. márc. 16, nov. 5, ha ünn.,
k öv. közn.
Babócsa
Sornozyrn.
márc,
19, Szeritháromság vas. U. hétf., aug. 24, nov. 30.
Bácsa/más
Bácsrn. febr. 9, maj. 1, szept. 14
és nov. 22, ha vas. esnek, a köv hétf., ha
más napra, az ezt megel. hétf.
Bedecsonytomei Zalam. marc, 12, szept. 1,
ha ünn., köv. közn.
Abádsza/ók

á.

= követö,

= 6-naptár

febr. 14-ét megel. vas., ápr. 24, júl.
22, szept. 21, dec. 6. Ha hét közepe, megelőző vas. és hétf.
Bajna Esz terg omm. febr. 16, máj. 16, aug.
16, nov. 16. mfogl. hetek szerd. és csüt.
Bekony e Baranyarn.
jún. 21, ha Vas. V. ünnep, köv. közn., szept. 29.
.
Ba/assagyarmat
Nógrádm.
orsz. áv. és kv,
minden hó első hétf. (áv.) és keddjén (kv.)
tartja.
Ha ezek a napok ünnepn. esnek,
ugy áráköv.
legközelebbi
két hétközn.
BaJalonendréd,
SomogYI1J., m árc. 15, júl. 15,
szept. 15. mfogl. .csüt., ha ünn., köv. közn.
BaJatonfüred
Zalam. jan. 14,· ápr. 15, júl.
.11, szept. ll. mfogl. szerdán
kv. és áv.
Ba/atonJelJe
Somogym.
Husvét U. kedden,
máj. 9, ha vas., legk. hétközn.,
Kísaszszenyn.
el. hétf., Farkas n. kv. és áv,
BaJatonfőkajár
Veszprérnm.>' )ápr .. utolsó,
aug. és nov. első csüt., ha ünn., köv, közn.
BaJatonszabadi
Veszprémm.
márc.: 1, okt.
.1. mfogl. hétf.
.
BaJkány,
Szabolcsm.,
ápr. 1, nov. 1. dec. 25.
n. megel. és aug. 20-át mfogl. kedd. kv.
és áv.
Belmezúiv éros Hajdum.
febr: 2, máj. 25,
-aug. 14, nov. 19. n. mfogl. szerd. áv. és kv.
· Bánokszentgyörgy
'Zalarn. ápr. 24, jún. 24,
aug. 3, nov. 29.
.
Bánréve
Gömör
K.-Hontm.
rn árc. 18. és
· szept. . 6.
· Baranyajeno
Baranyarn.
jún. 2, okt. 21.• ha
vas. V. ünn., a köv. Iezköz. közn.
Barcs; Somogym.,
ápr. 1, jún. 24, szept. 2,
dec. 9, ha ünnep, legköz. közn.
.Béie, Tolnam., máj. 4-ét és okt. 15-ét rnag
baf'ozl. hétf. kv. és áv.
.
Bátasték,
Tolnarn., márc. 19, jún. 16, szept.
24 és okt. 28·át megel. hétf. n. áv. és kv.
Béié,
Somogym.,
márc. 10, máj. 25, aug.
29 és okt. 9, ha vas., V. ünnep, következő
Baja

á-

köznapon.'
Csanádrn.,
Judica V. feketevas.
jún. 29 utáni, nov. 5·ike elötti pén- tekí napokat
megel.
szemb. napon áv.,
, vasárnap kv.
.
'Becseheiy, Zalarn., m árc, 19, máj. ll, szep, '{ember JI és okt. 13.
'
:Békés, Békésrn., marc. 24, jún. 20, szept. 29,
ha nem vas. esnek, mindig a megel. vas.
Ezt megel. 2 napon áv., nov. 25-ét megel.
pént. és szornb., ha szomb. esik, ezen a
, napon kv., az el. lev. pént. áv.
.
Békéscsaba,
Békésm., febr. hó utolsó, jún.
· 3. okt. 4, dec. 1. hétf. (rnarhavásár),
keddjén (lóvásár),
szerdáján
kv., luxuslóvásár
apr. 24.
'
Bélapátfalva,
Borsodm.,
márc. 19, máj. 29,
aug. 14, nov. 30.
Berencs,
Szabolcsm.,
lásd, Rétközberencs.
Berettyóujfa/u,
Bíharm.,
ápr. 24, aug. 15,
Battonya,

· elötti,
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okt. 9. napját megel. hét és febr. havának
első csütörtökén.
Berkesd, Baranyam.,
márc. 2, jún. 30, ha
vasárnap,
a köv. közn.
Berzetu:e, Somogyrn., fekete vas. u. hétfő,
jún. 13, aug. 10, dec. 19, ha vas. v. ünnep,
a köv. hétközn. kv. és áv.
Bicske, Fejérrn., jan. 25-ét, máj. 3-át, Jakab
napot (iúl.), Máté ev. napot (szent.) m.fogl. keddjén
(áv.) és szerdáj án (kv.).
Biharkeresztes,
Biharrn., máj. 29-ét, szept.
12-ét mfogl. hét szerdai napján.
Bihetnegvbeiom,
Biharm.,
márc. 4, június
4, szeptember
27.
Bogdása, Baranyam.,
marc. 18, aUI!. '14, ha
vasárnap V. ünnep, a köv. leck. hétk.
Bodajk, Fejérrn., újév U. jún. 29 U. szent Mihály n. u. hétf. napokon
kv. és áv. egy
napon.
Bodrogkeresztur,
Zemnlénm.,
febr'. .24-ét,
aUI!. 24-ét és nov. 24-ét rnfozl. hét csütörtök
és pünkösd utáni csütörtök,
Bodvaszi/as, Abaui-Tt-m.,
márc. 19, [űn, 24.
nov. 25 csütörtökön,
ha e napok nem csütörtökre
esnek, a meg-el. csüt.; karácsony
első napia .el. .esütörtök.
Bonyhád, Tolnam .• rnárc, 6. máj. 1. [úl. 10
és szeot. 4-et mfozl. hét és d~t. 8-át megel. hétf. áv. és kedden kv,
Bő. Sopronrn., febr. 6, máj. 9, aUI!. 10. okt. 4.
Böhönye,
Somozyrn.,
m árc. 19, Urnapot
köv. napon. júl. 20. auz. 21.
Budapest, márc. más. vas. (Józsefn.
vás.),
május utolsó vas. (Medárdnapi
vás.), auz.
harm. vas., nov. első vas. (Lipótnaní
vás.).
A kirakó
vásárok
a fenti hatarn.
kezdődnek. két héten
át, a második
hét
szombatjáig
tartanak.
A marhaés lóvásárok
a vásári időtartam
második vas.
és hétfőn
tartatnak.
A kirakó
vásárok
első napját megel. szerdai naptól a köv.
második
keddi napjáig bőrirha vásáro A
köv. egész tartama
alatt horvásár.
Lóvásárok:
áor. 24-ét mf'ozl. hét vas. ei.
vas. hétf. és kedden. okt. első vas. hétfőjén és keddjén.
Luxuslovásár
március
21, 22. 23.
.
Bűaszentmihélv
. Szabolcsés Unzrn.,
jan.
25-ét, júl. 24-ét. okt. 18-át mfogl. hétfőjén. áor. 23-át rnf'oz l. keddjén.
Biik, Sopronm.,
márc. és szept. első szer-.
(l:\i~n. ha ünn., köv. közn.
.
Bakkösd,
Baranvarn..
rnárc. 25, Szentháromság
U. hétf.. okt. 4. nov. ll. Ha e
nanok vas. V. ünn. esnek. a köv. közn.
Bűssű, Sornozyrn., febr. 16. ápr. 28, jún. 8,
aug. 21. Ha ünnep, a köv. ·napon.
Cece. Fejérm., fek. vas. u. hétf.j , Lőrinc és
Miklós nap U. hétf.
Cegléd, Pestm., jan. 15, ápr. 16. júl. 22, nov.
1: napj át megel. vas. és hétf.
Celldömölk, Vasm., bőjt első hétfőjén, máj.
16. szept. 1, okt. 24, ha vas. V. ünn. a köv,
köznap.
Cibakháza, Pestm., márc. 31, máj. 30, szept.
15, nov. 18, ha vas. esnek, az el. levő
szombaton.
Csabrendek, Zalarn., pünk. elötti csüt., Lőrinc el. csüt., hushagyókedd
utáni csüt,

Csákány, Sornogym., aug. 15 bucsuvásár.
Csákvár, Fehérm., oc. vas. U., rogate vas.
köv, hétf. és kedden, Anna napot és Miklós napot mfogl. hét hétf.
és keddjén,
1 nap áv., 2 nap kv.
CsanádpaJota, Csanádrn.,
jan. 31-ét, jún.
l l-ét aug. 31-ét, okt. 23-át megel. szomb.
Csspoá,
Sonronrn.,
febr. 10, máj. 22, aug.
17, nov. 23. mfogl. szerdán, ha ünnepnap,
a köv. hétköznapon.
Császár, Komáromm.,
Vince napot és Teréz napot mfogl. csüt., ha ünn., kőv. közn.
Csenger, Szatrnárm.
A decemb. kivételével
minden hó 3-ik pént. napj .. ha ünn., akkor az előző nént., kar. el. pénteken.
Csépa, J.-N.-K.-Szolnokm
.. ápr. 12, iúl.
12.
szept. 5, dec. 18. Ha hétközn.
esik, akkor megelőző
vasárnap.
Csepreg. Sopronm.,
hamvazósz.
U. CSÜt..
nagycsüt.,
áldozócsüt.
U. pént., júl. 29.
szept. 29, karácsonyelőtti
szerda. Ha a
júl. és szerit. vásár vas. V. ünn. esik, a
. következő
köznap.
Csesztreg, Zalam., jan. 19, márc. 19, máj.
16, aug. 25 és okt. 31.
Csetény, Veszprérnrn.,
ápr. első hétf'., okt.
15, ha ünn. a köv. közn.
Csipkerek, Vasrn., fehr. 10 és szent. 17.
Csongrád.
Csong rádm .. márc.
1, máj. 1.
aug. 25 és dec. 10-ét meg-el. vas. kv ..
megel. nap áv. Ha vas. esnek, a vásár
el. nap tartatik.
Csorna, Sopronrn.,
jan. 6, Gergely
nap,
Fülöp Jakab nap, sz. Iván, sz. Mihály és
sz. Márton napján. Ha ünn. V. vas., továbbá péntek
szombatra
V.
zsidóünnepre
esnek, az utánuk köv. hétfőn.
Csögle, Veszprérnm.,
március
12. jún. 2;~,
okt. 9. mf ogl. hetek hétfői napj án.
CsÖkÖJy. Sornozvm.,
jan.
25, nagycsüt.,
aug. 28. nov. 25.
Csurgó, Somozym.,
husv. U., pünk. U. kedden, szept. 1, nov. 20. Ha ez a nap vas.
v. ünn., a köv. közn.
Darány, Somogym.,
márc. 9. aug. 18, nov.
5. Ha ünn. esnék, úgy a köv. hétköznap.
Debrecen, a remete
Antal,
sz. György,
Nagyboldogassz
.. és Dénes nanokról
elnevezett
vásárok
9 napon
át tartanak.
a vásár az ünnepeket
rnezel. héten hétf.
kezdődik.
Nyersterrnényekre
s iparcikkekre nézve az egész 9 nap alatt; első
héten csüt. és pént. juhv .. szomb. és vas.
sertésv., vas. és hétf. lóvásár; a második
hétnek hétf. és kedd napj. pedig marhav.
A hortobágyi
pusztán
jún. 20-át mfogl.
hét csüt. áv.
Dég, Veszprérnm.,
husvét
hetében
csüt.,
András napot megelőző csüt.
Decs, Tolnam.,
apr. 15-ét és szept.
l-ét
mfogl. hét hétf., ha ünn., a köv. közn.
Demecser. Szabolcsés Ungm.,
ápr. 24-ét,
szept. 29-ét mfogl. kedden, ha ünnep, a
köv. közn.
Derecske, Biharrn., jan. 15, ápr. 24, aug. 15
és okt. 15-ét megel. n .. el. pént.
.
Dévaványa. J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan. 17. ápr.
15, iúl. 5, okt. 12. megel. hétf. és kedden; első nap áv., másnap kv.
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Devecser, Veszprémrn.,

jan. 25, máj. 1, aug.
6. és nov. 1. napját előző hétf. és keddi n.
Diós;enő,
Nógrádés Hontm., kv, és áv.:
Szt. György nap és András nap hetében
hétfön; kv.: Pál napot, Kisasszony
napot mfogl. hét hétfőjén.
Diósvisztó,
Baranyarn.,
febr. 10, ápr. 1, júl.
13, szept, 10, okt. 26, ha vas. v. ünn. a
köv. köznao.
Dombóvár.
Tolnam.,
marc. 28-át köv. és
szept. 28-át mezel. szerdán, ha ünn., a
köv. hétközn.;
Vízkereszt,
Szentgyörgy,
Szentpéter
napját
és nov. 30-át megel.
szerdán, ha ez ünn., a köv. hétközn.
Dombrád
Szabolcsm.,
jan. 15. ápr. 28, júl.
8 és okt. 8-át mfogl. hét hétf.
Döbrököz,
Tolnam., virágvas .. elötti,
István
kir ály utáni hétfőn.
Dömsöd,
Pestm., márc. 7, jún. 22, aug. 10.
áv. és nyersterrnényv.,
a köv. n. kv.
Dráva/ok,
Somogym.,
febr. 15, május 20,
szept. 15, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Duna/öldvár,
Tolrram., m árc, 25-ét mfogl.
hétf. és kedden, pünkösdöf
mfogl. kedden és szerdán,
aug'. 20-át, nov. l-ét
mfogl.
hétf. és kedden,
első nap
áv.,
. második
kv. Ha a határn.
hétf. vag\'
keddre
esnek, azon a héten kedden
és
szerdán. ill. szerdán
és csüt,
Dunepetei, Pestm .. febr. 19, ápr. 14, jún.
29, okt. 4, és dec. 13-át meg-el. hétf. és
kedd; ha ker. ünn. a köv. közn.
Dunepentele, Fejérm.,
sz. György
napot,
. sz. Hárornsázvas.,
Kisasszonynapot
ma. gábafogl.
hétf. és az első adventi
vas.
u. köv, hétf.
Dunaszekcső,
Baranyam.,
marc. 12, Szeritháromság
u. hétf., szept. 1, nov. 5. Ha
ünnep v. vasárn., a köv, hétf.
Dunavecse,
Pestm.,
febr.
második,
május
első. júl. utolsó, szept. utolsó hétf. (áv.)
és keddjén
(kv.). Ha ünn., a köv. közn.
Edelény,
Borsod-Gömör-Kishontrn.,
január
J 5-ét, ápr. 15-ét. júl 15-ét, okt. 15-ét meg. előző csüt., ha ker. v. zsidó ünn., a megelőző kedden.
Eger, Hevesrn., Vizker. u. hétf., Pongrác
n.
hetében
hétf.. Sarlósboldogassz.
u. hétf.
szept. 28 és 29 marhav. 29 és 30 kv.
Egerég , Baranyam.,
ápr. 5, jún. 15, okt. II,
ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Egetv ér, Vasrn.,' márc.19,
nov. 25.
Egyed,
Sopronm.,
márc. 1, okt. 29, ünn. és
vasarn. esetén a köv. közn.
Endrőd,
Békésm., máj. 18, aug. 22, nov. 23,
ha ezek a napok szomb. esnek, ellenkező
esetben a megelőző szomb. Ha ker. ünn.,
a legköz. közn.
Enying, Veszprérnm.,
sexagesimavas.
utáni
köznapon,
Kisasszony
hetében
hétfőn,
dec. Aprősz. het. az első közn.
Ercsi,
Fejérm.,
jún. 28-át és szept.
29-ét
rnf oz l. hét hétfv. áv, kedd kv.
Erd,
Feiérrn.,
máj. első hétf. és keddjén,
aug. lO-ét mfogl. hét hétfőjén.
Erdőcsokonya,
Somogym.,
febr. 25, husvét
u. csüt., jún. 27, szept. 21, kv. és áv. Ha
vas. v. ünn., a köv. közn.

Zemplénm.,jan.
28, ápr. 24, okt.
28. Ha ünn., a megel. hétf. kv.
Erdőtelek,
Hevesm.,
ápr. 1-2, okt. 15-16.
Érsekvadkert,
Nógrádés Hontm., jan. I-ét
köv, vas., ápr. 23-át, jul. 22-ét szept.
24-ét megel. vas.
Esztergom,
Esztergomm.,
Gergely,
Orbán.
Lőrinc,
Simon-Juda
u. köv. hétf., kedd
és szerda áv. és kv.
Etyek,
Fejérrn.,
máj. 8, szept. 8. hetében
csüt., ha ünnep, a köv, közn.
Fadd.
Tolnam.,
m árc, 12, okt.
15. megel.
hétf. és júl. 25. első v. ezt köv. hétf.
Fegyvernek
puszta,
J.-N.-K.-Szolnokmegye,
marc. 1, jún. 1, szept. 14, nov. 20. hetéb.
vas. és hétf'.: első n. áv. másn. kv.
F'elsődabas,
Pestm., febr. 18-át, aug. 3-át,
nov. I-ét megel. vas., máj. első vas.
Felsőireg,
Tolnam.,
Balázs
nap,
Szent
György,
Kisasszony
és Katalin napokat
rnfog l. hétfőn és kedden.
Felsőrönök,
Vasm., búcsú köv. Imre napját
(nov. 5.) köv. vasárnap.
Felsősegesd,
Somogym.,
marc. 30, júl. 2, u.
hétf., szept 8. megel. hétf'., nov. 25 kv.
Fertőrákos,
Sopronrn.,
szent György
elötti
és szent Mihály utáni csütörtök .
Fertőszentmiklós,
Sopronm.,
bőjt
harmadik hétf., pünkösd utáni kedden, Máté nap
és Miklós nap utáni hétfőn.
Földeák,
Csanádm.,
Mátyás napot, Cantate
és Őrangyal
napokat
és Boldogasszony
fogantatása
ünnepét
megel. pént. áv. a
ráköv. szombaton
pedig kv .
FüföpszálJás,
Pestm.,
ápr,
8-9-t,
június
17-18-t,
szept. 5-6-t
és dec. 6-7-t megelőző vas. áv., hétf. kv.
Fűzessbony,
Hevesm., márc. 12, június 12,
szept. 12, dec. 12, megel. vas. áv., hétf. kv,
Füzesgyarmat,
Békésrn., márc. 29-30.,
jún.
10-11, aug. 25~26, okt. 24-25. Ha nem
szombat,
vas.
esnek, amegel.
szomb.
szarvasmarha-,
. juho, sertés-,
vas. a.' k.
és lóvásár.
Galambok,
Zalurn., febr. i6, aug. 2. elötti
hétfőn.
Gálosfa,
Somogym.,
márc. 12, máj. 16, júl.
3. aug. 21, szept. 21, ha ünn., v. vas.,
akkor a köv. hétközn.
Gamás,
Somogym.,
jún. 6, szept.
18, ha
vas. v. ünn. a köv. közn.
Gesztony , Vasm., Urnapot
és Sarlósboldogasszony
napot követő
vas. kv.
Ge/ej, Borsodm.,
ápr. 24, nov. 19-ét mfogl.
kedden.
Getse, Zalam., máj. 11, okt. 26, ha vas., a
következö
köznapokon.
Gesztely , Zemplénm.,
jan. 25 (Pál ford.),
ápr. 12 (Gyula), jún. 29 (Péter
és Pál),
okt. 26 (Oem et.) het. eső keddi nap.
GindlicsaJád,
Tolnam.,
jún. 20-t, okt. 23-t
mfogl. csüt., ha ünn., a köv. közn.
Godisa, Baranyam.,
máj. 29, okt. 9, ha vas.
vagy ünnep, a köv. közn.
Gödöllő,
Pestrn.,
József,
Péter-Pál,
Szent
Mihály, Luca-napot
követö
hétf.
Gönc,
Abaui-Torrram.,
rnárc.,
jún., laug.,
okt., dec. hónapok 2-ik keddi n., ha ünn.,
akkor a hónap 3-ik keddjén.
Erdőbénye,
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Baranyarn., febr. 24, május 25,
aug'. 24, nov. 5.
Gyékényes, Sornogym., máj. 1, okt. 30, ha
vas. és ünn. esnek, a köv. közn.
Gyoms, Békésrn., marc. 10 és 11, június
1-2,
aug. 15-16,
nov. 15-16-át
megelőző pént. áv., szomb lóv., vas. kv.
Gyömöre, Győrrn., márc. és okt. hónapok
első keddjén,
ha ezek ünnepek,
a köv.:
hétköznapon.
Gyömrő,
Pestm., marc. 30, okt 15, ha vas.
v. ünn., a köv. közn.
Gyöngyös,
Hevesm., febr 3, máj. 25, aug.
24" nov. 19, ha ezek a napok nem hétf.
esnek, ezeket a napokat
megel. hétf., ha
pedig a hétf. napok ünn. esnek, a köv.
hétközn., márc. 2.. pént. tenyészállatv.
Gyöngyösmel1ék,
Somogym.,
ápr. ő-ét, okt.
ő-ét mfogl. hét hétf. és keddjén,
aug.
21, ha vas. v. ünn., a legköz. közn.
Gyönk,
Tolnam., hushagyókedd
előtti csüt.
áv., szept 29 kv., pünkösd
elötti csüt.,
aug. és nov. első csüt. áv. és kv.
Gyór, jan. 18-át, Urnapját,
júl. 22-ét, szept.
8-át, nov. 25-ét, a Teréz napját
mfogl.
hét hétfőjén,
végre nagyhéten
hétfön, a
határnapokat
megel. szomb.
és vas. kizár. lóvásár.
Győrasszony/a,
Győrrn.,
máj. 9-t, szept.
14-t, nov. 5-t mfogl. hétf. Ha a szeptemberi
vásár
vas. vagy bármelyik
vás.
ünn. esik, a köv. közn.
Györszentmárton,
Györm.,
József
napot
mfogl. csüt., Lőrinc napot mfogl. csüt.,
november
ll. ha ünnepre
vagy vasárnapra esik, a köv. napon.
Gyula,
Békésrn.,
Pál fordulást,
.Exaudi"
vasárnapot,
július
22-ét
és szept. 8-át
megel. het. szerd. hétf. délig.
Gy ule], Tolnam.,
ápr. 8, szept. 20, ha vas.
v. ünn. esik, a köv, közn.
GyuJakeszi,
Zalam.,
ápr. 24, szept.
9 és
29, nov. 11 állatfelhajtással.
Szent-hárornság
vasárnap
utáni hétfőn.
Hahót,
Zalam., Szt. Margit
napját
köv.,
Szt. Mihály n. megel. csüt,
Hajduböszötmény,
Hajdurn., febr. 3, ápr. 1,
jún. 24, aug. 25. és nov. 19. napot mfogl.
hétf. Ha ünnep, a köv. hétf.
Hajdunánás,
Hajdum.,
márc.
19, júl. 16,
szept. 14, dec. 4. napokat
mfogl. szerdán. kv, és áv.
Hajós,
Pestrn., márc. 25, jún. 29 és szept.
29. után köv. hétfőn.
. Halászi,
Győr-Moson-Pozsonym.,
február
24-t, jún. 27-t, aug. 20-t, nov. 11-t köv.
hétf'., ha ünn., a köv. közn.
Harka,
Sopr onm., jún. 29, aug. 24. kv,
Herkény,
Baranyam.,
Zsuzsánna,
Szent
György, vasas szent Péter és Miklós hetében hétfőn.
Három/a,
Somogym.,
márc.
1, nov. 19,
máj. 6, aug. 30. 'Ha ünn., v. vas. a kövétkező
hétköznap.
Hatvan,
Hevesvin .. febr. 9, márc. 9, ápr. 28,
jún. 2, aug. 31, okt. 2 és nov. 5. hetében
hétfőn és kedden.
Hédervér.
Györrn.,
husvét
utáni
kedden,
Urnap, szept. 8, nov. 25-e utáni hétf.
Oörcsöny,

Vasrn., jún. S. és nov. l l-ike II.
kv. és áv.
Hegykő,
Sopronm.,
husvét elötti
és szent
Mihály nap utáni hétf. marhav.
és .kv.
Hetes, Somogym.,
márc. első hétfőjén, máj.
első csüt., jún. 18, okt. 4-ik hétf.
Himesháza,
Baranyam.,
máj. 25, aug. 5, ha
vas. v. ünn., a köv. közn.
Hódmezővásárhely,
Jézus
nevenapját
(jan.
hó) mfogl. hét vas. és hétf. márc 19-ét
(József),
Urnapját,
Apost. oszl. (júl.) és
okt. lő-át megelőző vasárnap
és hétf.,
az áv. megel. szomb. kezdődik.
•
Hosszuhetény , Baranyam.,
március 14, maj.
4-ét megel. hétf. júl. 20, Szent Ker. napja elötti hétfőn.
Hosszuperesztcg,
Vasm., márc. 4, máj. 5,
jún. 30, aug. 21.
Hogvész, Tolnam., Pál ford., József napja,
Péter
és Pál és Lipót napja u. szerdán.
marhavásár,
csüt. kv., szept. első keddjén,
ha ünnep, a köv. közn.
igal,
Somogym.,
ápr. 24, máj. 22, jún. 24,
szept. 1, okt. 28, nov. 25, ha vas. vagy
ünnep, a köv. közn,
lherosbetény,
Sornogym.,
Mátyás
napja,
(febr. :.!4.), máj. 16, jul, 16, szept. 21, kv.
Hegy/alu,

szerdán

és áv,

.

lketv ér, Vasm., márc. első szerd., szept.
· 21 és dec. 21-ét megel. szerda.
It se, Pestrn., febr. 14-t, jún. 15-t, szept.
1-t, dec. 13-t megel. hétf. Ha ünnep, a
köv. hétfőn.
lstv ándi, Somogym.,
ápr. 28, jún 7., aug.
30, okt 27. Ha ünn., v. vas., a köv. napon, a jún. vas. aIk. il megel. közn.
isztimér,
Fejérrn.,
József
és Mindszent
n.
mfogl. hétfőn kv. és áv.
-Iv én, Sopronm.,
Pál u. Jubilate
vas. u.
Bertalan
nap u. és Mindsz. u. keddi n.
'lvénegetszeg, Vasm., jan. 6 u. szerd., tov.
ápr., júl. és okt. hónapok
első szerdán.
izm ény,
Tolnam.,
minden
év okt. 28-án
bucsu kv.
[zselc, Pestm., márc. 23, júl. )9, okt. l l-ét
! megel. vas. av., hétfőn k.v.
iJánosháza,
Vasrn., marc. 19, pünkösd
el.
i hétf., aug. 23, nov. 15.
ilászalsószentgyörgy,
jan.
1O-t, aug.
2-t,
, okt. 15-t megel. vasárn. u. hétf., Szerit· háromság
vas. köv. hétfőn.
',iászapáti,
J.-N.-K.-Szoll1okm.,
febr. 19, jún.
! 2-1" szept. 8, dec. 3. n. megel. hétfőn.
:J ászárokszáIIás,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr.
i 24-25, jún. 15-16, aug. 5-6, szept. 21: 22-ét megel. vas. (áv.) és hétf. (kv.)
IJászberény,
márc. 35, máj. 18, aug. 15, okt.
i 4, dec. !J-ét mfogl. hétfőjén.
Ha ünnep,

o

: a köv. közn.

fl ásikarajenő,

Pestm.,
áp'r. 3, júl. 8, okt.
megel. hétf. Kar. ünn. megel. hétf.
Jászkisér
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr. 8, ápr.
: 25, júl. 25, nov. ll-ét
megel. vas. (áv.),
· hétf. (kv.), máj. 3 (kv.)
JászJadány,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
január
IS,
ápr. 5, júl. 2, nov. 22-ét megel. hétf'ön,
ha ünnep, a legköz. közn.
Kadarkut,
Somogym.,
sz. János el. kedd,
, sz. István, Bertalan
és Imre el. hétf.
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KAI/6,

Nógrád·
és Hontm.,
marc.
12-ét,
szept. 17·ét mfogl. hétf. (áv.)
és kedd
(kirakóvásár).
Kálmáncsa, Somogym.,
márc.
22 (áv.), ha
vas. v. ünn., a köv, köz.napon,
Áldozó
csüt. el., Kisasszony n. el. hétf.
Kalocsa, Pestm., márc. 19, aug. 15, nov. 30.
el. hétf. és kedden és jún. hó első vasárnap és hétfőn.
Kálóz, Fejérrn.,
febr. l-ét
mfogl.
hétf'ön,
husvét el. hétfön,
Boldogasszony
napj át,
sz. Mihály napját mf'ogl. héten hétfőn. A
kar. ünn. megel. hétíön.
Kapolcs, Zalam., május 10, okt. 28. Ha vas.
v. ünn. esnek, a köv. köznap.
Kaposmérő,
Somogym.,
febr. 10, áor. 1,
máj. 18. jún. 14, aug. ll, szept. 30. Ha
vas., köv. kétfőn.
Kaposvár. Somogym.,
ánr. és dec. hónapok
kivételével
minden hónap első szerdáj án,
ha ünn .. a köv. közn.
Keposszekcsö,
Baranyarn.,
ápr. 15, okt. 30.
el. csüt.. ha ünn., a köv. közn.
J<' Ijptalantóti,
Zalam., márc. 19.
Keouvér, Sooronm., ·jan. 25, márc. 19. tov.
Urnaola.
júl. 26, okt. 15 és dec. 13, ha
nem hétf. esnek, a köv. hétf.
Karád, Somozvm., márc. 12. máj. 4, jun.
27. szent. 29 kv. és áv. Ha ünn. v. vas.,
köv. közn.
Karcag,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
Mátyás
nao,
Margit
nao. sz. Mihály nap, sz. András
nap el. hétfőn.
Ksrmscs, Zalam., máj. 3, nov. 1 U. kedd.
Kstvmér,
Bácsrn .. máj. 16-át
köv,
hétf ..
okt.. havában
Teréz napot
mfogl.
hétf.
kv. és áv.
.
Kecskemét. márc. 12. máj. lD, aug. l O, szept.
26, nov. 25. el. csüt. és pénteken.
ha csüt.
ker. ünn., 'ugy a megel. hét csüt, és pént.
Kecel, Pestm., husvét után első vas. és hétf.
júl. 20. mezel., okt. 26. napját
meg-el.
vas. és hétfőn,
első nap
áv., második
nao kv.
Kehide, Zalam., márc. 26-t, Mária napját
köv. n., ha ünn., V. vas., a köv. közn.
.
Kenderes. J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr. 9, a UI;.
9, nov. 9. febr. 9-ét mfogl. hétf .. ha ünn ..
a köv. lezköz.
közn., aug. 9-ét mfogl.
hétf.. ha ünnep, a köv. közn.
Kercselieet, Somogym., rnárc: 24, május 15,
auz. 16. okt. 15.
Kerekeeyhéze.
Pestm.,
jún. ő-ét, okt. 10.
mezel.. hétfőn.
'
Kerkaszentmiklós,
Zalarn., febr. 16, ápr. 23,
jún. 10. és auz. 6. u. kedden.
Kerte, Vasm.. Vízkereszt
U. köv. hétfőn,
auz.
második
hétfőn,
nov. havában
Katalin napot mfogl. hét hétf., ha ezek ünnepre esnek, 'a köv. első hétköznap
áv.
és kv.
Kesztbelv . Zalam., jan. 6, febr. 2-t, husvétot, Urnapját,
júl. 2-t, aug. lü-et köv.
csüt., szept. 21. okt. 15-t, Szt. Márton
. napot. dec. 8-t követö csüt.
Kétegyhéz«,
Békésrn., ápr., aug. és dec. hónapok elsejét követö hétfőn.
Kéthely;
Sornogvrn.,
Szentháromsá tr vas,
Adorján n. és Dömötör n. U. hétf.

Kétv,

Tolnarn.,
ápr. és okt. hónapok második keddi napján.
Kiliti, Somogym.,
ápr. 26. köv és júl. 21.
mfogl. hét hétfőjén.
Kisbárapáti, Somogym.,
máj. 20, okt. 6.
Kisbér, Komáromm.,
ápr. 24-ét, sz. Iván napot,
Nagyboldogasszony
napját
és sz.
Márton
n. mfogl. csüt.
Kiskomárom,
Zalam., sz. György,
sz. Pál
és Katalin elötti hétfőrt.
KiskQrös, Pestrn., febr. 24-t, május 1-t, aug.
l -ét és okt. 18-át megel. hétf.
Kiskundorozsma,
Csongrádm.,
ápr. 7, jún.
29, szept. 16, dec. 8. Ha nem vas. esnek,
a mezel. vasárnap.
Kiskunfélegyháza,
Pestm., jan. 20, márc,
19, máj. 27, aug. 18. és 01<1. 4. napokat
megel. vas. és hétf. kv. és áv.
Kiskunhalas,
Pestm.,
márc.
25-ét,
június
21-t, szept. l-ét, nov. 19-ét megel. szerda és csüt. napokon,
ha a határnapok
szerdára esnek, ugy ezen a napon és következő csüt.
Kiskunlacháza,
Pestm.,
febr. 28-29,
máj.
25-26, aUI!. 3--4, okt. 15-16. mfogl. héten vas. és hétf., első n. áv., másodnap
oediz kv.
Kistelek. Csongr ádm., jan. 13-át, ápr. 16-át,
júl. 7-ét és okt. 20-át megel. vas. és hétf.
Kisterenye. Nógrádés Hontrn., máj. l-ét
köv. kedden (áv.) és szerdán (kv.), nov.
11-12.
Kisúiszállás.
J.-N.-K.-Szolnokm..
márc 19től 20-ig, jún. 30, szeot. 4-5 és dec. 13-át
mezel. vas. és hétf. Ha vas. és hétf. esnek. akkor ezen napok.
Kisvárda.
Szabolcsm.,
márc. 17, máj. 23,
iún. 16. szerit. 1. és nov. I-ét mfogl. hét: főn és karácsonyelőtti
hétfőn.
Kóka, Pestrn., febr. 22. ha nem vas. esik,
a rnevel. vas. és hétf., jún. 22, szept. 22,
nov. 22. mfogl. vas. és hétf.
Komádi. Biharm.,
ánr., aug., júrr., okt. 20-át.
I rnf'ozl.
hét péntekén.
.Komérom,
Komárorn- és Eszterzomrn.,
Mátyás naoot,
Fülön-Jakab
not, Péter-Pál
not. Rókus not, Ferenc. not, András not
mf og l, hétfőn.
..
Konv , Győrrn., m áius 8-át köv. hétf., okt.
~ 28-át mf'ozl. hétfőn.
iKölcse, Szatrnárm .. február
utolsó napját,
máj .. auz., dec. l-ét mfogJ. hétf.
oKölesd, Tolnam., Judica, szt. Gotthárd,
szt.
j -László és szt, Márton hetének keddi nap. j án marhav.,
szerdán kv.
:Kömlő. Hevesrn.. máj.
második
és sz ept.
I -negyedik
hétfőjén.
Körmend, Vasm., febr. 6, márc. 12. ápr. 5,
: május l O, jún. 24·. júl. 20, auz. 24, szept.
I 21, okt.
12. nov. ll. és dec. 13. Ha szorn, balra, vasárnap ra, vagy ünn. esik, a köv.
, hétköznap.
'/(őröshegy, Sornozvm.,
m árc, és aug. hóna. Dok utolsó keddlén.
Kőrösladány, Békésm.,
máj. 10, június 28 .
: és szept. 15. Ha vas. v. ünn., a megelőző
két napon. Első nap áv., második nap kv,
Kőszeg. Vasm .. Virágvas.
e1., pünkösd
el.,
I
Jakab
e1., Egyed ut., Orsolya
el., és a

i
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harmadik
advent vas. utáni hétfői napon, továbbá jan. ut. szerd. av.
Kötcse, Sornogym.,
júl. és okt. első pént.,
ha ünnep, a köv. közn.
Kötelek,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan. 25, máj.
5. és szept. 20, ill. ha nem hétfői napra
. esnek, meg-el. hétfőn.
Kővágóőrs, Zalam., aug. 1í, nov. 5.
KővágószőJJős, Baranyarn.,
júl. 22 és szept.
15. Ha vasárnapra
esnek, a következö
hétköznap;
márc. 1, dec. 1. áv.
Köveskál, Zalam., husvét
u. kedden,
Áld.
csüt. ut. pént.,
Lajos nap ut. hétfőn
áv.
és kv.
Kunhegyes,
J.-N.-K.-Szolnokm..
Gyertyaszentelő
Boldogassz.,
Páduai
sz. Antal,
Sámuel
és Lukács
nap ián; ha hétközn.
esnek, az el. vas. és hétf.
Kunszentmárton.
J.-N.-K.-Szolnokm.,
febr.
14-15,
máj. 22-23,
nov. 11-13.
napját
mfogl. héten vas. és hétf.
Kunszentmiklós,
Pestm.,
marc. 16-át, jún.
2-át, aug. 22-ét, okt. 26-át megel. hétf.,
ill. ha a határn. hétf. esnek, e napn áv.,
az ezeket köv, kedden kv.
Kutas, Sornogym.,
ápr. 5, jún. 30, júl. 31,
szept. 6. kv. és áv.
Leioskomérom, Veszprérnm.,
febr .. jún. ll.
csüt., István kir. hetében csüt. Ha István
kir. csüt, esik, megel. szerd., végül nov.
második csüt.
Lajosmizse, Pestm.,
jan. 10, máj. 26. és
szept. 15. megel. hétf. kv és áv,
Lébény , Mosonm., júl. 25, nov. 4. köv. szerdán, ha a nov. vásár szerdára esik, ugyanazon a napon.
Lengyeltóti,
Somogyrn.,
márc. 10, júl. 25,
okt. 10.
Lenti, Zalam., febr. 22, ápr. 10, dec. 6. Ha
vas. v. ünn. esnek, a köv. hétköznap.
Lepsény , Veszprémrn.,
máj. 25, október
15.
megelőző hétfőn.
Lesencetomsi, Zalam., júl. 26. állatfelhajtássaJ. Ha vas. esik, a köv. napon, máj.
I-ét köv. hétf., a Medárd n. köv. szerel.
Letenye, Zalam., febr. 24, jún. 21, júl. 29.
aug. 25, okt. 6. Ha vas. v. ünnen. következő hétközn.,
dec. 25. megel kedden.
Lovasberény,
Fejérrn.,
anagyhétben
és
pünk. el. hétf'., szept. 11 -ét mf'oz l. hét
hétfőjén
és Dömötör
nap u. hétf., ünn.
esetén a köv. kedden.
Lovászpatona,
Veszprémm.,
Rezső,
Antal,
Ágoston és Erzsébet
napokat
mfogl. hétfőn, ha ünnep, a köv. napon.
Lövő, Sopronrn.,
febr.
14-ét, ápr.
24-ét,
Nagyboldogasszony
napj át, szt. Márton
napj át megel. csüt.
Mád, Zemplénm.,
febr. 15, máj. 30, okt. 6,
dec. 12. kv.
Mágocs, Baranyam.,
febr. 14 ápr. 18, jún.
13, okt. 7-ét mfogl. héten hétfőn; ha ünn.,
a következő
köznap.
Magyarboly,
Baranyarn.,
március
10.
és
szeptember
15, ha vas. v. ünn. esnek, úgy
a köv. legköz. hétköznap.
Magyarkeszi, Tolnarn., sz. György
nap el.
hétf'., Nagyboldogasszony
és Márton nap-

ját mfogl. héten hétf. Ha ünnepnap akkor
kedden.
Magyaróvár. Mosonm., jan. 6, máj. 5, aug.
1, szept. 21, okt. 28. mf'og l. hét hétf.
Magyarszentiván,
Baranvarn.,
febr. 20, máj.
12. mfogl. hét hétf., iúl. 4. szept. 14.
Ma;s. Baranyam.,
jan. 20, máj. 1, aug. 29,
okt. 10.
Makó, Csanádm., Judica vas.; jún. 24, auz.
19, nov. 19. megel. szomb., vas. és hétf.;
első nap áv., a másik két napon kv., jan.
utolsó 'vasárnap iát me cel. pénteken
áv.,
jan. ut. vasárnaplat
megel. szomb. kv.
Simon-Juda
n. mfogl. hétf., advent első
napját köv, hétf., ker ünn. esetén kedden.
Mény, Fejérrn., jan. Iő-ét, ápr. l-ét, júl 8-at,
nov. 24-ét mfogl. héten szerdán, ha ünn.,
ugy a köv, köznapon.
Marcali, Somogym.,
márc. 26., máj. 1., júl.
25., szept. 4., nov. 5., ha vas. a köv .. közn.
Marcaltö, Veszprérn., jan. 25-ét, Szt. Györg-y
napot. Margit-napot,
nov. 5-ét köv. csüt.,
ha csüt. esnek, ugy aznap.
Mándok,
Szabolcsm.,
Gyertvasz.
Boldogasszony napját mfogl. hétf., Judica vas.
Máriapócs,
Szabolcsm.,
febr. 6, maius 3,
aug. 21, Mária n. dec. 8. köv. hétfőn.
Martonvásár,
Feiérrn.,
márc. 25, jún.
15,
szerit. 14. dec. 21. mfogl. hét hétf. áv. és .
keddjén kv,
.
Mátészalka Szatmárm.,
jan. 25, márc. 19,
ánr. 24, júl. 22, szept, 29, nov. 19, mfogJ.
hétfőn.
Mekényes, Baranyarn.,
jún. 4. mfogl. hét
hétf. kv, és rnarhavásár,
aug. 10. mfogl.
hét hétf.
Mernye, Sornozyrn.,
febr. 24, márc. 5, aug.
2, nov. 5. mfogl. héten hétf.
Mezőberény, Békésm., ápr. 8, júl. 12 és okt.
6. megel. pént,
szarvasmarha-,
sertés
és
juhvásár,
szomb. ló-, vas. kv., jan. 16-át
meg-el. pént. áv .. szomb. kv,
Mezőkomárom.
Veszprérnrn.,
Judica, Rog.
napja, sz. Mihály napja het. kedd és szerda, ha sz. Mihály vas., a köv. kedd és
szerdán,
sz. Kelemen
p ápa napj án két
napon át.
Mezőkövesd,' Borsodrn.,
márc. 19, jún. 27,
auz. 20, nov. 30. megel. hétfőn.
A megelőző vasárnap
áv,
Mezötur. J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan. 4, máj. 4,
aug. 4, nov. 4, a megel. nap áv., a határnapokon
kv., ha vas. v. ünnep, akkor a
köv. közn.
Mihályi, Sopronrn., jan. 6, ápr. 12, jún. 13,
auv. 6. okt. 4. ut. kedd és nov. utolsó·
keddjén.
Mike, Somogym.,
febr. 16, ápr. 8, szept. 1,
nov. 5.
Mikosszéplak,
Vasm.,
jan. 22, m árc, 22,
aug. 22, okt. 22.
Mindszen/, Csongrádm.,
jan. 7-8,
ápr. 14től IS-ig, jún. 30, júl. 1, okt. 27-28.
Ha
nem péntek és szombat,
a megelőző
hét
péntek
és szombat.
Elsőnap
áv., m
sodik nap kv.
Miskolc. Julianna,'
Orbán,
Sámuel, Lukács
és Lázár napokat
mfogl. hetekben
hétf.,
megeI. és köv. 3-3
nap áv,
á-

MJszla Tolnarn. jan., ápr., szept. els6 hétf.,
okt. 26. hét hétf., ha Onn., a köv. nap.
Mohács, Baranyam.,
febr. 24, márc. 19, ápr.
17, jún. 24. szept. 15, okt. 15-ét héten
hétfőn, nov. 11, dec. 21. megel. hétfőn.
Ha vas., úgy a köv. hétfőn; ha hétfő ünnep, akkor a köv. kedden: ha hétfőre esnek, úgy aznap
tartandók;
márciusban
József és októberben
Teréz napját mfogl.
hét hétfőjén, ha ünnep, a köv. közn.
Monor, Pestm., márc. 12, jún. 1, aug. 18,
dec. 8. megel. vas. Ha nem vas. esnek,
akkor meg-el. vas. és hétf. Első nap áv.
Monoszl6, Zalam., márc. tO, júl. 10. megel.
szerdán.
Mór, Fejérm., sz. György
és Szeritháromság napjai ut. hétf., Rozália és Márton
nap' hetében hétfőn kv.
Moson, Mosonm.,
ápr, 2, júl. 13, okt. 4,
dec. 21-hez legk. eső hétf.; ha ünnep, a
köv. köznap.
Mosonszentiénos, Mosonm., márc. 19. jún.
24, aug. 20, nov. ll. mfogl. hétf., ha ünnep, a köv. közn.
Mosonszentmiklós,
Mosonm.,
júl. 25-ét és
nov. 4-ét megelőző
szerdán.
Ha szerda,
magán ahatárnapon.
Mozsgó, Somogym.,
husv. ut. kedd, jún. 24.
Mucsi, Tolnam., máj. 20, okt. 20. mfogl.
héten szerdán, Ha ünn., a köv. napon.
Nádasd, Vasm., márc. 2. és szept..1. Ha vas
v. ünn., Úgy a megél. hétköznap.
Nádudvar Haidurn., jan., ápr., és aug. első
hétfőjén, okt 25-ét mfogl. héten hétf.
úiévre v. ünn. esnék, a köv. nap.
.
Nagyatád,
Somogym.,
Gergely
nap, tavaszi .Jceresztnap'', Illés nap el., Rókus napján. őszi .Jceresztnap" el. hétfőn és nov.
l I-ét köv. hétf., okt. 7-én hidegvérű
lóv.
Neeybeiom, Somogym.,
József nap el. kedden. mái. 8. aug. 18, okt. 15. megel. hétf.
Nagyberki,
Somogym.,
husvét ut. kedden,
jún. 27, aug. tO. szept. 25.
Nagybörzsöny,
Hontm.,
ian. 1. június
18,
aug. 6, okt. 18. mfogl. héten kedd.
Nagycsákány, Vasrn., febr. 24. máj. 2, jún.
8, aug, 6. szept. 9. és nov. 25. Ha ünn., a
legköz. hétközn.,
v. ha a körmendi
v.
szentgotthárdi
vásárok is azon napra esnek, akkor az utána való napon.
Negy cenk, Sopronm.,
husvét utáni
és Simon-Juda
el. csütörtök.
Nagyfüged. Hevesm., febr. 12-ét megelőző
hétfőn
és szept, első hétfőjén.
Ha ünn ..
a köv. hétközn.
áv, és kv,
.
Nagydorog,
Tolnarn.,
márc. 13, június 5,
aug. 1, okt. 16. mfogl. hét hétfőjén.
Nagyecsed, Szatrnárrn.,
febr.,
ápr., jún.,
aug .. okt. és dec. hónapok
első keddjén.
Nagyharsány, Baranyarn.,
jan. 25. el. hétf
és kedden, apr. 12. jún. 27 (sz. Lászlo) és
okt. 9, ha vas. v. ünn., a köv. közn.
Negvigménd,
Komáromm.,
József nap, Vitus nap és sz. Mihály nap het. hétf.
NagykáIló,
Szabolcsm..
hush. kedd utáni
csüt., sz. György,
Lász1ó kir ály, szent·
Mihály, sz. András napját mfogl. hetek
csütörtökjén.
Nagykanizsa, Zalam., jan. és júl. hónapok

Ha

kivételével minden hónap
Ha ünn., a köv, hétközn,
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első keddjén.

Nagykapornak,
Zalam.,
Jézus
nevenapja,
Fehérvas.,
Szentháromság
vas., Boldogasszony nap és Mindszent
ut. hétf..
Nagykáta, Pestm., jan. 25, ápr. 24, szept.
14-ét mfogl. hét vas.
Nagykónyi, Tolnam .• ápr. 12-ét. jún. 24-ét,
aug. 15-ét, okt. 9-ét mfogl. hét szerdáján;
ha a jún. és aug. vásár napja ker. ünn.,
a köv. közn.
NaRykőrös, Pestm., márc. 5, ápr. 27, jún.
27, okt. 26. -megel, vas. és hétf., aug.
utolsó hétf. és keddjén, ha a határnapok
vas. esnek (az aug. kivételével),
ugyanazon napon
és hétfőn.
Neeylozs, Sopronrn.,
husvét el. két héttel
hétfőn Urnap el., sz. István. Lukács nap
ut. és a karácsony
el. hétfőkön.
Nagymaros, Hontrn.,
József,
Jakab
hetében szerdán,
Brigitta
és Judit hetében
hétfőn. kv.
.
Negyoroszi,
Nózrádm.,
márc.
19. hetében
keresztjáró
héten, aug. 6. és dec. 6. hetében hétfőn
és kedden.
Nagypirit,
Vesznrérnm.,
máj. tO, július 25,
szeptember
29.
Neeyrékos,
Vasm., febr. 10, máj. 25, aug.
16. és nov. 15.
N.-Szakácsi. Somogym.,
febr.
10, ápr. 1,
nov. ll. Ha ünn., v. szomb., köv. közn.
N.-Vázsony, Veszprérnm..
Invocate
vasárnap. sz. kereszt
feltalálása
napj át, sz.
Iván napját (jún. 24). szent kereszt felmag-asztalását
és karácsony
napját megelőző hétf.. áv., kedd kv.
Nemesdéd, Sornozvrn.,
márc. 24. Szenthár ornsáz ut. kedden, szept. 29 és dec. 21.
el. hétfőn.
Nemeshetés,
Zalam., husv. ut. kedden.
ÁIdozócsüt.
el. szerdán, jún. 2R kv. és áv.
Nemes-Sándorháza,
Zalam., jan. 25, március 9.
Nemesvid. Sornozvrn..
jan. 22, márc. 2!.
jún. 17, okt. 24. Ha vas. esnének,
köv.
nap.
Németbol y , Baranyam .. január 6. május 16,
júl. 25, szetit. 8. Ha nem hétf. esik. a
mezel.
hétf., okt. 20, márc. 25-ét maz ábanf', hét hétf., ha ünn., a köv. napon.
Nikle, Somogym.,
dec. 6. búcsúvásár.
Nógrád, Julianna,
Zsófia, Anna és Erzsébet
napját
mfogl. hét hétfőjén.
Noszlop, Veszprérnm.,
ánr. sz. György
és
okt. Teréz napokat
mfogl. hét hétfőn.
Nova. Zalam.,
Gergely,
Györg-y,
Sarlósboldogasszony
el. hétfőn,
Nagyboldog-asszony. Mihály el. és karácsony
el. hétí.
Nyárad, Veszprémrn.,
máj. l-ét, okt. Iő-ét,
mfogl. hét szerdáj án.
Nyirbakta. Szabolcsm.,
jan. 27. ápr. 15, júl.
5, aug. 21. és nov. 6. napj. mfogl. hét hétf.
Nyirbétor,
Szabolcsm.,
márc. 25, máj. 28.
szept, 8, nov. 9. és dec. 6. ut. köv, csüt.
Nyirbogdány,
Szabolcsm.,
márc.
12, jún.
24, okt. 4, dec. 6. hetében szerdán.
Nyiregyháza.
Szabolcsm.,
márc. első, ápr.
második, júl. és szept. első, okt. harmadik, dec. első hétfőjén, ha ün., a köv. hét-

tOS
Iön.

Lóvásár

Medárd

napját

mfogl.

hét

hétfőjén.
Szabolcsm.,
Virágvas.
ut. szerdán,
Áldozócsüt.
mfogl.
Anna
napját,
Kisasszony és András napját mfogl. szerda kv. és áv.
öcsa. Pestm., jan. 18, márc. 27, jún. 24,
okt. 19. megel. hétfőn.
(Jcsöd, Békésrn ... márc. 10, szept. 22, ha vas.
v. ünnep, a köv. közn,
Önod, Borsod-,
Görnör-, Kishontm., jan. 2,
márc. 19, máj. 10, júl. 3. okt. 4.
Oroszvár,
Mosonm.,
sz. Vida nanián.
Orosháza.
Békésm.,márc.
első, jún., szept.,
dec. második
hetének csüt.
(Jrkény.
Pestm., jan. 23, aug. ll-et megel.
hétfőn.
Ostffiasszonyfa,
Vasm., júl. 13.
Ozore,
Tolnam.,
Jézus
nevenaDja,.
nagyheten, Sarolta, Teréz, el. hétfőn áv., kedden kv.
.
Öriszenttiéler,
Vasm., febr. 28. márc.
21,
rn ái. IR. jún. 20, auz. 1, nov. 4, kv, és áv.
(Jskü,
Veszprémm..
Hugó
napját,
Dénes
n. rnfogl. hét hétf., ha ünn., a köv, hétf.
Pacsa, Zalarn., aug. 18 és Mátyásn.
el. csüt.
kv, és áv., ápr, első csüt. szent Iván el.
csüt., okt. utolsó csüt.
Paks, máj. 16, júl. 15, szept. 21, nov. 25.
naplát mfogl. hét hétf. áv. éskedden
kv.
Péli, Sopronrn., máj. 28, szept. 13, ha vas.'
v. ünnep, a köv. közn.
Pépe,
Veszprérnm.,
Gyertyaszentelő
Boldogasszony,
Gyümölcsoltó
Boldozasszszonv,
Szentháromsáz .. vas., iúl. Sarlós
Boldogasszony,
aug. Nagyboldogasszony,.
szept. Kisasszony
és dec, Boldogasszony,
szepl. fogant. ünnep után eső kedden és
szerdán.
Péoeteszér,
Veszorérnm.,
ápr. 8-át, szept.
l-ét köv, csütörtökön.
_
Pápóc, Vasm., febr. 14.' s Pünkösd
el. hétf,
aug. 1.0: okt.. 26.. el. hétf. Ha ünnep vagy
vas. esik. a köv. nap ..
Pásztó.
Hevesrn., Virágvas.
ut. köv .. febr.
.15, iún. 29, auz. 10, dec. 24. rnegel. hétf.
és. I~.edd~n,. Mindszent
napját.
megelőző
hetfon -av.
..
Pécs, Baranyarn.,
mincÍen hó első hétf., ker.
ünnep esetéri a köv. hétközn.
.
Pécsvárad,
Baranyam.,
Bálint,
Adalbert;·
Nagyboldogasszony
. és . Lukács
napot
.mf'oz l. hét hétf. és kedden, jún.· 15.
Pécel, Pestrn., máj. hó első; szept.. második
hétfőjén és keddjén.
.
..
.
Perkéte. Feiérrn., márc. 12, aug. 29, ha hétfőre esnek, ellenkező esetben a köv. hétf.
Pilis, Pestrn., jan. 5, ápr. 5, júl. 5, okt. ő-ét
irtegel. vas.
. ,
PiJisvörösÍ'ár,
Pestrn.,
febr.
20-át, .szept,
8-át·köv.
hétfőn..
Pincehelv, Tol narn., Húshagyó
kedden és
Hamvazó
szerd., sz. Gyclrgy 'nap, Urnap
és Sirnon-Juda
hetében kedden
áv.; szerdán kv.
, '
Polgér, Szabolcsrn., jan. 4,111árc. 15, 'jún. 1.4,..
szept. 20. mfogl. szerdás kv. és áv.
'
Polgárdi,
Fejérm.,
rnárc. 19. és szept. 16.
megel. hétf. ,Ha ünnep, a köv. napon.

. Nyirmada.

Zalarn.,
naovcsüt., nov. 15, ha et
a .nap vasárnap,a
köv, napon .
Putnok,
Gömör K.-Hontm., febr. 2-át, husvétot, pünkösdöt,
aug, lő-ét, nov. I-ét és
karácsony
napj át megel. hétf. áv., kedden kv, Orsz. áv. minden hó első csüt.
azon hónapokban,
amelyekben
országos
vásárt nem tartanak.
Püspökladány,
Hajdum .. márc. 19-ét, mfogl.
hét csüt., jún. második csüt., szept. 29-ét,
nov. 1-ét mfogl. hét csüt.
.
Rábacsanak,
Soprorim., febr. és szept. második keddiéri.
.
Rébehidvég,
Vasm., ian. harm., husvét el.
hétfőn, jún. harmadik
hétf. és okt. 4. Ha
okt. 4. nem hétfő .. a köv. hétf.
Rácalmás,
Feiérrn., .ápr. 12-ét, okt. 15-ét
,megelőző
hétfőn.
. '
Ráckeve,
Pestm., jan. 25" áor. 17. júl. 15.
és nov. 5-ét megel. vas, és hétf'ön
áv. és
kedden kv.
Ráckozár,
Bar anyarn., márc.'12,
máj. 5, jún.
26, okt. 20. Ha ünn., a köv. napon.
Reike, .Mosonrn.,
farsang- ut. hétf. .. .nagvcsüt., 'pünkösd
ut. kedden,
Urszine vál-'
tozást, Kálmán napot köv .. hétf., Tamás
PőJőslre,

.napján.

.

. .

. '.

'

Szabolcs.,
ánr. 25, aug. és nov -,
második
hetében hétf., ha ünnep, a köv.
napon.
..'
RegöJy,
Tclnam.,
máj. 16: és aug. Iő-ét
mfogl. hét kedden.
Répceszemere,
Sopronrn.
máj. 7, szetit. 14,
vasárnap
esetén az ut.' való hétf. Marhavásár u. a. napon.
Répceszentgyörgy,
Vasrn., márc. 12, ápr. 24,
pünk. tit. kedden, okt. 26. kv, és áv.
Rum, Vasm., jan. 10, marc. 21, jún. 27, aug.
25, okt. 15.
'..
'.
Sajószentpéter,
Borsodrn.,
márc. 12, ápr.·
24, jún. 29, szept, 29. és dec. 6-át mf'ozl.
hét hétf. és meg el. vas., ha ünnep, a köv.
hétf. és vasárnap.
' .'
..
Sáiloskal;
Sopronm., ,,;Laetare" el. esi.it,sz.'
István, sz"Gellért
es sz. Tamás heteiben
csütörtök.
'
.,
, .
SaJgótar;áh;
Nógrádm.,
jan., máj" iúl.
és
okt. hónapok harmadik .hétf'őjén. Ha ünn.,
a köv, közn. áv., másnap' kv.
Sárbogárd,
Feiérrn., febr.15-ét,
ápr. 4, jún.
14, szept. 15, nov. "19.' napját mf'ogl. hét
hétfőn áv. és kv,
.
Sári. Pestm., . aug. 15.
Sarkad,
Biharrn.
ápr. 24, jún. 8, okt.: 10.' és
dec 21. napját megél. hét. csüt. és pént.
Sárkeresitur;Fejérm.,
máj. '13-át, okt. Fi.
rneg el.. hétf. 'áv. és .kv., márc. 20, aug. 10·
ét-rnfozl,
hét hétfőn.
,
.
Sérosii.: Fejérrn.;
máj: l-ét;: júl. 1-H, aug'.
14, nov. II -ét mfogl. hét hétfőjén.
Ha'
ünnep; 'a' köv, keddell áv. és kv,
Sárospatak;
"Zemplénm.,
márc., m áj., aug.
és okt.: hónapok
első, dec. hónap' m áso-'
dik szerdáiárr.
Ha ünn., 'a köv. szerdán
Sétv ér, Vasm.;" aug.~. ut.' köv, hétf., Si·'
mon-Juda
napján,
Rogate
hétfőjén.vad·véri't' első" hélfójért; ha ünnep, a köv,
Sérmellék,
Zalam., husvét és Szerit Márton
-elötti kedden.
Rakamaz,

nap.
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'Szarly,

Sopfoí1tt1., iliár/:. ~i-ét, máj. 9-ét.
Sásd,13arartYltfl1.,
l11áJ. " JÓL S. és siept.
l-et mfogl. hét hétf. Ha ünn., a köv. kedszept, 19-ét, nov. 25-ét köv. hétf. Orsz.
áv.: jan. 15-ét, júl. 25-ét mfogl. hét hétf.
den, márc. 1. és okt. 1., ha ezek vasárSzarvas, Békésrn., febr. 24. jún. 24, okt. 19,
nap vagy ünnepre esnek, ugy a köv. legdec. 21. még el. pént. rrrarhav., szornbaton
köz. hétközn.
lóv., vas. és hétf. kv., ha vasárnapra
esSétorelisuihely , Zemplénm.,
Apollonia,
Vinek, a kv. vasárnap
és hétf., az áv, a megrágvas., júl. 2, szept. 2. nov. 5. hetében,
el. szombaton.
karácsonyt
megél. héten· hétf. és kedden ünnep esetén csüt. és pénteken.
Szásivár, Baranyarn.,
márc. 25. köv, hétfőn, szept. 15, jún. utolsó hétf.
Sellye, Baranyam.,
márc. 4, máj. 1, aug'. 10,
okt. 15'és' dec 3 el. hétf'ön áv., kedden kv.
Szécsény, Nógrádm.,
jún. 25, márc. 12, ápr.
24, jún. 13, júl. apostolok
oszl., aug. 29,
Seregélyes; Fejérrn., jan. 29. mfogl. hét hétnov. 25. mfogl. hétf. és kedden.
főjén,
Feketevas.,
Apostolok
oszlását
mfogl. és okt. 4-ét mfogl. héten hétf.
Szeged, febr. 17, máj. 5, júl. 31, okt. 10,
első nap áv., második
nap kv. Nov. 30.
Siklós, Baranyam.,
márc. 19. hetében Szentháromság
vas. ut., Nagyboldogasszony,
mf ogl. hetekben
vasárnaptól
vasárnapig,
megel. pént.
és szomb. sertésv.
nov. 30. hetében hétf., kedden
áv., szerSzegbelom, Békésrn., febr. 10, máj. 20, júl.
dán kv,
20, szept. 20. ut. hétf. és kedden.
Simontornya,' Tolnarn., Laetare,
Exaudi
örang yalok vasárnapját,
Imre herceg napSzegvár, Csongrádm.,
márc.
10, máj. 19,
ját
rnf'ogl.
hetében
kedden
állatvásár,
aug. 19. és nov. 19. napokat mege!. szemszerdán kv.
bat, vasárnap
és hétfőn, első napon áv.,
Siófok, Veszprérnrn.,
ápr, 20, okt. 19. mfogl.
a köv. két nap. kv.
héten szerdán.
... ,. .."
Szekszárd, Tolnam., Virágvasárnap,
ÁldoSolt, Pestm.,
Rókus
napot
meg el., Sára
zócsüt.,
Sarlósboldogassz.,
Keresztfölta- ,
. napját; Mártonnapját,
köv. hétf. áv., kedd
lálás napját
s Erzsébet
napokat
mfog!.
kv:,ha
ünnep; a 'köv. közn.
hétf. és keddi napok..
Soltveakett, Pestrn.,
Szt. György napját,
Székesfehérvár, febr., ápr., jún., aug., oknov. "l-ét mfogl. hét keddjén.
tóber és dec. hónapok
15-én .. Orsz. áv.
jan., márc., máj,. jú!., szept., nov. 15, ha
SOiJlIÓvásárhely,' Veszprérnmegye,
Benedek,
ünnep, v. vas., a köv. közn.
Margit,
Lambert
napot,
Karácsony'
ünn.
nif'og l. hét-hétf. kv, és áv.
Szendrő, Borsodm.,
jan. 22, márc. 25, aug.
1, okt. 4-ét megel. hétf.
Scmogvv sr, "ápr. 18, máj, 20, okt. 15. Ha
vasárnap
vagy
ünnep,
a köv, hétközn.
Szententelte,
Zalarn., febr. első, Antal n".
kv. és áv.
_
,
hetének,
nov. ut. .hetének
szerdán
állat. felhajtással.
Sopron, márc. első hétfőjén,
ha. ez farsang
1,Itáni' hétfőre
esik, egy héttel
később;
Szentdienes, Baranyarn.,
jan. 2, jún. 1. áv.,
máj. és aug. első hétf., szent Erzsébet
márc. 15, aug. 10. áv. es kv., jan 2-án áv.
napot mfogl. hét., ha Erzs. napja vasárn.,
Dienes ut. köv. vas. kv. Ha vas. vagy
avrnegel. hétf., f'ebr.; ápr., jún., okt. hó
ünnep, a köv, közn.
napok első hétf. Ióvásár,
gazd. és marhaSzenteruire,
Pestm., máj. 5, aug. l-ét m.vásár, Orsz.. lóvásár:
az orsz. vásárokat
fog!. hét hétfőjén,
Mindszentek
utáni elutegel. d. u., továbbá júl.' és szept. első
ső hétf. kv. és áv.
hétfőn.
.
Szentes, Csongrádm.,
febr. 2-át, ápr. 24-ét,
Soroksár, Pestm., m árc. 8, máj. 15, aug. 10,
júl. 22-ét, szept. 21-ét és nov. 30-át meg el.
okt. 31. mfogl. hét vas. és hétf.
pént. és szomb., ha a napok szomb. esnek,
Soskúi, Feiérrn., Gergely, Medárd, Urszinugy aznap és pént., ünn.,esetén
amegel.
pénteken
és szornbaton.
.
. vált. és Erzsébet hetében kedden és szerdán. Ha ünn.,
köv. napon, első nap áv.,
Szentgál, Veszprémm.,
ápr. 8-át, júl. 16-át,
második napon kv.
nov. 25-ét mfog!. hét hétf. áv., keddjén
kirakóvásár.
.
SÖjtÖf, Zalam., márc. első csüt., máj. másódik hétf., ha ünn., a köv. napon, júl.
Szentgotthárd,
Vasm.,
kántorszerda,
ut.
30, okt. 15-ét köv. hétf., ha ünn., a, köv,
(márc., iún., szept., dec.) hétfőn,
nagyhétfőn.
csütörtök,
máj. 1, júl. 22, okt. 18.
Sümeg, Zalarn., Bőjt közepe
utáni kedd,
Szentgyörgyvölgy,
Zalam., febr. 19, ápr. 12,
Nagyhétben
. hétf., Aldozocsüt.
el. kedd.,
jún. 8, aug. 10, okt. 21. Ha ünnep vagy
Sarlósboldogasszony,
Bertalan,
Dömötör
vasárnap,
a köv. napon.
ésErzsébet
napján.
,
Szentlőrinc, . Baranyam.,
febr. 14, ápr. 12,
Szabéldszállás, Pestm.,
márc.
31, júl. 7,
jún. 10, szept, 4, okt. 18, dec. 21, ha vas.
szept. 17 és nov. 15. Ha nem vas. esnek,
v. ünn., az ápr. és jún. vásár
amegel.
amegel.
vasárn. kv., el. nap áv.
hétfőn,
a febr. és szept. vásár a köv,
Szebeászentkirélv,
Baranyam.,
Áldozócsüt.
hétfőn, az okt. és dec. vásár a köv. közn.
el. napon, jan. 15-ét, jún. 27 -ét, aug. 15-ét
Szepetk, Zalam., márc. első, dec. Luca nap
mfogl. hét csüt., szept, 21, nov. 2, ha vas.
előtti hétfőn.
v. ünn., a köv, közn.
Szerencs, Zernplénm .. jan. 16, ápr. 24, aug.
Szekcs, Tolnam. febr. 24, jún. 3, szept. 14,
16, nov. 2.
dec. 5.
Szigetv ér, Somogym.,
jan. 25, ápr. 24, jún.
Szalkszentmárton, Pestm., jan. 28, máj. 19, • 12, aug. 2, szept. 29, nov. 19. mfogJ. hét
júl. 20, okt. 18.
hétf. av., kedden kv. A községhez tartozó

es

á

liD
Turbek
helyen
Nagybottloga
siMiY és
Kisasszany
napján
kv.
SiksZój Abauj-Tornarn.,
febr. 6, máj. máj. 1,
j'úl. 22, szept. 8, nov: ll-ét mfogl. vasárnap és hétfőn.
Szil, Sopronrn.,
febr. 24, ápr. 24,· jún. 4,
Bertalan
napj án. Ha ünnepre,
vasárn. v:
szornbatra
esne, a köv. hétfőn,
Mindszent napja után hétf., Karácsony el. csütörtökön
áv. és kv.
Szirek, Nógr ádrn., febr. 24-ét köv., máj. 15,
szept. 8. megel. és nov. 25-ét köv. kedden.
Szob, Nógrádés Hontrn., jan. 15-ét, ápr.
6-át, jún. 27-ét, okt. 20-át megel. hétf.
Szolnok, J.-N.-K.-Szo1nokm.,.
febr. 24, máj.
18, szept. 8, nov. 5. Ha vas., ugy ezen és
a köv. napon, ha nem vas., akkor a megelőző vas. áv. és hétf. kv.
Szombethety , Vasrn., Hushagyó,
sz. György
el. kedden
és szerdán,
ha kedd re esik,
aznap és szerdán.
Urnap el. kedden
és
szerdán, júl. 25, ha kedd, a mege1 kedden, Kisasszony
nap és András
nap el.
kedden
és szerdán,
ha András
kedd re
esik, aznap
és szerdán
kv. és áv., máj.
3-ik és okt: első keddi napon.
Szőlősgyörök,
Sómogym.,
márc. 21, máj.
16, szept. 9, okt. IB. Ha vas. v. ünnep, a
következő
napon.
Szóny, Komáromm.,
marc. 4, máj. 16, júl.
17, szept. 13. köv. hétf.
Szulok, Sornogyrn., Husv., Pünkösd, Lukács
nap el. hétfőn kv. és áv.
'
Teb, Somogym.,
ápr. 11, jún. 2, aug. 1,
szept. 21, ha vas. és ünn., a köv. közn.
Tabajd, Fejérrn., febr. 3, máj. 24, aug. 30,
nov. 8-át mfogl. hét csüt. kv. és áv.
TáJlya, Zemplénm.,
jan. 22, ápr. 4, jún. 27,
okt. 19.
Tamási, Tolnam., febr., márc. első Kántornap el., máj. és jún. más. Kántor-nap
el.,
júl. Magd. el., szeptember
Kántor el., dec.
Kántor el. hétfőn áv., köv. napon kv.
Tápióbicske, Pestm., febr. 7, máj. 7. megelőző hétfőn,
okt. 15-ét megel. kedden.
Tápiógyörgye,
Pestm., márcr
J, máj 5.
Tápiószele, Pestm., jan. 1, ápr. 1, jún. 29,
okt. 15. napokat mfogl. hét hétfőn.
Tápiószentmárton,
Pestrn., m árc. 5, okt. 1,
ha vas. vagy. ünnep, a köv. napon.
Tapolcza, Zalam., márc., máj., aug. és dec.
hónapok
első szerdáján,
ha ünn., csüt,
Tercel. Zemplénm.,
febr. 3-át, márc. !O-ét,
máj. 5-ét, aug. ll-ét,
szept. 29-ét, nov.
l7-ét köv, hétfőn, ha ünn., a megel. hétf.
Tarján,
Kom áromm.,
márc, 31, máj. !O,
aug. 4, okt. 18. mfogl. hét hétf. kv. és áv.
Tata, Komáromm.,
Husvét, Pünkösd, ut. János Ielv, és Imre het. kedden és szerdán.
Tatabánya, Komáromm.,
minden hónap 15ét követö hétfőn.
Tét, Győrrn., febr. 16-át, máj. 16-át követö,
júl. 31-ét, okt. 31-ét megel. csütörtökön,
ha a májusi vásár vas. v. ünnepre
esik,
amegel.
közn.
Tevel, Tolnam.,
ápr. és jún. első keddjén,
okt. 3. keddjén, ünn. esetén a köv. közn.
Tihany, Zalarn., apr. 24, júl. 24. köv. hétf.
av., kedden kv.

tpjnilye,

f3éstm., jah. és rnárc. első, JÓn. fi1a-

sodik és okt. első hétőjén.
Tlszedob, Szabolcsrn.,
jan. 15, ápr. 17, aug.
7, okt 4-ét meg el. hétfőn.
Tiszaföldvár,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
márc. 24,
jún. 8, aug. 29, okt. ll, ha hétközn. esik,
az előző vasárnap
és hétfőn.
Tiszekiirt,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
minden
év
máj. első vas., szept. 30-át mfogl.
hét
vasárnap
és hétfőn. Első nap áv., második nap kv.
Tiszalök,. Szabolcsm., febr. 14, máj. 15, aug,
21, szept. 25, nov. 27. mfogl. hét csüt. Ha
ünnep, akkor megel. szerdán
kv. és áv.
Tiszaluc, Zemplénm., jan. 5, ápr. 15, júl. 10,
nov. 5.
Tiszanána, Hevesm., febr. 24, máj. 1, aug.
4. és -.okt. 15. megel. hétfőn.
Tiszaszentimre, J.-N.-K.-Szolnokm.,
júl. első
hétf.és
nov. 19-ét megel. hétf. .kv. és áv.
Toke], ·Zemplénm.,
márc. 24, jún. 23, júl.
22, szept. 22, okt. 27, dec. 2-át mfogl.
hét hétfőn. Ha ünnep, a köv. hétfőn.
Tolcsva, Zemplénm.,
ápr. 8, jún. 22, szept.
9, nov, 10. kv. Ha ünnep, megelőző hétf.
Tolna, Tolnam., máj. első hétf., -jún. lS-at,
aug. :10, nov. l-ét köv, hétf.
Tolnenétnedi, Tolnam., jún. 21·ét, okt. 22-ét
mfogl: hét hétfőjén, ha ünn., a köv. közn.
Toponér,
Somogym.,
ápr. 25, Szeritháromság vas. ut. napon, aug. 25, nov. ll. kv.
és áv. e. n.
Tótvázsony, Veszprémm.,
júl. 2-át, okt. 10ét mfogl. hét szerdáj án, ha ünnep, a köv,
köznapon.
7 örökkoppány,
Somogym.,
jún. 15, szept.
17. Ha vas. V. ünnep, a legköz. hétköznapon kv. és áv.
Törökszentmiklós,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
jan.
10, ápr. 17, júl. 26,. okt. 4. Ha hétköznap, az el. vas. és hétf. áv. vas., kv. hétf.
Ture, Pestm., Virágvas.
és okt. 2. vas. áv,
hétfőn kv.
Turkeve,
J.-N.-K.-Szolnokm.,
ápr.
1, jún.
20, szept. 20, dec. 6. mfogl. hét vas. és
hét. Ha vas. ugy ezen ésa
köv. hétfőn.
Tűrje, Zalam., febr. 24, ápr. 24, júl. 25,
szept. 29. Ha vas. V. ünnep, a köv. hétköznapon.
Tűskevár,
Veszprémm.,
febr. 24, jún. 13,
júl. 22, szept. 8. napokat
megel. hétfőn.
Uitehérto,
Szabolcsm.,
Nagy K., Medárd,
Sámuel és nov. 20-át mfogl. hetek csütörtökön
kv, és áv.
Uikécske,
Pestm., febr. 20, május 15, júl.
31, nov. 3. Ha nem vas., úgy a megel vas.
és hétf. áv., hétfőn kv.
Ujmalomsok, Győrrn., áv. és kv. m árc., jún.,
szept., dec. hónapok
második
szerdáján;
ünnep esetén a legközelebbi
hétköznap.
Uipest, Pestm., febr., máj., júl. és okt. 15-ét
követö vasárnap.
Und, Sopronm.,
márc. 20, máj. 11, jún. 30,
szept. 9.
Uszod, Pestm.,
szept.
1. megel.
hétfőjén
marhavásár.
Olló, Pestm., márc. 4, aug. 10, megel. hétf.
Vác, Pestm., Husvét el., Sarlósboldogaszszony napot,
GáJ napot, Tamás
napot

Hi
héttő;

1ttt!gel&z& vas&rrtap Js
máj. tj, aug.
30; ha il máj és aug. vásár vas. vagy ünnepre esik, akkor a köv. közn.
Vaja, Szabolcsm.,
aug. elsö hétf. kv. és áv.
Vál, Feiérrn., febr. 20, máj. 16, aug. 16, okt.
20. fnfogl. hét hétf. áv., kedden kv.
Városlőd,
Veszprémm.,
febr. 13, szept. li-.
mfogl. hét szerdán
áv.
Várpalota,
Veszprérum .., ápr.. 12, aug. 6,
nov. ll. és dec. 13. napját mfogl. hét hétf.
Vásárosbéc,
Somogyrn.,
máj. 23, okt. 4.
V ásárosmiske,
Vasm., Gy.-Szentelő
boldog ..
asszony
napját,
Gyürn.
Boldogasszony
napját,
S.-Boldogassz.
napját, aug. N.,Boldogassz.,
Kisasszony
napját
követö
. napon, Ferenc,
Katalin
és Luca napján.
, Ha ünnep, a köv, napon.
V ásárosnamény,
Beregm.,
húshagyó
kedd
• után hétf., Medárd" napot, mfogl. héten
i hétf., szept. 8-át köv, hétf.,ha ünnep a
, következö
közp.
Vassurány,
Vasrn., márc. 19, máj. 1, aug. 12,
október
26. kv,
Vasszécsény.
Vasm., febr. 16-át megel. csüt.,
jún. ll, ha vas. v. ünnep, a köv. napon
szept. 14-ét és nov. 22-ét megel csüt.
Vasvár,
Vasrn., jan. 27, márc. '15, május :3,
jún. 13, aug. 10, szept. 29, nov. 10.
Velence,
Fejérm., márc. 27, aug. 7, nov. 6.
• marha- és kirakóvásár.
Véménd, Baranyarn.,
márc. 27, júl. 17, szept.
30. kv. és áv,
Vép, Vasrn., jan. 25, Fehérvas.
ut. hétfőn,
Aldozócsüt.
el. szerdán, Peter és Pát el.,
István kir. el. napon, nov. 5. Ha ünnep,
vagy vasárnap,
köv. hétf.
Vése, Somogyrn.,
márc. 5, aug. 5, okt. 30.
Ha ünnep vagy vasárnap,' a' köv. napon.
Veszprém,
Veszprérnm.,
jan. 6, febr.
14,
márc. 12, máj. 4, aug. 10, szept. 21. napj át mfogl. hét hétf., nov. első hétf.
Vésztö, Békésm., febr., máj., aug., nov. hónapok első napját mfogl. hét szerdáján.
Vi//ány,
Baranyarn.,
ápr. 4-ét megel. hétf.,
júl. 5-ét, szept. l-ét, dec. 13-át mfogl. hét

hétr., okt. 31-ét mege]. hétf. Ha a des,

vásár ünn., akkor a következö köznapen.
Visegrád,
Pestm., jún. 24, szept. 8-át köv.
vasárnap.
,
Vőrs, Sornogym,
ápr. 3, júl. 5. u. köv. hétf.
Zala, Somogym.,
ápr. 5, máj. 25, aug. 27,
okt. 4. Ha ünnep, a köv. közn.
Zákány,
Somogym., jún. 24. kv, és áv.
Zeleepéil,
Zalam., márc. 21, Pünkösd
el.
szerda, Úrangyal
ut. napon, okt. 31.
Zalabér,
Zalam., sz. Gergely n. el., Medárd
nap el. szerdán, Nagyboldogassz.
ut, Ad
vent más. vas. ut. kedden marhavásár
és
kirakóvásár.
Zalaegerszeg,
Zalarn., febr.
14, Virágvas.
el. hétf., sz. Gergely ut. hétfőn, Pünkösd
ut. kedden, júl. 22, szept. 9, okt. 28, nov.
30, dec. 28.
..
Zalalővö,
Zalam., jan. 10, ápr, 1, jún, 13,
aug. 29, nov. 5, ha vas. v. ünnep, az aug.
vásár kivételével
a köv, köznapon.
Zalaszántó,
Zalam., Pünk. ut. kedd, Illés ut.
kedd kv. és áv,
Zalaszentbalázs,
Zalam., febr. 3-át, Urnapot,
aug. 20át követő
hétfőn.
..
Zalaszentiván,
Zalam., máj. 19, aug. első
'hétfőjén.
Zalaszentlász/ó,
Zalarn., jan. 17, máj.
IG,
aug. 15. utáni szerdán.
Zelsszentgrot,
Zalam., febr. 3, márc.
12,
Husv. el. szerda, jún. 24, júl. 13, szeptember 1, nov. 11, Kar. el. szerda.
Zalavár,
Zalam., febr. 24, jún. 8-át követö
kedden.
Závod,
Tolnam.,
nagyhét
el. pént. kv,
Zirc, Veszprémm.,
márc. 19, máj. 1, júl. 26,
szept. 29, dec. 4. Ha vasárnap
vagy ünnepnapra
esik, a köv. nap.
Zomba,
Tolnam., ápr. 18, júl. 26-át .mfogl.
hét szerdán, okt. havi Dömötör hetébe eső
szerdán.
Zsámbék,
Pestm., febr. 4, ápr., 24, jún. 24,
okt. 28. mfogl. hét szerd. áv., csüt. kir. v.
Zsétnbok, Pestm.,
ápr. 1-ét, szept.
14-ét
megelőző hétfőn.

.

~

A keresztyén időszámítás legnevezetesebb korszakai. ,
56gS/9. a zsidók korszámitása
5385. a vízözön vége óta.

szerint.

3805. a zsidók egyiptomi

kivonulása óta..
29Z7. a jeruzsálemi első templom megépítése óta.
2688. Róma alapitása óta,
1938. Krisztus Urunk születése óta.
1868. a jeruzsálemi ll. templom pusztulásától ..
1803. a zsidók elszéledese
óta.
16Z7. a keresztyének üldözésének betittása
óta.
1~. Mohamed. menekülése
óta.
.
1138. a német-római császárság alapitása óta.
1043. a honfoglalás után.
944. Géza vezér megkeresztelése óta.
941. István megkoronázása után.
, 757. a delejtű európai felfedezése óta.
697. a tatárjárás óta.
665. a Habsburg-ház
róm. császári .trónra lépése
550. Nagy Lajos halála óta.
54:!, a níkápolyí vereség óta.
498, a könyvnyomtatas Ieltalálá.ia óta.

óta.

494. a várnai csatavesztés óta.
485. Konstantinápoly elfoglalása óta.
482. a nándorfehérvári győzelem óta.
480. Mátyás király trónrajutása óta.
454. Luther születése .'6ta. '.,
..
444. Amerika felfedezése
óta.
412. a mohácsi vész óta.
392. Luther halála ót~.
372. Zrinyi Miklós hősi halála óta.
239. a gőzgép feltalálása
óta.
135. a gőzhajó használata óta.
132. a vasuti mozdony elsö kisérletei óta.
91. az első magyar vasutvonal megépítése óta,
89. a Lánchíd megnyitása óta.
74. a kiegyezés óta.
42. a budapesti földalatti vasut építése óta.
24. a vii gháború kítörése óta.
19. a magyarországi kommunizmus bukása óta,
IS. Trianon óta,

különféle takatíttáőYfiémiiek és alotiiártyilgok 56tya

es tér/ogaüi.

-'7

I

1 köbrn.

Takarmányés alom féle
Zöld fű - - Zöld takarmány
Vermelt,: zsornbolyázott takarmány
RépalevélRéti széna
- Sásos széna
- Sarju - Here, lucerna, baltacim, széna
Zabos bükköny, széna
Oszt gabona szalma
Tav, gabona szalma

súlya
kilogr.

100 kgr.
térfogata
köbméterekben

320-360 110'27-'-030 Hüvelyes
310-400 025-0':::5 Törek
550-580
360-400
100-110
60-70
90-100

II

80--95
90-100
60-75
45-60

1 köbm.

Takarmányés alomféle

szalma

súlya .
kilogr.

-II

45-60

100 kgr.
térfogata
köbrnéter ekben
165-2'20

- -1 30-45 0'50-0'55
22-30
Polyva
0'43-0'50
- 5EO-630 0'15-017
0'17-0'19 Répa - - 0'25-0'30 Burgonya - , - - 600-700 014-0'16
085-0'90 Tarlórépa - - 480-530 0'18-020
1'40-1'65 Olajpogácsa
-- 320-350 0'28-031
0'90-1'00 Korpa
- - - 270-320 0'31-037
Buza - - - 625-730 0'13-0'16
1'10-1 '25 Rozs - - 625~720 0'13-0'16
100-1 10 Árpa - - - 580-620 0'16-0'17 r
120-1'40 Zab - - - - 400-450 0'22-0'25
- - - 625-730110'13-0'161
140-1'80 IRepce
-
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GYŐRIEVANGÉLIKUSSZERETETHAZ
ajánlja:
Leányinternátusát,
ahol vidékről tanítfatő
szülők bármely győri leányiskolában tanuló gyer meke keresztyén nevelést,
gondos tanulmányi felügyeletet
családias szellemű légkört és olcsó ellátást találhat - Tartásdíj
egy évre 550 pengő:

Gusztáv Adou-Ott~onát,
ahol magános urinők szoba-nagyság és eHát,ás
szerint havi 80:"'130 pengőért
gondtalan
életet, csendes derűs otthont találhatnak.
Árvaházá.t, ahol időnként megüresedő helyekre nagyság' szerint 25-35 pengő
tartásdíjért árvákat vesz fel.

A diakonissza intézménnyel kapcsolatos szerétethúz Győr legszebb helyén, a csendeskies Raboparton épült,
Bévebb felvilágosítást nyujt a szeretetház igazgatosaga :
.
Győr, Petőfi-tér 2,

A Danántúli EYaDgélikas Egyházaknak
••

évtl•• d.k 61_ •• állitói_
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Kiss Tivadar könyvkereskedés
••

PÁP A". papir- é. irószerk.r •• kedés, köayvkötészet.

Erzsébet Királyné Száll'
Budapest, IV., Egyetem-u. S.
Tls:la s:obdlc • .,.". KllUnö
kony-fja. .,. PoJgdrl dralc 1

Ha akár magyar,

Hogyan támogassuk
az evangélikus egyházkerületek jóléti egyesületét 1
Evangélikus
ember családjáról
a "Jóléti Egyesület"
útján gondoskodik.
Egyházi érdek is a "Jóléti Egyesület"
Ielkarolása. Hivja fel mindenki a hittestvérel~
figyelmét
a Jóléti Egyesületré.
A Jóléti
egyesület
mindenfajta
biztosítást
felvesz: temetkezési,
élet, nyugdíj, tűz, betörés baleset,
gyár,
szavatosság,
autó,
szállítmány
és jégbiztosításokat.

TagJalaak érdekeit képviseli
.lándea .setbe.!
Felvilágosítással
és
tájékoztatással
szolgál
az egyesület
központja:
Budapest IV., Hajó-ú. 8-10. (Ev. bérház.) Telefo~: 1-86-3-32,
valamint
a kerületi
fiókok:
Békéscsaba.
Debrecen,
Györ,
Kaposvár,
Miskolc,
Pécs, Szeged,
Székesfehérvár,
Szornbathely,
Szolnok. Minden egyházközségben
megbizottai
vannak az egyesületnek.
Állandóan
felveszünk
és foglalkoztatunk
megfelelő
javadalmazással
tagszerzőket,
nőket is.

lA_GIS_TELEFON:

NYOMDA

7-63

akár külföldi,
akár szépirodalmi, akár tudományos

könyvre
van szOksége, forduljon bizalommal

Scfjolt:

Testvérek

lcönyvlcereslcedésé-fje:,

Budapest,

IX., Ferenc-körút 19/21.

_AFÉBÉ_
Evangélikus Diakonissza Egyesfilet
Diakonissza
intézete
Remetekertváros.
Báthory László-u.
8. sz. (Telefon: 167860.) Hüvösvölgyi penslöla, Budapest, 1.,
Hidegkuti-üt
123/a.
(tel ef. 164-573.)
üdülő vendégek
s állandó lakók részére. - Leányínternátusa
Bpest, VIlI., Jözsef'-u. 4. sz. (telef. 139-765.)
különkülön középés főiskolás leányok részére. - Vendégotthon a (Hospiz) átutazók részére ugyanott.
- Könyv- és papírkereskedése, Bpest, VII., Darnjanich-u.
25/a. (telef. 141-230);
Nyíregyháza,
Luther-ház;
Alberti. Nyomdája,
Bpest,
VII., Damjanich-ú. 28/b. (telef. 141-230.)

Télen-nyáron virág, koszorú,
UZSALY'
ts KONCZ

KÖNYVNYOMDAVÁLLALATA

jerikói rózsa, aranyhal

'

nagy választékban,
úgyszintén hal-eleség
állandóan
kap hat ó

GYuR,

Stixné
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NYOMJAÓ'A NAGY- ÉS KISHARANGSZ T, LELKIPÁSzrORT,
M1SSZIOI LAPOKAT STB.

-IC.

K~ sz ft I könyvet. heti és havi
folyóiratoket. ISkolai. egyh6z1
és egy~b nyoIDtatv6nyokat
Izléses kivitelben. el6nyös 6ron_
Ára,6nlet.a1 kéezs.ggel szolgAI.

GYŐR, Deák·a. 6.
TELEFON: 9-46.
Aki a Harangszóra hivatkozik.
10 s.6zalék engedIDény' kap r
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BAROSS-NYOfiDA:
UZSAlY- ÉS KOIICZ
NYOMASA

"

GYŐR

